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 اشراف                                                              الطالب                

 فاضل عباس منشد العباديد  -م -أ                                 مد عبد الحسن صايل الخالدياح

 
 

 
 
 

 -:االهــــــــــــــــــــداء
 

 اهدي عملي هذا الى اغلى من في الوجود بعد هللا والدين

 العراقوهو                    
 فيا له من باقه من اجمل الزهور تفوح برائحة المجد 

 

 والكرم واالصاله والبيت الكبير باقه زهورها  والكرامه 

 

 زاهيه............. 

 

 الشمال وابيضها من قلب الوسط  زهور فأحمرها من

 

 واخضرها من بساتين الجنوب 

 



 3 

 فأرجوا ان يتقبل من ينوب عن عراقي العظيم ان يتقبل هذا 

 

 ومن هللا التوفيق.  ضعاالعمل المتو
 

 
 

 
  -ه:ـــــــــــــاملقدم                         

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ))  واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون  ((
 صدق اهلل العظيم                                                    

 

ط ان هللا سبحانه وتعالى خلق السموات واألرض ورفع الجباا  وسسا  

األرض وفجاااأل األن اااار وال وااااس ع وخلاااق البحاااار يييييييي  ل اااا   اااات 

لإلنسان  الذي أحسن خلقه وجعله خل فة في األرض وسخألها له لكاي 

 ع ش ف  ا وجعل له الح وانات والوباتات , وا ضاا  فاي خلقاه لا رض 

خلق ال واء وخلق الأل اا  و اذلج جعال لإلنساان ؤاا  اى أل بلاى الب  اة 

الزالز  يييي فاإلنسان  تأ أل سكل ؤا حولاه و اذلج  ال وهي البألا  ن و

الكائوات ألح ه تتأ أل وتى أل ف ما س  ت ا وتتاأ أل سماا حول اا ؤان  األو  

 طب ع هي
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فشاااء هللا ان  جعاال فااي االرض اختيفااات فااي طب عت ااا واخااتي      

األح اااء التااي تعاا ش ف  ااا وجعاال بيبااات فااي ؤااا ساا ن الكائوااات لكااي 

ها وتعاا ش ف مااا س و ااا فااي حالااة تااوازن طب عااي , لكاان تتااوازن أباا ا 

االنسان في الوبت الحاضأل  عاألض الب  اه وتوازن اا الاذي وضاعه هللا 

ف  ااا ىلااى الختااأل ست خلااه فااي الب  ااه ؤاان خااي  بتااع أ ااجار ال اسااات 

والص   غ أل الموظم وسواء الس و  ال  أل ؤوظمه ييييييي الخ ؤن األؤاور 

أل و ذلج تعألض الح وانات والوباتاات الذي تعألض الكائوان ىلى الخت

 الى اختار جس مه ت    ح ات ا وؤو ا ختأل االنقألاض ي
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  مفهوم البيئة

 فيه اإلنسان يتأثر به ويؤثر فيه  البيئة بمفهومها العام هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش    

 وعلى سطح وداخل الكرة األرضية  عية والحياتية التي تتواجد حولوعليه فإن كلمة بيئة تعني كل العناصر الطبي

والتفاعالت الموجودة بين جميع عناصر  أما علم البيئة فيعرف بأنه العلم الذي يُعنى بدراسة مجموع العالقات    

والماء  حية وتشمل كذلك مجمل العالقات بين جميع الكائنات الحية نباتية أو حيوانية مع عناصر غير البيئة ،

 وكذلك العالقات بين العناصر غير الحية

 

  العالقة بين مكونات البيئة

 العناصر الطبيعية والحياتية الموجودة حول وداخل سطح الكرة األرضية ومكوناتها هناك عالقة وثيقة بين   

بيئي. فالنظام البيئي بالنظام ال المختلفة، تبرز من خالل عالقات وإرتباطات وظيفية معقدة ترتبط جميعها بما يسمى

البيئة الحية وغير الحية، وما يولده هذا التفاعل من توازن  يعرف على أنه التفاعل المنظم والمستمر بين عناصر

 بين عناصر البيئة.

مشكالت أو مخاطر  التوازن البيئي فمعناه قدرة البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح األرض دون أما   

  بشرية تمس الحياة ال

الدقيق في نظام الكون، وهذا يعني أن  الكرة األرضية ما هو إال جزء من التوازن ولعل التوازن البيئي على سطح 

 أو معطيات البيئة تحافظ على وجودها ونسبها المحددة كما أوجدها هللا عناصر

 

  مكونات النظام البيئي

  :النظام البيئي من العناصر التالية يتكون

  .والتربة والمعادن غير الحية كالماء والهواء العناصر -1

  .والتي تصنع غذائها بنفسها من عناصر غير حية العناصر الحية المنتجة كالكائنات الحية النباتية -2

  .كالحيوانات العشبية والالحمة واإلنسان العناصر الحية المستهلكة -3

واد العضوية الى مواد يسهل امتصاصها وتتضمن تقوم بتحليل الم وهي التي (Decomposers) المحلالت  -4

  .البكتيريا والفطريات

 

  :أما مكونات الغالف الحيوي للبيئة فتقسم الى قسمين
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  :الحية للبيئة: وهي مكونة من ثالثة أغلفة العناصر غير -1

 يشكل الماء 3ن كمبليو 1.5المياه النسبة العظمى من هذا الغالف، وتقدر بحوالي  أ ( الغالف المائي: حيث تشكل

 فقط.  %5-3منها، في حين أن الماء العذب يشكل  %97-95المالح 

 

  .الكربون ويشمل الغازات واألبخرة، ومن أهم الغازات األكسجين، والنيتروجين، وثاني أكسيد :ب( الغالف الجوي

  .نكذلك تشمل المعاد ج( اليابسة: حيث تمثل األجزاء الصلبة والتربة جزء من هذا الغالف

 

  المكونات الحية للغالف الحيوي للبيئة -2

والنمو والتنفس. ومن هذه  وهي تشمل جميع الكائنات الحية التي تشترك في بعض الجوانب كاإلحساس والحركة

والبكتيريا والفطريات ثم النباتات والحيوانات بأنواعها  المكونات اإلنسان والكائنات الحية األولية كالطحالب

  .المختلفة

 

 

  الموارد البيئية

اإلنسان للحصول عليها من أجل إشباع رغباته وهي أشياء مفيدة  تعرف الموارد على أنها األشياء التي يسعى

حد ذاته يمكن أن يكون موردا أو عائقا،  واإلنسان في  .احتوائها على عنصر المنفعة وأهم ما تتصف به هو

فائدة اقتصادية. بينما يعتبر  للسكن هي عبارة عن موارد ذات فالتعليم والتدريب والوعي البيئي والوضع األنسب

  .الجهل والجشع وقلة عدد السكان أو زيادتهم، والحروب هي تحديات ليست في مصلحة اإلنسان ومنفعته

 وهبه هللا لنا البيئية فهي تمثل المخزون الطبيعي الذي يقدم فوائد جمة للبشرية جمعاء ممثلة فيما أما الموارد     

  .من الغالف الصخري، والغالف المائي والغالف الهوائي

 

  :استنزافها فهي تقسم الى ثالثة أقسام أما من حيث درجة

  .موارد دائمة: وهي التي ال تنفذ و في عطاء مستمر ودائم كالشمس والهواء والماء -1

وال تنفذ، إال أنه يجب المحافظة موارد متجددة: وهي التي تتجدد باستمرار من تلقاء نفسها وفي عطاء مستمر  -2

  .والتربة عليها كالنباتات الطبيعية والحيوانات البرية

ألن ما يستغل ويستهلك منها ال يمكن  موارد غير متجددة: وهي ذات المخزون المحدود والتي تتعرض للنفاذ -3

  .والبترول والغاز الطبيعي تعويضه كالمعادن المختلفة ومصادر الطاقة كالفحم

 

 إلنسان والبيئةا

منذ أن خلق هللا سبحانه وتعالى البشر واستخلفهم على األرض وهم يحاولون جهدهم استغالل موارد بيئتهم 

 التيتباينت على مر العصور بتباين البيئة  التيخلقها هللا وسخرها لهم بطرق شتى إلشباع حاجتهم  التيالطبيعية 

عالقة ديناميكية متغيرة بتغير نوع وطبيعة البيئة  الزمنيلى المدى يعيشون فيها. والعالقة بين اإلنسان وبيئته ع

 من جهة ومن جهة أخرى قدرات وامكانيات وتطلعات اإلنسان. 

استخلفه فيها ولكن لطول ألفته لحياته على  الذيوقد خلق هللا سبحانه وتعالى البيئة مسخرة لخدمة اإلنسان 

تذليلها له وتسخيرها  فيومائها وهوائها وكنوزها نسى نعمة هللا األرض وسهولة استقراره واستغالله لتربتها 

مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  فيجعل لكم األرض ذلوال فامشوا  الذيفيذكره ربه بهذه النعمة فيقول تعالى ?هو 

 النشور?? . 

