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  الفئة المستھدفة: 

  عاشرال –سابع الالطالب من الصف 

 

  : ھداف الدرسأ

 ان يتعرف الطالب على مفھوم النفايات، ويميز بين أنواعھا المختلفة  -
 ات الصلبة ومصادرھا وانواعھاان يتعرف الطالب على النفاي -
 ات والمعالجة غير االمنة لھان يدرك الطالب مخاطر تراكم النفايا -
 ات الصلبة ووسائلھا المختلفةالنفايان يتعلم الطالب مفھوم إدارة  -

  المتوقعة:مخرجات التعلم 

 بعد نھاية الدرس، يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على:

 ت والتمييز بين أنواعھا المختلفةتعريف النفايا -
 ات الصلبة ومصادرھا وانواعھاتوضيح مفھوم النفاي -
 للتخلص منھا ات على الصحة والبيئة واضرار الممارسات غير السليمةمخاطر النفاي إدراك -
 أھمية الممارسات السليمة واالمنة في معالجتھا والتعامل معھا  وإدراكات الصلبة النفايمعرفة اليات ووسائل إدارة  -
 ات وتحديد الوسيلة األفضل لمعالجة كل منھاالنفايفصل أنواع  -

  :عناصر الموضوع

  وتصنيفاتھا المختلفة تعريف النفايات -
 واالثار الناجمة عن تراكمھا وحرقھاات الصلبة، اإلدارة المتكاملة لھا، النفاي -
 نشاط عملي -

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

  )وتقييم مع النشاط العملي في المدرسة دقيقة للدرس (شرح ونقاش 60 -
 مدة الزيارة الميدانية تعتمد على المسافات والتسھيالت وعدد الطالب -
 المجموعاتدقيقة لعرض ونقاش نتائج األنشطة العملية التي قامت بھا  45 -

  :مقدمة

  ما ھي النفايات؟

ھي جميع المخلفات الناتجة عن األنشطة التي يقوم بھا اإلنسان، سواء كانت داخل المنزل أو أنشطة 
أي جميع األشياء التي يتم تركھا وإبقائھا من قبل اإلنسان في مكان معين،  .زراعية أو صناعية أو إنتاجية

  .العامة وعلى صحة اإلنسان بشكل مباشرمة وتركھا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة والسال

  :إلى حالتھاحسب  النفايات تصنف
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، والناتجة عن النفايات المستخلصة من او البالستيكية نفايات صلبة: كالنفايات التي تنتج من المواد المعدنية أو الزجاجية -
 .المنازل والصناعة والزراعة

الزيوت ومياه مثل الصناعة والزراعة مختلف نواحي الحياة كالمنازل و استعمالھا في : تنتج من المياه التي يتمنفايات سائلة -
 .الصرف الصحي

، وتنتشر في الھواء العمليات المختلفة مثل التصنيع المتصاعدة من : ھذه النفايات تنتج من الغازات واألبخرةنفايات غازية -
  .وتؤدي إلى حدوث تلوث فيه

  :إلى خطورتھاتصنف حسب 

: ھي مجموع المواد التي ال يشكل وجودھا مشكالت بيئية خطيرة، ويسھل التخلص منھا بطريقة آمنة، مثل نفايات حميدة -
  .مخلفات القمامة العادية والمخلفات الزراعية

: وتشمل مخلفات المستشفيات ومعامل التحاليل والمصانع والمبيدات نفايات خطيرة -
  .الحشرية والفطرية ومعامل الكليات الجامعية

نفايات شديدة الـخطورة: وتشمل المواد المشعة الموجودة في مؤسسات الطاقة الذرية أو  -
 .الجھات العلمية التي تعمل في مجال النظائر المشعة

  :إلى درھامصتصنف حسب 

إضافة الى  .وغيرھا في المنازل وعن المطاعم والفنادقالناتجة عن أنشطة السكان  المخلفات :زراعيةنفايات منزلية و -
وتتكون  المخلفات الناتجة عن كافة األنشطة الزراعية النباتية والحيوانية ومخلفات الحصاد وجني المحاصيل الزراعية.

المطابخ وعمليات تحضير الطعام وكذلك معروفة مثل مخلفات من مواد 
ھذه بما أن و. رق وزجاج ومواد بالستيكية وغيرھاالقمامة وما تحويه من و

ة للتعفن وإصدار تحتوي على نسبة عالية من المواد العضوية القابل النفايات
لذلك يجب التخلص منھا بسرعة حتى ال تصبح أيضا  ،الكريھةالروائح 

  .للقوارضوسطا لتكاثر الحشرات الضارة ومأوى 
: شبيھة بالنفايات المنزلية من حيث نفايات المحالت التجارية والمؤسسات -

، وتنتج عن مختلف المكاتب والمؤسسات واالنشطة تركيبھا وطبيعتھا
  التجارية. 

: المخلفات الناتجة عن األنشطة الطبيةنفايات المصانع والنفايات  -
الصناعية المختلفة والتي تختلف أنواعھا وكمياتھا ومكوناتھا وخطورتھا 

وطريقة التصنيع، باإلضافة الى النفايات الناتجة عن باختالف نوع الصناعة 
تتشابه مكونات بعض النفايات المرافق الصحية والمستشفيات والعيادات الطبية. 

لنفايات المنزلية ويمكن بالتالي جمع ھذه النفايات مع الصناعية مع ا
النفايات المنزلية دون تشكيل خطر على الصحة والسالمة العامة (مثل 

، أما باقي النفايات الصناعية فيجب جمعھا لورقية)النفايات النسيجية وا
تصنف نفايات معالجة  . ونقلھا ومعالجتھا منفصلة عن النفايات المنزلية

مع  عضويةغير واد عضوية وأخرى مف الصحي الحاوية على الصر مياه 
 .الصناعيةالنفايات 

. ونظرا لعدم احتواء ھذه النفايات نتج عن عمليات ھدم وبناء المنشآتھي عبارة عن مخلفات خاملة ت نفايات اإلنشاء والبناء -
ـويـة المنحدرات ، وتسالطرق العامةالردم المختلفة، وأشغال على مواد خطرة على البيئة يمكن استخدامھا في عمليات 

 . على جوانب الطرق، وغيرھا
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  أسباب انتشار النفايات: 

  ازدياد عدد السكان والتطور العمراني -
 عدم وجود الرقابة والمسؤولية من قبل الجھات المختصة -
 التطورات الصناعية الحاصلة وسرعة انتشارھا -
 التطور التكنولوجي أدى إلى زيادة النفايات -
 التوعية لدى المواطنين بأھمية البيئة وحمايتھانقص  -

 العادات الـخاطئة في التخلّص من النفايات -
 

 
  ما ھي اإلدارة المتكاملة للنفايات؟

التي تشمل: الحد من إنتاجھا، جمعھا ونقلھا، معالجتھا والتخلص منھا وفقا لمبادئ الصحة ، ونشاطات المرتبطة بالنفاياتھي جميع ال
  .واالستدامة، الھندسة، االقتصادالعامة، 

  :ھناك مرحلتين لجمع وترحيل النفايات

وھي تجميع المخلفات وإخراجھا من المصدر إلى حاوية النفايات أو محطة ترحيل النفايات، وقد تتم : مرحلة الجمع األولي -
مباشرة من قبل المواطن بوضع النفايات في الحاوية أو عبر 

النفايات عبر كاراتھم ونقلھا إلى  عمال البلديات الذين يجمعون
  .أقرب حاوية نفايات أو محطة ترحيل

وذلك بواسطة : مرحلة الجمع الثانوي وترحيل النفايات الصلبة -
عمال وآليات النظافة، حيث يتم نقل النفايات من الحاوية أو 

 .محطة الترحيل إلى مكب النفايات الصحي

  ؟ما ھي محطات الترحيل

ة متوسطة بين التجمعات السكنية ومكب ھي محطات تقع في منطق
النفايات، حيث يتم فيھا تجميع محتويات سيارات تجميع النفايات 

الصغيرة، وتقوم سيارات كبيرة الحجم بحمل النفايات المتجمعة ونقلھا إلى مسافات بعيدة إلى مرافق التخلص النھائي أو المعالجة 
  .واالسترجاع

  :محطات الترحيل دواعي استعمال

 .ارتفاع تكاليف نقل النفايات لمسافات طويلة باستخدام السيارات الصغيرة -
 بعد المسافة بين المدينة ومحطة التخلص النھائي أو المعالجة. -

 :النفايات الصلبة

النفايات الصلبة ھي مجموعة المخلفات الناتجة عن مختلف األنشطة الصناعية والسكانية والتجارية في منطقة ما، ويمكن التعامل 
  معھا بطرق مختلفة. 
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وتصنف بطرق مختلفة، فيمكن تصنيفھا حسب المادة المكونة لھا (بالستيك، ورق، زجاج، معدن، نفايات عضوية)، او حسب 
قابلة لالشتعال، معدية، سامة، غير سامة). الى جانب تصنيفھا حسب المصدر (تجارية، زراعية، منزلية، مؤسسية، خطورتھا (مشعة، 

  صناعية).

الممارسات  أفضلوبغض النظر عن تصنيفھا، يجب ان تتم ادارتھا بما يضمن 
  الصديقة للبيئة. 

التي بمجرد ان يتم جمعھا، يجب ان تتم معالجتھا لتقليل حجم ووزن المواد 
يجب التخلص منھا، حيث ان المعالجة تغير في شكل النفايات وتسھل التعامل 

 معھا. كما يمكن ان تساھم في استعادة بعض المواد واستخراج الطاقة. 

  

  إدارة المخلفات الصلبة: 

  إلدارة األزمة بطريقة صحيحة وھي: تأربعة مقترحااألكثر اتباعا في أيامنا ھذه، ويشمل  R4يقوم أساسا على نموذج 

ھي تجنب وتقليل إنتاج النفايات الصلبة وتشجيع األسر والمحالت والمؤسسات إلى تقليل :  (reduce)التجنب والتقليل -1
 .ھي األولوية القصوى في التسلسل الھرمي من أفضليات إدارة النفايات الصلبة, .كمية النفايات المنتجة يوميا

وھي إعادة استخدام المنتجات التي استخدمت بشكل أولي، بدون إجراء أي تغييرات فيزيائية :  (reuse)إعادة االستخدام -2
 أو كيميائية على المنتج.

ھي عملية يتم من خاللھا إعادة استخدام المواد الالزمة لصنع منتجات جديدة، عن طريق تغيير : (recycle)ير إعادة التدو -3
 ية للمنتج.في الحالة الفيزيائية والكيميائ

. كما يعتبر انتاج شكال من اشكال إعادة التدوير استعادة وإعادة استخدام الطاقة الحرارية (من خالل الحرق االمن)ويعتبر 
استخدامھا كمحسنات للتربة. كما  حيث تتم معالجة المكونات العضوية للمخلفات الصلبة العادةشكال اخر الكومبوست من 

  ان ھناك العديد من المواد التي يمكن إعادة تدويرھا واستخدامھا كالورق والمعادن والزجاج والبالستيك والمطاط. 
وبشكل عام، فإن المشكلة األصعب التي تواجه عملية إعادة التدوير للمخلفات الصلبة ھي إيجاد استخدامات وأسواق 

التدوير بحد ذاتھا ال يمكن ان تحل المشكلة المتنامية للمخلفات الصلبة، حيث انه دائما ھناك مواد ال مناسبة. ان إعادة 
  يمكن إعادة استخدامھا او تدويرھا (ال قيمة لھا) تتطلب تخلصا نھائيا منھا. 

أو استخالص  وھو عبارة عن عملية إنتاج الطاقة من خالل النفايات عن طريق حرقھا :(recovery)ة استخالص الطاق -4
  الغازات مثل غاز الميثان.

o  الحرق اآلمن: يعد الحرق احدى اكثر الوسائل فعالية في تقليل حجم ووزن النفايات الصلبة، اال انه يشكل مصدرا
خاصة مصممة بإحكام وتحت ظروف النبعاثات غازات الدفيئة. في المواقد الحديثة، يتم حرق النفايات في افران 

مضبوطة؛ بحيث تتفاعل المواد القابلة لالشتعال مع االكسجين مطلقة غالبا غاز ثاني أكسيد الكربون، بخار الماء، 
%، فيما تتبقى بعض المواد 90والحرارة. من خالل االحتراق، يمكن تقليل حجم النفايات غير المضغوطة بنسبة 

 جاج والمعادن والمواد الصلبة األخرى. الخاملة كالرماد، بقايا الز
ويعتمد مقدار الطاقة التي يمكن الحصول عليھا من حرق النفايات الصلبة على محتوى الورق في ھذه النفايات، حيث 

عازل للحرارة متصل بسخان بحيث استرداد الحرارة المنبعثة أثناء الحرق عن طريق استخدام فرن مبطن  يمكن
 ة تدوير محتوى الطاقة في القمامة، مما يسمح بإعادة االحتراق إلى بخار أو ماء ساخنحراربتحويل سخان قوم الي

 )). waste to energy plant(ما يسمى بمحطة تحويل النفايات الى طاقة (
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مكبات النفايات الصحية:  !لخيار األخيرا
التخلص من النفايات في األراضي يعتبر من 

استراتيجيات إدارة النفايات البلدية شيوعا.  اكثر
بحيث يمكن دفن النفايات بشكل امن في مكبات 
النفايات الصحية والتي ھي عبارة عن مواقع 
للتخلص من النفايات تم اختيارھا، تصميمھا، 
انشاؤھا، وتشغيلھا بعناية ودقة بما يضمن 

احدى األمور سالمة البيئة والصحة العامة. 
لقة بدفن النفايات والواجب اخذھا الھامة المتع

بعين االعتبار ھي عزل النفايات المدفونة تماما 
عن المياه السطحية والجوفية وذلك من خالل 
فرض شروط على المواقع التي يمكن اختيارھا 

المكبات الصحية فيھا واستخدام المواد  إلنشاء
  اه الجوفية او االختالط بالمياه الجارية. العازلة لتغطية ارضيات واسطح المكبات لمنع التسرب الى المي

 

  :تعريفات

مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذات محتوى منخفض من السوائل. وتشمل النفايات البلديـة، والنفايـات الصـناعية  :النفايات الصلبة
المرتبطة بھا ونفايات الھدم ومخلفات خرى الة وتربية الحيوانات، والنشاطات اونفايات ناتجة عن العمليات الزراعي والتجاريـة،

 .التعدين

دارات البلديـة والمؤسسـات المماثلـة، أو الا أو الـتخلص منھـا مـن جانـب اجمـع ونقـل النفايـات إلـى مكـان معالجتھـ :جمع النفايات
ديات انتقائيـا أي نقلھـا لنـوع شركات عامة أو خاصة، أو منشآت متخصصة أو الحكومة. وقد يكـون جمـع نفايـات البلـ عـن طريـق

 .من المنتجات، أو دون تفرقة، بمعنى آخر يشمل كل أنواع النفايات في نفس الوقت محـدد
  

  احصائيات:

   :الناتجة عن كمية النفايات الصلبةفي فلسطين، بلغت  •

طنا شھريا في الضفة  277(موزعة بواقع  شھر/طنا 381حوالي  2014 ھلية في العاماالالحكومية و المرافق الصحية -

  ة). أطنان شھريا في قطاع غز 104ية، والغرب

 3.5ية، وطنا شھريا في الضفة الغرب 13.4(موزعة بواقع  شھر/طنا 16.9حوالي  2017 في العام المنشات االقتصادية -

  ة). أطنان شھريا في قطاع غز

طنا  76ية، وفي الضفة الغرب يومياطنا  1835(موزعة بواقع  شھر/طنا 2551حوالي  2015 العام في النفايات المنزلية -

 3.2كغم، موزعة بواقع  2.9كما بلغ متوسط انتاج االسرة اليومي من النفايات المنزلية في فلسطين ة). في قطاع غز يوميا

  كغم يوميا في قطاع غزة).  2.4كغم يوميا في الضفة الغربية، و

اب وال 
(Reduce)

ادة ادام 
(Reuse)

ادة ادور
  (Recycle)

اص 
طا

  (Recovery)
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 .طن/يوم في قطاع غزة 0.62ربية، وطن/يوم في الضفة الغ 0.20طن/يوم، بواقع  2.02حوالي  المؤسسات التعليمية -

 مليون طن/سنة. 1.387 حوالي) 2012بلغ معدل انتاج النفايات الصلبة سنويا في فلسطين (حسب احصائيات عام  •

 كغم: 0.94) حوالي 2012بلغ معدل انتاج الفرد يوميا من النفايات الصلبة (حسب احصائيات عام  •

 كغم/يوم في المناطق الحضرية  2.05 – 0.9 -

 كغم/يوم في المناطق الريفية 0.60 – 0.35 -

 %/شخص/سنة. 1%، وبمعدل 4يتزايد انتاج النفايات الصلبة في فلسطين سنويا بمعدل  •

 

 .مليون طن 267.8حوالي  2017في أمريكا، بلغ معدل انتاج النفايات الصلبة البلدية عام  •
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 :الموضوعأھمية 

تظھر أھمية موضوع إدارة المخلفات الصلبة من خالل توضيح االثار الناجمة عن العملية العكسية (اھمال المخلفات الصلبة وعدم 
   وجود إدارة متكاملة لھا)

  آلثار الناتجة عن تراكـم النفايات الصلبة؟ا

ميثان التي تتصاعد إن النفايات الصلبة تؤدي إلى انتشار غازات سامة منھا غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز ال :تلوث الھواء -
 :تشر في الجو وتلوثه ومن اآلثار الناتجة عن ھذا التلوثتنفي الھواء، ف

o  األمطار الحمضية 
o الحراري حتباساال 
o انتشار أمراض الجھاز التنفسي  

إن رمي النفايات الصلبة في األنھار، خصوصا : تلوث المياه  -
المخلفات الصناعية والزراعية والكيماوية، يؤدي إلي تلوث 

 ومن اآلثار الناتجة عن ھذا التلوث: . المياه
o  على الحياة في المسطحات المائيةالقضاء  
o سمم األسماك وحدوث تسمم لإلنسان ت 
o تلوث المياه الجوفية  

من النفايات الصلبة الدفن،  من طرق التخلص: تلوث التربة -
. فتتسرب المواد السامة إلى باطن األرض، فتتلوث التربة

ومن اآلثار الناتجة عن ھذا التلوث: انعدام صالحية التربة 
  .تقليل عمليات اإلنتاج الزراعي والحياة الحيوانية -تھديد الغطاء النباتي -للزراعة

، الناحية الجمالية والسياحية للمدينة، ويسيء للناحية المعنوية والنفسية للسكانتراكم النفايات يؤثر على : آثار اجتماعية -
العقاري باإلضافة إلى تأثيره السلبي على ديموغرافية السكان ونسب تواجدھم في المناطق  االستثمارويقلل من فرص 

  .التي ال تقدم فيھا خدمات الـجمع للنفايات
لروائح الكريھة وانتشار تصاعد الغازات السامة وا: آثار بيئية -

ة واألمراض باإلضافة إلى تكاثر الجراثيم والحشرات ئاألوب
ض المتنوعة نتيجة تعفن المواد العضوية التي تحويھا روالقوا

القمامة، باإلضافة إلى إمكانية نشوب حرائق وانتشار الدخان 
والغبار أو تعطل حركة المرور والموصالت بسبب كـتل 

  .النفايات الضخمة

  

 الوضع العالمي:

مليون طن تم  67مليون طن. حوالي  267.8حوالي  2017في الواليات المتحدة االمريكية، بلغ معدل انتاج النفايات الصلبة عام 
مليون طن تم حرقھا الستخراج  34مليون طن تم تحويلھا الى كومبوست. باإلضافة الى ذلك، ھناك اكثر من  27إعادة تدويرھا، و

  مليون طن في المكبات الصحية.  139دفن  الطاقة، كما تم
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تولي الواليات المتحدة االمريكية اھتماما كبيرا بموضوع إدارة المخلفات الصلبة وتضعه ضمن أولوياتھا في خططھا المستقبلية. 
كما يشمل تحويل ويتضمن ذلك تقليل انتاج التفايات في المصدر، واستعادة المخلفات الصالحة العادة التدوير وإنتاج الكومبوست، 

   المخلفات الى طاقة ودفن النفايات غير القابلة للنفع في المكبات الصحية.

  

 :الوضع الفلسطيني

 % من المناطق الريفية. 88% من المناطق الحضرية، و93تغطي خدمات جمع المخلفات الصلبة في فلسطين حوالي  -
 يتم التخلص من النفايات الصلبة في فلسطين من خالل الطرق التالية:  -

o  يتم تحويلھا الى كومبوست0.5اقل من % 
o  يتم إعادة تدويرھا1اقل من % 
o 33يتم دفنھا في مكبات النفايات الصحية % 
o 67 يتم دفنھا او القاؤھا في األراضي المفتوحة % 

 

  

  

  

 العواقب والمضاعفات: 

  :للمكبات العشوائيةاآلثار السلبية 

  .امتصاص التربة للسموم -
غاز  انبعاث الروائح الكريھة والغازات الدفيئة (ثاني اكسيد الكربون+ -

 .روجين)يتغازات الفسفور وأكاسيد الن الميثان+
 .خطر تلوث المياه الجوفية والسطحية بسبب المادة الراشحة -
التدوير واعادة خسارة المواد التي ممكن استخدامھا في عملية اعادة  -

 .استخالص الطاقة
انتشار القوارض بسبب مصادر الغذاء المتاحة لھا. وتحمل القوارض البرية  -

بعض الميكروبات والطفيليات التي قد تسبب األمراض المعدية لالنسان 
 .والحيوانات األليفة، كما أن بعضھا ال تسبب أعراضا واضحة

رات كالبعوض والبراغيت ، وأھمھا الحشتكاثر ناقالت األمراض األخرى -
 .والصراصير باالضافة إلى الفطريات والقراد

مخاطر الحرائق والسالمة الشخصية المتعلقة بالتماس المباشر واالصابات الجسدية التي قد تسبب حساسيات وأمراض  -
 .جلدية أو حتى أمراض سرطانية مختلفة

السلمونيال، البكتيريا القولونية، الكوليرا، الخ) التي تنتشر عن طريق البكتيريا ( :زيادة التھديدات الميكروبية بما في ذلك -
الطعام، االلتماس مع الحيوانات، الحشرات، القوارض، وموارد المياه، كما أن ھذه البكتيريا قد تصبح مقاومة للمضادات 

 .الحيوية
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و وحساسيات في ربجھاز التنفسي، كالمضاعفات في الالفطريات التي تنتشر عن طريق الھواء والمياه الملوثةـ وتسبب  -
 .الشعب الھوائية

 .الطفيليات التي تنتشر عبر المياه الملوثة والحشرات والطعام والكالب وغيرھا -
 الفيروسات (االلتھاب الكبدي، داء الكالب) التي تنتشر عن طريق الفئران والدجاج والخفافيش والكالب. -

  :اآلثار السلبية لحرق النفايات

 .قد تسبب مضاعفات في الجھاز التنفسيواسب والغازات السامة التي ج الرانتا -
 .خطر االنفجارات أو انتشار الحرائق -
ة واألسبستوس اث مواد ضارة مثل الغازات الدفيئانبع -

والبنزين والغازات الحمضية والمعادن والھيدروكربونات 
من ذلك كله  أروماتية متعددة الحلقات، واألسواأل

 .الديوكسين
ارتفاع خطر االصابة بالسرطان في المجتمعات المجاورة،  -

وخاصة بسبب الديوكسينات التي تعتبر من أكثر المواد 
خطرا على االنسان وذلك ألنھا مواد مسرطنة، كما تسبب 

 اختالال في الھرمونات وتورث إلى األطفال.

  ماذا يمكن ان نفعل؟

  :غير الضروري من خالل بعض السلوكيات مثل يمكن تجنب االستھالكنشر ثقافة ترشيد االستھالك. و -1
  .التقليل من استخدام المنتجات التي تخدم لمرة واحدة مثل أدوات الطعام البالستيكية -
  .التقليل من استخدام األكياس البالستيكية أثناء التسوق، لما تسببه من أخطار كبيرة على البيئة -
  .(حسب الحاجة فقط) واستخدام سلع ذات جودة عالية تخفيض اإلستھالك -
  .التقليل من طباعة المنشورات الدعائية، واستخدام وسائل أخرى مثل وسائل التواصل اإلجتماعي -
  :تقليل استھالك األوراق في المؤسسات عن طريق -

o حفظ الملفات والمستندات بشكل رقمي على الحاسوب ومحركات األقراص بدال من طباعتھا. 
o ل طباعة أي مستند أو ملف يجب قراءته جيدا لتجنب طباعته ثانية في حالة وجود أخطاءقب. 
o تغيير إعدادات الطابعة لجعلھا تطبع على الوجھين.  
o .تحويل المعامالت إلى معامالت رقمية بدل الورقية  

 نشر ثقافة إعادة االستخدام، حيث يمكن: -2
  .مرةإعادة استخدام األكياس البالستيكية ألكثر من  -
  .إعادة استخدام الورق غير المرغوب فيه كمواد للتغليف -
 إعادة استخدام العبوات البالستيكية الفارغة لعمل تحف فنية وزراع أشتال الزينة -
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فصل النفايات العضوية كبقايا الطعام من خضراوات وفواكه وطمرھا في حديقة المنزل وتحويلھا إلى سماد عضوي يمكن  -
  .منه االستفادة

 .الحيوانات من مخلفات ومتبقيات الطعام إطعام -
  .التبرع باألشياء التي ال نريدھا بدال من إتالفھا ورميھا -
 .نشر ثقافة فرز النفايات في المصدر -3
  .تراكم النفايات نشر الوعي حول مخاطر -4
توفير الحوافز لمن يدعم ھذا ، ودعم المبادرات في المجال -5

 .المجال (مثل اإلعفاءات الضريبية)
ع الورش والمؤتمرات التي تعقد حول ھذا الموضوحضور  -6

 لالستفادة من التجارب العالمية.

  

  :األدوات التعليمية ووسائل التدريس

  عرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: يمكن للمعلم/ المدرب ان يقوم ب

 االحصائيات المحلية والعالميةعرض تقديمي يشرح المفاھيم األساسية مع صور توضيحية ويعرض  -1
 وضح التسلسل الھرمي لخيارات ادارة المخلفات الصلبة ي وسترب -2
 مسابقة بين مجموعات الطالب  -3
 العاب صفية مثل فرز المخلفات الملقاة في ساحة المدرسة وتصنيفھا واقتراح وسائل التخفيف منھا -4
 النقاش الجماعي  -5
 وزيارات ميدانيةمشاريع عملية  -6

  

  الجانب العملي: 

تقسيم الطالب الى مجموعات بحيث تقوم مجموعة منھم بالتقاط صور من البيئة المحيطة للمنزل والمدرسة للنفايات الملقاة  -1
 فيھا وتقديم عرض حول ھذه الصور مع الحلول الممكنة للتقليل منھا.

تقوم مجموعة أخرى بزيارة الى البلدية او المجلس البلدي او القروي/ قسم النفايات والحصول على معلومات حول كميات  -2
 امام الطلبة.المخلفات التي يتم جمعھا يوميا ووسائل الجمع واليات التخلص منھا وعرضھا 

أروقتھا الداخلية مع إشارات تعريفية على  وضع حاويات لفرز النفايات في ساحات المدرسة/ او فيتقوم مجموعة ثالثة ب -3
 ع النفايات المسموح القاؤه فيھا ونشر الوعي بين الطالب حول فصل النفايات.كل حاوية بنو

 مرافقھا، والية عملھا، والخدمات التي تقدمھا. زيارة ميدانية الى مكبات النفايات العشوائية والمكبات الصحية للتعرف على  -4

  

  والوسائل التدريسية:وير األساليب تط

  يبدأ المعلم/المدرب الدرس بطرح سؤال: ھل قمتم بإنتاج النفايات ھذا اليوم؟ ما نوعھا؟ ما كمياتھا؟ 

  ثم يتم مناقشة تعريف المخلفات وانواعھا المختلفة وطرق تصنيفھا
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رز نفاياتھا (حسب الخاصية التي يتم تقسيم الطلبة الى مجموعات تقوم بجمع النفايات من ساحة المدرسة وكل مجموعة تقوم بف
تختارھا) وتقوم بعرض ما جمعته والية فرزھا. يمكن استخدام أوراق حجم كبير بحيث تقوم المجموعة بكتابة انواع المخلفات التي 

  جمعتھا في مجموعات حسب تصنيفھا 

ضح الزمن الالزم لتحلل مجموعة يتم مناقشة مصادرھا المختلفة ومخاطر تراكمھا. يمكن عرض بوستر (او عرض تقديمي) يو
مختلفة من المخلفات، وعرض بعض الصور لتراكم النفايات في األماكن العامة والمكبات العشوائية والبيئة البحرية كما يتم عرض 

  االحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بالموضوع وتوضيح الوضع العالمي والفلسطيني 

بعد ذلك، يتم مناقشة إدارة المخلفات الصلبة، كمفھوم واليات 

  ووسائل واھمية (نقاش جماعي مع استخدام البوستر الذي يوضح التسلسل الھرمي الولويات إدارة المخلفات الصلبة)

  

  يتم اقتراح وسائل للتخفيف من انتاجھا وتراكمھا ومعالجتھا. (نقاش جماعي) 

فايات عشوائي واخر صحي للتعرف على الفرق بين الممارسات الصحية وغير الصحية ثم كتابة تقرير يتم تنفيذ زيارة الى مكب ن
  حول الزيارة واختيار مجموعة من الطلبة ليقوموا بعرض نتائج تقريرھم امام الزمالء

تقديم عرض، زيارة للبلدية يتم تقسيم الطالب الى مجموعات تنفذ األنشطة المقترحة (تصوير المنطقة المحيطة بالمنزل والمدرسة و
او المجلس البلدي او القروي للحصول على معلومات وعرضھا، تجھيز حاويات لفرز النفايات في المدرسة، تنفيذ حملة توعوية في 

  المدرسة بأھمية الفرز والتقليل من انتاج المخلفات) 
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  التقييم:

  التقييم القبلي: 

يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

  ھل قمتم بإنتاج المخلفات ھذا اليوم؟  -
  ما مفھومك لمصطلح مخلفات؟  -
  ما أنواع المخلفات التي ننتجھا؟ وما مصدرھا؟ -
 ھل لديكم فكرة حول كميات المخلفات التي تنتج في فلسطين او في أي من دول العالم؟ وما مكوناتھا؟  -
  ما مصير المخلفات التي ننتجھا؟ كيف يتم التخلص منھا؟ وھل ھناك إمكانية لالستفادة منھا؟ -
  ما العوامل التي تؤثر على انتاج المخلفات؟ لماذا ننتج المخلفات بكميات كبيرة؟  -

  

  

  التقييم البعدي: 

يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل كتابة األسئلة التالية على أوراق وطيھا وترك الطالب 
  يسحب احدى األوراق ثم يقوم باإلجابة على السؤال الذي حصل عليه:

  ؟المخلفات المنتجة في مدرستك او بيتك أفكار للتخفيف من 10اقترح  -
  ما مبدا عمل مكبات النفايات الصحية واھميتھا؟ -
ماذا ستفعل فيما يتعلق بالمخلفات (سواء التي تنتجھا شخصيا او في محيطك) كشخص يشعر بالمسئولية المجتمعية لتساھم  -

  ؟ أفضلفي العيش في بيئة 
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  :رس اا

  

ج اوإ ت اا  

 Organic Waste and Composting   
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  الفئة المستھدفة: 

  عاشرال –سابع الالطالب من الصف 

 

  : ھداف الدرسأ

 ن يميز الطالب بين النفايات العضوية والنفايات األخرىأ -
 أن يدرك الطالب اآللية الفضلى للتخلص من النفايات العضوية -
 أن يتعرف الطالب على مفھوم الدبال العضوي -
 يتعلم الطالب كيفية انتاج الدبال العضويأن  -

 

  مخرجات التعلم المتوقعة:

 على: س، يتوقع من الطالب أن يكون قادراً بعد نھاية الدر

 التمييز بين المخلفات العضوية والمخلفات األخرى -
 إدراك الطرق السليمة للتخلص من المخلفات العضوية -
  توضيح مفھوم الدبال العضوي -
  إنتاج الدبال العضوي -

  

  :عناصر الموضوع

  دارتھا والحلول البيئية والمحلي، إ المخلفات العضوية: تعريفھا، اإلنتاج العالمي -
 ، إنتاجه، مكوناته، فوائدهالدبال العضوي: تعريفه -
 نشاط عملي -

  

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

 دقيقة للدرس (شرح ونقاش) 45 -
  دقيقة للنشاط العملي وتحضير وعاء الكومبوست 45 -
 مدة الزيارات الميدانية تعتمد على المسافات والتسھيالت وعدد الطالب -
 دقيقة لعرض ونقاش نتائج األنشطة العملية التي قامت بھا المجموعات 45 -
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 مقدمة:

يأخذ  ،يؤثر فيھا ويتأثر بھا؛ يعيش بتوازن دائم مع الطبيعة اننسفي األرض وسخر له كل ما فيھا واإلمنذ أن استخلف هللا اإلنسان 
ا زاد عدد السكان وتنامى وكلمم، بشكل متعاظيتزايد عدد سكان األرض ان منھا ويعطيھا. إال 

برزت مشكلة المخلفات الناتجة عن أنشطتھم المتنامية وتفاقم تأثيرھا على البيئة  نشاطھم
 لعاملين في مجال المحافظة عليھا.وا

تحويل المخلفات من مصدر قلق  ولعل أنجع الحلول التي تقلل من تنامي ھذه المشكلة ھو
واستنزاف للموارد إلى مصدر تنمية مستدامة ودخل جيد. حيث تم إقامة مشاريع صناعية 

 .تعتمد على إعادة تدوير ھذه المخلفات أو إعادة استخدامھا

  :والمخلفات أنواع متعددة وبشكل عام يمكن تصنيفھا إلى ثالثة أنواع ھي

المخلفات  ھايقصد بو مثل المخلفات المنزلية وھي أكثر أنواع المخلفات مخلفات صلبة •
وھي أكثر  الناتجة عن أنشطة السكان في المنازل وعن المطاعم والفنادق وغيرھا.

 جم/ك 0.7 – 0.4المخلفات شيوعًا وأكثرھا حجمًا ووزنًا. وفي العادة يتراوح إنتاج الفرد من المخلفات الصلبة المنزلية ما بين 
المطابخ وعمليات تحضير الطعام  مخلفات من مواد معروفة مثل المنزلية النفايات . وتتكونكجم/ يوم 0.55يوم أي بمتوسط 

تحتوي على نسبة عالية من  بما أن النفايات المنزليةووكذلك القمامة وما تحويه من ورق وزجاج ومواد بالستيكية وغيرھا. 
لذلك يجب التخلص منھا بسرعة حتى ال تصبح أيضا وسطا لتكاثر  ،ر الروائح الكريھةالمواد العضوية القابلة للتعفن وإصدا
 .الحشرات الضارة ومأوى للقوارض

 :وبشكل عام يمكن تقسيم المخلفات الصلبة المنزلية إلى اآلتي

 مواد عضوية: وھي قابلة للتعفن والتحلل . 1
 : غير قابلة للتعفن والتحللعضويةمواد غير  . 2

 :يمكن تقسيم ھذه المخلفات إلىومن جھة أخرى 

 مواد قابلة إلعادة التصنيع والتدوير مثل: (البالستيك, الورق, الزجاج, المعادن, بقايا النباتات) . 1
المواد  ،الجة مثل: (فضالت األكل واألغذيةمواد غير قابلة إلعادة التصنيع ولكنھا قابلة للمع . 2

 العضوية األخرى والرماد)

 مثل المياه العادمة ومخلفات المصانع السائلة وكذلك الزيوت العادمة مخلفات سائلة •
 مثل األدخنة والغازات المتصاعدة من المحركات والمصانع مخلفات غازية •

أثبتت تجارب الدول المتقدمة أنه ال يوجد ما ال يعاد استخدامه أو استغالله فكل شيء في القمامة وقد 
العمل في استغالل المخلفات عمل مربح. إن المخلفات أصبحت من بل أصبح  ،معالجتهيمكن إعادة 

 .تنضب ومن موارد الطاقة التي ال تنضب أيضاً  رد االقتصادية المتجددة التي الالموا

  وسنركز في ھذا الفصل على المخلفات الصلبة، وتحديدا العضوية.

  تعريفات:
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زائدة وغير مرغوب بھا ناتجة عن كافة النشاطات الصناعية أو بشكل عام ھي أي مواد : (waste) المخلفات أو النفايات •
 .تلف بشكل كبير بمحتواھا ونوعيتھاوتخ ،اإلنسانالتي يمارسھا  الزراعية أو المنزلية

 
التي التركيب (ھي المخلفات أو النفايات الزائدة والغير مرغوب بھا العضوية  :Organic waste المخلفات العضوية •

والناتجة من كافة النشاطات الزراعية أو ) كيميائية عضوية (ھيدروجين، أكسيجين، كربون، نيتروجين)تحتوي على عناصر 
من عمليات التصنيع الزراعي أو من تربية الحيوانات أو مخلفات الطعام من 

خالية من أي مواد دخيلة كالمعادن أو و ، والورق والكرتون،المنازل والمطاعم
وتشكل نسبة ھذه المخلفات بما . ركبات الكيميائيةالبالستيك أو الزجاج أو الم

  .%) من مجموع المخلفات العامة60يزيد عن (
  

بيولوجية عملية  يوھ :(composting)انتاج السماد العضوي (الدبال) •
 طبيعيتحويل المواد العضوية إلى منتج نھائي مستقر يستخدم كسماد يتم فيھا 

الجيدة والرطوبة المناسبة والمواد تھوية ال بوجودأو محسن للتربة، وذلك من خالل عمل الميكروبات خالل فترة زمنية محددة 
 المنشطة التي تحفز عمل الميكروبات. 

  
البقايا النباتية المخلفات العضوية (مثل  ھو السماد الذي يمكن الحصول عليه من تخمير: (compost)السماد العضوي  •

، بتأثير خليط من الميكروبات المنتشرة في كل مكان ، ومخلفات الطعام)التبن والحطب والعروش والسوق واألوراق وغيرھاك
 .(درجة حرارة، رطوبة، تھوية) والتي تالئمھا ظروف خاصة البد من توافرھا

 
   ت:احصائيا

تقدر كميات النفايات الصلبة المنتجة في فلسطين بحوالي  -
 716طنًا يوميا في الضفة الغربية و 1835طنًا يوميًا، بواقع  2,551

الجھاز المركزي لإلحصاء  لبياناتطناً يومياً في قطاع غزة، وذلك وفقا 
والذي تظھر نتائجه أن معدل إنتاج األسرة  )2015( الفلسطيني

  .كغم 2.9الفلسطينية من النفايات الصلبة 
النفايات الصلبة من المنشآت ألف طن من  20يتم ھدر حوالي  -

 .االقتصادية شھريًا، باستثناء إعادة تدوير بسيطة للورق والبالستيك
% من النفايات بشكل عام، وھي موجودة في كل 50مبوست تشكل والنفايات العضوية المستخدمة في عملية انتاج الك -

وكل المخلفات من أصل نباتي، إضافة لبعض  المنازل والفنادق والمطاعم، كبقايا الطعام وقشور الفواكه والخضروات،
  .المخلفات الحيوانية البسيطة التي يسھل تحللھا في محطة اإلنتاج

 1750طن سنويا، مما يعني معالجة  2700من المتوقع ان يصل انتاج محطتي اريحا وبيتللو من السماد العضوي الى  -
طن من النفايات الحيوانية (حسب معلومات دار  790وطن من النفايات الزراعية،  2100طن من النفايات العضوية، و

 المياه والبيئة). 
مليون طن سنويا، بينما تبلغ ھذه الكميات في  43في دول االتحاد األوروبي تبلغ كميات النفايات العضوية أكثر من  -

كون أكبر من مثيلتھا مليون طن، عدا الكميات المنتجة في دول أسيا وأفريقيا والتي يرجح أن ت 34الواليات المتحدة 
 األوروبية.

 27حوالي  2014بلغت كمية المخلفات الصلبة المستخدمة في انتاج السماد العضوي في الواليات المتحدة االمريكية عام  -
 مليون طن. 
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 أھمية الموضوع:

ه لكن ھذه النظرة القاتمة تجاھھا بدأت تتغير نحو االتجا .لطالما اعتُبِرت النفايات العضوية مواد عديمة الفائدة ومصدرا لتلوث البيئة
بعد نجاح تحويلھا إلى مصدر نظيف للطاقة وإنتاج السماد لتخصيب التربة، مع  اإليجابي

توقعات بأن تشكل في المستقبل مصدرا بديال للمواد األولية الطبيعية في العديد من 
 .القطاعات االقتصادية

ر الذي تمثله ھذه النفايات من خالل الكميات المھولة وتتضح الصورة حول مدى الخط
التي ينتجھا البشر سنويا. ففي دول االتحاد األوروبي تبلغ كميات النفايات العضوية أكثر 

مليون طن،  34مليون طن سنويا، بينما تبلغ ھذه الكميات في الواليات المتحدة  43من 
ي يرجح أن تكون أكبر من مثيلتھا عدا الكميات المنتجة في دول أسيا وأفريقيا والت

  .األوروبية

٪ من حجم النفايات المنزلية، وتعتبر النفايات العضوية النوع الوحيد من النفايات الذي يتحلل 50 اربتشكل النفايات العضوية ما يق
 .نسبيابالكامل بسرعة كبيرة 

  :فوائد إعادة تدوير النفايات العضوية

 معالجتھا.البلدية  ىالمنزل وكميات النفاية التي يجب علمن كمية النفاية في التقليل  -
 .توفير في الحيز المستھلك في مدافن النفايات -
 ة العضويةإنتاج األسمد -
 250الى  200إذا تمت عملية تخمير المواد العضوية بطريقة منظمة في ھاضمات خاصة فيمكن أن ينتج كل طن من  -

 .وماليفي كيلو وات كھرباء 

 

  السماد العضوي (الدبال، الكومبوست):

فمن خالل التسميد تعاد المواد العضوية  ؛رافجالطرق لتحسين جودة التربة ومنعھا من االن إحدىالتسميد ھو 
 .وھذا من شأنه تحسين بنية التربة، التي تستھلكھا النباتات إلى التربة

إذا أضفنا السماد العضوي إلى التربة الرملية فإّن المواد العضوية ھي التي تربط حبيبات التربة بعضھا ببعض. 
تصبح قادرة على تخزين كميات كبيرة من المياه وتصبح غنية بالمواد المغذية. أما لو أضفنا السماد العضوي 

 .الزائدة  على تصريف المياهمما يساعد حبيباتھا إلى التربة الطينية فإنه قد يساعد على زيادة المسافات بين 



2021

24 |       
 

يعتبر انتاج السماد العضوي أحد اھم طرق معالجة المخلفات العضوية، واقلھا تكلفة، كما انه صديق للبيئة. وتعتبر عملية انتاجه 
للتربة، وذلك من خالل  أو محسن طبيعيخدم كسماد تحويل المواد العضوية إلى منتج نھائي مستقر يستبيولوجية يتم فيھا عملية 

الجيدة والرطوبة المناسبة تھوية ال بوجودات خالل فترة زمنية محددة عمل الميكروب
 والمواد المنشطة التي تحفز عمل الميكروبات.

، يجب فصل المواد العضوية القابلة للتحلل عن الزجاج والمعادن وإلنتاج الكومبوست
والمواد غير العضوية األخرى، وتتم ھذه العملية بشكل ميكانيكي بحيث يتم الفصل 
اعتمادا على الفرق في الخصائص الفيزيائية مثل الحجم والكثافة والخواص 

لمخلفات والحصول على المغناطيسية. تليھا مرحلة فرم المواد العضوية لتقليل حجم ا
مادة متجانسة الحجم. وبعد ان يتم تحضير خلطة الكومبوست، يتم تحريكھا كل يومين 
او ثالثة لتوفير التھوية االزمة لحدوث عملية التخمر. وتستغرق عملية نضوج 

 أسابيع اعتمادا على كمية الرطوبة في الخليط.  8الى  5الكومبوست من 

  الوضع العالمي:

يھا لحل مشكلة ھذه النفايات والحد من أضرارھا، عمدت العديد من الدول وفي إطار سع
، وھو عملية )الھضم من دون أكسجين( استخدام تقنية الھضم الالھوائيإلى تشييد محطات إلنتاج الغاز الحيوي من ھذه النفايات ب

(دبال  وية تستخدم في تخصيب التربةتحلل حيوي بطريقة طبيعية للمواد العضوية في غياب األكسجين ينتج عنھا أسمدة عض
، وغاز مركب يتكون أساسا من الميثان بنسبة تقارب الثلثين ومن غاز ثاني أوكسيد الكربون (حوالي الثلث)، إضافة إلى عضوي)

بل وفي مجال الصناعات الكيميائية كذلك، تعمل بعض الشركات على تصنيع أنواع جديدة من البالستيك الحيوي القا .شوائب أخرى
أما في قطاع البناء واإلنشاءات  .للتحلل من نفايات عمليات التحويل الصناعي للطماطم والعنب وغير ذلك من المنتجات الزراعية

وھو أكثر القطاعات استھالكا للمواد األولية، فقد وجد باحثون أن بعض النفايات العضوية يمكن أن تكون بديال نظيفا لمواد البناء 
ولمجابھة نقص الموارد بسبب االستنزاف السريع الذي تتعرض له مختلف الثروات الطبيعية كان ال بد من التفكير المستخدمة حاليا، 

  .في مواد بديلة

 

  

  

  

  

  

  

وطبقا 

فإن قشور الموز والبطاطس والفول السوداني بحوث بعض اللنتائج 
على سبيل المثال يمكن أن تكون مصدرا لمواد البناء المستدامة في 

 .لرطوبةاد تتميز بقدرة عالية على مقاومة المستقبل. فبفضل قشور الفول السوداني تم تصنيع موا
وباستخدام قشور البطاطا بعد معالجتھا وتجفيفھا تمكن المھندسون من تصنيع مواد عازلة للصوت 
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بيئية، فھي تحد من النفايات وتأثيرھا  مميزات مھمة من وجھة نظر -بحسب الباحثين-وتمتلك ھذه المواد الجديدة  .ومقاومة للحرارة
السلبي على البيئة من ناحية وتمثل بديال جزئيا لمواد البناء التقليدية، مما يساھم في كبح جماح االستنزاف الذي تتعرض له المواد 

 .الطبيعية

  

  الوضع الفلسطيني: 

تكمن المشكلة في األراضي الفلسطينية في عدم وجود الوعي لدى السكان وأصحاب المطاعم والفنادق بأھمية وفائدة فصل النفايات. 
اال ان ھناك مساع لنشر الوعي بين المواطنين وتنفيذ ورشات تدريبية لتزويد المواطنين بإرشادات حول كيفية التعامل مع النفايات 

ى الرغم من ذلك، فإن عمليات الفصل والمعالجة تتم في مكبات النفايات البلدية، حيث يتم فصل بعض وفصلھا من المصدر. وعل
أنواع النفايات قبل دفنھا والتخلص منھا. وھناك العديد من التجارب الناجحة في انتاج الدبال في عدة مكبات بلدية، باإلضافة الى 

  دور القطاع الخاص في حل مشاكل المخلفات الصلبة. 

فمكب المينيا (الذي يخدم محافظتي الخليل وبيت لحم) يحتوي على محطة لفرز 
النفايات (الكرتون، والحديد، والبالستيك، والكوشوك، وغيرھا)، باإلضافة الى انتاج 

  السماد العضوي في المكب.

ن في أريحا وقرية بيتللو (بلدية االتحاد) شمال غرب رام ين جديدتيمحطتإضافة الى 
تضافا إلى اثنتي عشرة محطة أخرى منتشرة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع هللا، ل

لكن ما يميز المحطة األخيرة في بيتللو أنھا تعمل على إعادة  .غزة بسعة إجمالية تصل إلى سبعة أطنان من النفايات المفصولة يوميا
خلفات الناتجة عن المزارع فقط كما ھو الحال في تكرير النفايات العضوية، التي يتم جمعھا من المنازل والمطاعم، وليس الم

طن سنويا، ما يعني معالجة  2700ومن المتوقع أن يصل إنتاج محطتي أريحا وبيتللو من السماد العضوي إلى  المحطات األخرى.
اتفاقيات لجلب  قدوقد تم ع .طنا من المخلفات الحيوانية 790طن من النفايات الزراعية و 2100طنا من النفايات العضوية و 1750

حيث تورد النفايات من المنازل في بيتللو، وكذلك اتفاقية مع بلدية رام هللا لتوريد النفايات المفصولة إلى المحطة إلنتاج الكمبوست، 
ادق أطنان من نفايات المطاعم والمنازل، خصوصا بعد توقيع اتفاقيات مع فن 4-3رام هللا  للمحطة مرة واحدة أسبوعيا، تقريبا من 

ومطاعم في المدينة وتدريب العاملين فيھا على أسس فصل النفايات، باإلضافة الى قيام بلدية رام هللا بتوفير أوعية خاصة في بعض 
أحياء المدينة، كالحي الدبلوماسي لتشجيع الناس على فصل النفايات، ومحاوالت تقديم حوافز للمبادرين إلى فصل النفايات 

  .لضرائب المترتبة عليھم للبلديةكالخصومات من الرسوم وا

وفي محافظة الخليل، حيث يظھر دور القطاع الخاص جليا في مبادرة جمعية دورا 
التعاونية الزراعية التي انشات مصنعا النتاج السماد العضوي من مخلفات المزارع 

  في المنطقة.

أنشأت وزارة الزراعة مشروعھا الزراعي السماد العضوي اما عن غزة، فقد 
الكمبوست" في محررة القسطل (وسط قطاع غزة)؛ بھدف التحّول من الزراعة "

الكيماوية إلى الزراعة العضوية وتقديم خدمة إرشادية للمزارع وخلق فرص عمل 
 .للمتعطلين
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  العواقب والمضاعفات: 

 بالمنظر الجمالي للبيئةضرار واإل، البيئي للنفايات العضوية إلى عدد كبير من المشكالت مثل التلوث سليمةتؤدي اإلدارة غير ال
ال ينبغي وفي ذات الوقت، على صحة اإلنسان.  تأثيروما يترتب على ذلك من  (مثل غاز الميثان) ، وانبعاثات غازات الدفيئةالطبيعية

ألن ھذا ، محارقافن النفايات أو حرقه في الاعتبار النفايات العضوية مصدًرا للتلوث البيئي الذي يجب التخلص منه بوضعه في مد
جاري المياه العادمة ، وفي معضوية إلى إنتاج الميثان في مدافن النفاياتيؤدي تحلل النفايات ال؛ حيث قد يسبب مشاكل تلوث أخرى

كما ان التخلص غير السليم من النفايات العضوية ال يشكل تھديدا خطيرا على الصحة والبيئة فحسب، بل يؤدي أيضا وخزاناتھا. 
  القيمة االقتصادية لھذه النفايات.  الى خسارة

  

  ماذا يمكن ان نفعل؟

 في المصدر النفايات رزقافة فنشر ث -
 نشر ثقافة تقليل االستھالك  -
 نشر الوعي حول مخاطر المخلفات  -
 نشر الوعي حول أھمية إعادة التدوير والمعالجة االمنة  -
 نشر ثقافة توفير استھالك الطعام  -
 وإعادة تدويرھا (الى كومبوست او انتاج الغاز الطبيعي منھا)االتفاق مع الفنادق والمطاعم لجمع مخلفات الطعام  -
 تشجيع السماد المنتج محليا  -
 انتاج السماد في البيوت والمدارس الستخدامه في الحدائق الخاصة واحواض الزراعة -
 دعم المبادرات في المجال -
  المجال (مثل اإلعفاءات الضريبية) توفير الحوافز لمن يدعم ھذا -
 الدبال ومعالجة المخلفات العضويةالتشبيك مع مؤسسات عالمية لدعم مشاريع انتاج  -
 تجارب دول أخرى  االستفادة من -
 استيراد المنتجات المصنعة من مواد عضوية صديقة للبيئة (مثل التي تم ذكرھا في مجال الكيماويات والبناء) -
 ت التي تعقد حول ھذا الموضوع لالستفادة من التجارب العالمية حضور الورش والمؤتمرا -

  

  :األدوات التعليمية ووسائل التدريس

  يمكن للمعلم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: 
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 والعالميةعرض تقديمي يشرح المفاھيم األساسية مع صور توضيحية ويعرض االحصائيات المحلية  -7
 بوستر يوضح عملية انتاج الدبال -8
 مسابقة بين مجموعات الطالب  -9

 العاب صفية  -10
 النقاش الجماعي  -11
 مشاريع عملية وزيارات ميدانية -12

  

  الجانب العملي: 

تقسيم الطلبة الى مجموعات بحيث تقوم كل مجموعة بزيارة مطعم او فندق او سوق خضراوات او ملحمة او مزرعة  -5
دواجن او ابقار، وجمع معلومات حول كميات النفايات العضوية المنتجة يوميا ونوعھا والية التخلص منھا والتقاط بعض 

 اقشتھا. الصور لھا. ثم تقوم كل مجموعة بعرض نتائج زيارتھا ومن
تقوم مجموعة من الطالب بزيارة البلدية/ المجلس البلدي/القروي للحصول على معلومات حول كميات النفايات العضوية  -6

 التي يتم جمعھا والية التخلص منھا وعرض نتائج الزيارة امام الطلبة. 
الستخدامه في االحواض الزراعية في ساحات المدرسة او الحديقة  يقوم الطالب جميعا بالتعاون إلنتاج الكومبوست -7

المدرسية. بحيث تقوم مجموعة منھم بالتنسيق مع مطبخ ومقصف المدرسة للحصول على النفايات العضوية الناتجة يوميا 
ن المواد الستخدامھا في انتاج الكومبوست. وتقوم مجموعة أخرى بجمع بقايا النباتات واالعشاب والقش وغيرھا م

  .المستخدمة في انتاج الدبال من محيط المدرسة
 يتم استخدام الكومبوست المنتج في تسميد نباتات الحديقة المدرسية والعناية بھا. -8
 يقوم الطلبة بنشر الوعي بين طالب المدرسة حول فصل المخلفات العضوية والتخلص منھا في وعاء انتاج الكومبوست.  -9

 

  والوسائل التدريسية:وير األساليب تط

  يبدأ المعلم/المدرب الدرس بطرح سؤال: ھل قمتم بإنتاج نفايات عضوية ھذا اليوم؟ ما كميتھا؟ 

  ثم يتم مناقشة تعريف المخلفات العضوية ومصادرھا المختلفة ومخاطر تراكمھا على الصحة والبيئة. 

وية ومناقشة الوضع المحلي والعالمي مع عرض بعض الصور بعد ذلك، يتم عرض ومناقشة االحصائيات المتعلقة بالنفايات العض
  المتعلقة بالموضوع

يتم مناقشة الوسائل المختلفة إلدارة ومعالجة النفايات العضوية مع التركيز على انتاج الكومبوست. (نقاش جماعي مع استخدام 
  البوستر الذي يوضح عملية انتاج الكومبوست)

  اجھا وتراكمھا ومعالجتھا.يتم اقتراح وسائل للتخفيف من انت

يتم تنفيذ زيارة الى احدى محطات انتاج الكومبوست للتعرف على الية عملھا والتكنولوجيا المتبعة في انتاج الكومبوست. كما يمكن 
عي. زيارة مزارعين يقومون باستخدام الكومبوست بدل األسمدة الكيماوية وسؤالھم عن ميزات استخدامه وفوائده على المنتج الزرا

  ويطلب من الطلبة كتابة تقارير حول زياراتھم ثم يتم اختيار مجموعة من الطلبة ليقوموا بعرض نتائج تقريرھم امام الزمالء.
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يتم تقسيم الطالب الى مجموعات تنفذ األنشطة المقترحة (زيارة المطاعم والفنادق ومحالت بيع الخضار ومزارع المواشي واالبقار، 
جلس البلدي او القروي للحصول على معلومات وعرضھا، انتاج الكومبوست في المدرسة، التنسيق مع مقصف زيارة البلدية او الم

  ومطبخ المدرسة للحصول على مخلفاتھم العضوية، وتنفيذ حملة التوعية في المدرسة).

 

  التقييم:

  التقييم القبلي: 

يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

  ھذا اليوم؟  ھل قمتم بإنتاج النفايات العضوية -
  ؟ ما مفھومك لمصطلح نفايات عضوية -
  وكمياتھا؟ ما مصدرھا؟ -
 أي من دول العالم؟ وما كمياتھا؟التي تنتج في فلسطين او في  يةنفايات العضوالھل لديكم فكرة حول مصادر  -
  التي ننتجھا؟ كيف يتم التخلص منھا؟ وھل ھناك إمكانية لالستفادة منھا؟ ما مصير النفايات العضوية -
 بكميات كبيرة؟ ولماذا ننتجھا ؟ العضوية اتعوامل التي تؤثر على انتاج النفايما ال -
  الكومبوست؟ ما ھو؟ كيف يتم انتاجه؟ وما فوائده واستخداماته؟ ھل سمعتم بمصطلح الدبال او  -

  التقييم البعدي: 

يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل مناقشتھم خالل تقديم عروضھم او كتابة األسئلة التالية 
  على السؤال الذي حصل عليه:على أوراق وطيھا وترك الطالب يسحب احدى األوراق ثم يقوم باإلجابة 

  المنتجة في مدرستك او بيتك؟العضوية أفكار للتخفيف من المخلفات  10اقترح  -
  لو طلب منك انتاج الكومبوست في بيتك، كيف ستقوم بإنتاجه؟ ماذا تحتاج؟ وكم يستغرق من الزمن؟ وفيَم ستستخدمه؟  -
ھا شخصيا او في محيطك) كشخص يشعر بالمسئولية المجتمعية (سواء التي تنتج ماذا ستفعل فيما يتعلق بالنفايات العضوية -

 لتساھم في العيش في بيئة أفضل؟ 
  اذكر اجمل معلومة جديدة تعلمتھا خالل ھذا الدرس -
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  مادة اثرائية حول انتاج الكومبوست:

  المواد التي تدخل في انتاج الكومبوست:

 ) مثل:الغنية بمحتوى الكربون( البنية المواد -
من  لنباتات الميتةمثل أجزاء االمواد الجافة 

ونشارة ، قشسيقان، واألغصان، والال
، والورق وأوراق الخريفالخشب، 

 .والكرتون
) الغنية بمحتوى النيتروجينالخضراء (المواد  -

عشب المواد الخضراء والرطبة مثل المثل: 
، قشور الخضراوات خضر، الحشائشاال

  روث الحيوانات. ،والفواكه

فال ننصح  ةاللحوم والعظام واألطعمة الدّسمأما 
  .باستخدامھا ألنھا تجذب الفئران والحيّات

 
وتلعب البكتيريا دورا ھاّما في تحقيق ھذا األمر. تعمل البكتيريا  ،ء إلى مواد عضوية بسيطةتتحول ھذه المواد بعد أن نجمعھا في وعا

  على تحليل النباتات ومخلفاتھا إلى مواد مغذية متاحة لالستخدام من قبل النباتات المزروعة. 
 

  اھم العناصر الالزمة لنجاح عملية التخمير:

اسبة من الرطوبة باإلضافة الى التھوية الجيدة لتحفيز الماء والھواء: لنجاح عملية التخمير الھوائي، يجب ان تتوفر كمية من •
البكتيريا الھوائية على إتمام عملية تحليل المخلفات العضوية. وفي حالة زيادة كمية الرطوبة (الماء) عن الحد المناسب، فإن 

المواد العضوية بدال من تحليلھا، الفراغات التي يجب ان تمتلئ بالھواء تتالشى وبالتالي تنمو بكتيريا ال ھوائية تعمل على تخمير 
 وقد يتسبب ذلك في انتاج مواد سامة تضر بالنبات اذا أضيفت اليه. 