 

 -:بالبيئةالتعريف 
 :اللغويالتعريف  -أ 

إلشارة إلى الوسط الطبيعى )الجغرافى والمكانى واألحيائى( الذى استخدمت كلمة البيئة من قبل علماء المسلمين ل

أ  أ(. وبوَّ  -بتضعيف الواو  -يعيش فيه األحياء ويعود األصل اللغوى لكلمة البيئة فى اللغة العربية إلى الجذر )بوَّ
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أ: واالسم: البيئة والمباءة بمعنى المنزل، والمباءة هى المكان من رحم األ م يكون فيه استقرار يعنى "سدد"، وتبوَّ

 الجنين. 

 

 :التعريف العلمى -ب
( هى "كل شئ يحيط Environmentم أن البيئة )1972جاء فى إعالن مؤتمر استوكهولم للبيئة البشرية عام 

 ". والبيئة بمفهومها الشامل هى "كل شئ يحيط بالكائن الحى" Every thing around the manباالنسان 

 

 المنظور اإلسالمى: ج( التعريف بالبيئة من

نظرة اإلسالم إلى البيئة وعناصرها هى النظرة األعمق واألوسع واألوقع. ويبين اإلسالم أن المحافظة على البيئة 

بعدم اإلفساد فيها بالهوى بعد ما أصلحها هللا بالشريعة إنما يعود نفعه وخيره على اإلنسان نفسه ولم تقتصر نظرة 

مكانى بل شملت أيضا البعد الزمانى قال تعالى ?قل سيروا فى األرض فانظروا كيف بدأ اإلسالم للبيئة على البعد ال

 الخلق?

                                                                                                                         القواعد التشريعية اإلسالمية لحماية البيئة
  -: ى االقتصاد ونبذ اإلسرافالدعوة إل

إن اإلعتدال وسلوك الطريق الوسط فى التكليف يعتبر مبدءاً هاما ًمن مبادى الشريعة اإلسالمية األساسية إن 

اإلعتدال سلوك الطريق الوسط، فاإلسالم دين الوسطية واالعتدال، ال افراط فيه وال تفريط وال إسراف وال تقتير. 

 ?وكذلك جعلناكم أمة وسطاً? يقول الحق سبحانه وتعالى 

 اإلسراف وأثره على البيئة وحكم الشريعة اإلسالمية فيه:

لقد كرم هللا اإلنسان واستخلفه فى األرض وجعل له الغلبة على بقية عناصر الكون وجعل له ضوابط ونظم تحدد 

شجار وحرقها، وعن قطع عالقته بهذه العناصر وتكفل تحقيق التوازن البيئى فى أدق صوره فنهاه عن اقتالع األ

الشجر المثمر وعن ذبح الحيوان إال لمأكل ألن ذلك عبث بعناصر الطبيعة ومكوناتها وإفساداً سيلحق الضرر بهذه 

العناصر وباإلنسان نفسه على المدى البعيد. ومن أهم مظاهر اإلسراف فى حياة اإلنسان هو ما يعرف باإلسراف 

 الحسى ومنه:

 والمشرب:اإلسراف فى المأكل  -1

نهى اإلسالم عن اإلسراف فى المأكل والمشرب إفراطا وتفريطا ودعا إلى االعتدال فيهما والقصد. قال تعالى ?يأيها 

 الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين?.

 اإلسراف فى استعمال الحيوان فى الصيد وغيره:-2

وره الذى اليستعاض عنه فى مكونات البيئة من حولنا وفى السلسلة الغذائية بصفة خاصة وهذا إن لكل كائن حى د

الدور إنما يكون حلقة فى سلسلة عظيمة تسفر فى النهاية عن إتزان بيئى فريد وقد كفل اإلسالم لجميع األحياء 

ى فى ترويعه. فالحيوان كائن حى، حقوقهم ولم يعط ألحد الحق ليس فقط فى قتل حيوان أو تعذيبه أو تدميره بل حت

وقد رغب اإلسالم فى اإلحسان إلى كل كائن حى . يقول رسول هللا ?: "بينما رجل يمشى فأشتد عليه العطش فنزل 

بئراً فشرب منها ثم خرج. فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل ما بلغ بى، فمأل خفه 

، فسقى الكلب فشكر هللا فغفر له، فقالوا يارسول هللا وإن لنا فى البهائم أجراً? قال: فى كل ثم أمسكه بفيه ثم رقى

  رطبة أجر" .كبد 

 اإلسالم والمشكالت البيئية المعاصرة

هناك العديد من المشاكل البيئية التى يجب العمل على حلها أو التخفيف من تأثيرها مثل: التلوث الهوائى والمائى 

ر من األنواع النباتية والحيوانية وتغير المناخ ، وهذه المشاكل طفقت تظهر على الساحة نتيجة وانقراض كثي

 الممارسات البشرية الخاطئه ومن تلك المشكالت نذكر ما يلي:
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 مشكلة النفايات وتلوث الطرق: -1

على األرض سلوك حضارى إن التقاط األوراق والبقايا أو النفايات التى ينبعث منها الروائح الكريهة وغيرها من 

 سليم. وهنا تأتى عظمة اإلسالم فى الترغيب فى حسن استخدام الطريق وكف األذى والضرر عنه

 مشكلة تلوث موارد المياه ومصادرها: -2

وقد حرص اإلسالم بشدة إلى عدم تلويث هذه المصارد لما فيه من خطورة مباشرة على حياة اإلنسان وصحته. 

ظافة موارد المياه العامة فقد اهتم بنظافة ماء الشرب والحرص عليه من التلوث ووضع وكما اهتم اإلسالم بن

شروطا خاصة فى تناوله لمنع حدوث العدوى عن طريقه وذلك ألن كثيرا من األمراض مثل االنفلونزا والدفتريا 

 والتيفود والسيالن والزهرى وغيرها تنتقل عن طريق الشفتين 

 

                                                                                                                                                            التنوع الحيوي          
  .ال بد لنا في حديثنا عن التوازن البيئي من فهم التنوع الحيوي القائم في الطبيعة وإلى أي حد هو مهدد فعالً 

وعندما نتكلم عن التنوع الحيوي فإن أول ما يخطر على بالنا هو مصلطح النوع، وذلك أكثر بكثير من مصطلح 

المورثة أو األفراد أو الشعوب. واألمر مبرر دون شك. فالطريقة األبسط لتعريف التنوع الحيوي هي تقديمه على 

كامل تنوع الكائن الحي مدروساً على مستويات ثالثة:  أنه تنوع كافة أشكال الكائن الحي. وبالنسبة للعالِم، فهو

المنظومات البيئية واألنواع التي تؤلف المنظومات البيئية وأخيراً المورثات التي نجدها في كل نوع. والمورثة 

هي الوحدة الجوهرية لالصطفاء الطبيعي وبالتالي للتطور. ولكن عندما ندرس التنوع الحيوي على األرض فإن 

هو الذي يكون الوحدة األكثر قابلية للتعامل معها. وال يكون لدينا الوقت للمضي أبعد وصوالً إلى المورثات. النوع 

وعلى الرغم من أن مفهوم النوع يصادف بعض العقبات لكنه يعمل بشكل جيد جداً على أرض الواقع: فهو يحدد 

ن جهة أخرى أحد عوامل حفظ التوازن البيئي المجموعات من األفراد القادرين على التناسل فيما بينهم. وهو م

 الرئيسية. فالنوع بوحدته وقدرته على االستمرار يعمل ضمن منظومة البيئة المحلية كعنصر واحد مشارك فيها. 

ومع ذلك فإن التنوع الحيوي الحقيقي هو التنوع المورثي. فاالختالف بين مورثات فردين من النوع نفسه هو   

األعمق واألكثر جوهرية. ونحن اليوم كما نعلم بتنا قادرين على التالعب بهذا التنوع المورثي التنوع البيولوجي 

وعلى كسر توازنه. ومن هنا فإن التوازن البيئي على مستوى المورثات يعني الحفاظ على النوع من جهة وعلى 

طيراً لصالبة النوع كما القدرة على التطور واالصطفاء من جهة أخرى. واللعب بالمورثات يشكل تهديداً خ

 ولتوازن المنظومة البيئية والمشهد الطبيعي ككل. 

السؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا هو إلى أي حد يجب أن يقلقنا فعالً تقلص التنوع الحيوي? فقد شهدت األرض   

يع علماء انقراضات كارثية أكبر...وفي الحقيقة ال يجب أن نقلل من قدر االنقراض الذي يتحضر اآلن. فجم

البيولوجيا الذين يعملون على التنوع الحيوي يتفقون على القول إننا إذا تابعنا تدمير بعض البيئات الطبيعية فإننا 

سوف نكون قد أبدنا نصف نباتات وحيوانات الكوكب أو أكثر. فاألمر يتعلق بالتالي بانقراض كبير سيحل خالل 

لتي وقعت في العصور الغابرة. وهذا يعني كسر التوازن البيئي بضعة عقود، وهو يوازي في كبره االنقراضات ا

 الذي بدأنا نشهد بعض آثاره منذ اآلن لماليين السنين المقبلة. 