الطعام: كل مخلفات الطعام، سواء طازجة او مطبوخة، بما فيھا السمك واللحوم ومنتجات االلبان، يمكن استخدامھا في انتاج  •
 عب من عملية التحلل، كما انھا تجذب القوارض والحيات. الكومبوست. اال ان السمك واللحوم ومنتجات االلبان تص

، الدفء: يمكن للمستعمرات البكتيرية التي تقوم بتحليل المواد العضوية ان تتضاعف كل ساعة اذا ما توفر لھا الدفء المناسب •
 .  مما يزيد من كفاءة وسرعة عملية التحلل

  

  اذن: 

 نجمعھا في وعاء التسميد؟ أي نوع من النفاية

  مخلفات الخضروات والفواكه -1
 مخلفات القھوة والشاي -2
 البيض ورقش -3
 مخلفات الحبوب -4
 الورق والكرتون ،مخلفات االقمشة الطبيعية -5
 الخضراء والجافة أقالم األشجار واألوراق ،القش واألعشاب -6

  
 :ممنوع إضافة المواد التالية
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 اللحم والعظام -1
 الحيوانات الميتة -2
 الحماممخلفات الصرف الصحي واوراق  -3
 المواد الخطرة والسامة ومواد اإلبادة -4
 ضالنباتات المصابة باألمرا -5
 أي مادّة ال تتحلل بيولوجياً  -6

  
 خطوات انتاج الكومبوست: 

وله فتحة إلدخال مختلف أنواع النفاية  )مبوستروالك(يوجد في األسواق وعاء خاص لصناعة السماد العضوي في المنزل  -1
 جاھز.العضوية وفتحة تحتية إلخراج السماد ال

 ترابالاألفضل على  ،نضع الوعاء في مكان مظلّل خارج المنزل -2
نضع في أسفل الوعاء طبقة من األغصان وأوراق األشجار. األفضل أن تكون ھذه الطبقة متينة بحيث ال تتكسر حين نبدأ بملء  -3

  ھدف من وجود ھذه الطبقة ھو تھوية مركز الوعاءالوعاء. ال
متراكمة. ھذه الطريقة تسمح بتھوية المواد الموجودة في الوعاء  إن الطريقة المثلى لملء الوعاء ھي تقسيم محتواه إلى طبقات -4

 في أوراق األشجار ومخلفات الغذاء وتساعد في تصريف المياه الموجودة
 د من حين آلخرالموا خلطيجب  ،عندما نمأل الوعاء -5
خالل فترة غير محددة من الزمان. ھناك عوامل عديدة تأثر على سرعة اختمار المواد:  لالستخدامتختمر المواد وتصبح جاھزة  -6

فيه, وعدد مرات قلب الوعاء. عادة تختمر المواد الموجودة أسفل  , وحجم الوعاء, والمواد المتراكمة(الحرارة) منھا الطقس
أخرت الطبقات العليا بالتخمير ننصح بقلب الوعاء, لكي نجعلھا في األسفل. بعد اختمار المواد, يصبح محتوى الوعاء أوال. ولو ت

 .الوعاء جاھزا لالستخدام

  :عندما لالستخدامعادة تصبح المواد الموجودة في الوعاء جاھزة 

 يصبح حجمھا ثلث الحجم األصلي -1
  صبح لونھا بنّيي -2
  تصبح مفتّتة -3
 شبيھة برائحة الترابتصبح رائحتھا  -4
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رس اا:  

  

ودة اإ Recycling  
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  الفئة المستھدفة: 

  عاشرال –سابع الالطالب من الصف 

 

  : ھداف الدرسأ

 أن يتعرف الطالب على مفھوم إعادة التدوير ويدرك اھميته -
 أن يميز الطالب أنواع المخلفات التي يمكن إعادة تدويرھا -
 أن يتعلم الطالب بعض المھارات المتعلقة بإعادة التدوير  -

 

  مخرجات التعلم المتوقعة:

 على: س، يتوقع من الطالب أن يكون قادراً بعد نھاية الدر

 توضيح مفھوم إعادة التدوير  -
 إدراك أھمية إعادة التدوير اقتصاديا وبيئيا وصحيا  -
 إعادة تدوير بعض المخلفات الصلبة المحيطة به -

  

  :عناصر الموضوع

 إعادة التدوير: تعريفه، واھميته -
 المخلفات القابلة إلعادة التدوير  -
 نشاط عملي -

  

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

 دقيقة للدرس مع النشاط العملي 120 -
 مدة الزيارات الميدانية تعتمد على المسافات والتسھيالت وعدد الطالب -
 دقيقة لعرض مشاريع الطالب، او نتائج بحثھم، والنقاش  20 -
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 مقدمة:

لصنع منتجات جديدة، عن طريق تغيير في الحالة  تالفةلھا إعادة استخدام المواد الھي عملية يتم من خالإعادة تدوير المخلفات 
  :وھي خطوات أساسيةلتدوير على أربع تعتمد إعادة او .االولي الفيزيائية والكيميائية للمنتج

 .فرز المواد الممكن إعادة تدويرھا عن النفايات األخرى -
 .جمع ھذه المواد التي من الممكن إعادة تدويرھا في محطات مركزية -
 .تخزين ونقل ھذه المواد إلى مصانع المعالجة والشركات الصناعية -
  التصنيع.معالجة النفايات القابلة إلعادة التدوير لتھيئتھا للشحن أو إلعادة  -

 

 

 

 

من النقص الشديد في بعض المواد  تعانيالثانية، حيث كانت الدول المشاركة في الحرب الميّة األولى وفكرة أثناء الحرب العالبدأت 
ثّم أصبحت  .دول إلى تجميع مخلفات تلك المواد وإعادة استخدامھاالخام األساسيّة، مثل: المطاط، والفوالذ، وغيرھا، مّما دفع ال

بسبب فوائدھا أو المخلفات بكّل أنواعھا في معظم الدول حول العالم،  ساليب إدارة التخلّص من النفاياتمن أھّم أ إعادة التدوير
  العديدة على البيئة، وعلى اإلنسان.

تشمل المواد القابلة إلعادة التدوير عدة أنواع من الزجاج، الورق، الخشب، الكرتون، 
االلمنيوم، الحديد، الفوالذ، المعادن، البالستيك، اإلطارات، االقمشة، البطاريات، 

ام للمواد القابلة للتحلل (مثل نفايات وااللكترونيات. كما يعتبر انتاج الكومبوست او أي استخد
  الطعام والحدائق) شكال من اشكال إعادة التدوير. 

تتأثر جودة إعادة التدوير بنوعية ومكان الفرز. ومن الممكن فرز النفايات من المصدر و
مباشرة (في البيوت) أو في معمل فرز (في محطات ترحيل النفايات أو مكب النفايات). 

 المصدر أن يخصص األفراد وأصحاب المصالح مساحة وعددا من الحاويات الحتواء المواد المفروزة. ويتطلب الفرز من

  المواد التي يعاد تدويرھا: أھم أنواع

 المواد النسيجية، واأللبسة.  -
 . كرتوٍن جديدوالكرتون من المجالت والجرائد، وصناعة ورق ووراق األ -
 إلى مياهٍ صالحٍة للرّي، أو االستخدام الخارجّي، بفضل محطات تنقية المياه وتطھيرھا.  يعاد تدويرھا مياه الصرف الصحيّ  -
 بقايا الطعام، واألكل التالف، أو المنتھي الصالحيّة، لصناعة األعالف، واألسمدة العضوية.  -
  الزيت الناتج من عملية القلي المتكّررة، في المطاعم والمنازل، لصناعة زيت التشحيم.  -

يمكن إعادة استخدام الزجاج المحطم بعد سحقه وطحنه في ارضيات االسفلت. كما يمكن بيع الزجاج  -
 الملون بعد فرزه وسحقه لمصانع الزجاج كمادة أولية لھذه الصناعة. 

ببساطة: خذ أي شيء ال تريده واصنع منه 
شيئًا جديدًا بدالً من أن ترميه.. ھذه ھي إعادة 

  !التدوير
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يمكن جمع العلب الفوالذية وشحنھا الى مصانع الصلب كمواد خردة، كما يمكن جمع االلمنيوم وضغطه وبيعه للمصاھر  -
تي تعيد استخدامه. وبالرغم ان االلمنيوم يعد أصغر مكونات النفايات البلدية اال انه األعلى قيمة كمادة قابلة إلعادة ال

 التدوير. 
اما البالستيك، فإن إعادة تدويره ليست باألمر السھل نتيجة لتعقيد المواد الكيماوية الداخلة في تصنيعه.  -

، ومنتجات بالستيكية أخرى مثل الكراسي تعليبالومواد  كياس،ويمكن الحصول على منتجات مثل األ
 . والطاوالت وغيرھا

بالنسبة للمطاط، يتم في بعض األحيان فرمه وإعادة تصنيعه اال ان المنتج يكون اقل جودة من المادة  -
ارات االصلية. وفي حاالت أخرى يتم استخدام المطاط المفروم في االرضيات االسفلتية. كما يتم استخدام اإلط

 المطاطية لصنع اراجيح وھياكل ترفيھية لألطفال في حدائق اللعب.

وبشكل عام، فإن المشكلة األصعب التي تواجه عملية إعادة التدوير للمخلفات الصلبة ھي إيجاد استخدامات وأسواق مناسبة. كما 
، حيث انه دائما ھناك مواد ال يمكن إعادة استخدامھا ان إعادة التدوير بحد ذاتھا ال يمكن ان تحل المشكلة المتنامية للمخلفات الصلبة

  او تدويرھا (ال قيمة لھا) تتطلب تخلصا نھائيا منھا. 

يعتمد قرار مجتمع ما حول إعادة تدوير بعض المواد بشكل أساسي على معايير اقتصادية. فعندما تتوفر و
ن المواد المستخدمة بدال من ة يكون من االسھل على األشخاص التخلص ممنخفضالمواد الخام بأسعار 

إعادة تدويرھا. بينما تكون إعادة التدوير مجدية اقتصاديا حين تكون تكلفة إعادة التدوير او إعادة تصنيع 
 المواد المستخدمة اقل من تكلفة معالجتھا او التخلص منھا او استخراج مواد خام جديدة. 

 

  :تعريفات

المستخدمة، مثل: المخلفات المنزليّة، أو الزراعيّة، أو الصناعيّة، عملية معالجة المواد إعادة التدوير: ھي 
وإعادة تصنيعھا وتحويلھا إلى منتجاٍت مفيدٍة لإلنسان، لتقليل تأثيرھا، وتقليل تراكمھا في البيئة، وبالتالي الحدّ من تلوث الماء، 

عملية عن طريق فصل المخلفات عن الوتتّم  .اد الخاموالھواء، والتربة، وخفض انبعاث الغازات السامة، واستھالك الطاقة، والمو
 . ّونة لھا، ثّم إعادة تصنيع كّل مادٍة على حدةكبعضھا البعض أوالً، بناًء على المواد الخام الم

 

 : احصائيات

 2017مليون طن عام  67.2في الواليات المتحدة االمريكية، بلغت كمية المخلفات الصلبة البلدية المعاد تدويرھا حوالي  -
  %) 5-4% معادن، بينما شكل الزجاج والبالستيك والخشب 12، % منھا66(شكل الورق والكرتون 

) أي ما يعادل اقل من 2010ب احصائيات طن (حس 6400في فلسطين، بلغت كمية المخلفات التي تمت إعادة تدويرھا  -
 % من كمية النفايات المنتجة. 1
 

  الكمية  نوع المخلفات

  طن/عام 868.7  طن/يوم 2.3  البالستيك

  طن/عام 5304  طن/شھر 442  الكرتون
  ال يوجد احصائيات  المعادن

  طن/عام 183  طن/يوم 0.5  الزجاج
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  المنتجة في الضفة الغربية% من النفايات 1اقل من   طن/عام 6356  االجمالي
 

 أھمية الموضوع:

  تظھر أھمية إعادة التدوير من خالل مساھمتھا في:

الحدّ من ظاھرة االحتباس الحرارّي، التي تسبّب ارتفاع درجات الحرارة على األرض،  -1
 وذوبان القطب المتجمد. 

 الحدّ من تلوث مياه البحار والمحيطات والمياه الجوفية، بالمخلفات الصناعيّة.  -2

المحافظة على نظافة البيئة، وتنظيفھا من النفايات الصناعيّة، وتقليل عدد مكبات النفايات،  -3
 وحماية الموارد الطبيعيّة. 

 الحدّ من مدافن القمامة، وإعادة تلك القطع األرضيّة إلى الطبيعة.  -4

 ليل من الغازات السامة، والمنبعثة من عملية حرق النفايات. التق -5

، وبالتالي استمرارھا لفتراٍت زمنيٍة أطول، من أجل األجيال صادر الطبيعية مثل المياه والمعادنالتقليل من استنزاف الم -6
 القادمة. 

 التقليل من استھالك الطاقة المستخدمة في استخراج المواد الخام.  -7

 .ة، وتوفير فرص عمل، وتوفير المال، حيث إّن تكلفة إعادة تدوير المواد الخام، أقّل من استخراجھاالحدّ من البطال -8

 

 الوضع العالمي:

  حسب دراسات أجريت في الواليات المتحدة االمريكية، تبين ان أنشطة إعادة التدوير تساھم سنويا في:

 فرصة عمل 757,000توفير  -1

 مليار دوالر دخل 36.6 -2

 مليار دوالر من عائدات الضرائب  6.7 -3

طن من المواد  1000دوالر من عائدات الضرائب لكل  14,101دوالر دخل، و 76,000وظيفة،  1.57وھذا يكافئ توفير
 التي يعاد تدويرھا. 

  

 الوضع الفلسطيني:

  تتم عمليات إعادة التدوير في فلسطين على نطاق ضيق. ويشكل البالستيك بأنواعه الجزء األكبر من المواد التي يعاد تدويرھا. 
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 إعادة تدوير البالستيك في فلسطين:  -

 عامال. 11-3تساھم في تشغيل  -1

 طن/شھر 33 – 9.5معدل اإلنتاج:  -2

 شيكل/طن 800-300تحقق أرباح تتراوح بين  -3

شيكل/طن، في حين يتم  6,500البالستيك الخام من إسرائيل حوالي  تكلفة شراء -4
 شيكل/طن.  4,500و 2,000بيع البالستيك المعاد تدويره بتكلفة تتراوح بين 

اعتمادا على طبيعة المنتجات التي تنتجھا شركات البالستيك وجودتھا، يكن ان تصل نسبة استخدام البالستيك المعاد  -5
 %.100تدويره في اإلنتاج الى 

  

 إعادة تدوير الزجاج في فلسطين:  -

 تتم فقط في مدينة الخليل -1

 طن/يوم 0.5تصل كمية اإلنتاج حوالي  -2

  شيكل  5,700و 5,000طن من العبوات الزجاجية بين  1تتراوح تكلفة إعادة تدوير  -3

  

  المضاعفات والعواقب:  

 .سنويّاً  رمليارات دوالتقدر الخسائر في الوطن العربي بسبب تجاھل إعادة التدير نحو خمسة 

 

 ماذا يمكن ان نفعل؟ 

  يمكن ان نساھم في إعادة تدوير العديد من المخلفات من خالل: 

 نشر ثقافة إعادة التدوير في البيت والمدرسة والمجتمع -
 المدرسة  واالحديقة  وافي المنزل وصنع منتجات تستخدم في الحياة اليومية  المواد المتوفرة، بعضإعادة تدوير  -
 تشجيع انشاء حدائق عامة من مواد معاد تدويرھا  -
 تعزيز ثقافة شراء المنتجات المعاد تدويرھا  -
 دعم المستثمرين في ھذا المجال، والبحث عن المواھب واالبداعات الخالقة -
 االطالع على تجارب الدول األخرى في مجال إعادة التدوير واالستفادة منھا بتطبيقھا محليا  -
 طية للنفايات ورؤية االفاق الممكنة لتحويلھا لمصدر ثروة تغيير النظرة النم -

  

  :األدوات التعليمية ووسائل التدريس

  يمكن للمعلم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: 

عرض تقديمي يشرح المفاھيم األساسية مع صور توضيحية ويعرض االحصائيات المحلية والعالمية وتصنيف مكونات  -
 النفايات حسب قابليتھا إلعادة التدوير 
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 مسابقة بين مجموعات الطالب  -
 العاب صفية  -
 النقاش الجماعي  -
 مشاريع عملية وزيارات ميدانية -

  

  الجانب العملي: 

يمكن تنفيذ زيارة ميدانية الى احد المصانع التي تقوم بإعادة التدوير والتعرف على خطوط اإلنتاج ومدى اقبال الزبائن  -
 .على المواد المعاد تدويرھا واالرباح التي يتم جنيھا من إعادة التدوير ومدى التوفير في تكاليف المواد الخام

 التدوير بشكل يدوي والتعرف على منتجاتھم وزبائنھم ومدى ربحية المشروع.  يمكن زيارة احد االفراد الذين يقومون بإعادة -
يمكن زيارة احد المراكز او الحداق البيئية التي تعتبر نموذجا إلعادة التدوير وفنونه المختلفة لالستعانة بأفكار يمكن  -

مساعدة من احد الفنيين الذين يقومون تطبيقھا لتنفيذ حديقة مدرسية صديقة للبيئة من مواد معاد تدويرھا. يمكن طلب ال
 بإعادة التدوير.  

 

  تطوير األساليب والوسائل التدريسية: 

يمكن عمل نشاط إفطار او غداء جماعي للطالب، بحيث تتم مناقشة المفاھيم المتعلقة بموضوع إعادة التدوير من خالل  -
 لناتجة عنھم بدون التخلص منھا. النشاط. بعد انتھاء الوجبة، يطلب من الطالب تجميع كل النفايات ا

يطرح على الطلبة سؤال: كيف يمكن ان نتخلص من ھذه النفايات؟ ويتم مناقشة آرائھم المختلفة وتدوينھا على اللوح او  -
 على ورق حجم كبير.

 يطلب من الطالب ان يقوموا بفرز النفايات (بقايا االكل، البالستيك، الزجاج ان وجد، الكرتون، غيره). -
  تقسيم الطالب الى مجموعات حسب عدد أصناف النفايات الموجودة بحيث تقوم كل مجموعة بأخذ نوع من المخلفات.يتم  -
تتم مناقشة مصطلح إعادة التدوير وسؤالھم حول فھمھم لھذا المصطلح، مع عرض االحصائيات والتجارب المحلية  -

 والعالمية المتعلقة بالموضوع.
  دة تدوير نوع المخلفات الذي لديھا بطريقة يستفاد منھا يطلب من كل مجموعة ان تقوم بإعا -

 (يمكن مثال إعادة تدوير المالعق البالستيكية، والقارورات البالستيكية، وإنتاج الكومبوست من النفايات العضوية).
 خالل النشاط يتم مناقشة اإلجراءات الوقائية الواجب اتباعھا عند إعادة التدوير.  -
  يتم مناقشة فوائد واھمية إعادة التدوير ودوره في تقليل حجم النفايات المنتجة وتوفير الموارد.بعد انتھاء النشاط  -
يقوم الطالب بعرض منتجاتھم المعاد تدويرھا في احدى الزوايا داخل المدرسة كنماذج يستفيد منھا الطلبة االخرون وكنوع  -

 من نشر ثقافة إعادة التدوير. 

  

  التقييم:

  التقييم القبلي: 

  يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة خالل تنفيذ النشاط العملي، مثل: 

 كيف سنقوم بالتخلص من ھذه النفايات التي انتجناھا؟ -
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 ما أنواع ھذه النفايات؟ ھل يمكنكم تصنيفھا؟  -
 ھل سمعتم بمصطلح إعادة التدوير؟ ماذا يعني؟  -
 دة تدوير (البالستيك مثال)؟ كيف يمكن ان نقوم بإعا -
 ھل لديكم فكرة حول المصانع او األشخاص الذي يقومون بإعادة التدوير محليا؟ -
 ھل سمعتم عن احدى أفكار إعادة التدوير حول العالم؟ -
 ھل تعتقد ان إعادة التدوير مجدية اقتصاديا؟ -
 ما فوائد إعادة التدوير؟   -
 من ناحية عملية او من ناحية اقتصادية؟ ھل تنجح دائما عمليات إعادة التدوير سواء  -

 

  التقييم البعدي: 

  يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل:

 مناقشتھم في األمور التي شاھدوھا خالل الزيارات الميدانية،  •
 او طلب احضار منتج معاد تدويره من صنع الطالب يستخدم فيه مخلفات منزلية،  •
ابة األسئلة التالية على أوراق وطيھا وترك الطالب يسحب احدى األوراق ثم يقوم باإلجابة على السؤال الذي حصل او كت •

  عليه:
o  أنواع من النفايات يمكن إعادة تدويرھا 5اذكر أسماء 
o  منتجات يمكن صنعھا من (الورق مثال) المستعمل  3اقترح 
o  اذكر بعض المھن المتعلقة بإعادة التدوير 

 او يطلب من الطلبة البحث عن تجربة احدى الدول في مجال إعادة التدوير وعرضھا امام الطالب  •

   

  

  

رس ااا:  

  

  إدارة در اه

 Water Resources Management  
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  الفئة المستھدفة: 

  عاشرال –سابع الالطالب من الصف 

 

  : ھداف الدرسأ

 ان يتعرف الطالب على واقع ومصادر المياه في فلسطين ومشاكلھا  -
 ان يتعرف الطالب على مفھوم دورة المياه في الطبيعة  -
 ان يتعلم الطالب مفھوم البصمة المائية  -
 ان يتعرف الطالب على مفھوم إدارة مصادر المياه  -
 تنمية قدرات الطالب على كتابة التقارير -
 من فريق وأسلوب النقاش القائم على احترام راي االخرتعزيز روح العمل الجماعي ض -
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  مخرجات التعلم المتوقعة:

 بعد نھاية الدرس، يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على:

 إدراك واقع المياه في فلسطين، مصادرھا، مشاكلھا، وأسباب نقصھا -
 فھم دورة المياه في الطبيعة -
 حساب بصمته المائية -
 إدراك مفھوم إدارة مصادر المياه واالستھالك الرشيد  -
 اقتراح وسائل لترشيد استھالك المياه واستغاللھا بالشكل األمثل  -
 كتابة تقارير الزيارات الميدانية او التجارب العملية  -
 العمل ضمن فريق والنقاش الفعال -

  

  :عناصر الموضوع

 المصادر المائية في فلسطين  -
 الطبيعةدورة الماء في  -
 البصمة المائية  -
 إدارة الموارد المائية  -
  نشاط عملي  -

  

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

  دقيقة للدرس (شرح ونقاش والنشاط الصفي) 60 -
  دقيقة لعرض ونقاش نتائج األنشطة العملية التي قامت بھا المجموعات وتقييم الطالب 45 -

 مقدمة:

  الموارد المائية في فلسطين:
تعتبر الموارد المائية في األراضي الفلسطينية محدودة ومسيطر عليھا  ، حيثاألراضي الفلسطينية من نقص المياه بشكل عامتعاني 

من قبل االحتالل اإلسرائيلي مما أدى إلى حرمان الفلسطينيين من نصيبھم الشرعي في المياه. ويعد موضوع المياه من أكثر 
 وارداه المتاحة نتيجة محدودية المشرق األوسط، والتي تعاني من نقص متزايد في كميات الميالمواضيع حساسية وأھمية في منطقة ال

  ة.غيرات سياسية واجتماعية واقتصاديالمائية، والتزايد المستمر بأعداد السكان وما يترتب عليه من ت
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 ما أنواع ھذه النفايات؟ ھل يمكنكم تصنيفھا؟  -
 ھل سمعتم بمصطلح إعادة التدوير؟ ماذا يعني؟  -
 دة تدوير (البالستيك مثال)؟ كيف يمكن ان نقوم بإعا -
 ھل لديكم فكرة حول المصانع او األشخاص الذي يقومون بإعادة التدوير محليا؟ -
 ھل سمعتم عن احدى أفكار إعادة التدوير حول العالم؟ -
 ھل تعتقد ان إعادة التدوير مجدية اقتصاديا؟ -
 ما فوائد إعادة التدوير؟   -
 من ناحية عملية او من ناحية اقتصادية؟ ھل تنجح دائما عمليات إعادة التدوير سواء  -

 

  التقييم البعدي: 

  يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل:

 مناقشتھم في األمور التي شاھدوھا خالل الزيارات الميدانية،  •
 او طلب احضار منتج معاد تدويره من صنع الطالب يستخدم فيه مخلفات منزلية،  •
ابة األسئلة التالية على أوراق وطيھا وترك الطالب يسحب احدى األوراق ثم يقوم باإلجابة على السؤال الذي حصل او كت •

  عليه:
o  أنواع من النفايات يمكن إعادة تدويرھا 5اذكر أسماء 
o  منتجات يمكن صنعھا من (الورق مثال) المستعمل  3اقترح 
o  اذكر بعض المھن المتعلقة بإعادة التدوير 

 او يطلب من الطلبة البحث عن تجربة احدى الدول في مجال إعادة التدوير وعرضھا امام الطالب  •

   

  

  

رس ااا:  

  

  إدارة در اه

 Water Resources Management  
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  أوالً: األمطار
الرئيسي للمياه في فلسطين، وھي التي تغذي الخزان الجوفي والمجاري  موردھي ال

واألودية والسيول، ويستفاد منھا في ري مساحات واسعة من األراضي الزراعية 
ة من سنة بوعمومًا فإن كمية االمطار الساقطة على فلسطين متذبذ .خصوصًا البعلية

يتبخر  3مليار م 10طين بحوالي الخرى. وتقدر كميات مياه المطر التي تسقط على فلس
%، ويجري الباقي على 25%، ويتسرب إلى باطن األرض حوالي 70 – 60منھا 

ين على معدل سقوط شكل سيول باتجاه البحر، كما يؤثر التباين التضاريسي لفلسط
  .األمطار السنوي

  الينابيعًا: ثاني
 الصالحة في كمية المياه والحجم ونسبة العذوبة، وأغلب الينابيعينبوع تتفاوت فيما بينھا  300حوالي  يوجد في الضفة الغربية

  ة.لالستعمال تقع في السفوح الشرقي
  

  ثالثًا: الجريان السطحي

نحو  ھنااتجھذه المصادر بشكل تدريجي كلما في األجزاء الشمالية والوسطى من فلسطين وتقل ئية السطحية المصادر الما تتركز
ة ھي نحو البحر االبيض المتوسط الجنوب حيث تكاد تنعدم. فيما يتجه التصريف المائي لھذه المصادر في ثالثة اتجاھات أساسي

ھي نھر  مياه السطحيةفي اتجاه وادي االردن والبحر الميت ونحو وادي عربة وخليج العقبة وفي اتجاھات أخرى. أھم مصادر الو
  .ية وبحرية الحولة ومجاري االودية الرئيسيةاالردن وروافده وبحيرة طبر

يشكل نھر األردن المصدر الوحيد الدائم للمياه السطحية في الضفة الغربية وفلسطين بشكل عام، وتتدفق مياھه نھر األردن:  -1
ھي فلسطين، األردن، سوريا، لبنان  ارك في مياه نھر األردن خمس دولمن أقصى الشمال وصوال إلى البحر الميت. تتش

 وإسرائيل التي بدورھا تستغل معظم مياھه. 
تي تغذي مجراه سواء العلوي أو السفلي، ھذا ويتكون نھر األردن من ثالثة روافد رئيسية ليتميز نھر األردن بكثرة روافده ا

يصب في بحيرة طبريا، وينحدر جنوبًا باتجاه البحر الميت بعد أن يلتقي بنھر اليرموك عند ، ووالحاصباني واللدان بانياس ھي
 1400تاريخيًا، كانت تقدر كمية المياه المتدفقة من نھر االردن والواصلة الى البحر الميت بحوالي  .منعطف مثلث اليرموك

لتحويل مجرى النھر العلوي نتيجة  سنوياً  3ممليون  30سنويًا، إال أن ھذه الكمية انخفضت لتصبح حاليًا حوالي  3ممليون 
كعب من مياه النھر م مليون متر 500الناقل القطري االسرائيلي حيث تقوم اسرائيل بضخ حوالي  قبل إسرائيل عن طريق من

باإلضافة إلى وجود العديد من السدود المقامة على المجرى العلوي للنھر كما عبر ھذا الناقل وصوًال الى الجنوب في النقب، 
عالوة على ذلك، يتھدد نھر األردن مشكلة تلوث  .وقلة األمطار وفترات الجفاف دورًا في ھذا التناقص تلعب العوامل الطبيعية

ى امتداد السفوح لت االسرائيلية الواقعة عمياھه حيث تتدفق كميات كبيرة من المياه العادمة غير المعالجة من المستوطنا
  .الجنوبية من بحيرة طبرية
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 .عتبر بحيرة طبرية الجسم المائي الذي يفصل المجرى العلوي والسفلي لنھر األردن عن بعضھما البعضت: بحيرة طبرية -2
الينابيع المالحة في قاع وعلى جوانب تحتوي مياه بحيرة طبرية على نسبة عالية من األمالح وذلك نظرًا الى وجود العديد من 

  البحيرة. ھذا ويتحكم االحتالل اإلسرائيلي بمياه ھذه البحيرة عن طريق بوابة رئيسية عند الطرف الجنوبي للبحيرة
.  

ھي بحيرة صغيرة، حلوة المياه ومحاطة  :بحيرة الحولة -3
نھر  مسار وعلى ةبحيرة طبري بمستنقعات، تقع شمال

، أما 2كم 14حتھا اإلجمالية بحوالي . تقدر مسااألردن
تقريبًا.  2كم 60ولھا فامتدت على مساحة المستنقعات ح

وحتى  1951بتجفيف بحيرة الحولة في  إسرائيل قامت
، وتحويلھا إلى أرض زراعية. أما نجاح المشروع 1957

فكان محدودًا، إذ ألحق تجفيف البحيرة أضرارًا ملموسة 
في البيئة، بينما كانت أرباح المزارعين من األراضي 

 الجديدة قليلة.
 

وھي مجموعة من األودية والتي : االودية والسيول -4
غالباً ما تكون موسمية وتستمد مياھھا من السفوح الشمالية 
والغربية وتتجه مياھھا نحو الشرق والغرب بشكل 

 اساسي. 
 

  

  المياه الجوفيةًا: رابع
ھي المورد الرئيسي للمياه في فلسطين ومصدرھا مياه 

عن الكميات المتسربة من مياه  األمطار، فھي عبارة
إلى التكوينات الجيولوجية في باطن األرض.  األمطار

% من 30-25مياه األمطار المتسربة بحوالي  نسبة وتقدر
ويتم االستفادة من المياه الجوفية عن  إجمالي األمطار الساقطة.

الينابيع الطبيعية. ويعتمد  ق اآلبار االرتوازية أو عن طريقطري
  .مكونة ما يعرف بالخزانات الجوفية الجيولوجية المختلفة تواجد المياه الجوفية على التكوينات

 يستغل بالكامل من قبل االسرائيليين فقط.  ھذا الحوض: حوض بحيرة طبرية -1
يستغل بالكامل  الحدود اللبنانية شماالً، ھذا الحوضى العفولة جنوبًا وحتوھو الحوض الممتد من  :حوض الجليل الغربي -2

 من قبل االسرائيليين فقط. 
يقع ھذا الحوض في أقصى الشمال الغربي من فلسطين حيث يمتد أسفل جبال الكرمل، ھذا الحوض يستغل : حوض الكرمل -3

 .بالكامل من قبل االسرائيليين فقط
بين الفلسطينيين  الحوض الشمالي الشرقي أحد أھم األحواض المائية المشتركة ما يعتبر: الحوض الشمالي الشرقي -4

   .ن الجزء األكبرولييمنه بينما يستغل االسرائ ابسيط االفلسطينيون جزءيستخدم واالسرائيليين والذي يقع شمال الضفة الغربية. 
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الجوفية والذي يمتد على طول النصف الشرقي  يعتبر الحوض الشرقي أيضًا أحد أھم األحواض المائية: الحوض الشرقي -5
على الرغم من  1967% منه منذ عام 60% منه بينما يستغل االسرائيليون 40من الضفة الغربية حيث يستغل الفلسطينيون 

 .أن ھذا الحوض يعتبر حوض فلسطيني بالمطلق نظرًا المتداده داخل حدود الضفة الغربية
ًا أحد ي أيضغربالحوض ال: الحوض الغربي -6

بين  أھم األحواض المائية المشتركة ما
الفلسطينيين واالسرائيليين والذي يقع في 
النصف الغربي من الضفة الغربية ويمتد حتى 
جنوب فلسطين ويعتبر من أھم وأكبر األحواض 

% 6المائية في فلسطين. يستغل الفلسطينيون 
 %منه. 94ن ولييمنه فقط بينما يستغل االسرائ

وھو الحوض الممتد على : يالحوض الساحل -7
طول الساحل الفلسطيني على البحر األبيض 
المتوسط غربًا وحتى قطاع غزة. يستغل 
الفلسطينيون جزء بسيط منه بينما يستغل 

 .االسرائيليون الجزء األكبر
وھو الحوض : حوض النقب ووادي عربة -8

الممتد من مدينة بئر السبع وحتى خليج العقبة 
يستغل بالكامل من قبل جنوبًا. ھذا الحوض 

 االسرائيليين فقط.
  

  
  
  
  
 

 

 

  دورة المياه في الطبيعة: 

لمياه طبيعيًا من الطاقة تبدأ سلسلة عمليات دورة ا
فحرارة الشمس تُذيب الجليد، وتحوله إلى سائل، كما أن الحرارة تسخن الماء وتحوله الى بخار، وتحول الماء السائل في  ؛الشمسية

البحار واألنھار إلى الحالة الغازية، إذ يرتفع البخار إلى الغالف الجوي، ويتكاثف بفعل درجة الحرارة والرياح، وعملية التكاثف 
الغازية إلى الحالة السائلة، وبفعل التكاثف يتساقط على األرض مرة أخرى على شكل أمطار، التي تعني تحول الماء من الحالة 

بدورھا تجري في األنھار، وتدخل في عمق األرض كمياه جوفية، وبعضھا يُشكل الينابيع، ويسقي التربة لتمتصه جذور النباتات، 
  وھكذا تستمر العملية، التي تُسمى دورة المياه الطبيعية. 
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  :أھمية دورة الماء في الطبيعة

يعتمد نمو النباتات وجميع أنواع المحاصيل الزراعية على الدورة الطبيعية للمياه، إذ إن األمطار والمياه الجوفية المخزنة في باطن 
مياه تنعدم الحياة األرض، تعتبر مصدًرا بالغ األھمية في بقاء الحياة على سطح األرض، ال سيما المناطق الصحراوية، التي بدون ال

فيھا، كما أن لدورة المياه في الطبيعة أھمية في تغيير ظروف الطقس، فھي تلطف الجو ال سيما في فصل الصيف، وأن األمطار 
من آثار  iدورة المياه في الطبيعة لما تخلفالمتساقطة تُشكل الينابيع واألنھار الالزمة للزراعة في أماكن جريانھا، وتكمن أھمية 

على استمرار الحياة على وجه األرض، فھي تساعد على إتمام التفاعل بين الكائنات الحية مع بعضھا، وتمكن النبات في  تساعد
 صناعة غذائه، وتعيد تشكيل عنصر الماء في الطبيعة، األمر الذي يؤدي إلى استمرار نقاوته وخلوه من الشوائب.

  إدارة مصادر المياه: 
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% من اجمالي 3ھي عملية تخطيط، تطوير، توزيع وإدارة االستخدام األفضل لمصادر المياه. حيث تبلغ نسبة المياه العذبة فقط 
المياه المتوفرة على الكوكب، وثلثي ھذه الكمية محصور في الجبال الجليدية والقطبين المتجمدين. اما 

مكن الوصول اليھا او ال يمكن استغالله. %)، فخمسه يقع في مناطق بعيدة ال ي1الجزء المتبقي (
وبمرور الوقت، يزداد شح المياه ويصبح الوصول الى مصادر المياه النظيفة واالمنة محدودا. 
ونظرا النخفاض كمية المياه المتاحة الستھالكنا، فإن الجھود تتجه نحو االستغالل األمثل للمياه 

  يئة الطبيعية. المتوفرة وتقليل تأثير استھالك المياه على الب

توظيفه ، واالستخدامات التي يمكن يقة للمورد المتاحتتطلب اإلدارة الناجحة ألي مورد معرفة دقو
لتقييم أھمية وقيمة المطالب واآلليات  الالزمة، والتدابير ، والمطالب المتنافسة على الموردبھا

 .المتنافسة لترجمة قرارات السياسة إلى إجراءات على األرض

  البصمة المائية والمياه االفتراضية: 

البصمة المائية ھي احدى البصمات البيئية التي تساعدنا في فھم كيف يمكن الختياراتنا 
اإلنتاجية واالستھالكية ان تؤثر على المصادر الطبيعية. وفي ظل الكثافة السكانية 

ا عن كمية المياه المتنامية ومستويات الرفاھية المتزايدة، فإن البصمة المائية تخبرن
المستھلكة يوميا في كل نشاطاتنا الحياتية مثل انتاج الطعام والمالبس، كما تعطي 

  مؤشرا على مدى الضغط الذي نسببه على مصادر المياه العذبة. 

المائية، وللدولة  حساب البصمة المائية لالفراد، للعمليات اإلنتاجية، للمنتج نفسه، للمؤسسات، لالحواض ويمكن 
  بأكملھا. 

استخدمت في انتاجه  مياه ألي منتج ھي مجموع الماء العذب الذي استخدم في انتاجه، ويندرج تحت ھذا المسمى كل لبصمة المائيةفا
نتج التي استخدمت من لحظة البدء بإنتاج وتحضير المواد الخام المكونة للم المياه سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، وتشمل

البصمة  الملوثة الناتجة عن عمليات اإلنتاج من ضمن المياه حتى وصوله الى المستھلك جاھزا، ويتم احتساب نسبة التبخر وكميات
ال يمكن اال انه  .تتغير للمنتج نفسه حسب المنطقة الجغرافية التي ينتج فيھا  البصمة المائية  للمنتج أيضا، وھذا يجعل المائية
بدقة وذلك لكثرة العوامل المؤثرة في قيمتھا لكن يمكن وضع قيم تقريبية، بحيث يتمكن صناع القرار والشركات  ةالبصمة المائي حساب

اإلجراءات التي يجب اتخاذھا للحد  أفضلفي العالم من تحديد  المياه والمؤسسات العاملة في مجال ترشيد االستھالك ورفع كفاءة
 .صحية لجميع البشرعذبة وآمنة و مياه وتوفير المياه من ھدر

التي يستھلكھا كافة مواطنيھا سواء بطريقة مباشرة او من خالل السلع والخدمات التي  المياه للدولة فھي كميات البصمة المائية اما
داخلية وتعني  بصمة مائية يحصلون عليھا، ويعبر عنھا بالليتر او المتر المكعب لكل مواطن في السنة، وتقسم الى قسمين ھما

للسلع التي يتم استيرادھا من خارج   البصمات المائية خارجية وھي مجموع التي يتم استھالكھا داخل الدولة، وبصمة مائية لمياها كل
 .البالد مقسوما على عدد سكانھا
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الكلية التي استخدمت في انتاج مادة غذائية وخاصة المنتجات   المياه ھي كميةو المياه االفتراضيةكما ان ھناك مفھوم 

التي  المحاصيل الزراعية من خالل تحديد الموارد المائية الزراعية، ويھدف استخدام ھذا المفھوم الى تحسين ادارة
عند حساب الجدوى  الجدوى المائية يمكن انتاجھا محليا واالصناف التي يجب استيرادھا من خالل إضافة حساب

 .االقتصادية واالجتماعية لھا
ھائلة وذلك بعدة طرق، فمثال يتم االستغناء عن زراعة بعض  مياه كميات ويمكن لھذه الطريقة ان توفر

المرتفعة ويتم استيرادھا من دول أخرى بينما يتم زراعة محاصيل  المياه االفتراضية المحاصيل ذات كميات
 الواستعم والزراعة التقليدية الري افتراضية اقل، أيضا يمكن استغالل ھذه العملية في تغيير طرق بـمياه

 العذبة في المياه كفاءة، أيضا يمكن تقليل االعتماد على وأكثروسائل حديثة 
 .رمادية مياه  واستعمال  االعالف زراعة

 
 :تعريفات

ھي مياه (عذبة أو قليلة الملوحة) متواجدة تحت سطح األرض (عادة في مستودعات المياه الجوفية)  :المياه الجوفية -
 .تزود اآلبار والينابيع بالمياه

ھـي المياه المتدفقة من تحت سطح األرض والناتجة عن نقطة التقاء منسوب المياه الجوفي مع سطح األرض،  :الينابيع -
 .قد تكون دائمة أو موسمية

 لي.ودة للقطاع المنزكمية المياه التي يحصل عليھا الفرد من المياه المز :حصة الفرد اليومية من المياه -
ھي دورة تصف حركة  :(hydrologic cycle) ، أو الدّورة الھيدرولوجيّة)(water cycle عةدورة الماء في الطّبي -

الماء ما بين األرض (بما في ذلك البحيرات واألنھار والمحيطات)، والغالف الجوي، ومن ثم عودتھا لألرض مرة أخرى، 
 :الدّورة بعدّة خطوات أو مراحل، وھي كما أنّھا تصف األشكال المختلفة للماء من الّسائل إلى الغاز إلى الّصلب، وتتّم ھذه

  التخبر، التكاثف، التساقط او الھطول، تجميع الماء.
ھي مؤشر على استخدام المياه التي تأخذ في الحسبان كل من االستخدام  ):water footprintالبصمة المائية ( -

المباشر وغير المباشر للمياه (الحجم الكلي للمياه العذبة المستخدمة إلنتاج السلع والخدمات المستخدمة من قبل الفرد أو 
. رز، أو لمنتج، مثل زوج من الجينزويمكن قياسه لعملية واحدة، مثل زراعة األالمجتمع) من قبل المستھلكين او المنتجين. 

في حوض نھر  -أو على الصعيد العالمي  -بصمة المياه يمكن أيضا أن تخبرنا عن كمية المياه التي يستھلكھا بلد معين 
 .معين أو من طبقة المياه الجوفية

خدام الموارد المائية واالست، ورعاية وحماية ة على المياه والتقليل من ضياعھاھو المحافظ ترشيد استھالك المياه: -
 .الكفء والفعال لتلك الموارد

  

 احصائيات:

 ،2008للعام  3شـيكل/م 2.6معدل سعر المتر المكعب من المياه المستخدمة في القطاع المنزلي لألراضي الفلسطينية بلغ  -
  .3شيكل/م 0.4بينما بلغ سعر المتر المكعب في القطاع الزراعي في الضفة الغربية 

بئر في الضفة الغربية  53بئرا، توزعت بين  198في األراضي الفلسطينية  2008عدد اآلبار الجوفية المنزلية عام بلغ  -
  .بئر في قطاع غزة 145و

-   
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 في كل دقيقة، يموت طفل حول العالم بسبب االمراض المرتبطة بالمياه. -
ة البشر؛ فقد بلغ عدد البشر الذين يحصلون على يُسبّب التّلوث الناتج عن المياه العادمة الكثير من األضرار على صحّ  -

% من المياه العادمة القادمة من األنشطة البشريّة 80مليار شخص. يعودُ ما نسبته  1.8مياه شربھم من مصادر ملّوثة 
 حول العالم إلى البيئة ُمجدّدًا دون معالجة.

 م.2030% عند حلول عام 50يُتوقع أن يزيد الطّلب العالمّي على مياه الّشرب بما نسبته  -

%) في 30حين يستھلك ( المنزلي في الحمامات وري الحدائق في  %) من استھالكه المائي45يستھلك المواطن ( -
ترشيد االستھالك  وبالتالي فبإمكان المواطن ،والشرب  %) فقط في الطھي5%) في التنظيف والغسيل و(20و( االستحمام

 .المالئمة من خالل اتباعه وسائل وطرق الترشيد

  

  أھمية الموضوع:

% من حجم جسم اإلنسان البالغ، وھذا دليل 60% من مساحة الكرة األرضيّة، كما أنّه يُشّكل 72يُشّكل الماء 
% منه مياه مالحة 97على أھّميّته في حياة الكائنات الحيّة، وبالّرغم من وفرة الماء على كوكب األرض؛ إّال أّن 

التي يوجد أغلبھا على شكل كتل جليديّة؛ مما يجعل من  % من المياه العذبة3غير صالحة للشرب، فال يتبقّى إّال 
ه، مصادر المياه العذبة شديدة النّدرة، لذلك ال بدّ من المحافظة عليه وحمايته من الھدر، فمقدار الماء في الطّبيعة ثابت ال يمكن زيادت

ل من شكٍل آلخر من خالل دورة الماء في الطّبيعة، وھذا ما يجب  إلنشاء جيل أكثر وعيَا بأھمية الماء، وطرق  بهالوعي وإنما يتحو
  .ترشيد استھالكه، والمحافظة عليه نقيَّا وصالحَا لالستخدام

ترشيد استھالك المياه ورفع كفاءة استخدامھا ھو من أولويات كل دول العالم بال استثناء، فـالمياه العذبة الصالحة للشرب في ان 
 .ك وتلوث كثير من مصادرھا وأزمة المياه في تفاقم عام بعد عامالعالم في تناقص، بفعل زيادة االستھال

مليون انسان سنويا العتمادھم على مياه  3,5من  مليون انسان محرومون من المياه النظيفة وھذا يؤدي الى وفاة اكثر 800حوالي 
ملوثة، ولذا تم استحداث مفھوم البصمة المائية للمنتجات والنشاطات وحتى الدول، وكذلك مفھوم المياه االفتراضية في أي منتج، 

كذلك معرفة استھالك والھدف من ھذين المفھومين ھو الغوص الى اصل كل منتج ومعرفة كميات المياه التي استخدمت في انتاجه، 
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أي دولة من المياه حتى في نشاطاتھا التي تقع خارج حدودھا او عند استيرادھا ألي منتج، وذلك لتحديد افضل الوسائل لمواجھة 
  .ازمة المياه في العالم

البنية التحتية، زيادة االستثمارات في  2030يتطلب ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وبأسعار مقبولة بحلول عام و
وتوفير مرافق الصرف الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات. كذلك فإن حماية النظم اإليكولوجية المتصلة 
بالمياه في الغابات والجبال واألراضي الرطبة واألنھار واستعادتھا أمر ضروري إذا ما أردنا التخفيف من حدة ندرة المياه. وھناك 

 لى مزيد من التعاون الدولي لتشجيع كفاءة استخدام المياه ودعم تكنولوجيات المعالجة في البلدان الناميةحاجة أيضا إ

  

  الوضع العالمي:

لتر يوميا عند حساب  4500المتوسط ويرتفع الرقم ألكثر من  يلترا من الماء يوميا ف 150 يبريطانيا حوال ييستھلك الفرد ف -
  .العالم ال سبيل لھم للوصول للمياه النظيفة يمليون نسمة ف 750ناك ما يقرب من كل "المياه الخفية". وفى المقابل ھ

ة في معظم دول العالم؛ تشير اإلحصائيات العالمية لمياه الشرب إلى أن ھناك زيادة مستمرة ومتسارعة الستھالك المياه المعبأ -
 الغنية والفقيرة منھا على السواء، وكانت دول الخليج أوًال".

من السكان في جميع أنحاء العالم، وھو رقم مثير للقلق  %40المياه على أكثر من  تؤثر ندرة -
 من المتوقع أن يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ. 

توشك عشرة منھا على استنفاد إمداداتھا  –بلدا إلجھاد مائي  41، تعرضت 2011وفي عام  -
من المتوقع ومن المياه العذبة المتجددة بالكامل مما سيضطرھا لالعتماد على مصادر بديلة. 

أن يتأثر واحد من كل أربعة من سكان العالم على األقل بنقص المياه المتكرر بحلول عام 
2050. 

 14ة العربية ھي المنطقة األكثر معاناة من انعدام األمن المائي في العالم، فيوجد بھا لمنطقا -
بلدا من البلدان العشرين األكثر معاناة من ندرة المياه في العالم، وال يتجاوز نصيب الفرد من 

فقط من الحصة المتوسط للمواطن عالميًا. وفي الوقت نفسه، تنبع  %12المياه المتجددة فيھا 
كثر من نصف مياه المنطقة من خارجھا، وھو ما يجعل المنطقة العربية األكثر اعتمادا على أ

 مصادر المياه الخارجية. 

 

 الوضع الفلسطيني:

تعاني فلسطين من شح في مصادر المياه الطبيعية كاألنھار والبحيرات العذبة، وتعتبر المشكلة في الضفة الغربية أقل حدة منھا  -
لك تتعلق بمنع الوصول إلى خزانات المياه الجوفية؛ فالمشكلة في قطاع غزة أخطر، حيث قطاع غزة ھو في غزة؛ وأسباب ذ

 .األكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الكويت في قائمة الدول األكثر حرمانا من مصادر المياه
الفلسطينيين للمياه، منھا مثال تقييد استخدام اآلبار االرتوازية الزراعية، وعدم إعطاء تضع إسرائيل قيودا كثيرة على استغالل  -

 140رخص لحفر آبار جديدة. وفي حاالت الموافقة (النادرة) على حفر آبار للفلسطينيين فإنھا تلزمھم بأن ال يزيد عمقھا عن 
إلى البلديات الفلسطينية. وفي  المياه كما تعرقل إمداداتمترا. وتحرم إسرائيل الفلسطينيين من استخدام مياه نھر األردن، 

مليون متر  44بئراً تنتج  40أو شرط. حيث يسيطر المستوطنون على  المقابل تسمح للمستوطنات بحفر آبار زراعية بدون قيد
 .مكعب
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ائي عاٍل من تغذية المياه الجوفية، ومعدل منخفض من الجريان السطحي. وھذا يعني أن إن الضفة الغربية، لديھا معدل استثن -
 .تمنع الوصول إليھا” إسرائيل“فلسطين تمتلك مخزونا جيدا من المياه الجوفية، غير أن 

يبلغ استھالك الفرد الفلسطيني للمياه في أراضي دولة فلسطين، نحو  -
عن المستوى الذي توصي به  لترًا للفرد في اليوم، (يقل كثيراً  72

لتر للفرد يومياً)؛ فيما بلغ مقدار  100منظمة الصحة العالمية وھو 
لتر يومياً؛ أي إنه يزيد  300استھالك الفرد اإلسرائيلي للمياه نحو 

بنحو أربعة أضعاف؛ بل إن الفلسطينيين يعيشون في بعض التجمعات 
ليوم، وال يكاد يزيد في لترًا للفرد في ا 72القروية على أقل كثيرًا من 

لتًرا يوميًا، وھو الحد األدنى للمقدار الذي  20بعض الحاالت عن 
  .توصي به منظمة الصحة العالمية لالستجابة لحاالت الطوارئ

% من األسر في فلسطين عام 48.8وفيما يتعلق بنوعية المياه، فإن  -
مستوى  وتتباين ھذه النسبة بشكل كبير على  تعتبر المياه جيدة. 2013

% في 5.8% في الضفة الغربية؛ مقابل 73.5المنطقة؛ حيث بلغت 
إن تدني ھذه النسبة في قطاع غزة يعزى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه؛ بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان   قطاع غزة.

ة؛ باإلضافة إلى عدم وجود آليات الجوفي؛ نتيجة الضخ الجائر؛ ناھيك عن مشكلة تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفي
 .واضحة لدى الھيئات المحلية في قطاع غزة والمؤسسات ذات العالقة لضبط مياه الشرب ومراقبتھا

 

 المضاعفات والعواقب: 

شكل في القرن الماضي، نتيجة للنمو السكاني المطرد، والتطور الكبير في المجاالت الصناعية والزراعية، ازداد الطلب على المياه ب
كبير، في الوقت الذي أخذت تشھد فيه األرض نضوب مصادر المياه، ألسباب عديدة، أھمھا نقص المخزون المائي في الخزانات 
الجوفية، وحدوث تغيرات مناخية أدت إلى جفاف الكثير من األنھار والمسطحات المائية، إضافة إلى التلوث.. وھذا كله أدى إلى 

لكثير من مناطق العالم، ومن بينھا منطقة الشرق األوسط، ھذه األزمات قد تشكل سببا مباشرا من نشوء أزمات مياه حقيقية في ا
  .أسباب الحروب مستقبال

ويؤكد خبراء كثيرون على أنه في العقود األربعة القادمة سيزداد معدل استھالك المياه في كل فلسطين التاريخية، حتى يصبح الطلب 
بغض النظر عن الوضع السياسي آنذاك)، ما يعني أن حل على الماء أعلى من العرض، (

أزمة المياه (حاليا ومستقبال) بالوصول إلى خزانات المياه الجوفية بكل حرية لن يكون كافيا، 
ستراتيجيات مائية اوربما يعني تأجيل المعضلة بضعة سنوات إضافية، وبالتالي فإن وضع 

األرض، بحيث تجمع ھذه  هسيعيش على ھذطويلة األمد مسألة بالغة األھمية لكل من 
ستراتيجيات بين الحلول السياسية العادلة والجذرية من جھة، وبين تقنيات المحافظة على اال

المياه، وعلى االعتدال في استھالكھا، وتقنيات إعادة استخدام المياه الرمادية المعالجة من 
  .جھة أخرى

  

  ماذا يمكن ان نفعل:

 صيانة صنابير الماء باستمرار، وإصالح الّصنابير التي يوجد فيھا تسريب ماء، وعدم إھمالھا مھما كان الماء المھدور ضئيالَ.  -
 استخدام قطع توفير المياه التي يمكن تركيبھا للصنابير وخراطيم الماء والمراحيض.  -
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 لذي يستغرقه االستحمام. تقليل كمية الماء المستخدم لالستحمام، ويمكن ذلك بتقليل الوقت ا -
 .عدم ترك صنبور الماء مفتوحًا أثناء الوضوء أو تنظيف األسنان أو الحالقة، أو غيرھا من األنشطة اليوميّة -
 االنتباه الى البصمة المائية الشخصية، واخذھا بعين االعتبار عند اختيار الطعام والمنتجات التي نقوم بشرائھا.  -
 نشر الوعي حول البصمة المائية والمياه االفتراضية.  -

تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ومتطورة في كل ما يتعلق بالبنية التحتية المتعلقة  -
ية بھا، بشبكات المياه من خالل إنشاء شبكات مياه حديثة وربط التجمعات السكان

 .وصيانة الشبكات القديمة
إصالح األنابيب، وبناء خزانات ضخمة  % من الفاقد عن طريق15مكن توفير ي -

وإقامة السدود الطبيعية والصناعية عند مجرى  لجمع المياه وإعادة توزيعھا،
 السيول والوديان لالستفادة من مياه األمطار. 

الدول المانحة والسلطة الفلسطينية  اتوجيه المشاريع اإلنمائية التي تقوم بھ -
من االھتمامات األولية للمشاريع  والمؤسسات األھلية لجعل مشكلة المياه

 .المستقبلية
 .ستخدام المياٌه الرماديٌة بعد معالجتھااإعادة  -

  .إنشاء خزانات لتجميع مياه األمطار من أسطح المنازل -
  .حمالت توعية بطرق المحافظة على المياه والحد من استعمالھا -

 

  

  

  :األدوات التعليمية ووسائل التدريس

  يمكن للمعلم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: 

 عرض تقديمي يشرح المفاھيم األساسية مع صور توضيحية ويعرض االحصائيات المحلية والعالمية -
 خريطة فلسطين لتوضيح مصادر المياه وتعيين المسطحات المائية وأماكن تواجد االحواض الجوفية  -
 ومفھوم البصمة المائية  يديوھات توضح دورة الماء في الطبيعةف -
 جھاز حاسوب متصل باالنترنت للدخول الى المواقع التي تقوم بحساب البصمة المائية  -
 نشاط عملي  -
 النقاش الجماعي  -

  

  :الجانب العملي

البلدي/ القروي، والحصول على يتم تقسيم الطلبة الى مجموعات بحيث تقوم مجموعة منھا بزيارة البلدية/ المجلس  -
معلومات واحصائيات حول كميات المياه التي تقوم البلدية/ المجلس بتوزيعھا على السكان، معدالت االستھالك، حصة 
الفرد، مصدر المياه التي تحصل عليھا البلدية، والخدمات المتعلقة بالمياه التي تقدمھا البلدية/ المجلس. ثم تقوم المجموعة 

 ئجھا امام الطالب.بعرض نتا
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تقوم المجموعات األخرى بزيارة الى أحد المصانع او الى فندق او مطعم، والسؤال حول كميات المياه المستھلكة  -
ومصادرھا واستخداماتھا. تقوم كل مجموعة بعرض نتائج زيارتھا واقتراح وسائل ممكنة لترشيد استھالك المياه في 

 المكان الذي قامت بزيارته.
الطالب بقراءة عداد المياه المنزلي لدى كل منھم (لمدة أسبوع مثال)، وتسجيل أوجه استھالك المياه لديھم في المنزل. يقوم  -

ثم يقوم كل طالب بتحليل مالحظاته، فيقوم بتسجيل أكثر األنشطة استھالكا للمياه، وأماكن التسرب ان وجدت، واقتراحات 
  لترشيد االستھالك وتوفير المياه.

 

  األساليب والوسائل التدريسية: ويرتط

يبدا المعلم/ المدرب الدرس بطرح سؤال: من منكم يعاني من نقص المياه خاصة في فصل الصيف؟ ھل سبق ان قمتم بشراء المياه 
  لعدم توفرھا في المنزل؟ ما أسباب ھذه المشكلة؟ 

  ھل تعرفون ما ھي مصادر المياه في فلسطين؟ 

في اجاباتھم حول ھذه األسئلة، ثم يقوم بعرض مصادر المياه في فلسطين وكمياتھا ومشاكلھا وأسباب يقوم المدرب بمناقشة الطالب 
  نقصھا. يستخدم في ھذه المرحلة خارطة فلسطين لتوضيح المصادر المائية ومواقع احواض المياه الجوفية. 

  اة من شركة ميكوروت اإلسرائيلية. تتم مناقشة سيطرة االحتالل على المصادر المائية الفلسطينية والمياه المشتر

  يطرح المدرب السؤال التالي: ھل تشربون المياه المعدنية؟ لماذا؟

  تتم مناقشة مشكلة تلوث المياه، أسبابھا ومشاكلھا وخطورتھا والحلول الممكنة.

  المياه ومشاكلھا. يتم عرض االحصائيات المحلية والعالمية ومناقشة الوضع الفلسطيني والعالمي فيما يتعلق باستھالك

يتم مناقشة اثر االنسان في تلوث المياه واحداث خلل في التوازن البيئي الذي يعتمد على دورة المياه في الطبيعة. يتم سؤال الطالب 
 حول مفھوم دورة المياه في الطبيعة وخطواتھا واھميتھا. يستخدم المدرب بعض الفيديوھات التعليمية حول الموضوع. يمكن استخدام

  الفيديو المرفق في الرابط التالي: 

NoText.mp4-https://pmm.nasa.gov/education/sites/default/files/videos/WaterCycleMovie  

طالب حول الية إدارة مصادر المياه لتحقيق االستغالل األمثل لھا وتوضيح مفھوم إدارة بناء على ما تمت مناقشته يتم سؤال ال
  مصادر المياه، ويتم التطرق الى مفھوم البصمة المائية كإحدى الوسائل المقترحة لتحسين إدارة المياه.

ما تسمع بالمصطلح؟ تتم مناقشة يطرح على الطالب سؤال: ھل تعرفون ما ھي البصمة المائية؟ ماذا يمكن ان يخطر ببالك عند
المفھوم وماذا يشمل بشكل مبسط، ثم عرض فيديو بسيط مثل الفيديو المرفق في الرابط التالي: 

https://youtu.be/Ie1ukZBcvBY 

مائية األقل في وجبة اإلفطار لھذا اليوم. بحيث يتم سؤال ثم يتم تھيئة الطالب لعمل مسابقة بينھم، الفائز فيھا ھو صاحب البصمة ال
الطالب: كم تعتقد ان تكون البصمة المائية لوجبتك اإلفطار ھذا اليوم؟ يطلب من كل طالب ان يقوم بتسجيل ماذا تناول اليوم 

دويش البرغر)، يمكن االستعانة بالتفصيل على ورقة، ثم يتم عرض فيديو توضيحي لحساب البصمة المائية للوجبة الغذائية (مثل سان
  https://www.youtube.com/watch?v=wLgXv2OfDgEبالفيديو المرفق في الرابط التالي: 
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يقوم ، gallery-tools/product-https://waterfootprint.org/en/resources/interactive/ثم، باالستعانة بالموقع التالي: 
ية. يقوم الطلبة بعرض نتائجھم، كل طالب بحساب البصمة المائية لكل مكون من مكونات وجبته الغذائية وحساب مجموع بصمته المائ

 ومناقشة مكونات وجبة كل منھم. يكون الفائز ھو صاحب الوجبة الصحية األقل بصمة مائية. 

 

  التقييم:

  التقييم القبلي: 

يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

 ما ھي مصادر المياه في فلسطين؟ -
 ما أسباب نقص المياه في فلسطين؟ -
 كم تبلغ حصة الفرد الفلسطيني من المياه؟ -
 التلوث؟ ما أسباب تلوث المياه؟ وما مخاطر ھذا -
  ما ھي البصمة المائية؟  -

  

  التقييم البعدي: 

يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل مناقشتھم خالل تقديم عروضھم او كتابة األسئلة التالية 
  على أوراق وطيھا وترك الطالب يسحب احدى األوراق ثم يقوم باإلجابة على السؤال الذي حصل عليه:

 عرف البصمة المائية واحسبھا لوجبة مكونة من (األرز، قطعة دجاج، كوال) -
 من المھن المرتبطة بالمياه وادارتھا 5اذكر  -
 ما اكثر القطاعات استھالكا للمياه (القطاع المنزلي، الصناعي، الزراعي، الخدماتي)؟ -
 لو طلب منك تقليل استھالك المياه في منزلك، ماذا ستفعل؟  -
  ومة جديدة تعلمتھا خالل ھذا الدرساذكر اجمل معل -
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رس اا:  

  

ده اإدارة ا  

 Waste Water Management  

 

  

  

   

55 |       
 

 

  الفئة المستھدفة: 

  عاشرال –سابع الالطالب من الصف 

 

  : ھداف الدرسأ

 انواعھاتعريف مفھوم المياه العادمة ومصادرھا و -
 والتخلص االمن منھالمياه العادمة التعرف على وسائل إدارة ا -
 التعرف على محطات معالجة المياه العادمة ومبدأ عملھا -
 تصميم تجربة عملية وكتابة نتائجھا على شكل تقرير -
  تعزيز روح العمل الجماعي ضمن فريق وأسلوب النقاش القائم على احترام راي االخر -

  

  مخرجات التعلم المتوقعة:

 يكون قادرا على:بعد نھاية الدرس، يتوقع من الطالب ان 

 توضيح مفھوم المياه العادمة والتمييز بين مصادرھا المختلفة  -
 اقتراح وسائل إلدارة المياه العادمة المنزلية  -
 تصميم نموذج بسيط لتنقية المياه الرمادية وإعادة استخدامھا  -
 كتابة تقارير الزيارات الميدانية او التجارب العملية  -
 الفعالالعمل ضمن فريق والنقاش  -

  

  :عناصر الموضوع

 المياه العادمة  -
 محطات المعالجة  -
  نشاط عملي -

  

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

  دقيقة للدرس (شرح ونقاش مع النشاط العملي في المدرسة) 90 -
 مدة الزيارة الميدانية تعتمد على المسافات والتسھيالت وعدد الطالب -
 التي قامت بھا المجموعات وتقييم الطالب دقيقة لعرض ونقاش نتائج األنشطة العملية 45 -
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  مقدمة:

ف المياه العادمةُ أو مياه الّصرف الصّحي، بأنّھا المياه الُمستھلَكة في استخدامات اإلنسان؛ لتلبيه حاجاته اليوميّة، سواًء  أكانت تُعر
الساقطة على األرض لتجري في مجامع المياه، وتتكّون من حاجاٍت منزليّةً، أو صناعيًّة، أو تجاريًّة، كما تشمُل أيضًا مياه األمطار 

  .الماء الملّوث باإلضافة إلى المواد العضويّة الّضارة

  مكّونات المياه العادمة

 تتكّون المياه العادمة بشكٍل عام من مواد عضويّة وموادّ غير عضويّة، كاآلتي:

تُشِكّل المواد العضويّة، مثل: الكربون، والھيدروجين، واألكسجين، والنيتروجين 
%، وتتألّف من موادّ ذات أصل نباتّي أو 70النّسبَة األكبَر؛ حيُث تبلغ نسبتھا 

حيوانّي، وتشمل في العادة مخلّفات الحيوانات الميتة والحيّة، وخاليا النباتات، 
ة، ومخلّفاتھا جميعھا قابلة للتحلل بواسطة مع قليل من الُمرّكبات الصناعيّ 

 البكتيريا وغيرھا. 