فخالل الخمسمائة مليون سنة األخيرة، أي منذ العصر الكامبري، شهدت األرض خمسة انقراضات ضخمة،    

مليون سنة(. لكن  540بداية الحقب الكامبري )نحو قبل  يجب أن نضيف إليها دون شك انقراضاً سادساً حصل في

هذه االنقراضات حصلت بسبب كوارث فيزيائية. أما اإلنقراض الذي يتحضر اليوم فيرجع إلى تدخل نوع واحد. 

واألمر المهم هو ان الترميم الطبيعي الذي قام به التطور في كل مرة كان يتطلب ماليين السنين. وبالتالي فالسؤال 

هل من الصحيح أخالقياً إبادة قطاعات واسعة من الحياة على األرض خالل بضعة عقود فقط، في حين أن  هو:

 التطور سيحتاج إلى ماليين السنين ليقوم بعمله الترميمي واإلصالحي? 
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توجد صلة ثابتة بين تقليص مساحة منظومة بيئية وعدد األنواع في هذه المساحة. وهذه القاعدة الحدسية     

انت قد وضعت في الستينات في إطار ما سمي بالنظرية البيوجغرافية الجزيرية. ويمكن التعبير عنها على النحو ك

التالي: إن عدد األنواع التي تستمر مثالً على جزيرة أو في مساحة من غابة مدارية يزداد عموماً بشكل 

عشر مرات يقود إلى مضاعفة عدد لوغاريتمي مع المساحة. وبشكل عام أيضاً، فإن مضاعفة مساحة مسكن 

 األنواع القادرة على العيش والبقاء فيه. 

بالتالي فإن تقلص التنوع الحيوي يجازف بتفكيك المنظومات البيئية، وبالتالي المنظومة البيئية الكوكبية     

على هذا النحو.  والتوازن البيئي ككل. ويشدد العلماء أيضاً على نقطة أخرى، وهي فقدان المعلومات التي تضيع

إن كل نوع هو مكتبة من المعلومات التي تم اكتسابها بواسطة التطور على مدى مئات آالف بل وماليين السنين. 

إننا نحرق مكتبات كاملة. وإن كنا نملك فكرة ما عما سيؤدي إليه التفكك )من نقص في اإلنتاجية ونقص في األمان 

أدنى فكرة عن قيمة ما نفقده في مجاالت المعلومات بالنسبة لإلنسانية. وتغيرات في المناخ إلخ. (، فليس لدينا 

وفي الحقيقة فإن هذا االختراق المنتظم للتوازن البيئي قد يفقد الطبيعة قدرتها على ترميم المعلومات الضائعة، 

 ألرض. األمر الذي يعني ربما مع استمرار الحياة تغييراً كبيراً في نمطية الحياة التي تطورت على ا

ال شك أن الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي يتطلب خلق رابطة وصلة بين اإلقتصاديين     

واألخصائيين في الحفظ البيئي. ويجب أن تطلق دراسات حول السياسات التي تمت حتى اآلن في العلم الجوهري 

ول في الوقت نفسه إلى حلول لمشاكل وفي االقتصاد وفي العلوم االجتماعية في آن واحد، وذلك بهدف الوص

الحفظ الخاصة بالتنوع الحيوي وبفقر العالم. وفيما يتعلق بالدراسات حول التنوع الحيوي، فإن التقنيات المتوفرة 

تسمح لنا بتوقع تسريع جذري لعمل االستكشاف. واالنترنيت والصورة الرقمية وأنظمة المراقبة الشاملة إلخ 

ة في المنهجية. لكن ال حاجة إلى التذكير هنا إلى ضرورة أن يترافق ذلك كله مع تغيير تسمح بتوقع ثورة حقيقي

 في بنيتنا الفكرية والسلوكية. 

ال بد لنا أيضاً من القول إن التنوع الحيوي هنا ال يشتمل فقط على التنوع البيولوجي، بل وأكثر من ذلك، على      

ي والعقائدي والروحي والثقافي والحضاري. وهذا يعني أن اإلنسان التنوع الفكري والنفسي واألخالقي والسلوك

يجب أن يحافظ على خصائص اآلخر كما يحافظ على نفسه ويحترم خصائص اآلخر كما يحترم نفسه. ومن هنا 

تصبح مساعدة األخر نوعاً من التواصل مع الذات وليس قمعاً لآلخر بكل ما يمثله من قيم ومبادئ مختلفة. فإذا 

ا التنوع الحيوي أنه احترام لصيرورة الطبيعة في تحوالتها، واحترام لوجودنا على أنه جزء ال يتجزأ من هذه فهمن

 التحوالت، فقد نستطيع مواجهة الكارثة المقبلة وربما نحد من آثارها.

 زن البيئي  االتو

يكون لكل عنصر مكانه  والتوازن البيئى إنما يقصد به "بقاء عناصر البيئة على حالتها من التوازن بحيث

ووظيفته المحددة فى منظومة متجانسة" وهذا هو قانون االتزان التركيبى للبيئة. ولقد عبر القرآن الكريم عن هذا 

، كما فى اآليات: قال Measureومقياس  Proportion"، ونسبة وقدر Balanceالقانون بعبارات "التوازن 

ى وأنبتنا فيها من كل شئ موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم تعالى ?واألرض مددناها وألقينا فيها رواس

له برازقين? ، فاالشارة هنا إلى النبات موصوفا بأنه موزون ومعناها أن كل نبت فى هذه األرض فى خلقه دقة 

 وإحكام وتقدير

 أمثلة على التوازن البيئى:  

 التوازن البيئى فى النبات: -1

لفة متباينة ويستطيع أن يتوازن معها وأن يستجيب لمؤثراتها وأن يدافع عن نفسه يعيش النبات فى بيئات مخت

بطرق شتى ويستطيع أن يتفادى ظروفها القاسية وذلك بتحورات فى شكله الخارجى أو تركيبه التشريحى أو 

 وظائفه الفسيولوجية. 
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عة  ومن األمثلة التي توضح عالقة ونلمس وضوح التوازن البيئى واهميتة فى دوران العناصر الغذائية فى الطبي

النبات بالبيئة نذكر منها مصدات الرياح فى النظم البيئية الصحراوية ذات المناخ القاسى إنما جعلت لتحقيق 

التوازن البيئى فى هذه النظم والتى تتميز بطبيعة خاصة ولقد حكى القرآن الكريم عن هذه المصدات فقال تعالى 

 علنا ألحدهما جنتين من أعناب وجففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا? ?واضرب لهم مثال رجلين ج

 التوازن البيئى فى الحيوان: -2

يقول هللا تعالى ?أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت? فاإلبل خلقت متكيفة مع بيئتها ووظيفتها، فاإلبل ال تلهث     

ع خروج أى كمية من بخار الماء. وتخزن شحومها وتستطيع قفل فتحتى األنف أثناء الجفاف والحر الشديدين لمن

فى سنامها فقط وتحصل على ما تحتاجه من الماء من هذه الشحوم بطريقة كيمائية )عملية األكسدة(. لذلك ال 

 تعانى اإلبل من الحر وال يفقد جسمها كميات كبيرة من العرق فهى سفينة الصحراء بال ريب. 

دور إيجابى فى التوازن البيئى وذلك إذا كانت عملية الرعى تقع فى حدود  وحيوانات الرعى هى األخرى لها    

، فإذا ماكان الرعى والتغذى يحدث بصورة خفيفة بحيث Carrying Capacityقدرة النظام البيئى على الحمل 

ء النباتى ال يقضى على جميع أجزاء النباتات الخضراء كأن يكون بأعداد مناسبة من الحيوانات تالئم طبيعة الغطا

فى المنطقة وكثافته ونوعه، وكأن يكون هناك فترة زمنية بين المرة األولى والرجوع إلى نفس المكان فى المرة 

الثانية، كأن يكون رعيا معتدال غير جائر ورعيا قواما أى وسطا قال تعالى ?والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 

راف والتقتير، فإنه فى كثير من األحيان يكون مفيدا وذلك ألن يقتروا وكان بين ذلك قواما? أى وسطا بين اإلس

الحيوان عندما يأكل األجزاء الخشنة المسنة من النبات فإنه يتيح الفرصة لنمو البراعم وتنشيطها من أجزاء 

 أخرى من النبات فيزداد بذلك المجموع الخضرى. 

 التوازن البيئى فى الطبيعة: -3

أو مخاطر تمس الحياة  لطبيعة على إعالة الحياة على سطح األرض دون مشكالتفالتوازن معناه قدرة ا    

امتصاصها من التربة، ليأكلها الحيوان الذي يعيش عليه اإلنسان.  فالمواد التي تتكون منها النباتات،يتم ,البشرية 

  .الكائنات تتحلل وتعود الى التربة مرة أخرى وعندما تموت هذه

العناصر البيئية. فأشعة الشمس والنبات والحيوان واإلنسان وبعض مكونات  بين جميعفالعالقة متكاملة     

ان التوازن المدهش فى األرض آية من آيات هللا المعجزة فلو أن حجم هذا   في إتزان مستمر.  الغالف الغازي

عة على سطح الكرة الكوكب كان أقل أو أكثر مما عليه اآلن الستحالت الحياة فوقه. كما ان وجود الجبال موز

االرضية بدقة وحكمة واعية لتساعد على إيجاد توازن دقيق على سطحها بحيث ال تحيد و التضطرب، وصدق هللا 

العظيم حين يوجه األنظار الى الطبيعة وما فيها من حشد كبير من الخالئق والظواهر التى تنبئ بالقدرة على 

الكون سدى بلى حساب فيقول ?ألم نجعل االرض مهادا والجبال  االنشاء والتقدير والحكمة التى التدع أمر هذا

أوتادا? فجعل االرض مهادا للحياة شاهدة على وجود القدرة اآللهية، فاختالل نسبة واحدة من النسب الملحوظة 

فى خلق األرض أو اختالل نسبة واحدة من النسب الملحوظة فى خلق الحياة لتعيش على األرض ال يجعل األرض 

ا وال يجعل الجبال أوتادا وهذا أمر يدركه اإلنسان بنظره المجرد وندرك حقيقتها من القرآن الكريم فالجبال مهاد

تثبت األرض وتحفظ توازنها، وقد يكون ذلك ألنها تعادل بين نسب األغوار فى المحيطات ونسب المرتفعات فى 

                                                                                                        الجبال أو بين التقلصات الجوفية لألرض والتقلصات السطحية.

انقراض جديد وهائل يتحضر. بات األمر حقيقة يتفق العلماء عليها. وهو لن يكون نتيجة كارثة طبيعية، مثل 

ن. إن نصف النباتات والحيوانات مهدد االنقراضات السابقة، بل بسبب تدخل نوع مميز: إنه الهومو سابيا

إال إذاعدنا                                                                                  باإلنقراض قبل نهاية القرن. إال إذا...

هذه المقدمة ببساطة إلى الطبيعة، ليس كأسياد عليها بل كأبناء لها.   قد يبدو الحديث عن التوازن البيئي بعد 

 ضرباً من الترف الفكري، لكنني أعتقد أنه الحل الوحيد الذي على اإلنسان أن يحاول تحقيقه.

                                                                                                                المنظور الطبيعي للتوازن البيئي
ى المفهومين األساسيين في فهم اإلنسان الحالي لبيئته: وهما المنظومة البيئية والتنوع عرضنا فيما سبق إل

الحيوي. ورأينا أن المنظومة البيئية تُدرس بمعزل عن اإلنسان، وأنها مهددة ألن اإلنسان يتعامل معها كمصدر 
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لتطور الحياة عضوياً  للطاقة فقط دون أن يرى فيها مصدراً الستمرار الحياة نفسها وال مصدراً وبوتقة

ومعلوماتياً. كما وفهمنا أن التنوع الحيوي، وهو ركيزة التوازن البيئي، مهدد على مستوى النوع والمورثات 

والمعلومات. إن منظورنا في ذلك كله يرتكز إلى حد كبير على فكرة أننا نحن أصحاب الحق في فهم الطبيعة 

 مقاييسنا فعالً? وإخضاعها في النهاية لنا. لكن هل للطبيعة 

ليس ثمة حس نقدي لدى الطبيعة كحسنا النقدي. بمعنى أنها في صيرورتها ال تهتم بمقاييسنا الجمالية أو  

المعيارية أو السلوكية أو حتى الرياضية والفيزيائية والبيولوجية. إن معرفتنا عنها تظل ناقصة. وما نراه مناسباً 

وليس لدى الطبيعة منظومة فكرية جاهزة أو عقائدية    بنا بالضرورة. لها أو حتى لنا قد ال يناسبها أو يناس

منتهية. وهي بالتالي غير قابلة إلسقاط الشريعة اإلنسانية عليها مهما كانت هذه الشريعة رحيمة بالطبيعة! 

نحاول أن وليس لدى الطبيعة شكل تطوري كما   فالطبيعة تتمتع بحكمتها التي قد يكون علينا نحن التوافق معها. 

نفرضه عليها. فمنظورنا التطوري غائي في النهاية. ونحن نرى أنفسنا على قمة الهرم التطوري. إنها لنكتة وال 

شك. فالطبيعة ال تضع في حسابها أهرامات وأولويات. وفي نسيجها العضوي ال تمنح النحل مثالً تفوقاً على النمل 

 أو الغزال أو الجراد أو السمك. . 

رح مؤخراً نموذج للعالقة بين اإلنسان والطبيعة يظهر فيه اإلنسان طفيلياً على الغالف الحيوي ولهذا، طُ   

لألرض. ويستنتج النموذج من ذلك القاعدة السلوكية التالية: على الطفيلي أن يعيد تنظيم عمله وحركته بحيث ال 

رى هذه النظرة المتعالية لإلنسان، الذي يجعل مضيفه غير قادر علىمنحه حاجاته لالستمرار. وحتى هنا، ال زلنا ن

 يريد تصحيح األمور فقط ليكون بمأمن من الجوع أو الموت. . 

يجب أن نقبل أنه لم يعد هناك اإلنسان من جانب، والطبيعة من الجانب اآلخر. وهنا يظهر أن دور الجانب    

دم تفسيرات وقتية ومرحلية، ويقترح مناهج األخالقي ال يقل أهمية بل يفوق دور المعارف المتوفرة.  إن العلم يق

لتطوير التفسيرات، وتعديل فجوة الاليقين. وهذا يعني أن العلم يساهم في اختيارات المجتمع لكنه ال يملك أية 

شرعية لدعم خيار على آخر. ففي كل لحظة على البشر أن يبنوا مشروعهم، أي أن يختاروا برنامجاً للمصالحة 

ة على المستويين المحلي والعالمي. وهكذا فهم يساهمون يومياً في رسم المسار الالعكوس تكون له آثار مأمول

 للكوكب وللحياة عليه.

 التوازن الطبيعي في البيئة

وتعيش الحشرات مع سائر الحيوانات والنباتات في توازن طبيعي تتحكم فيه وتسيطر عليه عّدة عوامل بيئيـة، 

لغذاء وعوامل حيوية أخرى ، ولذلك يرى فـي البيئة الطبيعية أن الحشرات مثـل الحرارة والرطوبـة وتوفر ا

والحيوانات تعيش في حالة توازن طبيعي يحقق معيشـة متوازنة لهما معاً، فإذا اختلفت الظروف البيئية لسبب 

ـدة أنواع منها، طارئ أو دائم وحلّت في المنطقة حشرات جديدة فإّن التوازن القائم البّد أن يختل لصالح نوع أو ع

فتزداد أو تقــل األعداد عن معّدلها الطبيعي، ويكون ذلك فـي غير صالح اإلنسان أو عكس ذلك وفقاً لنوع 

الحشرات المتكاثرة وبسبب اإلسراف فـي استخدام المبيدات الحشرية سواء كان إسرافاً في الكمية أو في الكيفية 

م بين اآلفات وأعدائها الطبيعيين، ويؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة غير مّما يؤدي إلى فقدان التوازن الطبيعي القائ

 متوقعة في بعض أنواع اآلفات.
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ومن أمثلة ذلك انتشار العنكبوت األحمـر ودودة اللوز فـي مصر في أعقاب استخدام بعض المبيدات الحشرية 

تات فيمـا مضى، ولكن قتل بإسراف شديد وبطريقة غير محسوبة. ولم تكن مثل هذه اآلفات مصدر خطر للنبا

المبيدات ألعدائها الطبيعيين ترك لها حرية التكاثـر. كذلك أدى اإلسراف في استخدام المبيدات الحشرية إلى 

القضاء تقريباً على الحدأة المصرية التي أصبحت نادرة الوجود في الريف المصري، كمـا أثّر ذلك علـى وجود 

 والذئب، وأصبحت هذه الحيوانات مهددة باالنقراض.الغراب وأبي قردان والثعلب والنمر 

 وعلى أي حال: فإن قاعدة التوازن تحكم الكون بدقة متناهية مؤكدة على حكمة الخالق المتعالي 

حتى فـي كبر الحيوانات وصغرها، فالعصفور ال يصل في حجمه إلى الحمام، والحمام ال يصل في حجمه إلى 

العصفور صغراً. وفي الذكورة واألنوثة، فال يخلو جيل من الحيوان عن الذكر أو األنثى ، وهكذا بالنسبة إلى كل 

و أصدقائه، وبالقياس إلـــى خصوصيات بيئته شيء بالقياس إلى نفسه وخواّصه ومزاياه أو بالقياس إلى أعدائه أ

إالّ بعارض طبيعي مثل الزالزل أو البراكين أو الفيضــانات أو الصواعق أو بعارض إنساني مثل تدخل اإلنسان في 

 إزالة الحيوان أو تضعيفه أو تقويته بسبب تلويث البيئة أو ما أشبه ذلك.