 اد% من المياه العادمة، وتتكّون من مو30تُشِكّل الموادّ غير العضويّة ما نسبته 
مثل: الّرواسب، والّرمل، والحصى، واألمالح المعدنيّة، وتُعدّ ھذه الموادّ خاملًة؛ 

  أي غير قابلة للتحلّل. 

دّ، سواء العضويّة أو غير العضويّة الموجودة في مياه الفضالت ھذه الموا تعتبر
ثات   .ملِوّ

  

 مصادر المياه العادمة:

  مياه الصرف الصحي المحلية -1

إحدى مصادر المياه العادمة، وتشتمل على جميع المياه العادمة الناتجة عن األنشطة المنزليّة،  تُعدّ مياه الصرف الصحّي المحليّة
الصحيّة، واالستحمام، والغسيل، والطبخ، ھذا إلى جانب المياه التي يتّم صرفھا من المباني، والمؤسسات التجاريّة، مثل: المرافق 

  . والحمامات العامة، والفنادق، والمطاعم، والمنتجعات، والمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحيّة، وما شابھھا

  المحلية: أنواع المياه العادمة

ما عدا مياه المراحيض (مثل المياه  الّرماديّة: ھي المياه التي تُصرف في الحّمامات والمطابخ مع مياه المطرالمياه العادمة  •
، ويمكن استخدامھا دون الحاجة لمعالجتھا في محطّات خاّصة الناتجة عن المطبخ والمغسلة وحوض االستحمام والغسيل)

اال انه  طة عديدة، مثل: رّي البساتين، واستخدامھا في المراحيض.بمعالجة المياه العادمة؛ إذ يُمكن استخدامھا في أنش
 الفاكھة أشجارن، تٌويالزالرماديةٌ: مثل  بالمياه تُروى التي والنباتات يجب االنتباه الى ان ھناك عددا محدودا من األشجار

 األشجار، ةٌ يوالخارج ةٌ يالداخل نٌةيالز ونباتاتيم) البرس(ك ةٌ يالعلف لٌ يلمحاص، اوالرمانيات واللوز التفاح مثلة: المختلف
 .) والعرعر وغيرھا والبلوط ،الصنوبر ،كالسرو (الحرجيةٌ 

 

 ان إعادة استخدام ھذه المياه تساھم في: 
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o  تقليل كمية المياه التي يتم تصريفھا الى الحفرة االمتصاصية 
o  من ثمن شراء االسمدةتوفير مياه غنية بمواد مسمدة وبالتالي التوفير 
o المحافظة على البيئة ألن طرح المياه الرمادية دون معالجة يسبب الحشرات والروائح الكريھة 

 الرماديةٌ على: المياه تحتوي

o  أسنان ومعجون الحالقة مٌ يوكر والشامبو الصابون 
o يق غسيل المالبسمساح. 
o مساحيق غسيل الصحون 
o بقايا طعام 
o  الشعر 
o  الدھون 
o ميكروبات 

مياه العادمة الّسوداء: ھي المياه التي تُصَرف في المراحيض، ومن الّضروري معالجتھا بشكٍل كامل في محطات خاّصة ال •
 .استخدامھا اعادة لمعالجة المياه العادمة قبل

  مياه الصرف التجارية -2

التجميل، أو تحنيط  اتتُعدّ مياه الصرف الصحّي التجاريّة من مصادر المياه العادمة، وتنتج من مصادر غير محليّة، مثل: صالون 
الحيوانات، أو إعادة طالء األثاث، أو تنظيف اآلالت الموسيقيّة، أو محالت تصليح ھياكل السيارات، وغيرھا، وقد تحتوي ھذه المياه 

  لب معالجة خاصة، وتستدعي التخلّص منھاعلى مواد خطرة تتط

  مياه الصرف الصناعية -3

تُعدّ مياه الصرف الصناعيّة إحدى مصادر المياه العادمة التي تحتوي على ملوثات من  
مخلفات المصانع، مثل: الزيوت، واألدوية، ھذا عدا عن احتوائھا على مجموعة كبيرة 

يات، وغيرھا من المواد الكيميائيّة، من المواد الكيميائيّة التي تشمل البتروكيماو
يدخل في مركباتھا عناصر معدنية كما واألحماض، والمواد المشعة، واألمالح، وغيرھا. 

ثقيلة كالكروم، والنحاس، والزنك، وھناك صناعات كدباغة الجلود، وعصر الزيتون، 
ببةً معالجة، مس غالبًا ما تفرغ بدونو .وصباغة األقمشة، ومخلفات ورش السيارات

لذا  .لتربة والمياه الجوفية، وكذلك مياه البحر؛ وبالتالي تؤثر على الصحة العامةلالتلوث 
  .قبل أن تذھب إلى شبكات الصرف الصحي يجب معالجة المياه الملوثة بھذه الملوثات

  مياه الصرف الزراعية -4

يتّم توليد المياه العادمة أيضًا من المنشآت الزراعيّة، وتأتي ھذه المياه من األنشطة الزراعية، والمياه الجوفية الملوثة، وتقنيات  
الزراعة، وتشتمل على المياه المستخدمة للتنظيف في المزارع الحيوانيّة، وغسل المنتجات المحصودة، وتنظيف المعدات الزراعيّة، 

  .ى مخاطر بيولوجيّة، وأمالح، ومبيدات حشرية، وأسمدةكما تحتوي عل

  مصادر أخرى للمياه العادمة -5

تُعدّ الطبيعة من مصادر المياه العادمة، وتشتمل ھذه المياه على مياه الفيضانات، باإلضافة إلى مياه الجريان السطحّي، وعندما  
تالمسھا، وتلتقط المعادن والمواد العضويّة من النباتات، أو  تتدفق المياه عبر سطح األرض، تأخذ الكثير من خصائص المواد التي

 .التربة، األمر الذي يؤدي إلى احتواء المياه النقية على الشوائب
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 مراحل معالجة المياه العادمة

من والمواد العضوية والرمال والمواد العالقة الحصى الصغيرة  يتم التخلص منوفيھا ): معالجة فيزيائية( المرحلة األولى -
  لتكّون مادة الحمأة، وتكشط في ھذه المرحلة الدھون والزيوت. خالل التنخيل او الترسيب او الكشط

  وفيھا تحلل البكتيريا الھوائية المواد العضوية إلى مكوناتھا األساسية.): معالجة حيوية(المرحلة الثانية  -
تخلص من نواتج المرحلتين السابقتين، وتفصل العناصر الكيميائية وخاصة وفيھا يتم ال): معالجة كيميائية(المرحلة الثالثة  -

  السامة، ويضاف الكلور لتعقيم المياه.

ساعات في محطة المعالجة. ويقوم  10-8وتستغرق ھذه العمليات من  وفي نھاية المراحل تجفف الحمأة، وتستخدم كسماد للتربة.
العمال المشرفون على المحطة بأخذ عينات للفحص بشكل منتظم للتأكد من فعالية عملية المعالجة وجودة المياه قبل اطالقھا من 

  المحطة. 

  

  تعريفات:

ف المياه العادمةُ أو مياه الّصرف الصّحي، بأنّھا المياه الُمستھلَكة في استخدامات اإلنسان؛ لتلبيه : المياه العادمة - تُعر
حاجاته اليوميّة، سواًء أكانت حاجاٍت منزليًّة، أو صناعيّةً، أو تجاريًّة، كما تشمُل أيضاً مياه األمطار الساقطة على األرض 

لماء الملّوث باإلضافة إلى المواد العضويّة الّضارة، وقد يكون ھذا الماء الملّوث ذا لتجري في مجامع المياه، وتتكّون من ا
 .لوٍن أصفَر أو رمادّي حسب طبيعة استخدامه

 الملوثة والمياه المادة الصلبة من جمزي ، تكون عبارة عنوتنقية المياه معالجةل فةالعمليات المختل ناتجة عن مخلفاتالحمأة:  -
 من كيزاترتحتوي الحماة على و .وتختلف صفاتھا وتركيبھا واسمھا تبعًا لنوع ومرحلة المعالجة التي تسببت في إنتاجھا

  .المواد المغذية مثل النيتروجين والفوسفورو المعادن الثقيلة والمركبات العضوية القابلة للتحلل
ھي منشاة يتم فيھا مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تستخدم لمعالجة المياه محطة المعالجة:  -

   الملوثات.العادمة وإزالة 
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  احصائيات:

يُسبّب التّلوث الناتج عن المياه العادمة الكثير من األضرار على صّحة البشر؛ فقد بلغ عدد  -
 مليار شخص. 1.8البشر الذين يحصلون على مياه شربھم من مصادر ملّوثة 

البيئة % من المياه العادمة القادمة من األنشطة البشريّة حول العالم إلى 80يعودُ ما نسبته  -
 ة.ُمجدّدًا دون معالج

 لتر يوميا. 568-265بلغ معدل انتاج الفرد األمريكي من المياه العادمة حوالي  -

 

  أھمية الموضوع:

ازداد االھتماُم بمعالجة المياه العادمة في الّسنوات األخيرة بشكٍل كبيٍر؛ نتيجَة الزيّادة المطّردة في معدّالت استھالك 
الزيادة بزيادة التّقدم الصناعّي، وزيادة أعداد سّكان األرض، باإلضافة إلى ارتفاع مستوى الماء، حيُث ترتبط ھذه 

الّرفاھيّة والمعيشة، وزيادة استخدام المواد الكيمائيّة المختلفة التي يُطَرح أغلبھا مع المخلّفات في الّصرف الصّحي، مّما 
  يلجأ اإلنسان إلى معالجة المياه العادمة للكثير من األسباب، منھا:و يقودُ إلى مشكلٍة كبيرة ناتجٍة عن المخلّفات السائلة.

 الحفاظ على البيئة.  -
 الحفاظ على المسطحات المائيّة، والمياه الجوفيّة من التّلوث.  -
 .إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتھا في العديد من األنشطة البشريّة -
 إيقاف انتشار األوبئة واألمراض التي تتكّون بسبب وجود ُمسبّبات األمراض في المياه العادمة.  -

المنزلي، والزراعة  االستعمالفي أمور كثيرة. فأكبر القطاعات المستھلكة للمياه ھي العادمة بعد معالجتھا  المياه ليمكن أن تُستغ
 االستھالك% من 85% الى 75أكبر مستھلك للمياه وذلك في حدود ما بين والصناعة. فقطاع الزراعة في الوطن العربي يعتبر 

ت معالجة ھذه الكميات الھائلة من مياه الصرف الصحي التي تذھب ھدرا، وبشروط ومواصفات محددة، فسيمكن لھذه مت فإذاالعام. 
خاصة وأن  المنزلي.  لالستخدامه المتواجدة المياه أن تعّوض جزءا كبيرا من المياه التي تذھب للزراعة والصناعة، ونحتفظ بالميا

إلى األرض الزراعية، فإن أوزان العناصر الغذائية المضافة لجة عامالمياه العادمة تحتوي على عناصر غذائية، فإذا أضيفت المياه ال
وتعمل على زيادة اإلنتاج الزراعي  ،نيتروجين، والفوسفور، والبوتاسستزداد؛ وبالتالي فإنھا تزود النباتات بجميع احتياجاتھا من ال

في مواجھة تزايد أعداد السكان، إال أنه يجب أن يؤخذ باالعتبار نسبة تركيز العناصر الغذائية في المياه العادمة، ويختلف ذلك من 
تخضع فترة ألخرى حسب اختالف مصادرھا، واختالف فصول السنة، خصوصًا أن إضافة العناصر الغذائية للمحاصيل الزراعية 

   .لمواعيد معينة

 

  الوضع العالمي:

ھناك دول غربية كثيرة نجحت في استخدام المياه العادمة المعالجة، فأوروبا بأكملھا تستخدم تقنية معالجة المياه العادمة، وھناك دول 
 كذلك فإناالقتصادية. والزراعية  لالستعماالتمثل سويسرا وھولندا وصلت الى حد تسخير المياه المعالجة حتى للشرب وليس فقط 

بالنسبة كذلك اد في ھذا المجال وورلالمانيا تعد من اكما تعد طو خطوات متقدمة في ھذا المجال. اليابان في الوقت الحالي تخ
  لسنغافورة في آسيا. وقد استخدمت تلك المياه المعالجة لتغطية قسم ھام من حاجياتھا.

جارب والخبرات التي تمت في مختلف أنحاء العالم، ومن الممكن أن تكون سويسرا في الواقع يستفيد العالم العربي من بعض الت
أحد األمثلة التي يمكن االستفادة منھا كبلد يضع سياسات مائية جيدة على مستوى العالم. لكن عندما نتحدث عن التوعية الجماھيرية 
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عندما نتحدث عن عملية فصل النفايات من ومرحلة متأخرة جدا.  مازلنا في العالم العربي في الكيفية االستخدام الرشيد للمياه، فإنن
، فإن ھذه التجربة غير موجودة قطعيا في الوطن مطابخ، مثلما ھو الحال في سويسراالمنزلي في ال االستھالكالحمامات عن مياه 

  قبلية في الوطن العربي.في السياسات المائية المست االعتبارالعربي. إذ أنھا مرحلة متقدمة جدا يجب أن تؤخذ بعين 

، ولكن الھتمام في عين السياسات القادمةالتي بدأت تضع ھذا ااألردن والمغرب وتونس والجزائر  تجارب في دول مثلھناك اال ان 
لم يترجم ھذا الوعي بحجم المشاكل، الى مشاريع عملية مطبقة على ارض الواقع. لكن ذه التجارب المحدودة يمكن أن تتطور أكثر 

 على تحلية مياه البحر.  اآلن وبشكل كبير حتىريع من ھذا النوع ألنھا تعتمد ال تعرف مشا فھي دول منطقة الخليجاما  .المستقبل في

 

 الوضع الفلسطيني:

تلوث المياه في الضفة الغربية  معالجة من أھم مصادرالغير إن المياه العادمة 
عبر المناطق اآلھلة بالسكان قطاع غزة؛ ذلك ألنھا تتدفق عبر قنوات مكشوفة و

جتھا في الضفة بتصريف المياه العادمة ومعال ويعد التحكم .والمناطق الزراعية
 من األمور الھامة لسالمة البيئة، إذ تقدر نسبة المياه العادمة الغربية وقطاع غزة

  .كمية المياه العادمة اجمالي% من 90الغير معالجة بحوالي 

  :الضفة الغربيةالمياه العادمة في 

% من 30ال تخدم شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية أكثر من  -
% منھم على الحفر االمتصاصية الخاصة التي 70السكان، في حين يعتمد 

تستخدم لتجميع المياه العادمة، وبعد امتالء ھذه الحفر تنقل عبر صھاريج لتلقى في المناطق الخالية أو األودية. وال تتم معالجة 
  .المياه العادمة في الضفة الغربية إال بكميات قليلة

يجري العمل على إنھاء دراسة جدوى حول احتياجات مدينة روابي (في مدينة رام هللا) والمناطق المحيطة بھا إلى محطة  -
وتكرير المياه معالجة وتكرير المياه العادمة. وتشتمل الدراسة على جوانب متعددة منھا بحث وتقييم وسائل وتقنيات معالجة 

العادمة وإعادة استخدامھا في روابي والقرى والبلدات المجاورة ألغراض متنوعة مثل ري األراضي الزراعية أو ألغراض 
االستخدام الصناعي خارج المدينة. وستكرر المحطة المياه العادمة بحيث تصبح جودتھا من أفضل ما يمكن الوصول إليه في 

ق موازنة نسبة المواد بطريقة عليمة مدروسة، لتتناسب بذلك مع استخدامات الري للمساحات معالجة المياه، وذلك عن طري
 الخضراء المنتشرة بين األحياء السكنية ومحيط المدينة، والتي يجري العمل على توسعتھا وزراعتھا.

 :المياه العادمة في قطاع غزة

% منھا على الحفر االمتصاصية، التي 40في حين يعتمد % من المساكن، 60إن شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة تغطي 
% 20% من المياه العادمة تذھب إلى البحر، والنسبة الباقية وھي 80ترشح منھا المياه العادمة فتذھب إلى المياه الجوفية، حيث أن 

أما من حيث معالجة مياه  .نوياً مليون متر مكعب س 30تتسرب إلى الخزان الجوفي ملوثة المياه والتربة. وتقدر ھذه الكمية بنحو 
الصرف الصحي فھناك ثالث أماكن لمعالجة المياه العادمة في قطاع غزة، وھي ال تعدو كونھا برك ترسيب تزال منھا المواد 
الصلبة، كما أن جزءًا من المياه تمر في وادي غزة، حيث تتكون بحيرة أو مستنقع من مياه المجاري على شاطئ البحر، وتشكل 

 .مناسبة النبعاث الروائح الكريھة، وتكاثر الحشرات الضارة بؤرة
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 :العواقب والمضاعفات

نظرًا لعدم توافر المياه الصالحة بقدر كاف، ونظرًا الرتفاع أسعارھا؛ فإن المياه العادمة 
الغير معالجة تستخدم في بعض المناطق في قطاع غزة والضفة الغربية، في األراضي 

التي توجد بھا قنوات للصرف الصحي المكشوفة؛ األمر الذي يؤدي الزراعية والمناطق 
ارديا، جة في ھذه المناطق مثل األميبا، والإلى اإلصابة باألمراض الطفيلية المعوي

يرتبطُ انتقال العديد من األمراض بالمياه الملّوثة، مثل: مرض اإلسھال، حيث  اإلسكارسو
 .وئيد، والكوليرا، وشلل األطفال، والتيف Aوالتھاب الكبد الوبائّي من نوع

 

  ماذا يمكن ان نفعل؟

يمكن اتخاذ إجراءات بسيطة سواء في المدرسة لمياه العادمة المنتجة فيمكن لكل فرد منا ان يؤثر بشكل كبير على كمية ونوعية ا -
 او المنزل لتقليل كمية المياه العادمة الناتجة عن الفرد بشكل يومي.

 .المياه العادمة ومكوناتھا وخطورتھا ھو الخطوة األولى لنصبح أشخاصا أكثر مسؤوليةالفھم والتوعية حول  -
 ادراج موضوع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامھا ضمن أولويات الخطط والسياسات الوطنية. -
 االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال معالجة المياه العادمة.  -
 تقنيات المعالجة وافاق االستخدامات المختلفة للمياه المعالجة.دعم األبحاث في مجال  -
انشاء نماذج بسيطة للمعالجة الفردية في المدارس والبيوت بحيث تتم معالجة المياه الرمادية بشكل اولي وإعادة استخدامھا  -

 سواء في المراحيض او لري األشجار ونباتات الزينة في الحديقة. 

 

  :ئل التدريساألدوات التعليمية ووسا

  يمكن للمعلم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: 

 عرض تقديمي يشرح المفاھيم األساسية مع صور توضيحية ويعرض االحصائيات المحلية والعالمية -
 بوستر يعرض خطوات معالجة المياه العادة في محطة المعالجة  -
 نشاط عملي  -
 جماعي النقاش ال -

  

  :الجانب العملي

يتم تقسيم الطلبة الى مجموعات بحيث تقوم بتنفيذ تجربة تصميم فلتر بسيط للمياه الملوثة. يتم إعطاء كل المجموعات نفس  -
المواد، ويطلب منھا صنع فلتر باستخدام المواد المتاحة بحيث تقوم كل مجموعة بترتيب طبقات الفلتر بطريقة مختلفة عن 

حضير خليط من المياه الملوثة (مياه حنفية، تراب، زيت، عصير، صابون المجموعات األخرى. وتقوم كل مجموعة بت
سائل، بعض الرمال واالوساخ)، ثم استخدام الفلتر الذي قامت بتصميمه في تنقية ھذه المياه. تقوم كل مجموعة بعرض 

ا أكثر فعالية من نتائجھا امام المجموعات األخرى ويتم التصويت الختيار المجموعة الفائزة وھي التي يكون فلترھ
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المجموعات األخرى (أي ان ترتيب طبقاته ھو األفضل). يطلب من كل مجموعة تسجيل خطوات التجربة والمواد 
 المستخدمة والمالحظات والنتائج على شكل تقرير وتسليمه. 

ل كميات المياه يتم تكليف مجموعة من الطلبة بزيارة البلدية او المجلس البلدي/ القروي، والحصول على معلومات حو -
المجلس. وتقوم  /ةالعادمة في المنطقة ومصادرھا والية التخلص منھا وخدمات الصرف الصحي التي تقدمھا البلدي

 المجموعة بعرض نتائجھا امام الطلبة. 
 كثب. إذا أمكن، يمكن تنفيذ زيارة ميدانية الى احدى محطات معالجة المياه العادمة الموجودة في الوطن للتعرف عليھا عن -
يتم تكليف مجموعة أخرى من الطلبة باالطالع على التجارب العالمية في موضوع إدارة المياه العادمة ومحطات المعالجة  -

البسيطة التي يمكن انشاؤھا في المنزل او المدرسة، واقتراح نموذج لمحطة معالجة يمكن انشاؤھا في المدرسة لالستفادة 
 المنزلية او الستخدامھا في المراحيض.من المياه المعالجة في ري الحديقة 

وتقوم مجموعة أخرى بزيارة مزارعين في منطقتھم وسؤالھم عن مدى استخدامھم للمياه العادمة في ري المزروعات،  -
 .وان كان لديھم تقبل للفكرة ام ال. ثم عرض نتائج زيارتھم امام الطلبة

  

  

  وير األساليب والوسائل التدريسية:تط

المدرب الدرس بطرح سؤال: ما أكثر الروائح التي تكرھون انبعاثھا في محيطكم؟ صفوا شعوركم عند استنشاقھا. يبدا المعلم/ 
 (سيكون ھناك عدة إجابات، من بينھا البد ان يذكر أحدھم المياه العادمة).

 يا ترى ما مصدر ھذه المياه العادمة؟ وكيف انتشرت رائحتھا؟ 

 مة ھذا اليوم؟ كيف كان ذلك؟ من قام منكم بإنتاج المياه العاد

 ما ھي المياه العادمة؟ ما مكوناتھا؟ ما مصادرھا؟ 

 ما مصير المياه العادمة المنتجة من القطاعات المختلفة؟ 

 ھل تحمل المياه العادمة اية مخاطر؟ وماذا يترتب على اھمال معالجتھا او التخلص غير السليم منھا؟ 

 باتھم حول ھذه األسئلة عارضا المعلومات واالحصائيات المرتبطة بالموضوع. يقوم المدرب بمناقشة الطالب في اجا

 يقوم بطرح سؤال: كيف يمكننا التخلص من المياه العادمة بطريقة امنة؟ وھل ھناك إمكانية لالستفادة منھا؟ 

 ھل سمعتم بمحطات معالجة المياه العادمة؟

 ورھا، أھميتھا، مرافقھا، تقنيات المعالجة فيھا، ومصير المياه المعالجة.يقوم المدرب بعرض المعلومات حول محطات المعالجة، د

 يناقش المدرب الطالب في استخدامات المياه المعالجة ومدى تقبل الناس الستخدام ھذه المياه.

  يقوم الطلبة بتنفيذ النشاط العملي المتمثل في تصميم فلتر بدائي لتنقية المياه العادمة. 

 

  التقييم:

  التقييم القبلي: 
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يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

 ثم يطلب منھم تعريفا للمياه العادمة حسب مفھومھم؟ ھل قاموا بإنتاج المياه العادمة ھذا اليوم؟ ما مصدرھا؟ -
 ما مصير المياه العادمة التي قاموا بإنتاجھا؟  -
 ما مدى الضرر الذي يسببه جريان المياه العادمة في الشوارع واألراضي الزراعية؟ -
 ھل يمكن إعادة استخدام المياه العادمة؟  -

  

  

  التقييم البعدي: 

تقديم عروضھم او كتابة األسئلة التالية  يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل مناقشتھم خالل
  على أوراق وطيھا وترك الطالب يسحب احدى األوراق ثم يقوم باإلجابة على السؤال الذي حصل عليه:

 ما اكبر مصدر للمياه العادمة في منطقتك؟ -
 صف أھمية وجود محطة معالجة للمياه العادمة في منطقتك. -
 اه العادمة لري المزروعات؟ لو كنت مزارعا، ھل ستقوم باستخدام المي -
 اذكر بعض االستخدامات للمياه العادمة بعد معالجتھا. -
 ھل يمكن ان تشرب مياه عادمة بعد تنقيتھا واثبات الفحوصات الطبية انھا صالحة للشرب؟  -
  ؟معلومة تعلمتھا خالل ھذا الدرس ما اغرب -
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  :دسرس اا

  

اا اردھو ا  

 Energy and sustainable resources  
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  الفئة المستھدفة: 

  عاشرال –سابع الالطالب من الصف 

 

  : ھداف الدرسأ

 ان يتعرف الطالب على مصادر الطاقة التقليدية وتاريخ اكتشافھا -
 ان يتعلم الطالب عن المصادر البديلة للطاقة  -
 والطاقة غير المتجددةان يميز الطالب بين مفھومي الطاقة المتجددة  -
 ان يدرك الطالب مفھوم ترشيد استھالك الطاقة  -
 ان يتعرف الطالب على مفھوم االستدامة -
 تنمية قدرات الطالب على كتابة التقارير -
 تعزيز روح العمل الجماعي ضمن فريق وأسلوب النقاش القائم على احترام راي االخر -

 

  مخرجات التعلم المتوقعة:

 يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على:بعد نھاية الدرس، 

 وصف التسلسل الزمني الكتشاف مصادر الطاقة المختلفة  -
 التمييز بين مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة  -
 تبني بعض الممارسات التي من شانھا توفير استھالك الطاقة  -
 إدراك إيجابيات وسلبيات استخدام مصادر الطاقة البديلة -
 كتابة تقارير الزيارات الميدانية او التجارب العملية  -
 العمل ضمن فريق والنقاش الفعال -

  

  :عناصر الموضوع

 التطور التاريخي لمصادر الطاقة  -
 الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة -
 نشاط عملي -

 

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

 دقيقة للدرس (شرح ونقاش وتقييم قبلي) 50 -
  للنشاط العملي ونقاشه والتقييم البعديدقيقة  45 -
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  مقدمة:

الكھربائية المستخدمة في بيوتنا يتم انتاجھا في محطات توليد الطاقة التي تعتمد على حرق الفحم او البترول. يتم ان معظم الطاقة 
حرق ھذا الوقود لتسخين الماء وإنتاج البخار الذي يقوم بدوره بتحريك محرك ھو جزء من الة أكبر 

  . تسمى المولد الذي يقوم بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كھربائية

تكمن المشكلة في ان حرق الوقود سواء الفحم او البترول (مصادر الطاقة التقليدية او غير 
المتجددة) يتسبب في انتاج غاز ثاني أكسيد الكربون وملوثات أخرى. ويعتبر غاز ثاني أكسيد 

  الكربون من غازات الدفيئة التي تسبب االحتباس الحراري.

ل ساعة من اليوم كمية من الطاقة الشمسية تكفي لتشغيل كل في ذات الوقت، يصل الى كوكبنا في ك
مصباح، جھاز كھربائي، وتلفاز موجود على سطح األرض لمدة عام كامل! إذا تكمنا من تسخير جزء من ھذه 

ياح! اذن الطاقة الشمسية وتحويلھا الى كھرباء، فإننا لن نكون بحاجة الى حرق المزيد من الوقود. أضف الى ذلك، لدينا طاقة الر
  يمكننا الحصول على الطاقة دون انتاج المزيد من ثاني أكسيد الكربون، أي يمكننا انتاج الطاقة النظيفة (الطاقة المتجددة).

  الطاقة غير المتجددة وقصة الوقود االحفوري:   

عام، قام شخص في شمال الصين بالعثور على حجر اسود مميز. لقد  4000قبل حوالي  الفحم:
قابل لالشتعال! كانت الحياة صعبة في ذلك الوقت، فالحصول  هاكتشف شيئا مثيرا في ھذا الحجر؛ ان

على الطعام والدفء كان امرا ليس ھينا. لم يكن لديھم أي غاز او كھرباء للتدفئة او الطھي، كان 
م حرق الخشب. لذلك، فقد كان اكتشاف ذلك الحجر األسود شيئا مثيرا للدھشة آنذاك. لقد كان عليھ

لسنوات عديدة، ظل استخدام الفحم مقتصرا على عدد محدود من المناطق. خارج   ذلك الحجر ھو الفحم.
ل من الفحم، أطلقوا عليھا اسم الصين، استخدم الفحم فقط في بريطانيا حيث كان الناس يذھبون الى الشاطئ ويحصلون على كت

  "فحم البحر". 

خالل سنوات الحكم الروماني للجزر البريطانية، استخدموا الفحم لتسخين المياه في الحمامات العامة. وقد أحب الرومان الفحم كثيرا 
في إيطاليا. ولكن عندما تفكك  لدرجة انھم اخذوه معھم الى روما، ويمكن العثور على متبقيات الفحم البريطاني في االثار الرومانية

للميالد وبدأت العصور المظلمة في أوروبا، كان الفحم منسيا تقريبا. ثم  410الجزء الغربي من اإلمبراطورية الرومانية في العام 
  خاصة في لندن، حيث ان التزايد في عدد السكان جعل من الصعب العثور على الخشب.  12عاد واشتھر في القرن 

يعتبر البترول أحد المركبات السائلة للنفط ويستخدم في تشغيل السيارات، وينتج من تحلل  النفط:
بقايا الكائنات الحية كما الفحم. وقد استخدم البشر البترول في عدة أغراض على مر التاريخ. اال انه 

، 1863محرك االحتراق الداخلي. عام  –لم يستخدم على نطاق واسع اال حين ظھر اكتشاف اخر 
تم صنع اول محرك من ھذا النوع حيث يعتمد على حرارة اشتعال البترول السائل والتي تولد ضغطا 

  يؤدي الى تحريك المكابس. وھذا ھو مبدأ عمل كل السيارات التي تعمل بالغاز في وقتنا الحالي. 