 

 -) :التوازن البيئي عدم( خلل التوازن البيئي

الى إحتفاظ البيئة بتوازنها ما لم ينشأ إختالل  إن التفاعل بين مكونات البيئة عملية مستمرة تؤدي في النهاية

كالحرارة واألمطار أو نتيجة لتغير الظروف الحيوية أو نتيجة لتدخل اإلنسان  نتيجة لتغير بعض الظروف الطبيعية

  .في تغير ظروف البيئة المباشر

 

الكائنات الحية وظهور كائنات أخرى، مما يؤدي الى إختالل  لطبيعية يؤدي الى إختفاء بعضفالتغير في الظروف ا

 زمنية قد تطول أو تقصر حتى يحدث توازن جديد.  في التوازن والذي يأخذ فترة

عية السبب الرئيسي في إختالل التوازن البيئي، فتغير المعالم الطبي غير أن تدخل اإلنسان المباشر في البيئة يعتبر

الخ كلها تؤدي الى إخالل بالتوازن البيئي، حيث أن 000للبحيرات، وبناء السدود، وإقتالع الغابات،  من تجفيف

المختلفة على سطح األرض،  الكثير من األوساط البيئية تهددها أخطار جسيمة تنذر بتدمير الحياة بأشكالها هناك

 الى تلوث شديد تتعرض فالغالف الغازي ال سيما في المدن والمناطق الصناعية

والغذائية هذا باإلضافة الى إلقاء  كذلك يتعرض الغالف المائي الى تلوث من خالل استنزاف الثروات المعدنية  

 الخطرة. أما اليابسة فحدث وال حرج، فإلقاء النفايات وإقتالع الفضالت الصناعية والمياه العادمة ودفن النفايات

 0الى تدهور في خصوبة التربة وإنتشار األمراض واألوبئة  الكثير أدى الغابات وتدمير الجبال وغيرها

، فإنه أصبح ضحية لهذا التقدم التكنولوجي الذي أضر بالبيئة  وبالرغم من تقدم اإلنسان العلمي والتكنولوجي

 للحياة.  نظمةفي كثير من األحيان غير مالئمة لحياته وذلك بسبب تجاهله للقوانين الطبيعية الم الطبيعية وجعلها

 

                                                                                                                                                    -ويتضمن ما يأتي :

 ( عدم توازن العناصر الغذائية(.خلل توازن العناصر الغذائية -اوالً :

حياة وصحة اإلنسان والحيوان على  التوازن البيئي قد ال يقل خطورة عن التلوث البيئي في تأثيره على إن عدم    

 . األرض

نقص مغذيات النبات ) العناصر السمادية ( في النباتات التي يتناولها  واهم جانب في عدم التوازن البيئي هو   

العناصر السمادية التالية  إن النبات يحتاج إلى  . توالحيوان فتؤدي إلى أمراض ومشاكل صحية وإعاقا اإلنسان

  : وأعلى جودة وبالنسب المذكورة كي يعطي أعلى إنتاج 

 ، الكالسيوم % K 20 ، البوتاس % P 10 ، الفوسفور % N  40 % : النيتروجين 96العناصر الكبرى   -1 

 Ca 12 % الكبريت ، S  8 % المغنيسيوم ،  Mg 6 % . 

 

 الزنك %  B0.1   ، البورون %  Fe 0.4   ، الحديد %  Mn 1  المنغنيز % :  2الصغرى  العناصر -2 
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 Zn 0.2 % النحاس ،  Cu 0.2  % الكلور ،  Cl 0.3 % الموليبدنم ،      Mo 0.002 %  

 

  Ni   النيكل ،   V ، الفاناديوم   Se ، السيلينيوم  Al   ، األلمنيوم    Si  % السيليكون 2العناصر األثرية  -3  

 

التي يتعرض لها اإلنسان حاليا من أمراض قلب وكلى ومشاكل التناسل وغيرها راجع  إن أغلب المشاكل الصحية  

 .اإلنسان عدم التوازن البيئي بسبب نقص بعض العناصر في النباتات التي يتغذى عليها إلى

ن والدليل هو األمراض التي استجدت على عامل هدم ذاتي لبيئة اإلنسا إن عدم توازن العناصر الغذائية هو  

 .الجدول السابق اإلنسان كما في

 

فقد ظهرت أمراض جديدة على أفراد المجتمعات المعرضة للتلوث البيئي  نتيجة ازدياد تلوث البيئة وعدم توازنها

  :البيئي؛ ومن هذه األمراض الجديدة وعدم التوازن

 

جاهدين معالجتها بشتى األدوية وبشتى الطرق العالجية ؛ بدون  الضعف الجنسي والعقم ؛ فقد حاول األطباء

  : أخيراً إلى العالج بالطب البديل إلى أن اهتدوا جدوى ؛ 

 :ويحلل رمادها ليكتشف حيث يحرق الطبيب شعرة من شعر المريض

لذي يأتي من وا Pb المعدنية الثقيلة مثل : عنصر الرصاص التلوث بالسموم والتي غالباً ما تكون العناصر -1

والذي  Cd  والذي يأتي من مخلفات المصانع ، عنصر الكادميوم Hg عنصر الزئبق مخلفات المنتجات النفطية ،

 مخلفات البطاريات الجافة ، يأتي من

،  Fe مثل : الحديد  والتي معدالتها أقل من المستوى المطلوب؛ ( يحدد العناصر الناقصة ) من عدم التوازن  -2

من العناصر  ،فيقوم الطبيب بتخليص المريض Co ، الكوبالت I ، اليود S ، الكبريت Zn الزنك ، Mn المنغنيز

العملية أكثر من ستة أشهر كي تستقر العناصر  الساّمة، وقوم بتقديم العناصر الناقصةللمريض وتستغرق هذه

 الذي يشفى بإذن هللا  خاليا جسم المريض الناقصة في

 مركبات الغذائيةال خلل توازن -ثانياً : 

 :تتركب من أكثر من عنصر ؛ وهذه المركبات هي إن المركبات الغذائية التي يحتاجها اإلنسان للحياة والنمو

 

بعض األحماض األمينية مرتبطة ببعضها ارتباطاً كيماوياً ، واألحماض  البروتين : تتركب البروتينات من  -1

 ويمثل النيتروجين بها حوالي ( NCOH ) كسجين والنيتروجينمن الكربون والهيدروجين واأل األمينية تتكون

16% . 

 

 .الدم والعضالت والجلد ويحتاج اإلنسان البروتينات للنمو وبناء أنسجة الجسم ويدخل في تركيب

 :والبروتين نوعان: نباتي وحيواني

وهو أرخص ثمناً من الحبوب البقولية مثل الحمص والفول والعدس ؛  : البروتين النباتي: وأهم مصادره/1

 .إال أنه ) النباتي ( أقل تنوعاً باألحماض األمينية البروتين الحيواني

 

 . ومصادره : اللحم والسمك والبيض والحليب ومشتقاته :البروتين الحيواني/2

 

 األحماض األمينية:

ميثيونين ،  ين ،حمض أميني في مختلف المصادر البروتينية منها: جليسين ، أرجنين ، ليس 22حوالي  يوجد 

 .فالين ، ثريونين ، ثيروسين سستين ، تربتوفان ، هستدين ، فينيل أالنين ، ليوسين ، أيزو ليوسين ،

 

 

  :الكربوهيدرات  -2
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 ( CHO ) عضوية أساسها الكربون باإلضافة إلى األكسجين والهيدروجين تتكون الكربوهيدرات من مواد

 :ة للحركة والتنفس ؛ وتقسم إلىكمصدر للطاقة الالزم ويستخدمها الجسم 

 

 ، ( وهي السكريات المختلفة مثل : الجلوكوز ) سكر العنب ( ، والسكروز ) سكر القصب أ: الكربوهيدرات الذائبة

؛ والنشويات : والنشا  ( والفركتوز ) سكر الفاكهة ( ، والمالتوز ) سكر الشعير ( ، والالكتوز ) سكر الحليب

النشا وتوجد في حبوب القمح والذرة  يئات المترابطة مع بعضها لتشكل جزيءعبارة عن سكر عديد الجز

 . والبطاطا

 