له للحصول على تركيبة اال انه ال يمكن استخدام البترول (النفط الخام) كما ھو في السيارة. حيث يتطلب فص
 المواد. يج من الكيماويات مضافا اليھا بعضمعينة منه وھي الغازولين الذي يتكون من مز

 
اما الكيروسين، فھو احد مشتقات البترول أيضا، ويستخدم في الطھي وتدفئة البيوت. كما 

  انه المكون األساسي لوقود الطائرات. 
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يمكن العثور على الغاز الطبيعي الى جانب النفط، الفحم، والحجارة األخرى. حيث  الغاز:

يتكون نتيجة لنفس العوامل الطبيعية التي كونت النفط والغاز. وقد عرف البشر الغاز الطبيعي 
ق.م. استخدم الصينيون اعواد البامبو لنقل الغاز الطبيعي  500منذ زمن بعيد، ففي العام 

  تسخين الماء. واستخدموه في 

م، أي قبل حوالي  124-100وقد كتب أحد المؤرخين عن الغاز الطبيعي في الفترة ما بين 
عام حين وصف السنة اللھب المتطايرة من باطن األرض في العراق. اال انه لم يعتبر مصدرا أساسيا للوقود لفترة من  1900

فجار، االمر الذي دفع معظم محطات استخراج النفط والفحم الى حرقه. الوقت. حيث كان الناس يعتقدون انه خطير ألنه قابل لالن
اما في عصرنا الحالي، فقد أصبح الغاز الطبيعي أحد اھم مصادر الطاقة المستخدمة في العالم. وھو يعتبر مصدرا أكثر نظافة من 

النفط والفحم حيث انه يسبب التلوث بشكل اقل. وقد تحولت العديد من الدول من 
لفحم الى حرق الغاز الطبيعي مما يعني زيادة الطلب عليه، االمر الذي دفع حرق ا

الى استخراجه بطرق جديدة. احدى ھذه الطرق ھو "التكسير الھيدروليكي"، الذي 
يعتمد على حقن الماء والرمل وبعض الكيماويات في الصخور مما يؤدي الى زيادة 

ھذه التقنية مكلفة، اال ان الحاجة  الضغط وانفجارھا وإطالق الغاز الطبيعي. وتعتبر
المتزايدة الى استخراج المزيد من الغاز تدفع بالعديد من الدول الى تبنيھا. ولكن 
لألسف، ھناك مخاوف بيئية من ھذه العملية التي قد تسبب تلوث المياه الجوفية 

  بالكيماويات المستخدمة. 
 

  مصادر غير متجددة!
يتكون الوقود االحفوري على طول الزمان، اال ان ھذا ال يعني انه لن ينفذ يوما ما. 

ان عملية تكونه تستغرق ماليين السنين، اال انا استخراجه واستھالكه يستغرق اقل من ذلك بكثير. فنحن 
تكون. مليون عام لي 500عام الماضية استخدمنا الوقود االحفوري الذي استغرق اكثر من  200خالل ال

االمر أشبه بتفريغ حوض السباحة دفعة واحدة ثم محاولة إعادة ملئه بالتنقيط البطيء. قد يكون التنقيط 
  مستمرا، اال ان الحوض سيظل فارغا. 

يعتقد بعض الخبراء اننا في منتصف الطريق في استھالكنا للوقود المتاح، في ذات الوقت، من الصعب 
ود االحفوري بدقة حيث ان التكنولوجيا المستخدمة في ذلك تتغير بشكل مستمر. ومع ذلك، ما من التنبؤ بالمقدار المتبقي من الوق

 الوقود االحفوري يوما ما!اختراعات جديدة ستغير حقيقة انه لن يكون ھناك المزيد من 
  

  الوقود االحفوري يسبب التلوث! 

، قام الملك ادوارد األول بمنع استخدام الفحم، حيث ان الھواء كان ملوثا بشدة نتيجة الدخان 1306عام 
المتصاعد من حرق الفحم. ولربما كان ذلك اول قانون بيئي تم نظمه على االطالق. كان استخدام الفحم 

في لسد احتياجات الجميع. منتشرا آنذاك اكثر من الخشب، حيث لم يكن ھناك المزيد من االخشاب التي تك
 لذا، فقد استخدم الكثير من الحرفيين وأصحاب المصانع وغيرھم الفحم رغم كونه مخالفا للقانون. 

ال سيما مع اختراع المحرك البخاري خالل عصر الثورة الصناعية، حيث زاد  ،وازدادت األمور سوءا
، مؤديا الى الوفاة في بعض األحيان. وأصبحت قضية تلوث الھواء التلوث، مما سبب ھطول االمطار الحمضية، واالمراض المختلفة

  .1955من اھم القضايا البيئية التي تناولتھا الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وسنت قوانين خاصة بھا، ولكن ليس قبل عام 
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الحفوري؛ ھي مشكلة ثاني الى جانب الدخان األسود الذي لوث الھواء، ھناك مشكلة أخرى مرتبطة بحرق الوقود ا
ويمكن ان  انه يسبب االحتباس الحراري. 1824أكسيد الكربون الناتج عن عمليات الحرق. حيث تنبه العلماء منذ عام 

يتسبب ھذا االرتفاع في درجات الحرارة في ارتفاع مستويات سطح البحر، الجفاف، الفيضانات، اضافة الى قسوة 
  لينا ان نتعامل معه في االعوام القادمة. المناخ. مما يشكل تحديا كبيرا ع

يرفض الكثيرون تصديق ان ھناك مشكلة، فھم ال يؤمنون بتغير المناخ وال يعتقدون ان االنسان يمكن ان يغير مناخ 
، بدا العلماء بإجراء قياسات لمستويات ثاني اكسد الكربون في 1957العالم. لكن الكثيرين غيروا اراءھم، ففي عام 

ن االنشطة ء اثبات ان معظم ھذا الغاز ناتج علجوي، والحظوا ان تركيزه اخذ باالزدياد. واستطاع العلماالغالف ا
  البشرية، حيث ان ثاني اكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود االحفوري يملك تركيبا كيميائيا مختلفا. 

  
ھا من االختراعات المعتمدة على الوقود لقد غير الوقود االحفوري حياة الناس حقا؛ فالسيارات والطائرات وغير

االحفوري قد غيرت حياة كل فرد على األرض. اال انه كان لزاما ان ندفع الثمن، وھو التلوث، وتدمير البيئة الطبيعية، واستنزاف 
المناخي الذي  الموارد، وتسربات النفط في المحيطات، وحقن الكيماويات في باطن األرض، إضافة الى االحتباس الحراري والتغير

 يعد المشكلة األكبر التي تھدد حياة كل البشر على وجه األرض. 
 

اال ان ھناك فصال اخر في الحكاية، فيمكننا التوجه نحو مصادر الطاقة المستدامة 
  والمتجددة، الطاقة النظيفة. 

في حين يعتبر الجميع ان الطاقة المتجددة ھي تكنولوجيا جديدة، فإن تسخير قوى الطبيعة وطاقتھا قد تم 
منذ زمن بعيد ألغراض التدفئة والنقل واالضاءة وغيرھا. فمثال تم تسخير الرياح لتسيير القوارب لتجوب 

الماضية، اتجه االنسان عام  500البحار، ولتحريك طواحين الھواء لطحن الحبوب. اال انه خالل ال
  لمصادر طاقة رخيصة، وملوثة مثل الفحم والوقود االحفوري. 

وتعرف الطاقة المتجددة او الطاقة النظيفة بأنھا الطاقة الناتجة باستخدام موارد متجددة مثل الرياح، الشمس، الماء والنبات. ھذه 
دية غير المتجددة. وتكمن أھمية الطاقة النظيفة في الحفاظ على صحة المصادر ال تتسبب في انبعاث الملوثات مقارنة بالمصادر التقلي

وسالمة البشر، باإلضافة الى الحفاظ على الموارد الطبيعية. كما انھا تساھم في خلق فرص عمل نتيجة لالبتكارات واالختراعات 
  الجديدة في ھذا المجال. 

  وتتمثل مصادر الطاقة النظيفة فيما يلي: 

يتم استغالل طاقة االشعاع الشمسي لتحويلھا الى طاقة حرارية او كھربائية او لتسخين الماء. تقوم  :الطاقة الشمسية -1
األنظمة الكھروضوئية بتحويل ضوء الشمس المباشر الى كھرباء عبر الخاليا الشمسية. احدى اھم ميزات ھذه الطاقة ھو 

ة، فيمكن الحصول على ان اشعة الشمس غير منتھية. ومع تطوير تقنيات حصاد ھذه الطاق
امداد غير محدود منھا واستبدال الوقود االحفوري. على المدى الطويل، يمكن لطاقة الشمس 
ان تخفض من تكاليف الطاقة، وعلى المدى القصير، يمكنھا ان تقلل من قيمة فواتير 

لي. الكھرباء. وبالرغم من ذلك، فإن تكاليفھا التأسيسية تعتبر مرتفعة على المستوى المنز
كما انه يتوجب على المنزل الذي يرغب بتركيب نظام طاقة شمسية ان يتملك موقعا معرضا 
ألشعة الشمس ومساحات لتركيب الخاليا الشمسية، االمر الذي يحد من عدد المنازل التي 

 يمكنھا االستفادة من ھذه الطاقة.  
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تعمل مزارع الرياح على استغالل طاقة الرياح لتحريك محركات يتم استغالل طاقتھا الحركية في توليد  طاقة الرياح: -2
الكھرباء. وبشكل او باخر يمكن اعتبار طاقة الرياح شكال من اشكال الطاقة الشمسية؛ ذلك الن الرياح أساسا تشكلت 

 شمس. بسبب الفرق في درجات الحرارة بين طبقات الجو نتيجة لحرارة ال

وتعتبر طاقة الرياح من اشكال الطاقة النظيفة حيث انھا ال تسبب تلوث الھواء كأشكال الطاقة 
التقليدية. انھا ال تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون او اية مواد أخرى خطرة قد تتسبب في 

الرياح يمكن تدمير البيئة او التأثير على صحة االنسان. كما ان االستثمار في تكنولوجيا طاقة 
ان يساھم في فتح افاق جديدة من فرص العمل والتدريب حيث يتطلب تشغيل المحركات في 

وبما ان مزارع الرياح تتطلب مساحات واسعة في  مزارع الرياح مراقبة وصيانة دورية.
المناطق الريفية او النائية فإنھا عادة ما تكون بعيدة عن المدن المكتظة حيث يكون االستھالك 

كبر للكھرباء، االمر الذي يستدعي تمديد خطوط نقل للكھرباء الى مناطق االستھالك مما األ
يرفع الكلفة اإلنتاجية. وفي حين ان طاقة الرياح ال تسبب انبعاثات ملوثة اال انھا تسبب التلوث 

ذرع المحركات خالل الضوضائي، كما انھا تھدد التنوع الحيوي للطيور حيث تتسبب في قتل بعض الطيور حين تصطدم بأ
  طيرانھا. 

: يمكن استغالل الطاقة المائية من خالل بناء السدود او نقل المياه عبر قنوات او انابيب على طول الطاقة الكھرومائية -3
جانب النھر لحين وصولھا الى حافة المرتفع فوق الوادي حيث يتم تحويل 

د او حافة النھر طاقة الماء الحركية التي تدفع المحركات المقامة على الس
مرة،  800الى طاقة كھربائية. وبما ان الماء أكثر كثافة من الھواء بحوالي 

فإن التيارات المائية حتى لو كانت بطيئة او متوسطة السرعة، يمكنھا توليد 
مقدار جيد من الطاقة. كما انه يجري العمل على استغالل طاقة األمواج 

قة الكھرومائية نظيفة تماما حيث ال وطاقة المد والجزر أيضا. وتعتبر الطا
تتسبب في أي انبعاثات ضارة او ملوثات للبيئة، فھي تقنية صديقة للبيئة. 
ومع ذلك، ھناك بعض السلبيات لھذه التقنية؛ فھي تكلف مقدارا من الطاقة 

في المجاري المائية  أكبر من الذي تنتجه، حيث يستلزم استخدام الوقود االحفوري لضخ الماء. كما انھا تسبب اضطرابا
االمر الذي يؤثر سلبا على االحياء المائية حيث تتغير مستويات المياه واتجاھاتھا وتياراتھا ومسارات ھجرة األسماك 

 والحيوانات المائية األخرى.
 

وھي الطاقة المختزنة في باطن األرض منذ بداية تكوين  طاقة حرارة األرض: -4
يتسرب جزء من ھذه الطاقة بشكل طبيعي على ھيئة  .مليار عام 4.5األرض قبل 

ظواھر معروفة كاالنفجارات البركانية والينابيع الساخنة. ويمكن استغالل ھذه الطاقة 
من خالل ضخ الماء في باطن األرض حيث يسخن بفعل الحرارة الكامنة فيھا، ويقوم 

ئية، كما انه يمكن بخار الماء الناتج بتحريك محركات لتقوم بإنتاج الطاقة الكھربا
االستفادة من قوة ضخ الماء في طريقه الى سطح األرض لتحريك محركات إلنتاج 

ويمكن استخدام ھذه الطاقة في تسخين المياه من خالل تمديد الطاقة الكھربائية أيضا. 
ان طاقة باطن األرض غير مألوفة كأشكال الطاقة انابيب المياه في باطن األرض. 

ھي ال تظل خيارا ممكنا كمصدر للطاقة. وبما انھا تحت األرض، فاألخرى اال انھا 
، كما انھا تتجدد باستمرار مما يعني انھا غير قابلة للنفاذ. ولكن تلعب تؤثر على البيئة

استغالل ھذا النوع من الطاقة. فتكلفة انشاء  محددات التكاليف دورا رئيسيا كإحدى
ى ذلك، ھناك مخاوف من احتمالية تسببھا البنى التحتية الستغاللھا مرتفعة، أضف ال

 في حدوث الزالزل في بعض المناطق من العالم. 
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: وھي طاقة متجددة مشتقة من الكتلة الحيوية التي ھي عبارة عن المواد العضوية الناتجة عن الكائنات الطاقة الحيوية -5
أكثر األمثلة المعروفة على استغالل الطاقة الحيوية. وھناك عدة  فاستخدام الخشب في الموقد ھو أحدالحية والنباتات. 

طرق لتوليد الطاقة باستخدام الكتلة الحيوية؛ فقد يتم ذلك من خالل الحرق، او بتسخير غاز الميثان الناتج عن التحلل 
ن خالل زراعة بعض الطبيعي للمواد العضوية في مكبات النفايات. كما انه يمكن انتاج بعض أنواع الوقود الحيوي م

المحاصيل المخصصة لذلك، كالذرة وقصب السكر، حيث يتم 
تحليل الكتلة الحيوية النباتية الى وقود سائل من خالل سلسلة من 
المعالجات الكيميائية، فيما يتم حرق متبقيات النبات كالقش إلنتاج 
الكھرباء. ان استخدام الكتلة الحيوية إلنتاج الطاقة يتسبب في انتاج 
غاز ثاني أكسيد الكربون، اال ان بعض العلماء يدعون ان الكميات 
الناتجة عنه يمكن إعادة امتصاصھا من النباتات مما يعني تحقيق 
التوازن دون التأثير على الغالف الجوي، في حين يقول اخرون 
بأن كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنھا أكبر من الناتجة عن 

 الوقود االحفوري. 

  :ريفاتتع

الطاقة المتجددة: ھي الطاقة الناتجة عن مصادر ال تنفذ او يمكن تجددھا 
خالل فترة حياة االنسان على األرض، مثل: طاقة الرياح، الشمس، الماء، الكتلة الحيوية، وطاقة 

  باطن األرض.

تكون ھي الطاقة الُمستمدّة من موارد طبيعية تنفد عند استخدامھا، إذ  الطاقة غير المتجددة: 
منذ ماليين السنين ولھا مخزون محدد  األرض ذات كميات محدودة المصدر، وقد تكونت في

  مثل الوقود االحفوري.  .سينتھي باستھالكه، وال يمكن تجديدھا في فترة زمنيه قصيرة

االحفوري: ھو الوقود المتكون نتيجة لعوامل طبيعية كالتحلل الالھوائي لبقايا الكائنات الميتة المدفونة، والتي تحتوي على الوقود 
الطاقة الناتجة من عمليات البناء الضوئي التي حدثت منذ الزمن القديم. ھذه الكائنات والوقود الناتج عنھا عادة ما يكون عمرھا 

  مليون سنة.  650انا الى اكثر من ماليين السنين وتصل أحي

البترول: ھو خليط من السوائل التي تكونت من بقايا الكائنات الحية. يحتوي الخليط على مزيج من المواد الكيماوية 
  التي تحتوي الكربون والھيدروجين. ويطلق عليه مصطلح النفط الخام او النفط. 

، وبعض الميثان وغاز ،ثاني أكسيد الكربون المتوسطة في العالم مع زيادة كمية ازدياد درجة الحرارة السطحيةاالحتباس الحراري: 
  .ألنھا تساھم في تدفئة جو األرض السطحي الدفيئةبالغازات  الغازات األخرى في الجو. ھذه الغازات تسمى

أو أقل، وذلك  5.2ذات درجة حموضة ورقم ھيدروجيني يُقدّر بـ  (او أي شكل من الھطول) ھطول األمطاراالمطار الحمضية: 
  . ختلفةمن النشاطات البشريّة المُ  (NO + NO2) وأكاسيد النيتروجين (SO2) كنتيجة لتأثره بانبعاث ثاني أكسيد الكبريت

ي مبدأ يفي فيه االستخدام البشري للطاقة باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية الطاقة المستدامة: ھ
الطاقة (الطاقة البديلة/  إلنتاجالطرق األنظف  :ستراتيجيات الطاقة المستدامة عموما على دعامتين ھمااتحتوي . واحتياجاتھم الخاصة

 .(ترشيد االستھالك) الحفاظ على الطاقةالنظيفة)، و
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  :احصائيات

مليار شخص حول العالم (أي شخص في مقابل كل سبعة اشخاص) ال زالوا يعيشون بال كھرباء حتى في ظل  1حوالي  -
 عالمنا المتقدم تكنولوجيًا.

يعتمدون على الخشب او الفحم او روث الحيوانات كمصدر للطاقة مليار شخص حول العالم ال زالوا  3ھناك ما يقارب  -
 الالزمة للطھي والتدفئة. أي ان حوالي نصف سكان العالم ليس لديھم وصول لطاقة الطھي النظيفة.

تقوم بعض المناطق، إضافة الى دولتين ھما النرويج وايسالندا، بإنتاج كل الكھرباء التي يستخدمونھا اعتمادا على مصادر  -
% طاقة متجددة في بالدھا خالل المستقبل القريب. 100الطاقة المتجددة، وقامت بعض الدول بتحديد ھدف الوصول الى 

 % من احتياجاتھا الكھربائية اعتمادا على مصادر متجددة. 50دولة حول العالم تنتج ما يفوق  47كما ان ھناك على األقل 

  

 أھمية الموضوع:

شيء يمكن ي يء عالمنا وتثري حياتنا. ومع ذلك، فھحولنا بطرق ال تصدق وتغير الحياة. إنھا قوة تض تؤثر الطاقة على العالم من
  ال يزال جزء كبير من البشرية بدون طاقة حديثة ميسورة التكلفة.كما انه أن يلحق الضرر بكوكبنا ومستقبلنا. 

تتواجد مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في مناطق جغرافية متعددة، 
على عكس المصادر التقليدية كالوقود االحفوري الذي يتركز في بقاع محدودة 
من األرض. ومع التطور واالنتشار الواسع لتقنيات الطاقة المتجددة اصبح 

ارة الى جانب تحقيق باإلمكان تحقيق امن اكبر للطاقة وتخفيف االنبعاثات الض
  فوائد اقتصادية.

وعند الحديث عن مستقبل الطاقة العالمي فان موضوع أنظمة الطاقة المتجددة 
  يعتبر من اھم ما يمكن الحديث عنه نظرا ألن:

 انظمة الطاقة المتجددة توفر الطاقة من مصادر غير قابلة للنفاذ -
زات الدفيئة كما انھا اقل تسببا في تلويث العالم واقل إصدارا لغا -

 مقارنة بانظمة الطاقة المعتمدة على الوقود االحفوري 

وتكمن أھمية تعليم الطالب حول موضوع الطاقة النظيفة في تمكينھم من فھم كيفية تاثير خيارات الطاقة في البيت والمدرسة 
جازات في مجال استحداث أنظمة الطاقة والمجتمع على البيئة المحيطة. كما انھا تؤدي الى تعريف الطالب بأھم االبتكارات واإلن

 الصديقة للبيئة. الى جانب تحفيزھم للتفكير واالبداع لحل المشكالت البيئية. 

 

  :الوضع العالمي

التي ال يمكنھا  في كاليفورنيا، لدعم تركيب الخاليا الشمسية في المنازل، يقوم متطوعون بتقديم الدعم والمساعدة لالسر -
تحمل تكلفة تركيب األنظمة الشمسية، االمر الذي يخفف عنھم عبء فواتير الكھرباء الى جانب توفير الطاقة النظيفة لھذه 

 االسر. 
 % سنويا للعديد من التقنيات. 60-10، نمت كفاءة الطاقة المتجددة حول العالم بمعدالت تتراوح بين 2004منذ نھاية العام  -
، حيث ارتفعت معدالت 2011% عن عام 5ارتفع معدل االستثمار العالمي في الطاقة المتجددة بنسبة ، 2015عام  -

 مليار دوالر.  285.9مليار دوالر الى  278.5االستثمار من 
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% من اجمالي االستثمارات العالمية في 56، بلغ معدل االستثمار في الطاقة الشمسية 2015عام  -
 %. 38دل االستثمار في طاقة الرياح الطاقة المتجددة، كما بلغ مع

، بلغ معدل استثمار الصين وحدھا في مجال الطاقة المتجددة حوالي 2017عام  -
% من اجمالي االستثمار العالمي. فيما بلغ معدل استثمار الواليات المتحدة االمريكية 45

 % لكل منھما.14.5وأوروبا 
ص لتصبح أسعارھا مناسبة الى ان أسعار تقنيات الطاقة المتجددة اخذة في التناق -

حد ما، وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي، واالستفادة من معدالت اإلنتاج العالية والتنافسية بين 
  المنتجين. 

 

 :الوضع الفلسطيني

الطاقة تعاني فلسطين من ُشـٍح في الموارد الطبيعية والثروات المعدنية؛ ولكن معاناة الفلسطينيين األشد تكمن في ندرة مصادر 
التقليدية، كالنفط والغاز، ومن ارتفاع أسعارھا بما يوازي أغلى مدن العالم؛ وعالوًة على ذلك، تتحكم السلطات اإلسرائيلية بكمية 

ن التوجه في اصادر بديلة عن الوقود التقليدي. يسعى الفلسطينيون لتجاوز ھذه المعضلة بإيجاد ملذلك،  .المحروقات وأسعارھا
وقد نجح  حو طاقة الشمس والرياح والحرارة الجوفية لألرض؛ وذلك لعدم وجود مساقط مائية في فلسطين.فلسطين يتركز ن

الفلسطينيون إلى حد ما باستغالل الطاقة الشمسية، وبشكل خاص في الحصول على المياه 
الساخنة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وبات السخان الشمسي مكون اساسي 

ني، لكن توليد الكھرباء بالطاقة الشمسية بقيت تجربته محدودة ومرتبطة في كل بيت فلسطي
بمسائل بحثية او بنشاطات الھيئات المانحة لمساعدة سكان المناطق المحرومة، وھناك 

ل محاوالت أولية في استغالل طاقة الرياح، وأيضا طاقة األرض الجوفية.  وما زالت ك
خاصة إذا عرفنا أن فلسطين تقع على بعد  بالكثير. ، ولكنھا تعدبدايتھاھذه التطبيقات في 

درجة شمال خط االستواء؛ ما يعني أن الطاقة الشمسية التي تسقط على كل متر  30
مربع فيھا تقدر بثالثة آالف كيلو واط/ساعة، وھى نسبة عالية جدًا بالمفھوم االيجابي، 

مر الذي يجعلھا من أفضل المناطق في استغالل الطاقة الشمسية، يوم مشمس في السنة؛ األ 300كما تتمتع فلسطين بما يزيد عن 
ويجعل االستثمار في ھذا الجانب ممكنا؛ بل وذو جدوى اقتصادية؛ لذلك فقد أعدت السلطة الوطنية الفلسطينية المخططات والدراسات 

لطاقة الشمسية في منطقة األغوار، لتزويد ومن بين أكبر المشاريع سيكون بناء محطة كبرى ل .لزيادة االعتماد على الطاقة البديلة
يأتي االحتالل على رأسھا، وكذلك منع  المشروع متوقف حاليًا ألسباب عديدة،اال ان سبة كبيرة من التيار الكھربائي، المنطقة بن
  االستفادة من حقل الغاز المكتشف قبالة شواطئ غزة. االحتالل

ادفة إلى استغالل الطاقة الشمسية سواء كانت ھذه المشاريع فردية محدودة لمبتكرين نفذ الفلسطينيون العديد من المشاريع الھوقد 
  .ھذا االھتمامالخليل متقدمة على باقي المحافظات في  ةوباحثين أو جماعية تولت تنفيذھا مؤسسات فلسطينية أو أجنبية، وتعد محافظ

  :الصديقة للبيئة النظيفة أو الخضراء أو المتجددة أوستخدام الطاقة اواعدة في إطار المشاريع الو نجاحالص ومن قص

المھندس عبد الرزاق الفحام، والذي يُعد من أبرز المختصين والمھتمين في مجال تطبيقات الذي ابتكره جھاز "سوالرينو":  -1
يقوم بإنتاج الماء الحار والھواء الساخن  عهتمكن من اختراع جھاز فريد من نوحيث الطاقة المتجددة في فلسطين، 

 والكھرباء في وقت واحد، ويعمل بالطاقة الشمسية فقط، وإضافة إلى توفيره الطاقة فھو يعتبر صديقا للبيئة.
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أول سيارة تسير على الطاقة الشمسية في فلسطين: تمكن فريق من كلية الھندسة  -2

نة الخليل من بناء وتسيير تكنك فلسطين في مدييوالتكنولوجيا في جامعة بول
سيارة تعمل على الطاقة الشمسية تتسع لراكب واحد كخطوة متقدمة في مجال 

 استغالل الطاقة الشمسية.
 

وھذا ستشفى األھلي في مدينة الخليل: مشروع توليد الكھرباء من الرياح في الم -3
ظيفة واآلمنة، ويھدف إلى استغالل طاقة المشروع ھو األول من نوعه وحجمه في فلسطين، ويُعد من مصادر الطاقة الن

 الرياح إلنتاج الطاقة الكھربائية، كبديل عن الطاقة التي يتم شراؤھا من "إسرائيل" بمبالغ طائلة سنويًا.

  

  العواقب والمضاعفات: 

بتروكيميائيا يمكن الحصول على أنواع يتميز الوقود األحفوري بامتالكه كثافة طاقة عالية وبسھولة نقله وتخزينه، كما أنه بمعالجته 
فة في المحركات مختلفة منه، خاصة من الوقود األحفوري السائل والغازي، حيث يتم استخراج وقود منه، وذلك لالستعماالت المختل

لوث الھواء عوامل تابرز احتراق الوقود األحفوري يعد من  اال ان .، باإلضافة إلى توليد الطاقة الكھربائيةوالطائرات والسفن
الجوي وتمنع االنعكاس الحراري الصادر عن األرض من  غالفوالتسبب في االحتباس الحراري الناتج بدوره عن غازات تغلف ال

ويدعو العلماء واالقتصاديون  .انتقاله إلى خارج الكوكب، مما يسبب ارتفاعا في درجات حرارة األرض، ويزيد التصحر والجفاف
إلى ضرورة أن تظل ثالثة أرباع احتياطيات الوقود األحفوري في باطن األرض إذا أريد لإلنسانية أن تتجنب أسوأ تأثيرات تغير 

  المناخ. 

المي سينھار ماذا سيحدث لو نفذ الوقود األحفوري؟ سيتبادر إلى أذھاننا أن الحياة ستتوقف واالقتصاد العولو حاولنا التفكير 
وسترتفع أسعار المنتجات الصناعية، والطعام والشراب كذلك، ويضطرب االقتصاد العالمي، وسيحدث ذلك عاجالً أم آجالً، ألن 
الوقود األحفوري طاقة غير متجددة. لذا يقول الخبراء أنه يجب أن يحدث نقلة تدريجية من االعتماد على الوقود األحفوري حتى ال 

  .ينھار االقتصاد

ھناك بدائل مقترحة الستبدال الوقود األحفوري وتخطي تلك األزمة مثل استخدام الوقود الحيوي 
الذي ينتج من المواد العضوية الميتة كحبوب الذرة والصويا ويتم استخدام ھذا الوقود حالياً في بعض 

د األحفوري، حيث السيارات، لكن الخبراء يحذرون من أن الوقود الحيوي ال يعتبر بديال عمليا للوقو
إن إنتاجه يحتاج ألراضي واسعة ولن تكفي األراضي الزراعية الموجودة لتلبية احتياجات الشعوب 

   .من المزروعات الغذائية والوقود الحيوي

وھناك شكوك دائمة حول بدائل الطاقة، فمثالً خاليا الوقود الھيدروجيني تقدم طاقة نظيفة ومتجددة 
يا مكلفة جدًا، أما الطاقة الشمسية والرياح فلن تنتج ما يكفي من الطاقة التي لكنھا تحتاج إلى تكنولوج

نحتاجھا. الطاقة النووية نظيفة وفعالة، لكن كلما ازداد عدد المفاعالت النووية المستخدمة، كلما ازدادت احتماالت حدوث كارثة 
مامًا، لكن ربما يمكنھا أن تقلل من اعتماد اإلنسان عليه في نووية. كل تلك البدائل ال يمكنھا أن تستبدل طاقة الوقود األحفوري ت

  .الوقت الحالي

 

 ماذا يمكن ان نفعل؟
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 مراقبة استھالك الطاقة المنزلي، وتحديد اكثر االستخدامات التي تؤدي الى ھدر الطاقة لتجنبھا.  -
 تجوية المنزل مما يساعد في حفظ الطاقة وتوفير األموال، إضافة الى زيادة الراحة في المنزل. ويكون ذلك من خالل:  -

o  سد فتحات ومنافذ تسرب الھواء. حيث يعتبر تسرب الھواء من اكثر مسببات ضياع الطاقة في البيوت. بھذه
 دفئة.% من فواتير التبريد والت20-10الخطوة البسيطة يمكن توفير 

o  العزل: من خالل استخدام المواد العازلة في البناء يمكن توفير الطاقة المستخدمة في تدفئة وتبريد البيوت
 بشكل ملموس.