في  السليلوز ؛ ويحتاج لها الجسم كمادة مالئة للشعور بالشبع كما أن جزءاً منها يستعمل ب: األلياف: وتتكون من

 .الهضم الميكروبي في األعورين

 

 :هضم الكربوهيدرات

الجلوكوز (  ات التي تقوم بتحويل الكربوهيدرات في النهاية إلى سكريات بسيطة ) سكراألنزيم تفرز األمعاء بعض

إلى جليكوجين ) نشا حيواني (  ويتم امتصاصها من خاليا األمعاء لتسري في الدم وتصل إلى الكبد حيث تتحول

 ويختزن به لحين االحتياج

 

 :الدهون  -3

مرة  3.25في الجسم وهي تحتوي على كمية من الطاقة تساوي للحرارة والطاقة  يعتبر الدهن المصدر الرئيسي

 . الطاقة الموجودة في الكربوهيدرات من كمية

 

 :الطاقة

بالحرارة الالزمة التي تحافظ على ثبات درجة حرارة الجسم  تستخدم الطاقة الناتجة من الغذاء لتزويد الجسم

 ارجية؛ كما تستخدم الطاقة للقيام بالحركات الالإراديةفي درجة الحرارة الجوية الخ الداخلية مهما كان االختالف

 للقلب والرئة واألمعاء 

 

 :الماء  -4

تعالى:" وجعلنا من الماء كل  ؛ والماء ضروري للحياة؛ قالH2O يتكون من عنصري األكسجين والهيدروجين

 ." شيء حي

 

 :األمالح  -5

 . من وزن الجسم %4دوراً هاماً في التغذية وتشكل  تلعب

 

 :الجسم وظائف األمالح في

 .تكوين الهيكل العظمي( 1

 .الجسم تكوين الشعر واألظافر وبعض أجهزة( 2

 .في المعدة الهاضم للغذاء (  HCl ) الكلوردريك يدخل في تركيب حمض  ماتساعد في الهضم ؛ فملح الطع( 3

 .الغذائي تلعب دوراً في التمثيل ( 4

 .ز الهضميتنظيم الحموضة والقلوية في الجها( 5

 .ضربات القلب تنظيم( 6

على طرد هذه الزيادة حتى تحفظ توازن هذه  وإذا زادت نسبة األمالح بالجسم عن الحد المطلوب فإن الكلى تعمل

 .األمالح ونسبتها في الدم
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 :الفيتامينات -6 

ي تجري في الجسم العمليات الحيوية الت هي مركبات بروتينية وأحماض عضوية معينة لها دور كبير وأساسي في

 :والفيتامينات نوعان  .األمراض للحياة والنمو والوقاية من

 . أ ، د ، هاء ، ك ؛ وهي موجودة في الدهون والزيوت : الفيتامينات الذائبة في الدهون :وهي ( أ

 

تنظيم و األغشية المخاطية الداخلية والخارجية ويؤثر على النمو وتكوين العظام واألعصاب فيتامين أ : يحمي

 عمليات الهدم والبناء 

 لتكوين العظام .  فيتامين د : ضروري للتمثيل الغذائي للكالسيوم والفوسفور الالزمان

 يعمل كمضاد للتأكسد فيحمي الفيتامينات الذائبة في الدهون من األكسدة  (فيتامين هاء :

 . ووقف النزيفكيميائياً ) مناديوم صوديوم بايسلفيت ( الزم لتجلط الدم  : فيتامين ك

 

 : الفيتامينات الذائبة في الماءب( 

 لألنزيمات التي تحول الكربوهيدرات إلى دهون وضروري لألنسجة العصبية  : عامل مساعد 1فيتامين ب -1

 معظم األجهزة الحية واألنزيمات الالزمة لتمثيل الغذاء  : ) الرايبوفالفين ( يدخل في تركيب 2فيتامين ب -2

تركيب بعض األنزيمات وضروري لتمثيل بعض األحماض األمينية  : ) البيريدوكسين ( يدخل في 6فيتامين ب -3

 ؛ 

 البكتيريا المفيدة في األمعاء ؛  النياسين : ) حمض النيكوتينيك ( يدخل في تركيب األنزيمات ويساعد في نمو -4

لغذائي ومقاومة السموم ويزيد مقاومة ا حمض البانتوثينيك : يدخل في تركيب أنزيم استيليز الالزم للتمثيل -5

 الجسم لألمراض 

 البيوتين ( ويحتوي على الكبريت ويدخل في تركيب الكثير من األنزيمات  : H (فيتامين و -6

 لتكوين الدم ونقصه يؤدي إلى األنيميا ) فقر الدم  حمض الفوليك : ضروري -7

 األوتار ) التواء الشرش  إلى انزالق الكولين : ينظم التمثيل الغذائي للدهون ونقصه يؤدي -8

 كوبالمين ( يوجد في األغذية البروتينية من أصل حيواني وضروري لتكوين الدم  )  :12فيتامين ب -9

السموم  حمض األسكوربيك ( يدخل في تركيب الهرمونات الجنسية واألدرينالين ويضاد :C( ج فيتامين -10

 .بالجسم

 

 :ة إلى الفيتاميناتالعوامل التي تؤثر على الحاج

 .الوراثية: فبعض الجسام تحتاج أكثر من غيرها لبعض األنواع من الفيتامينات العوامل -1

الدهون تزيد الحاجة  وزيادة زيادة السعرات الحرارية بالغذاء يزيد من الحاجة لفيتامينات ب والنياسين؛  -2

 .لفيتامين هاء

 .  C إلى فيتامين ج ارتفاع درجة حرارة الجو يزيد من الحاجة -3 

 . أكبر للفيتامينات نوعية الحياة: فقليلي الحركة ) موظفي المكاتب ( بحاجة -4 

 .الغذائية اختالف معدل توفر الفيتامينات بالمواد -5 

 فقد أو تلف الفيتامينات في عمليات تصنيع الغذاء -6 

 .وصاً فيتامين أ، كالحاجة للفيتامينات خص اإلصابة بالطفيليات المعوية يزيد من -7 

 .الحيوية يعقم ) يقتل ( البكتيريا التي تصنع فيتامينات ب في األمعاء تناول األدوية خصوصاً المضادات -8 

 .الغذاء بالفطريات يؤثر على الكلى ويفسد فيتامينات هاء، ك تلوث -9

 .1ب إلى تلف فيتامين أ،بالكيماويات أو تلوث ماء الشرب بالنيتريت أو السلفيت يؤدي  تلوث الغذاء -10 

 

 خلل التوازن الحيويثالثاً : 

الحية وعندما يختل هذا التوازن تظهر آفات جديدة؛ أي تتحول بعض الكائنات  يوجد توازن طبيعي بين الكائنات   

تنقرض بعض  كما قد تندثر أو آفات خطيرة ولم تكن خطيرة في الماضي قبل اختالل التوازن الحيوي؛  الحية إلى

 .ائنات الحية النافعة أو غير النافعة أو ينخفض نشاطهاالك
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 :خلل التوازن الحيوي أسباب

 :الزراعية خلل التوازن الحيوي بسبب العمليات (1

إبادتها ولكن تظهر له أعشاب جديدة لم تكن  ـ مبيدات األعشاب: فإنها تبيد األعشاب التي يريد المزارع1

   بالحسبان 

الحشرات المفترسة والطيور والزواحف؛ فعندما  ل حشرة زراعية لها أعداء حيوية منـ مبيدات الحشرات: إن ك2

بالمبيد الحشري فإنها تموت مما يؤدي إلى تكاثر الحشرة في الحقول التي لم  تأكل هذه االعداء الحشرة المسمومة

هلكت فتتضاعف  وية التياألراضي المهملة تتكاثر فيها الحشرة بحرية مطلقة بعيدا عن األعداء الحي ترش أو في

 .الحشرة ويشتد خطرها وتتضاعف تكاليف مكافحتها

 

  :ـ األصناف المحسنة من النباتات والحيوانات3  

 األصناف المحسنة ضاعفت اإلنتاج الزراعي عدة مرات ؛ ولكن هذه المضاعفة كانت على حساب ال شك أن

 الصنف القديم  ق فيها الصنف المحسن علىالجودة الحيوية والصحية وليس الجودة الظاهرية التي يتفو

 

 :بسبب التلوث خلل التوازن الحيوي (2

ومواد نفطية ...الخ عمل على انقراض  ال شك أن تلوث البحار والمحيطات بمخلفات السفن من زيوت وشحوم

 الكائنات البحرية وقلت أنواعها وقلت منفعة الصالح  الكثير من

 

 :لمدنيةا الحيوي بسبب التوازنخلل  (3 

الزراعية للبناء  وكذلك حاجته لألرض إن زحف العمران على األراضي قضى على الكثير من النباتات واألشجار؛

الغابات بما عليها من كائنات حية وأهمها  وزراعة المحاصيل بسبب التزايد السكاني الهائل أدى إلزالة الكثير من

 .رئة العالميسمونها  غابة األمازون في البرازيل والتي كانوا

 

 التوازن بسبب التلوث خلل :- رابعاً 

يعيش فيها اإلنسان ؛ فإن أنواع التلوث المادي من تلوث  تؤدي أنواع التلوث المختلفة إلى عدم توازن البيئة التي

إلى تلوث البيئة المادية المحيطة باإلنسان عن  والهواء و الغذاء والتلوث الضوئي ؛ تؤدي سطح التربة و المياه

 اإلنسان قبل  لوضع الطبيعي الذي كان يعيش فيها

 

 التوازن الوظيفي خلل  -خامساً:

وعندما ال تقوم بوظائفها فإنها تمرض بالداء  لقد خلق هللا أجهزة الجسم الحيوية كي تقوم بوظائفها الحيوية

 :وأشهر مرضين   العضال. 

الرضاعة الصناعية  من أثدائهن ويعتمدن علىسرطان الثدي: الذي يصيب النساء الالتي ال يرضعن أطفالهن ( 1

فيضمر أو يترهل أو وهذا األهم يصاب  في إرضاعهم؛ فيستغنى عن الثدي في الرضاعة فيصبح بدون قيمة حيوية

 .بالجراحة كي ال يمتد السرطان إلى باقي الجسم بسرطان الثدي العضال والذي قد يفضي إلى استئصاله

شكل خاص العانسات الالئي حرمن من الزواج فيتعطل رحمهن عن القيام ب تليف الرحم: وهو مرض يصيب( 2

  .وهي إنجاب األطفال مما يؤدي إلى تليفه فيضطر الطبيب إلى استئصاله بوظيفته الحيوية

 

 التوازن الحركي خلل -سادساً :

فاع عن نفسه وأثناء في المشي والعمل والد لقد خلق هللا العضالت لإلنسان كي تقوم بوظيفتها في تحريك اإلنسان

فتغذيها وتخلصها من السموم؛ ولكن بعد تقدم القرن العشرين وإسراف  عمل العضالت تجري فيها الدورة الدموية

اآلالت خصوصاً السيارة فأصبحت العضالت للزينة فقط فضعفت وتراكمت فيها السموم.إن  اإلنسان في استخدام

وبممارسة األعمال اليدوية  ن تالفيه بالرياضة العلمية المدروسةالتوازن الحركي هو عامل هدم لإلنسان يمك خلل
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 .المجهدة وليست البسيطة

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 التوازن النفسي والتوازن البيئي 

الشك أن مناهجنا تتمحور كلها حول نظرتنا الذاتية كبشر للطبيعة والكون. وعلى الرغم من أننا أبناء    

الطبيعة، لكننا نتساءل إلى أي حد الزلنا ننسجم تفكيراً وسلوكاً معها! وإلى أي حد توافق مناهُجنا وقوانينُنا 

الطبيعي، وإلى أي حد تندرج في الصيرورة الطبيعية?! ترى، أال ترتبط نظرتنا الذاتية  العلمية وشرائعنا اإلطار  

 واقع تردي بيئتنا وتردي أخالقياتنا?!  –والمركزية إلى الكون بشكل مباشر وجوهري بواقعنا الحالي? 

ي النهاية شكل من أقر بالتأكيد أننا نكتشف قوانين طبيعية، لكن ليس "القانون الطبيعي". إن ما نكتشفه هو ف

أشكال الفهم والتكاشف مع محيطنا. فالطبيعة ليست عالماً قائماً من العالقات الناظمة لعناصرها وحسب، بل 

رة وفق إيقاع يجعلها قادرة باستمرار على تجديد نفسها ودمج خبراتها في بناها.   هي صيرورة متطوِّ

 وذلك لتميُّزه بوعيه لحركة التطور التي هو مشارك فيها. ويُع دُّ وجود اإلنسان حلقة فريدة في هذه الصيرورة، 

 التوازن البيئي 

كان ظهور الحياة على األرض مرتبطاً بالشرط المحلي دون شك، لكنه ما كان لينفصل، بأي حال من األحوال، 

مكننا عن الظاهرة الكونية ككل. ترى، كيف نستطيع اليوم أن نضع مقياساً لنمو الحياة وازدهارها? وكيف ي

التنبؤ بأي خطر يمكن أن يهدد مستقبلها على كوكب األرض? وأكثر من ذلك، هل سيكون بإمكاننا التدخل 

 للمحافظة على الحياة وإنقاذها? 

. ويتطلب هذان يقوم التوازن الحيوي في الطبيعة على مبدأي الحلقة المغلقة غذائياً والمتجانسة مورثياً 

 يتطلبان دون شك دينامية قادرة على التطور والنمو والتحول. المبدآن تنوعاً غير محدود، كما و

إننا نتحدث اليوم عن مشكالت بيئية تهدد الحياة، مثل ارتفاع درجة حرارة األرض بسبب أثر 

وانقراض العديد من األنواع يومياً بسبب قطع أشجار الغابات، وتلوث   Greenhouse effectالدفيئة

جوي، وغيرها من المشاكل المرتبطة كلها بعضها ببعض. ويهدد تضافر هذه المحيطات والبحار والغالف ال

المشاكل بكارثة تمحق الحياة على األرض أو تُفني على األقل عدداً كبيراً من األنواع الحية. والحق أن هذه 

يتها، تلهينا في الحقيقة عن رؤية الجانب األعمق للمسألة، وذلك ألننا نهتم با لنتائج التي المشاكل، على أهمِّ

تخص وجودنا األناني والجاهل فحسب. إننا ال نستطيع تحديد معيار نقيس به األخطار الحقيقية التي تهدد 

الكوكب. وهذا يعني أننا ال نعرف بالضبط مقاييس التوازن البيئي، وبخاصة على مستوى تضافر العناصر في 

 مجموعات وتكافلها فيما بينها. 

 التوازن النفسي 



 17 

ناء الشخصية اإلنسانية في منظورنا اليوم مجرد ملء لوظائف بدنية ونفسية وسلوكية، بل هو عناية لم يعد ب

 مستمرة بالطاقة المتفتحة فينا كيما يستمر إيقاعها منتظماً وتفتحها فاعالً. 

 إن التوازن النفسي اإلنساني ال يختلف في جوهره عن التوازن النفسي البيئي. فكالهما إفصاح عن المعنى

المتضمن في طاقة الكيان. فإذا كان هذا اإلفصاح فاعالً ودينامياً ومتناغماً مع التفتح الطبيعي أعطى فعالً 

 متوازناً وبناء سليماً. 

كذا فإن التوازن النفسي هو تناغم مع طبيعتنا الداخلية التي ال تنفصل عن طبيعة البيئة والكون. وبالتالي، فإن 

لنفسي ال يقاس فقط بالمعايير والتشخيصات المختلفة التي تضعها مدارس االضطراب النفسي أو المرض ا

علم النفس الكثيرة. فالظاهرات المرضية الحادة التي يدرسها الطب النفسي ويحللها، أكانت موروثة أم 

ن مكتسبة، ال تمثل حقيقة االضطراب النفسي العام الذي نعيشه اليوم. فإذا كنا ال نعاني من مرض نفسي حاد فإ

 هذا ال يعني بالضرورة أننا متوازنون نفسياً. 

يقوم التوازن النفسي أساساً على القدرة على الحركة الدائمة وعلى العمل المتعدد االتجاهات، وبخاصة على 

المقدرة على تقبُّل معنى جديد ووظيفة عملية أو إدراكية جديدة. ولقد بدأ اإلنسان منذ بضعة قرون يفقد هذه 

جياً، وجيَّر قواه كلها تقريباً ألحكام المنطق الوليد وآلليته القاتلة. وهو منذ فترة أقرب بكثير، ال المقدرة تدري

تتجاوز العقود القليلة، لم يعد قادراً على لجم تسارع غرقه في قبول اإلنجازات التطبيقية واالستهالكية 

 كأساسيات في حياته! 

 البيئي –التوازن النفسي
من تدهور كبير بحسب قدرتنا الحالية على القياس! وسبب هذا التدهور بشكل مباشر هو تعاني البيئة اليوم 

اإلنسان. فقد استطاع اإلنسان، بحجة استغالل موارد الطبيعة، التدخل في بنيتها وتوازنها. إن الخلل الظاهري 

على صعيد اإليقاع الطبيعي،  الذي نلحظه اليوم بيئياً البد يعبِّر عن خلل باطني، أو باألحرى عن تراكم في الجهد

وبالتالي، على ضرورة التخلص من عبء مرحلة كاملة أو دور طويل قبل البدء بدور جديد على المستويين البيئي 

 والبشري. 