 اختيار األجھزة الكھربائية والمصابيح الموفرة للطاقة.  -
 اختيار تصميم البناء بحيث يضمن اكبر مقدار من التھوية واالضاءة الطبيعية. -
تركيب الخاليا الشمسية على سطح المنزل حيثما يسمح ذلك من ناحية المساحة والتكاليف، واالنتباه الى ان التكلفة قد  -

 تكون مرتفعة نسبيا عند التركيب اال انه بعد ذلك سيكون الحصول على الطاقة مجانيا. 
 استخدام الحمامات الشمسية لتسخين المياه.  -
ة ومواكبة التطور العالمي في تكنولوجيا الطاقة البديلة البتكار تكنولوجيا محلية تساھم في االستفادة من التجارب العالمي -

 حل مشكلة الطاقة محليا. 
 شراء السيارات الموفرة الستھالك الوقود، وتجنب االستھالك غير الضروري لھا. -
  وسائل المواصالت.محاولة االلتزام بوسائل النقل العام حيثما امكن ذلك لتقليل التلوث الناتج عن  -

 

 األدوات التعليمية ووسائل التدريس:

  يمكن للمعلم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: 

 عرض تقديمي يعرض اھم االحصائيات المحلية والعالمية والصور التوضيحية المتعلقة بالموضوع -
 العصف الذھني والنقاش الجماعي  -
 سرد القصة  -
 نشاط عملي  -
 زيارات ميدانية -

  

  الجانب العملي: 

 مجموعات بحيث: 4يتم تقسيم الطلبة الى 

تقوم مجموعتين بتنفيذ نشاط عملي لتوليد الطاقة من مصادر غير تقليدية مثل الماء او الھواء، ويمكن تنفيذ النشاط البسيط  -
طاقة الماء وتحويل الطاقة الحركية الى طاقة ميكانيكية:  المرفق في الرابط التالي الذي يوضح كيفية االستفادة من

https://www.youtube.com/watch?v=nHGRcXD5SMM  
ويتم مقارنة مدى نجاح التجربة لدى كل مجموعة. يطلب من كل مجموعة ان تقوم بتسليم تقرير حول التجربة يوضح 

  اھداف التجربة، األدوات المستخدمة، الخطوات، النتائج والمالحظات، ثم عرض النتائج امام باقي الطالب. 
ال يوجد أي وقود احفوري ويعيش العالم معتمدا  حيث 2100تقوم المجموعتين االخريين بكتابة قصة تصف العالم عام  -

  على مصادر بديلة للطاقة. تصف القصة شكل حياة الناس والتكنولوجيا المستخدمة. 
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  تطوير األساليب والوسائل التدريسية:

يطلب المدرب من الطالب تخيل ان شخصا ما مريض ويرقد في المشفى في غرفة العناية المشددة تحت األجھزة. وفجأة، يحدث 
  انقطاع للتيار الكھربائي.. ما الذي يمكن ان يحدث لھذا المريض؟ كيف يمكن حل المشكلة؟ ما أسباب انقطاع التيار الكھربائي؟ 

اجابات األسئلة المطروحة. ويتم خالل النقاش الحديث عن أھمية الكھرباء في حياتنا ومصادر يناقش الطالب السيناريو المقترح و
يسال المدرب: ما اھم مبدا تعلمتموه في المدرسة حول الطاقة؟ (الجواب الطاقة الكھربائية، واشكال الطاقة المختلفة واستخداماتھا. 

  حول من شكل الخر) ويناقشه مع الطالب. مبدا حفظ الطاقة: الطاقة ال تفنى وال تستحدث وانما تت

يمكن توضيح المبدأ من خالل ضرب األمثلة: مثال يتم استخراج الفحم من باطن األرض، ينقل الى محطات توليد الطاقة   
تنقل عبر حيث يتم حرقه لينتج البخار الذي يقوم بتحريك محركات مرتبطة بمولدات تقوم بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كھربائية 

خطوط الطاقة الى البيوت ليتم استخدامھا في تشغيل األجھزة الكھربائية المنزلية (كالثالجة). كذلك الطاقة الشمسية تستخدم من قبل 
النباتات في عملية التمثيل الضوئي لينمو النبات، ثم يتغذى عليه االنسان فيحصل على الطاقة الالزمة لينمو ھو االخر ويمارس 

  حياته.

ا المدرب بسرد قصة الوقود االحفوري والتطور التاريخي الكتشاف الوقود ومصادر الطاقة، وتوضيح كيف يؤثر استھالكنا يبد
  خالل سرد القصة يسأل المدرب حول كيفية تكون الوقود االحفوري. لمصادر الطاقة المختلفة على الحياة والتوازن البيئي. 

الطاقة التقليدية (البدائل النظيفة): ھل ھناك مصادر أخرى للطاقة؟ كيف يمكن توظيفھا يسال المدرب عن البدائل الممكنة لمصادر 
  واستغاللھا في تسھيل حياتنا؟ 

بعد توضيح مصادر الطاقة البديلة، يطلب المدرب من الطالب إعادة تخيل السيناريو األول لو كانت أجھزة المشفى تعمل بالطاقة 
  يلة، كيف يمكن ان يكون الوضع؟ الشمسية او احد مصادر الطاقة البد

  يسال المدرب عن مصادر الطاقة في فلسطين وعن مدى استخدام مصادر الطاقة البديلة لدينا واھم مصادرھا. 

  يوضح المدرب الوضع الفلسطيني والوضع العالمي للطاقة ويعرض االحصائيات المتوفرة. 

  ا وسيئات كل من مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة. يقوم المدرب مع الطالب بنشاط عصف ذھني للتفكير في مزاي

يتم طرح نقاش "ماذا يمكن ان نفعل؟"، ويقترح الطالب أفكارا متعددة لتوفير استھالك الكھرباء ومصادر الطاقة األخرى سواء في 
  البيت او المدرسة او األماكن العامة. 

 

  التقييم:

  التقييم القبلي: 

يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

 ما مصدر الطاقة الكھربائية في بيوتنا؟  -
 ما أسباب انقطاع التيار الكھربائي في فصل الشتاء؟  -
 ما اھم مبدا للطاقة تعلمتموه في المدرسة؟  -
 م بوجود الطاقة حولنا؟ كيف نعل -
 كيف يتكون النفط؟  -
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  متى يكون اكثر استھالك للطاقة في بيوتنا؟ (في الصيف ام الشتاء) وھل يمكن ان يمر يوم على بيتك دون استھالك طاقة؟   -

  

  التقييم البعدي: 

على أوراق وطيھا وترك الطالب يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل كتابة األسئلة التالية 
  يسحب احدى األوراق ثم يقوم باإلجابة على السؤال الذي حصل عليه:

 ھل يمكننا توليد الطاقة دون التسبب في المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتدمير البيئة؟ -
 عدد مصادر الطاقة المتجددة في فلسطين وتقنيات استغاللھا. -
  في مدرستك او بيتك؟ استھالك الطاقة أفكار للتخفيف من 5اقترح  -
 كشخص يشعر بالمسئولية المجتمعية لتساھم في العيش في بيئة أفضل؟ ستفعل بعد ان تعلمت ھذا الدرس، ماذا  -
  ما اجمل معلومة حصلت عليھا اليوم؟  -

 

 

  

77 |       
 

  

 

  :رس اا

  

  ث ااء

Air pollution 
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  الفئة المستھدفة: 

  عاشرال –سابع الالطالب من الصف 

 

  : ھداف الدرسأ

 طبقات الغالف الجوي وان يتعرف الطالب على مكونات الھواء  -
 ان يتعرف الطالب على مفھوم تلوث الھواء ومصادره المختلفة  -
 ان يتعرف الطالب على تأثير تلوث الھواء على الصحة والبيئة  -
 ان يتعلم الطالب بعض وسائل المساھمة في الحد من تلوث الھواء  -
 تنمية قدرات الطالب على كتابة التقارير -
 تعزيز روح العمل الجماعي ضمن فريق وأسلوب النقاش القائم على احترام راي االخر -

 

  مخرجات التعلم المتوقعة:

 بعد نھاية الدرس، يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على:

 فھم مكونات الھواء وطبقات الغالف الجوي  -
 إدراك المصادر المتنوعة التي تسبب تلوث الھواء  -
 معرفة المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عن تلوث الھواء  -
  القيام ببعض الممارسات التي من شانھا المساھمة في الحد من تلوث الھواء  -
 كتابة تقارير الزيارات الميدانية او التجارب العملية  -
 العمل ضمن فريق والنقاش الفعال -

  

  :ر الموضوععناص

 طبقات الغالف الجوي -
 تلوث الھواء ومصادره واثاره على الصحة والبيئة  -
 وسائل التخفيف من تلوث الھواء -
  نشاط عملي  -

 

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

 )وبعدي دقيقة للدرس (شرح ونقاش وتقييم قبلي 50 -
  دقيقة للجانب العملي ونقاشه  45 -
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  مقدمة:

  الغالف الجوي وطبقاته

النيتروجين (بنسبة يشكل الھواء الغالف الجوي لألرض، ويتكون من مزيج من الغازات المختلطة بجزيئات الغبار؛ فھو يحتوي على 
%)، باإلضافة الى غازات أخرى بكميات 0.04%)، ثاني أكسيد الكربون (0.9%)، االرغون (حوالي 21%)، االكسجين (78

الكائنات الحية للتنفس، اما النيتروجين فيتم تثبيته في التربة من قبل البكتيريا وخالل حدوث ضئيلة. يستخدم االكسجين من قبل معظم 
الرعد ليتحول الى امونيا تستخدم من قبل النباتات، فيما يستخدم ثاني أكسيد الكربون من قبل النباتات، الطحالب، وبعض أنواع 

فوق الشمس التلف الجيني الناجم عن أشعة  ي في حماية الكائنات الحية منالبكتيريا في عملية التمثيل الضوئي. يساھم الغالف الجو
البنفسجية والرياح الشمسية واألشعة الكونية. التكوين الحالي للغالف الجوي لألرض ھو نتاج مليارات السنين من التعديل الكيميائي 

  الكائنات الحية.قبل الحيوي للغالف الجوي القديم من 

الھواء ليس له حجم وال شكل محدد، كما انه ال لون وال رائحة له. اال ان له كتلة ووزنا ألنه عبارة عن مادة،  وكما ھو معروف، فان
 وھذا الوزن يسبب ما يسمى "الضغط الجوي". 

يتكون الغالف الجوي من مجموعة من الطبقات التي تتفاوت فيما بينھا من حيث التركيب، درجة الحرارة، والضغط الجوي. تسمى 
 7كم عند خط االستواء و  17لطبقة السفلى من الغالف الجوي "التروبوسفير" والتي تبدأ من سطح األرض، ويتراوح عمقھا بين ا

كم عند القطبين. وتكمن ثالثة ارباع كتلة الغالف الجوي في ھذه الطبقة، كما انھا الطبقة التي يحدث فيھا حاالت الطقس المختلفة 
  لألرض. 

 

كم ويحدث  35و 15، والتي تحتوي على طبقة األوزون التي تمتد على ارتفاعات تتراوح بين "الستراتوسفير"نية فھي اما الطبقة الثا
  فيھا امتصاص معظم اشعة الشمس فوق البنفسجية. 
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عظم كم، وھي الطبقة التي تحترق فيھا م 85- 50ويشكل "الميزوسفير" الطبقة الثالثة للغالف الجوي والتي يصل ارتفاعھا حتى 
  الشھب.

وھي منطقة يتأين فيھا الغالف كم، وتحتوي على طبقة "االيونوسفير"  400اما الطبقة الرابعة "الثيرموسفير" فيصل ارتفاعھا حتى 
يًال مما يسمح بترددات معينة من بينما ترتفع لقترب من األرض خالل النھار تو ھايزداد سمك، والجوي باإلشعاع الشمسي الوارد

   سلكية على مدى أكبر.االتصاالت الال

  تلوث الھواء ومصادره  

يحدث تلوث الھواء عندما تدخل بعض الغازات، الجسيمات، او الجزيئات البيولوجية بكميات كبيرة وضارة الى الغالف الجوي 
  لألرض. 

 بشرية وأخرى طبيعية، تشمل:  مصادروتنشأ ملوثات الھواء من 

الكھرباء، او التدفئة، او النقل، او حرق الوقود االحفوري سواء لتوليد  -
 الصناعة، او االستخدام المنزلي، او غيرھا من االستخدامات.

العمليات الصناعية المختلفة واستخدام المذيبات، خاصة في صناعات  -
 التعدين والصناعات الكيماوية، ومصافي النفط.

راعية، الزراعة سواء عبر استخدام الكيماويات المختلفة، او العمليات الز -
 او حرق االخشاب وبقايا المحاصيل، وقطع األشجار.

 النفايات، وعمليات معالجتھا. -
 مصادر عسكرية مثل األسلحة النووية والغازات السامة وحرب الجراثيم والصواريخ.  -
عضوية مصادر طبيعية، كاالنفجارات البركانية، الغبار المنقول عبر الرياح، رذاذ ملح البحر، انبعاثات المركبات ال -

 المتطايرة من النباتات، الحرائق الطبيعية، الميثان المنبعث من روث الحيوانات.

ويمكن ان تطلق الملوثات في الھواء مباشرة (انبعاثات أولية) او ان تكون ناتجة عن التفاعالت الكيميائية بين المواد الموجودة في 
ن كال المصادر الطبيعية والبشرية عادة ما ينشا في منطقة ما وينتقل الى الھواء سابقا (انبعاثات ثانوية). كما ان التلوث الناتج ع

منطقة أخرى عبر الھواء. وأحيانا تعمل التفاعالت الكيميائية التي تحدث في الغالف الجوي على تغيير الملوثات قبل ترسبھا. تسبب 
  لوجية.الملوثات في الھواء حدوث الضباب، مما يعيق الرؤية، كما ان لھا اثارا بيو

ويعتبر الدخان الضبابي والسخام (السناج) ھما الشكالن األكثر انتشارا لتلوث الھواء. فالدخان الضبابي او "األوزون األرضي" 
يتكون عندما تتفاعل انبعاثات عمليات حرق الوقود االحفوري مع اشعة الشمس. في حين يتكون السخام من جزيئات صغيرة من 

االتربة، او الدخان، او المواد المسببة للحساسية المحمولة في الھواء على شكل غازات او مواد  المواد الكيماوية، او الغبار، او
% في الواليات المتحدة االمريكية. وتعتبر مصادر الدخان 70صلبة. يتسبب تلوث الھواء في تقليل مسافة ووضوح الرؤية بنسبة 

  م فيه حرق الوقود االحفوري. الضبابي والسخام ھي نفسھا، حيث انھا تنبعث عن أي نشاط يت

  أنواع ملوثات الھواء: 

  ھناك عدة أنواع من ملوثات الھواء، أھمھا: 
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): وھي عبارة عن جسيمات صغيرة، تشمل تقريبا كل المركبات التي Particulate Matter PMالجسيمات الدقيقة ( -
ين تتواجد في الھواء كملوثات. يمكن لھذه الجسيمات ان تدخل بعمق في الرئت

وتفاقم امراض الرئة الموجودة فعليا باإلضافة الى اتالفھا، وتسبب ضعف 
التنفس، كما تضعف جھاز المناعة. الى جانب ذلك، تعمل ھذه الجسيمات على 
ابطاء عملية إحالل االكسجين مكان ثاني أكسيد الكربون مما يسبب ضيق 

 التنفس ويؤدي الى اجھاد عضلة القلب. 
: ھو غاز شديد التفاعل مع )2ulfur Dioxide SOS (ثاني اكسيد الكبريت -

رائحة نفاذة مزعجة. ينتج عن احتراق الوقود االحفوري في محطات توليد 
الطاقة والمنشآت الصناعية األخرى. اما المصادر الطبيعية التي تسبب انتاجه فھي التحلل واحتراق المواد العضوية، رذاذ 

يساھم في تلوث الھواء بالجسيمات الدقيقة. يتسبب ھذا الغاز في تھيج بطانة االنف مياه البحر، واالنفجارات البركانية. و
 والحنجرة والرئتين، كما يؤدي الى تفاقم مشاكل الجھاز التنفسي وخاصة الربو، وتفاقم امراض القلب واالوعية الدموية. 

: ھو غاز شديد التفاعل ينتج عن المركبات، الصناعة، وسخانات )2Nitrogen Dioxide NO (ثاني أكسيد النيتروجين -
ومواقد الغاز. ويمكن العثور عليه بتراكيز عالية قرب المناطق المزدحمة مروريًا. كما يمكن ان ينتج ھذا الغاز عن مصادر 

سيمات الدقيقة. ويعتبر داخلية من حرق السجائر وغاز الطھي. يساھم ثاني أكسيد النيتروجين في تكوين غاز األوزون والج
تفاقم ، وزيادة قابلية اإلصابة بالتھابات الرئة لدى المصابين بالربومن مسببات حساسية الجھاز التنفسي، كما يؤدي الى 

 صحاء. األشخاص اال لدىلشعب الھوائية التھاب او، أعراض الربو
: ھو غاز عديم اللون والرائحة، يتفاعل بشكل سريع وقوي مع االنسجة الحية، وھو المكون )3Ozone O (األوزون -

األساسي للضباب الدخاني في المناطق الحضرية. يعتبر األوزون ملوثا ثانويا حيث انه ال ينبعث بشكله ھذا الى الھواء، 
والمركبات العضوية المتطايرة بوجود اشعة  وانما ينتج عبر سلسلة من التفاعالت الكيميائية بين اكاسيد النيتروجين

الشمس. وتنتج ھذه المركبات واالكاسيد من المركبات ومحطات توليد الطاقة. ويتمثل تأثيرھا على الصحة في انھا تزيد 
احتمالية اإلصابة بالعدوى التنفسية وتضعف وظائف الرئة. كما ان التركيزات العالية منھا تسبب ضيق التنفس، السعال، 

لصفير، وااللم عند النفس العميق. وتعد إرشادات جودة الھواء ضرورية لحماية أنفسنا في األيام التي تكون فيھا مستويات ا
 األوزون مرتفعة. 

: ينتج عن عمليات االحتراق غير  (Carbon Monoxide CO)اول أكسيد الكربون -
بالھيموغلوبين الذي  الكامل من مصادر كوسائل النقل، ويشكل خطرا على الصحة حيث يرتبط

ينقل االكسجين الى الدم، مما يعيق عملية التنفس حيث يؤدي الى نقص االكسجين الذي يصل 
 ألنسجة الجسم واعضائه. 

): تنتج عادة عن األنشطة الزراعية، وتعتبر غازا ذا رائحة نفاذة مميزة. 3NHاالمونيا ( -
ائنات حيث تدخل كمكون أساسي في تساھم االمونيا بشكل كبير في االحتياجات الغذائية للك

األسمدة والمواد الغذائية. كما تدخل بشكل مباشر او غير مباشر في بعض الصناعات الدوائية. 
وعلى الرغم من استخدامھا على نطاق واسع اال انھا تعتبر مادة كاوية شديدة الخطورة. تتفاعل االمونيا 

 لتكوين مركبات ثانوية. في الغالف الجوي مع اكاسيد النيتروجين والكبريت 
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): وھي مركبات خطرة Chlorofluorocarbons CFCsالكلوروفلوروكربونات ( -
على طبقة األوزون، تنبعث من استخدام منتجات محظورة حاليا من االستخدام. 

تنتج عن مكيفات الھواء، الثالجات، وغيرھا. عندما تطلق الى الھواء، فإنھا 
تتفاعل مع غازات أخرى وتدمر طبقة  تصل الى طبقة الستراتوسفير حيث

األوزون؛ مما يسمح ألشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة بالوصول الى 
األرض؛ االمر الذي يتسبب في حدوث سرطانات الجلد، امراض العيون، كما 

 يمكن ان يدمر النباتات. 
والمركبات العضوية المتطايرة  (Hydrocarbons HCs)الھيدروكربونات  -

)Volatile Organic Compounds VOCs) ھي مركبات تنتج عن عمليات حرق :
الوقود والنفايات والخشب واألوراق. وتسبب تھيجا في الجھاز التنفسي. وتصنف الى مركبات الميثان او غير الميثان. 

يرة األخرى ھو احد اشد غازات الدفيئة المسببة لالحتباس الحراري العالمي. المركبات العضوية المتطا CH4فالميثان 
من الھيدروكربونات تعتبر غازات دفيئة أيضا حيث انھا تسبب تكون األوزون وتطيل مدة بقاء الميثان في الغالف الجوي. 
يتراوح ھذا التأثير اعتمادا على جودة الھواء في كل منطقة. فيما تعتبر المركبات العضوية المتطايرة العطرية كالبنزين 

 موادا مسرطنة حيث تسبب اللوكيميا (سرطان الدم) حيث التعرض لھا على المدى الطويل.  والتلوين واالكسيلين وغيرھا
 المعادن السامة مثل الرصاص والزئبق، وتحديدا مركباتھا.  -
الملوثات االشعاعية: وتنتج عن االنفجارات والحوادث النووية، ومتفجرات الحروب، والعمليات الطبيعية كاالنحالل  -

 االشعاعي للرادون.  

 

 االثار الصحية لتلوث الھواء: 

يتسبب تلوث الھواء في الوفيات المبكرة، كما انه مسبب أساسي لعدد من االمراض المرتبطة بالتلوث 
از التنفسي، امراض القلب، مرض االنسداد الرئوي المزمن، السكتة الدماغية، وسرطان كأمراض الجھ

الرئة. الى جانب ذلك، فإن تلوث الھواء يسبب مشاكل صحية كصعوبات التنفس، الصفير، السعال، 
الربو، كما انه يفاقم االمراض التنفسية وامراض القلب الموجودة فعال. ھذه االعراض قد تسبب زيادة 

تخدام االدوية، الزيارات المتكررة الى الطبيب او قسم الطوارئ، وزيادة دخول المستشفى، باإلضافة اس
الى الوفاة المبكرة. ويمكن ان تصل اثار تلوث الھواء على الصحة الى ابعد من ذلك، كما انھا بعيدة المدى، 

ب واالوعية الدموية). كما ان تاثر األشخاص اال ان التاثير األساسي يكون على الجھاز التنفسي وجھاز الدوران (القل
بملوثات الھواء يعتمد على عوامل عدة، منھا نوع الملوث الذي يتعرض له الشخص، درجة التعرض، الحالة الصحية للشخص قبل 

لوث الھواء سنوات الذين يعيشون في الدول النامية ھم اكثر الفئات حساسية لت 5التعرض، والعامل الوراثي. ان األطفال دون سن 
 من حيث عدد الوفيات الناتجة عن ھذا التلوث. 

  

  االثار البيئية لتلوث الھواء: 

 المطر الحمضي:  -

  يتسبب تلوث الھواء في ھطول االمطار الحمضية التي تؤثر على مختلف عناصر البيئة، فما ھو المطر الحمضي وكيف يتكون؟

تتكون قطرات المطر عندما يتكاثف بخار الماء على جزيئات الغبار الطافية في الغالف الجوي. كلما زاد تكاثف بخار الماء تنمو 
قطرات المطر. تدريجيا، تصبح القطرات كبيرة ويثقل وزنھا فتسقط على األرض. الى جانب الماء والغبار، تتكون قطرات الماء من 
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غالف الجوي. عندما ترتبط الكيماويات مع الماء في الغالف الجوي يحدث تفاعل بينھما، مما يجعل الماء مواد كيماوية مختلطة في ال
  .  5.6حمضيا الى حد ما. وتكون درجة حموضة مياه المطر في الوضع الطبيعي حوالي 

شغيل المصانع او تسيير المركبات، ينتج عندما يتم حرق الوقود االحفوري (الفحم، او النفط، او الغاز الطبيعي) لتوليد الكھرباء، او ت
ثاني أكسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين وتطلق الى الغالف الجوي الى جانب غازات ملوثة أخرى. تختلط ھذه المركبات وتتفاعل 

ر حمضيا في الھواء مع بخار الماء مكونة حمض الكبريتيك وحمض النيتريك. وجود ھذه المركبات الحمضية في الھواء يجعل المط
"الدرجة الطبيعية" فيعتبر المطر حمضيا. أي شكل من اشكال الھطول (مطر،  5.6اكثر. اذا كانت درجة حموضة المطر اقل من 

  ثلج، صقيع، برد او حتى ضباب) يمكن ان تصبح حمضية بسبب التلوث.  

ا نتيجة للتلوث الذي وقع في بلد اخر يبعد عنھا تحمل الرياح تلوث الھواء من مكان الى اخر، فقد تسقط االمطار الحمضية على بلد م
  مئات االميال. 

  ان ترسب االحماض الھاطلة مع المطر يمكن ان تتسبب في: 

 تدمير الغابات -
 االضرار بالنباتات -
 االضرار بالحيوانات -
 تدمير التربة -
 تلويث المياه السطحية والجوفية -
 اتالف المباني والھياكل األخرى والمناطق االثرية.  -

 

 

 االحتباس الحراري:  -

يتسبب تلوث الھواء في رفع درجات حرارة األرض من خالل حبس حرارة األرض في الغالف الجوي نتيجة لوجود غازات الدفيئة، 
كما يسبب كل اشكال التغير المناخي: ارتفاع مستوى سطح البحر، الطقس األكثر قسوة، الوفيات المرتبطة بالحرارة، وزيادة انتقال 

  المعدية. االمراض

ووفقا للدراسات، فإن ثاني أكسيد الكربون (الذي ينتج عن حرق الوقود االحفوري) ھو المشكل األكبر لغازات الدفيئة، يليه الميثان 
(ينتج عن مصادر طبيعية وصناعية). فيما تعتبر الھيدروكربونات اقوى من ثاني أكسيد الكربون بآالف المرات في حبس حرارة 

 األرض.  
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  تعريفات:

  تلوث الھواء: وجود أي ملوثات او مواد في الھواء مما يؤثر سلبا على صحة البشر، النباتات، الحيوانات، او يؤثر على جودة الحياة. 

  ملوث الھواء: أي مادة من الممكن ان تجعل الھواء غير نظيف او مؤذي. 

ھي األكثر  0. قراءة 14-0ة. يدرج مقياس الحموضة من : ھي مقياس لمدى حمضية او قاعدية (قلوية) المادpHدرجة الحموضة 
. تسبب المواد شديدة الحمضية او القاعدية حدوث حروق. 7ھي األكثر قاعدية، وتكون المادة متعادلة عن قراءة  14حموضة، بينما 

لحصول على مادة متعادلة الحموضة وكما اننا يمكن ان نحصل على الماء الفاتر عند خلط الماء الساخن مع الماء البارد، كذلك يمكننا ا
  عند خلط االحماض مع القواعد. 

  

 

 

  احصائيات:

ماليين شخص سنويا نتيجة التعرض  7يعد تلوث الھواء اكبر خطر منفرد على الصحة في العالم حيث يودي بحياة حوالي  -
 لتلوث الھواء الداخلي والخارجي.

اشخاص ھواء خارجيا ملوثا يتجاوز المستويات المسموح بھا حسب توجيھات منظمة الصحة  10من كل  9يستنشق  -
 العالمية. 

 للخطر ونمّوھم صحتھم يعّرض ملوثاً  ھواءً العالم  حولسنة)  15(الذين تقل أعمارھم عن  األطفال من% 93يتنفس  -
 .الشديد

بسبب التھابات الجھاز التنفسي الحادة  2016الف طفل لقوا حتفھم عام  600تقدر منظمة الصحة العالمية ان حوالي  -
 الناجمة عن تلوث الھواء. 
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 194معدالت اإلصابة بالربو بين األطفال العرب بسبب انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين ھي األعلى عالميا. ومن بين  -
الف طفل سنويا، تليھا االمارات بمعدل  100و لكل إصابة جديدة بالرب 550دولة، احتلت الكويت المرتبة االولى بمعدل 

 عالميا.  17إصابة، فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة يليھا األردن ولبنان وقطر ثم السعودة في المرتبة  440
ل ماليين طفل بالربو سنويا نتيجة الستنشاق الھواء الملوث بعوادم السيارات والشاحنات، أي ما يعاد 4يصاب حوالي  -

 الف إصابة جديدة كل يوم.  11
 عاما.  29ان تأثير تلوث الھواء على الشخص المقيم في المدن يعادل تدخين علبة سجائر كل يوم لمدة  -
مليون وفاة نتيجة اإلصابة  2مليون شخص سنويا جراء اإلصابة بالسكتة الدماغية، و 2.2يتسبب الھواء الملوث بوفاة  -

 نتيجة اإلصابة بأمراض الرئة والسرطان.  مليون وفاة 1.7بأمراض القلب، و
% من االسر في فلسطين تعرضت لتلوث الھواء بالروائح، فيما 21ان حوالي  2018بينت نتائج المسوحات المحلية لعام  -

 % تعرضت للدخان. 8% من االسر للتلوث بالغبار، و14تعرضت 
ارتفعت مستويات التلوث بثاني أكسيد الكربون الناتجة عن  -

% 45ت الطاقة والزراعة والنفايات في فلسطين بنسبة قطاعا
 . 2017و 2010بين عامي 

استحوذ قطاع الطاقة في فلسطين على النصيب األكبر من  -
المنبعثات الملوثة للھواء، حيث بلغت المنبعثات الوطنية الناتجة 

%، في حين بلغت المنبعثات الناتجة عن قطاع النفايات 71عنه 
  ثات لقطاع الزراعة. % من المنبع10%، و19

 

 أھمية الموضوع:

يعتبر تلوث الھواء أكبر خطر على الصحة والبيئة، فعدا عن اثاره المدمرة للصحة والمسببة للوفاة، فھو يساھم في ظاھرة االحتباس 
 الحراري وخفض إنتاجية العمل، وزيادة انعدام االمن الغذائي في جميع انحاء العالم. 

يموت الماليين من األشخاص سنويا في جميع انحاء العالم بسبب تلوث الھواء. باإلضافة الى ذلك، فان تلوث الھواء أحد اھم مسببات 
التغير المناخي. لذا، فإن االھتمام بموضوع تلوث الھواء مھم جدا للوصول الى فھم أفضل لتلوث الھواء من حيث أسبابه، اثاره، 

 من حدته واثاره، باإلضافة الى تعليم األجيال القادمة كل ما يتعلق به.  وطرق مواجھته والتخفيف

ومن المثير للدھشة احدى الدراسات التي ربطت بين تلوث الھواء واالصابة بالسمنة؛ فھناك اعتقاد بأن التلوث يسبب تغيير طريقة 
نتيجة استنشاق الجزيئات الملوثة، مما يدفع الجسم  التمثيل الغذائي في الجسم، وربما يحدث ذلك بسبب االلتھاب الذي يصيب الرئة

إلفراز ھرمونات تقلل فعالية االنسولين بالشكل الذي يؤدي الى رفع مستويات السكر في الدم. وبينما يلجا الجسم لتلك الوسيلة عادة 
الھواء قد يؤثر على المدى ليكتسب ما يكفي من طاقة لمواجھة خطر ما، فان استمرار تحفيز الجسم على ھذا النحو بسبب تلوث 

الطويل على كيفية تمثيل السكر في خطوة أولى نحو اإلصابة بالسكري. وقد اثبتت الدراسات ان احتمالية اإلصابة بالسكري ترتفع 
  ميكروغرام من الجزيئات الدقيقة في المتر المكعب من الھواء.  10% لكل 11بنسبة 

  

  الوضع العالمي: 

الھواء تتجاوز الحدود القصوى ملوثات في الھواء لمستويات % من سكان المناطق الحضرية التي ترصد تلوث 80يتعرض أكثر من 
التي حددتھا منظمة الصحة العالمية. وفي حين تتأثر جميع المناطق حول العالم بتلوث الھواء، فإن السكان الذين يعيشون في المدن 

 .تضرراً  المنخفضة الدخل ھم األكثر
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 نسمة في  100 000% من المدن التي يزيد سكانھا على 98ووفقًا ألحدث قاعدة بيانات لجودة الھواء في المناطق الحضرية، فإن
أن تلك  االلعالمية الخاصة بجودة الھواء. البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل ال تفي بالدالئل اإلرشادية لمنظمة الصحة ا

 %. 56 دان المرتفعة الدخل إلىض في البلالنسبة تنخف

وفي ظل تراجع جودة الھواء في المناطق الحضرية، تتزايد مخاطر إصابة سكان تلك المناطق بالسكتات الدماغية وأمراض القلب 
بين األطفال.  ويعدّ الربو المرض المزمن األكثر شيوعاً  .وسرطان الرئة وأمراض الجھاز التنفسي المزمنة والحادة بما فيھا الربو

وقد أثبت العديد من الدراسات التي أُنجزت حوله في أميركا الشمالية والالتينية وأوروبا والشرق األوسط صلته الوثيقة بالتلوث 
المروري، خصوصًا لدى فئة األطفال، حيث ترتفع معدالت اإلصابة بين من يعيشون قرب الطرق السريعة أو في أماكن مكتظة 

 .خليةضمن األحياء الدا

دولة على اتفاقية لتقليل استخدام بعض الكيماويات التي تساھم  140، وقعت اكثر من 2016في أكتوبر 
  في تلوث الھواء (الغازات المستخدمة في أجھزة التكييف والثالجات)، والبحث عن بدائل صديقة للبيئة. 