إننا ال نستطيع فصل النفسانية البشرية عن النفسانية البيئية. ولقد أجهدنا نفسانيَّة الطبيعة كما أجهدنا نفسانيَّتنا 

ت مريضة بوهم االنتصار على قوى الطبيعة. وفي غمرة تناسينا لضرورة مرور فترة كافية تستوعب فيها التي بات

لناه بشكل سريع جداً، فيكون لديها الفرصة بالتالي النتقاء االتجاه  النفس معنى التطور العلمي والتقني الذي حصَّ

عبء االستمرار في تطوير قدراتنا العلمية والتقنية واإلمكانيات السليمة المتناغمة مع السياق الطبيعي، فقد حملنا 

 ظناً منا أن الشيء يمكن أن يوقف مسيرة العلم والتكنولوجيا. 
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 األمراض اختالل ا لتوازن البيئي يسبب كثيراً من

 ا أشياء في عالمنا تمدناالنباتات، الحيوانات والمواد الكيماوية والمعادن كله الهواء، الماء، الشمس، الغبار،  

لبعض الناس. وهذه  بالحياة تجعلها جميلة ومرحة. ولكن بقدر ما هي رائعة فهي أيضاً يمكن أن تسبب األمراض

 .العناية بها بعض األمراض التي لها عالقة بالبيئة وبعض األفكار لمنعها أو

 _أمراض الحساسية والربو1

في الجو. بعضها قد تنتج من حبوب  رين المجهد أو التغيرات المفاجئةنوبات الربو عادة تحدث بعد فترات من التم

 اللقاح ومواد كيماوية أخرى في الهواء وفي البيت

 الخلقية _التشوهات2

من الكحول فإن مواد ضارة تصل إلى  أحيانا عندما تتعرض النساء الحوامل للمواد الكيماوية، أو يشربن كثيراً 

عضو أو نسيج، أو جزء من الجسم الذي لم يتم نموه  الرضع يولدون من غير الجنين، بعض من هؤالء األطفال

 السجائر قد يتسببون في تشوهات خلقية بشكل طبيعي. االسبيرين وتدخين

 _السرطان3

المعدل الطبيعي. من  السرطان عندما تبدأ خلية أو مجموعة من الخاليا في االنقسام بشكل سريع أكثر من يحدث

االسبستوس، اإلشعاعات، المواد  ا المرض مواد موجودة في البيئة مثل: تدخين السجائر،بعض المسببات لهذ

 الكيماوية الصناعية، والكحول وأشعة الشمس. 

 _التهاب الجلد4

أو من بعض المواد الموجودة في األصباغ. مواد  ينتج التهاب الجلد من الحكة الناتجة من لدغات الحشرات،

 جلدياً وبثوراً. الهواء الكثير والشمس تجعل الجلد جافاً ومتشققاً  تسبب طفحاً التجميل والمنظفات أيضاً 

 _التهاب أنسجة الرئة5

 والتدخين يعمالن على تحطيم األنسجة الحساسة في الرئتين. بمجرد حدوث ذلك فإن الرئتين تلوث الهواء

 التهاب أنسجة الرئة.  ة تسمىتصبحان غير قادرتين على التمدد واالنكماش للتنفس بشكل طبيعي. هذه الحال

 _مشكالت الخصوبة6

األطفال، ولكن واحداً من كل ثمانية أزواج لديه مشكلة في اإلنجاب. ويحدث هذا  الخصوبة هي القدرة على إنجاب

 المنوية.  قدرة المرأة على إفراز بويضة، أو عدم قدرة الرجل على قذف عدد كاف من الحيوانات مع عدم

  .في العمل أو أي مكان آخر دوى مكتسبة من األمراض الجنسية أو التعرض إلى مواد كيماوية_العقم ينتج عن ع7
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  _تضخم الغدة الدرقية8

الدرقية.  ال يحصل الناس على كفايتهم من اليود، هذا يؤدي إلى تضخم غدة صغيرة تسمى الغدة في بعض األحيان

  .العنق بول ملتصقة بمقدمةهذا التضخم قد يبلغ من الضخامة أن يكون بحجم كرة البيس

غير طبيعي، وبعض أخر يعاني من البالدة  بعض مرضى تضخم الغدة الدرقية يكونون قلقين وضجرين بشكل

  .والخمول

 مرض القلب_9

ممارسة الرياضة، فإن المواد الكيماوية  بينما قد تكون أسباب هذه األمراض هي العادات الغذائية السيئة وعدم

المواد الكيماوية التي تدخل الجسم يتم تحليلها في الكبد إلى مواد غير  وراً في ذلك أيضاً. معظمالبيئية قد تلعب د

البروتينات في الدم  التي يمكن أن تتحد مع’’ الجزيئات الحرة‘’آخر يتم تحويله إلى جزيئات تسمى  ضارة، وبعض

. هذا االنسداد يوقف تدفق الدم إلى القلب الدموية الذي يقوم بسد األوعية’’ البالك‘’لتكون ترسبات دهنية تسمى 

 .مسبباً نوبة قلبية

 -أخلامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:
أردت عبر هذه األفكار البسيطة الخروج عن النمط المألوف في تناول المسائل المتعلقة 

للوهلة بالبيئة واإلنسان. وأجدني في النهاية أحب أن أضيف كلمة نهائية قد ال تبدو، 
 األولى، ذات صلة وثيقة بموضوعنا. 

إن عقائدنا وأفكارنا وعلومنا ومناهجنا كلها تقوم على أننا مخلوقون في صورة تامة، وأننا 
وجدنا ضمن الحد األقصى إلمكانياتنا. فنحن على مثال كامل في األرض إنما نمونا 

ر ما نحن عليه من كونية وتكاثرنا، وعلى صورة اإلله كنا! إن ذلك ليس صحيحًا إال بمقدا
 دينامّية قادرة دائمًا على بذل نفسها على مذبح اإلبداع والتجدد. 

لسنا كاملين في بنياننا الجسمي والنفسي والعقلي إال بمقدار ما نحقق ارتقاءنا المتناغم مع 
 االرتقاء الطبيعي، وبمقدار ما نكون حلقة آنيَّة محدودة في سلسلة النهائية أزلية. 

ه الفكرة المزروعة فينا منذ آالف السنين، أننا البشر المسلَّطون على الطبيعة، هي إن هذ
السبب الحقيقي فيما يبدو لي من تراجع نفساني نشعر به ومن تدهور بيئي نعيشه. ألن ما 
يلجمنا عن التطور والتفتح واإلبداع، أي عن تحقيق التوازن، هو هذا الشعور بأننا وجدنا 

 هيين من القدرة والطاقة على التجدد والتطور. في إطار وشكل منت
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إن معرفتنا وشرائعنا وسلوكنا كلها غير نهائية وغير مكتملة بعد. وعندما نحدُّ أنفسنا بأي 
منهج فإنما نحدُّ من قدراتنا على النمو واإلبداع، ونحد من تفتح الوعينا الذي يستقي من 

 الوعي جمعي، هو الوعي كوني في جوهره. 

، وبالتالي، من أي شكل محدث أيضًا يكمن في حريتنا من أي شكل مسبق نناإن تواز 
تفرضه علينا أطر مجتمعنا الحديث. وبهذا فقط إنما تكمن نجاتنا ونجاة بيئتنا على المدى 
البعيد. وربما كان هذا هو بالذات معنى العبارة التي قيلت في القديم: "اعرف الحق والحق 

 يحررك." 

 ــــــــــــــــــــادراملصــــــــــــ

                                                                                  ( أسس علم البيئة الجزئين 1990الراوي ،محمد عمار وأكرم خير هللا الدين الخياط ،ترجمة ) -1

 االول والثاني ،جامعة بغداد ، بغداد .  

( التربية ألبيئيه في المناهج الدراسية للمراحل االبتدائيه 2002السعدي ، حسين علي ) -2

 مجلة المعلم الجديد بغداد . ، والثانويه ، ودراسه تحليليه 

 دعم الوعي البيئي ، مجلة الفتح .( التربيه البيئيه ودورها في 1999السعدي ، حسين علي ) -3

 جامعة بغداد ، بغداد .   ( علم البيئه ،1984العاني ، حكمت عباس ورعد هاشم بكر ) -4

 ( التلوث البيئي ، دار وائل للنشر ، عمان .2000العمر، مثنى عبد الرزاق ) -5

 ( علم البيئه ،جامعة الموصل ، الموصل .1985فضيل ، عبد خليل وعلوان جاسم الوائلي ) -6

 /www.q8castle.com/vbشبكة ومنتديات قلعة الكويت  -7

 Syrian cosmological societyالجمعية الكونية السورية   -8

 منتدى المنظمات األهلية لحماية وتنمية تراث مصر الطبيعي . -9

 ,n333  ْ  La Recherche 2000,العدد الخاص حول التنوع الحيوي من مجلة  -10

   كلية  –قسم النبات  -البيئة ألنباتيهد سالمة محمد الضرير : أستاذ علم  -موضوع نشرته أ - -11
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