لترة بحيث تمنع انبعاث الغازات كما ان العديد من محطات توليد الطاقة الحديثة تستخدم أجھزة تنقية وف
واالدخنة الناتجة عنھا الى الھواء الخارجي، مما يحد من مشكلة المطر الحمضي التي لم تعد بنفس 
الخطورة التي كانت عليھا سابقا حيث بدأت المسطحات المائية والغطاء األخضر بالتعافي من أثر 

  من الوقت الستعادة وضعھا الطبيعي.  االمطار الحمضية، اال ان االمر ال يزال يحتاج المزيد

 

 

 :الوضع الفلسطيني

تشكل الصناعات والنشاطات العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والصناعات ومحطات توليد الطاقة داخل 
إسرائيل، الخطر األكبر على تلوث الغالف الجوي في فلسطين، وذلك بما ال يقارن مع التلوث الذي تسببه الصناعات الفلسطينية 

   الضعيفة والھشة.

لسطينية لتلوث الھواء، فتتركز في المحاجر ومناشير الحجر والكسارات، وبعض الصناعات الكيميائية البسيطة، أما المسببات الف
(وال سيما النفايات  واالنبعاثات الغازية من الَمْرَكبات، واالستھالك المتزايد للطاقة، فضال عن عمليات حرق النفايات الصلبة

يضاف إلى ذلك، وجود بعض صناعات التعدين  .ب من المناطق المأھولة بالسكانفي األراضي المكشوفة، بالقر االلكترونية)
والمخابز التي تستخدم زيت السيارات المستعمل كوقود، وصناعة الفخار التي تتركز أساسا في منطقة الخليل التي تستعمل اإلطارات 

الكربون تنبعث إلى الغالف الجوي من صناعة  كما أن كميات غير محددة من غازي أول وثاني أكسيد  القديمة كمصدر للطاقة.
كما أن بعض الممارسات الفردية واألسرية الفلسطينية الملوثة للھواء تنتشر في الضفة   الفحم المنتشرة أساسا في منطقة جنين.

غراض أل، وقطع األشجار والتحطيب وخالل االحتجاجات والمظاھرات والقطاع، مثل حرق اإلطارات والمطاط بھدف التدفئة
  ا.صناعة الفحم والتدفئة أيض
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  مصانع الفحم في جنين                                      المحاجر في الخليل                        

ومن الواضح، أن مستوى تلوث الھواء في المدن الفلسطينية يزداد سوءا في كل المحافظات، ما يزيد من األخطار التي تھدد الصحة 
ي الشوارع، واستخدام ، وزيادة عدد الَمْرَكبات فاألحفوري وقودر، وبالتالي زيادة استھالك الة، بسبب النمو السكاني الكبيالعام

، تفتقر غالبا إلى أنظمة فلترة الھواء وتنقية الغازات من غير متطورةاالعتماد على أنظمة صناعية ذي الجودة المتدنية، و الوقود
فضالً عن غياب المناطق  لمحاجر ومناشير الحجر والكسارات،يضاف إلى ذلك، زيادة عدد ا  اثھا إلى الجو.المواد السامة، قبل انبع

  ."الصناعية المتطورة و"البيئية

وتتسبب عشرات آالف الَمْرَكبات الفلسطينية التي تسير يوميا على الشوارع الضيقة والسيئة، في تلويث ال يستھان به للھواء، 
يضاف إلى ذلك، أن إدارة حركة   وقطاع غزة يفتقران إلى نظام متطور من الشوارع داخل المدن وما بينھا. وبخاصة ألن الضفة

السير غير فّعالة؛ مّما يتسبب بمزيد من االنبعاثات الغازية، علما بأن ازدحام حركة السير يفاقم مشاكل تلوث الھواء، وبخاصة في 
        ة.لمدن الفلسطينية المكتظمراكز ا

  

في قطاع غزة، يعود أساس مشكلة تلوث الھواء الى ما تنفثه وسائل النقل والسيارات القديمة من غازات محملة بالسموم والمواد 
الضارة، باإلضافة االبخرة والغازات المتصاعدة من المصانع اإلسرائيلية ومحطات الطاقة الواقعة في اسدود والمجدل والتي تدفعھا 

  ع غزة. الرياح الغربية الى قطا
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 :العواقب والمضاعفات

ينتقل الھواء المحمل بالملوثات عبر الرياح واالمطار، كما ان الغيوم ودرجات الحرارة العالية تساعد على نشر التلوث ليصل الى 
مناطق ابعد بكثير من مصدر التلوث. واستمرار تلويث الھواء دون وضع حد لالنبعاثات الملوثة يؤدي الى عواقب وخيمة تؤثر على 

  جودة الحياة بأكملھا؛ 

ؤثر تلوث الھواء بشكل أساسي على عملية تطور النبات من خالل منع حدوث عملية البناء الضوئي في كثير من الحاالت؛ ي -
 االمر الذي يعيق عملية تنقية الھواء الذي نتنفسه التي تقوم بھا النباتات. 

بقة األوزون، االحتباس تراكم الغازات في الغالف الجوي يسبب مشاكل بيئية متعددة: كالمطر الحمضي، تدھور ط -
الحراري، والتغير المناخي، وغيرھا. ان تركيز ھذه الغازات في الغالف الجوي وخاصة ثاني أكسيد الكربون يتزايد بمعدل 

 % سنويا. 1
يؤثر تلوث الھواء على صحة الجھاز التنفسي لكل األشخاص بغض النظر عن العمر  -

على الجھاز المناعي أيضا، الذي ھو  او الحالة الصحية. يمكن لتلوث الھواء ان يؤثر
خط الدفاع عن الجسم امام العدوى. كما انه يؤثر على الشعب الھوائية والرئتين 
مما يقلل كمية االكسجين الذي يدخل الى الجسم. ويمكن ان نشھد اعراضا تتراوح 
من تھيج خفيف لألنف والعيون والحنجرة، الى نقص القدرة على ممارسة التمارين 

  اة الطبيعية. والحي

 

 

 

  ماذا يمكن ان نفعل؟

يكمن الحل األساسي لمشكلة تلوث الھواء في التحول من استخدام الوقود االحفوري واستبداله ببدائل كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
وطاقة باطن األرض. ان انتاج الطاقة النظيفة ضرورة ملحة، اال انه من المھم أيضا ان نخفض استھالكنا للطاقة من خالل تبني 

  الى جانب استخدام أجھزة أكثر كفاءة وفعالية.  عادات وممارسات مسؤولة 

يمكننا كسب المعركة ضد تلوث الھواء؛ ولكن الخطوة األولى ھي ان نتعلم ما يكفي حول موضوع جودة الھواء، التي تتضمن فھم 
واء في حياتنا وتطبيق تشريعات الحفاظ على جودة الھواء. ھذا الفھم سوف يقود الى اتخاذ قرارات واعية تحافظ على جودة الھ

اليومية. حيث ان العديد من التغييرات ال تتطلب جھدا أكبر من تغيير بعض العادات القديمة. يمكن اتباع بعض ھذه األفكار لتقليل 
  تلوث الھواء: 

 تقليل حرق القمامة من خالل تقليل كمية النفايات التي ننتجھا.   -
 األوراق ونواتج تقليم األشجار وبقايا الطعام كبديل للحرق.عدم حرق نفايات الحديقة. يمكن انتاج الكومبوست من  -
 تقليل استخدام مواقد الخشب واالنتباه الى المواد التي يتم حرقھا في المواقد.  -
تقليل استخدام السيارات الخاصة بشكل فردي من خالل القيام بالنقل الجماعي او استخدام وسائل النقل البديلة كالدراجات  -

 اصالت العامة، والمشي حيث أمكن. الھوائية والمو
 احكام اغالق عبوات المواد الكيماوية لتقليل انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة للھواء.  -
تقليل استھالك الطاقة في المنزل من خالل التھوية الجيدة واالضاءة الطبيعية واستخدام المصابيح واألجھزة الموفرة  -

 لحرارة. للطاقة وأجھزة التحكم في درجة ا
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 التأكد من إطفاء األضواء واغالق األجھزة فور االنتھاء من استخدامھا.  -
  زراعة األشجار حيث انھا تمتص الكثير من الملوثات في الھواء وتنتج االكسجين النقي.  -

 

 األدوات التعليمية ووسائل التدريس:

  يمكن للمعلم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: 

 عرض تقديمي يعرض اھم االحصائيات المحلية والعالمية والصور التوضيحية المتعلقة بالموضوع -
 العصف الذھني والنقاش الجماعي  -
 العمل ضمن مجموعات -
 نشاط عملي  -

  

  الجانب العملي: 

 بحيث: تينالطلبة الى مجموعتقسيم يتم 

تقوم احدى المجموعات بالتفكير في مصادر التلوث في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، واقتراح وسائل للتخفيف  -
 من حدته. يقوم افراد المجموعة بعرض نتائجھم امام الطلبة ونقاشھا بشكل جماعي. 

االكتظاظ المروري (قد تكون احدى السيدات برفقتھا طفلھا اھل منطقة ملوثة بسبب خرى بلعب دور األجموعة تقوم الم -
رئيس البلدية او المجلس البلدي/ المصاب بالربو ومجموعة من كبار السن المصابين بأمراض في القلب والرئتين) يذھبون ل

من السيارات  قرارا بتسيير أنواع معينةالمسؤول يتخذ ويقدمون شكوى لعدم إمكانية العيش في ظل ھذا التلوث. القروي 
يلعب بعض الطالب والمسموح استخدامھا. يقوم بتحديد أنواع الوقود ، كما انه ووسائل النقل في المدينة ومنع أنواع أخرى

دور افراد المجتمع الذين سيتأثرون بالقرار (ما بين مؤيدين ومعارضين) مثل السكان المحليين، سائقي السيارات العمومية، 
غيرھم. يجتمع بھم الرئيس ويناقش مخاوفھم واراءھم ويبين لھم أسباب اتخاذه لھذه القرارات أصحاب محطات الوقود، و

 ويقنع الجميع بضرورة االنصياع للتعليمات.  

 

  تطوير األساليب والوسائل التدريسية:

يعرض المعلم/ المدرب صورتين لتمثال او مبنى متأثر بالمطر الحمضي (قبل وبعد) ويطلب من الطالب تأمل الصورتين والحديث 
عن الفرق بينھما. ثم يناقش أسباب ھذا التغير بين الصورتين. قد تكون احدى اإلجابات ھي المطر. يوضح المدرب ان المطر المسبب 

  وانما يسمى "مطرا حمضيا". لھذا التغيير ليس مطرا عاديا 

يطرح المدرب سؤال: ھل تعرفون ما ھو المطر الحمضي؟ يبدا الطلبة باقتراح تعريفات. يتم توضيح المفھوم العلمي للمطر الحمضي 
  واسبابه واثاره ومقارنته بالمطر العادي. 

  يتم توضيح ان المطر الحمضي احد أسباب تلوث الھواء.

طبقات الغالف الجوي ودور كل منھا في الحفاظ على بيئتنا األرضية. ثم مناقشة تعريف تلوث الھواء يوضح المدرب تكوين الھواء و
  واھم الملوثات في الغالف الجوي. 
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يعرض المدرب صورة لمدينة مكتظة بالسكان واالزدحام المروري والمصانع (مصادر مختلفة للتلوث)، ويطلب من الطلبة استخراج 
. ثم يطرح سؤال: ھل يعيش أي منكم في منطقة ملوثة الھواء؟ يتحدث الطلبة عن تجاربھم. ويوضح كل مصادر التلوث من الصورة

  منھم االثار البيئية الناتجة عن تلوث الھواء في منطقته او في أي منطقة يعرفھا، واالمراض المرتبطة بتلوث الھواء. 

  يتم نقاش موضوع االحتباس الحراري ومساھمة تلوث الھواء فيه. 

يعرض المدرب بعض االحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بالموضوع ويناقشھا مع الطلبة. ويعرض بعض المعلومات حول 
  الوضع العالمي لتلوث الھواء.

  يناقش الطلبة من خالل المجموعات مصادر تلوث الھواء في البيئة الفلسطينية، وإجراءات الحد من التلوث والحماية منه. 

 

  

  

  التقييم:

  التقييم القبلي: 

يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

 ما ھو تلوث الھواء؟  -
 ما ھو المطر الحمضي؟  -
 كيف يمكن ان يتلوث الھواء؟  -
 افراد عائلتك من الربو او أي مشاكل تنفسية؟ ھل ھناك أيام معينة تزداد فيھا حدة االعراض؟  ھل يعاني احد -
 ما مصادر تلوث الھواء في بيئتنا الفلسطينية؟ -
  ماذا يمكن ان نفعل للحد من تلوث الھواء؟  -

  

  التقييم البعدي: 

بة األسئلة التالية على أوراق وطيھا وترك الطالب يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل كتا
  يسحب احدى األوراق ثم يقوم باإلجابة على السؤال الذي حصل عليه:

 لماذا يكون األطفال اكثر الفئات تضررا وتأثرا بتلوث الھواء؟ -
 كيف يؤثر تلوث الھواء على حياتك وحياة عائلتك؟  -
ماذا ستفعل كشخص يشعر بالمسؤولية المجتمعية لتقليل مساھمتك في كيف تساھم في تلوث الھواء في حياتك اليومية؟ و -

 تلوث الھواء؟ 
 من المسؤول عن الحفاظ على جودة الھواء؟  -
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 تلوث الھواء؟ 
 من المسؤول عن الحفاظ على جودة الھواء؟  -
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:رس اا 

  

ا اري واس اا  

Climate Change and Global Warming  

 
 

 

  

   

93 |       
 

 

 الفئة المستھدفة: 

  العاشر –الطالب من الصف السابع 

  

 ھداف الدرس: أ

  ان يتعرف الطالب على الفرق بين الطقس والمناخ -
 ان يتعرف الطالب كيف تمكن العلماء من معرفة كيف كان مناخ األرض قبل ماليين السنين -
 ان يتعرف الطالب على مفاھيم التغير المناخي واالحتباس الحراري وغازات الدفيئة  -
 المناخي واثارهان يتعرف الطالب على أسباب التغير  -
 تعزيز روح العمل الجماعي ضمن فريق وأسلوب النقاش القائم على احترام راي االخر -

 

 مخرجات التعلم المتوقعة:

  بعد نھاية الدرس، يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على:

 التمييز بين المناخ والطقس  -
 إدراك مفھوم تغير المناخ واسبابه واثاره -
 التي تسبب االحتباس الحراريمعرفة غازات الدفيئة  -
 تبني بعض الممارسات التي من شانھا تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للتغير المناخي -
  العمل ضمن فريق والنقاش الفعال -

 

  عناصر الموضوع:

  الطقس والمناخ  -
 تأثير االحتباس الحراري وغازات الدفيئة -
 التغير المناخي، أسبابه واثاره -
 انبعاثات غازات الدفيئةاليات التخفيف من  -
 نشاط عملي  -

  

 مدة الدرس والنشاطات العملية: 

  دقيقة للدرس (شرح ونقاش وتقييم قبلي) 50 -
 والتقييم البعدي  دقيقة للجانب العملي ونقاشه 50 -
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  مقدمة:

الطقس: يصف حالة الجو اآلنية في منطقة معينة. فمثال، حين يكون الجو ماطرا في 
منطقة ما فھذه حالة الطقس لتلك المنطقة في ذلك اليوم. وتعتبر االمطار، الرياح، 

  الثلوج، العواصف، واالعاصير من األمثلة على احداث الطقس. 

محدد من العام؛ ھل يكون  المناخ: يصف حالة الطقس المتوقعة لمنطقة ما خالل وقت
ماطرا بالعادة ام جافا؟ ھل يتسم بالبرودة ام الحرارة؟ ويتم تحديد مناخ منطقة ما من 

سنة او  30خالل مراقبة حالة الطقس لتلك المنطقة على مدى عدة سنوات (بالعادة 
  أكثر). 

  

  التغير المناخي: 

يظھر تأثير االنسان في ھذا التغير. ومع ذلك، فقد الحظ العلماء تغيرات ان مناخ األرض اخذ في التغير منذ زمن طويل، حتى قبل ان 
غير عادية في الوقت الحالي. ويشير التغير المناخي العالمي الى متوسط التغيرات طويلة االجل على األرض بأكملھا اال ان ھناك 

الي، فإن درجة حرارة الھواء القريب من مناطق على األرض قد ارتفعت حرارتھا بشكل أكبر من مناطق أخرى. ولكن بشكل اجم
عام الماضية. وكلما ارتفعت درجات الحرارة االجمالية بدرجة  100سطح األرض قد ارتفعت بحوالي درجتين فھرنھايت خالل ال 

  او اثنتين، فإن ذلك يؤدي الى تأثيرات كبيرة على صحة الحيوانات والنباتات أيضا. 

  ناخي؟ ما الدليل العلمي على التغير الم

مّكنت األقمار الصناعية التي تدور حول األرض والتطورات التكنولوجية األخرى العلماء من رؤية الصورة الكبيرة، وجمع العديد 
من أنواع المعلومات المختلفة حول كوكبنا ومناخه على نطاق عالمي. ھذه البيانات التي تم جمعھا على مدى سنوات عديدة تكشف 

  اخ، والتي تتمثل بشكل أساسي في:عن إشارات تغير المن

درجة  0.9درجة فھرنھايت ( 1.62ارتفاع درجات الحرارة العالمية: ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الكوكب حوالي  -1
، وھو تغير حدث بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون واالنبعاثات األخرى من صنع اإلنسان 19مئوية) منذ أواخر القرن 
عاًما الماضية، حيث سجلت السنوات الخمس األكثر دفئًا منذ  35حدث معظم االحترار خالل الـ في الغالف الجوي. وقد 

  . 2010عام 

ارتفاع درجة حرارة المحيطات: تمتص المحيطات حرارة األرض المتزايدة مما يؤدي الى ارتفاع درجة حرارتھا، خاصة  -2
 . 1969درجة فھرنھايت منذ عام  0.4م من المحيطات حيث ارتفعت حرارتھا بما يزيد عن  700اعلى 

انش في القرن الماضي. ومع ذلك، فإن  8ارتفاع مستويات سطح البحر: ارتفعت مستويات سطح البحر عالميا حوالي  -3
 المعدل في العقدين األخيرين يعادل ضعف ما كان عليه في القرن الماضي ويتسارع بشكل طفيف كل عام.

زايد عدد االحداث المسجلة لدرجات الحرارة العالية، فيما تناقص عدد االحداث ذات األحوال الجوية القاسية/ المتطرفة: ت -4
 درجات الحرارة المنخفضة. كما ان ھناك تزايدا في عدد االحداث المسجلة للھطوالت المطرية الغزيرة. 

 

95 |       
 

تقلص الكتل الجليدية: أظھرت بيانات من وكالة ناسا انخفاض الكتل الجليدية في  -5
مليار طن  286كل من القطب الجنوبي وجرينالند، حيث فقدت الجرينالند معدل 

مليار  127، فيما فقد القطب الجنوبي حوالي 2016و  1993سنويا بين عامي 
ن الكتل الجليدية من طن سنويا خالل الفترة نفسھا. وقد تضاعف معدل فقدا

 القطب الجنوبي ثالث مرات خالل العقد الماضي.

تراجع األنھار الجليدية: تتراجع األنھار الجليدية في كل مكان  -6
بما في ذلك جبال األلب وجبال الھيمااليا واألنديز و  -تقريبًا حول العالم 

 روكيز وأالسكا وأفريقيا. 
ة األقمار تناقص الغطاء الثلجي: تكشف عمليات مراقب -7

الصناعية أن كمية الغطاء الثلجي الربيعي في نصف الكرة الشمالي قد 
 انخفضت خالل العقود الخمسة الماضية وأن الثلج يذوب في وقت مبكر.

تحمض المحيطات (ارتفاع درجة حموضة مياھھا): منذ بداية الثورة  -8
الزيادة  %. وتعزى ھذه30الصناعية، زادت حموضة مياه المحيطات السطحية بنحو 

الى انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي وبالتالي امتصاصه في المحيطات. ھذا 
 وتزداد كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصھا الطبقة العليا من المحيطات بحوالي ملياري طن سنوًيا.

 

 أسباب التغير المناخي: 

اء يتفقون على ان حرارة األرض قد تساھم عدة عوامل في تغير مناخ األرض، اال ان العلم
ال سيما حرق الوقود  -عام األخيرة نتيجة األنشطة البشرية 100او ال 50ارتفعت خالل ال

االحفوري الذي يؤدي الى اطالق عدة غازات "غازات الدفيئة" في الغالف الجوي تؤدي 
االحتباس الى حبس الحرارة ومنعھا من االنعكاس الى خارج األرض. يسمى ھذا ب"تأثير 

الى جانب حرق الوقود االحفوري، فإن تجريف األراضي الزراعية،   الحراري".
والصناعات المختلفة، باإلضافة الى األنشطة البشرية األخرى، قد ساھم في زيادة تركيز 

  غازات الدفيئة.

  ما ھي غازات الدفيئة؟ 

والتي تعمل على إبقاء  ھي غازات مثل ثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، والميثان،
األرض دافئة. حيث تقوم بامتصاص االشعاع الشمسي، كما تفعل جدران الدفيئة، ولھذا سميت 
غازات الدفيئة. خالل النھار، تصل اشعة الشمس الى األرض عبر الغالف الجوي، فيسخن 
 سطح األرض. وخالل الليل، تنخفض حرارة سطح األرض بسبب إطالق حرارتھا الى الھواء.

لكن يتم احتباس بعض الحرارة بسبب وجود غازات الدفيئة في الغالف الجوي، مما يحافظ 
درجة مئوية بالمعدل). وجود ھذه الغازات في الغالف  14على األرض دافئة ومريحة (حوالي 

  الجوي بتراكيز عالية يؤدي الى حبس الحرارة مما يؤدي الى رفع درجة حرارة األرض. 
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  في تأثير االحتباس الحراري:  الغازات التي تساھم

: ھو غاز الدفيئة األكثر وفرة، ولكن األھم من ذلك، أنه بمثابة استجابة O2Hبخار الماء  -1
لحالة المناخ. حيث يزداد بخار الماء مع ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي لألرض، 

ًضا من أھم وبالتالي يزداد أيًضا احتمال حدوث السحب وھطول األمطار، مما يجعل ھذه بع
   آليات التغذية الراجعة آلثار االحتباس الحراري.

يُطلق ثاني أكسيد الكربون، الذي  :2Co ثاني أكسيد الكربون -2
يعد عنصرًا بسيطًا ولكنه مھم جًدا في الغالف الجوي، من خالل العمليات الطبيعية مثل التنفس 
وثوران البراكين ومن خالل األنشطة البشرية مثل إزالة الغابات وتغيير استخدام األراضي وحرق 

ي أكسيد الكربون في الغالف الجوي بأكثر الوقود األحفوري. وقد ساھم البشر في زيادة تركيز ثان
 من الثلث منذ بدء الثورة الصناعية. ويعد ھذا ھو أھم "مسبب" طويل األمد لتغير المناخ.

 
: غاز ھيدروكربوني يتم إنتاجه من خالل المصادر الطبيعية واألنشطة البشرية، بما 4CH الميثان -3

وخاصة زراعة األرز، باإلضافة إلى روث  في ذلك تحلل النفايات في مقالب القمامة والزراعة،
الحيوانات. يعد الميثان من غازات الدفيئة األكثر نشاطًا من غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكنه أيًضا 

 أقل وفرة في الغالف الجوي.
: احد غازات الدفيئة القوية التي تنتجھا O2N أكسيد النيتروز -4

ام األسمدة التجارية الممارسات الزراعية على التربة، وخاصة استخد
 والعضوية، واحتراق الوقود األحفوري، وإنتاج حمض النيتريك، وحرق الكتلة الحيوية.

 
تُستخدم ھذه  : CFCsمركبات الكربون الكلورية فلورية -5

المركبات االصطناعية بالكامل في عدد من التطبيقات. اال ان ھناك جھودا للحد بشكل كبير 
غالف الجوي من خالل االتفاقيات الدولية وذلك بسبب قدرتھا على من انتاجھا وانبعاثھا في ال

 المساھمة في تدمير طبقة األوزون.

 

 كيف تمكن العلماء من معرفة كيف كان طقس األرض منذ زمن بعيد؟ 

يمكن التعرف على مناخ األرض القديم من خالل دراسة أشياء موجودة حولنا منذ زمن طويل. فمثال، يمكن معرفة كيف كان المناخ 
قبل مئات السنين عبر دراسة دواخل األشجار التي نمت منذ ذلك الوقت. ولكن اذا أردنا دراسة مناخ األرض قبل مئات االالف من 

نوى الرواسب واعماق الجليد. يمكن الحصول على نوى الرواسب من قيعان المحيطات والبحار. السنين فيمكن ذلك عبر دراسة 
  اما أعماق الجليد فيتم حفرھا على أعماق قد تصل الى اميال تحت سطح الجليد في أماكن مثل القارة القطبية الجنوبية. 
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ت تكون الطبقات الموجودة في نوى الجليد صلبة متجمدة. تعطي ھذه الطبقا
استنتاجات حول كل سنة من تاريخ األرض وصوال الى الزمن الذي تشكلت فيه 
أعمق طبقة. يحتوي الجليد على فقاعات ھوائية من كل عام. يقوم العلماء بتحليل 

  ھذه الفقاعات في كل طبقة لتقدير كمية ثاني أكسيد الكربون الذي تحتويه. 

ت الحرارة لكل عام. فعندما كما يمكن للعلماء استخدام الجليد في معرفة درجا
يتساقط الثلج على األنھار الجليدية المتنامية، تترك درجات حرارة الھواء بصمتھا 

  على جزيئات الماء في الجليد. 

يقوم العلماء بدراسة نوى األشجار ورواسب المحيطات واعماق الجليد للحصول 
على عدة مصادر للمعلومات حول طقس األرض منذ قديم االزل، وتتم مقارنة نتائج العينات المختلفة للتأكد من تطابق المؤشرات 

  مادھا. المأخوذة من كل منھا قبل اعتماد النتائج التي عادة ما تكون متطابقة ويتم اعت

  ماذا يمكن ان تخبرنا األشجار حول المناخ؟ 

يمكن عبر دراسة خصائص الحلقات الموجودة في سيقان األشجار الحصول على معلومات حول عمر الشجرة، والعوامل المناخية 
سنوات طويلة. تمثل السائدة في كل عام من حياة ھذه األشجار. يمكن لألشجار القديمة جدا إعطاء معلومات حول مناخ المنطقة قبل 

الحلقات ذات اللون الفاتح الخشب الذي نما في الربيع وبدايات الصيف، بينما تمثل الحلقات الداكنة الخشب الذي نما في أواخر 
الصيف وخالل فصل الھطول. وبالتالي فإن كل حلقة فاتحة وأخرى داكنة تمثل معا سنة من عمر الشجرة. وبما ان األشجار حساسة 

لمناخية كاالمطار والحرارة، فإن تاثير المناخ يظھر على حلقات األشجار مما يشكل مؤشرا على حالة المناخ في ذلك للعوامل ا
الوقت. حيث تنمو الحلقات بشكل اعرض في السنوات الدافئة والرطبة، بينما تكون اقل سمكا في السنوات الباردة والجافة. وحين 

  مكن ان تواجه الشجرة صعوبة في النمو على االطالق في تلك السنوات. تتعرض األشجار لطقس قاس مثل الجفاف، ي

  

  تعريفات:
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االحتباس الحراري: ھو عملية تحدث حين تقوم الغازات الموجودة في الغالف الجوي بحبس حرارة الشمس ومنع انعكاسھا الى 
  غالف جوي.  الفضاء الخارجي. تؤدي ھذه العملية الى جعل األرض أكثر دفئا مما لو كانت بال

على سبيل المثال، تصبح الظروف أكثر دفئًا أو أكثر رطوبة أو جفاًفا  -التغير المناخي: ھو تباين كبير في متوسط ظروف الطقس 
  على مدار عدة عقود أو أكثر. وھو يعبر عن اتجاه طويل األجل يميز تغير المناخ عن تقلبات الطقس الطبيعية. -

 و اإلجراءات التي يتم اتباعھا من اجل الحد من اثار التعرض للتغير المناخي. التكيف مع التغير المناخي: ھ

  إجراءات التخفيف من التغير المناخي: ھي اإلجراءات المتبعة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي والحد منھا. 

  تتعلق بمسببات التغير المناخي. فالتكيف يتعامل مع اثار التغير المناخي، بينما إجراءات التخفيف 

 

 احصائيات:

اعلى مستوياته  2018بلغ تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي عام  -
  ماليين سنة.  3منذ 

 اشد األعوام حرارة على االطالق. 2016يعتبر عام  -
مليون شخص) معرضون للمخاطر الناجمة عن  800% من سكان العالم (11 -

 تغير المناخ مثل الجفاف، والفيضانات، موجات الحرارة، واالحداث الجوية القاسية.  
حيث انھا فعالة بشكل  –% من الجھود المبذولة لمواجھة التغير المناخي 30يمكن للغابات االستوائية ان تساھم في توفير  -

 % من اجمالي تمويل المناخ. 2ومع ذلك، فإن الحلول القائمة على الطبيعة ال تتلقى أكثر من  -تخزين الكربون كبير في
دولة على اتفاقية باريس، حيث يتعھدون بالمساھمة في الحد من االحتباس الحراري والتأقلم مع  195، وقعت 2015عام  -

 التغير المناخي. 
شخص خالل  1000مليون شخص في أوروبا وقتلت أكثر من  3.4اثرت الفيضانات الناتجة عن التغير المناخي على  -

 . 2011و  2000الفترة ما بين 
حالة  70000، عانى اإلقليم األوروبي من اقوى موجة حرارة على االطالق. حيث تم تسجيل ما يزيد عن 2003عام  -

 دولة أوروبية.  12وفاة في 

 

 الموضوع:  أھمية

على مر ماليين السنين، ارتفعت حرارة مناخ األرض وانخفضت عدة مرات. اال ان األرض حاليا تشھد ارتفاعا في درجات حرارتھا 
بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه على مر التاريخ اإلنساني. فقد ارتفعت حرارة سطح األرض حوالي درجتين فھرنھايت خالل 

م ان ھذا االرتفاع قد يبدو ضئيال، اال ان لھذا االرتفاع تأثيرا كبيرا على صحة الكائنات الحية على وجه القرن الماضي. وعلى الرغ
  األرض. 

حين تنتج غازات الدفيئة عن األنشطة البشرية المختلفة، فإن األرض تزداد حرارة. وتكمن أھمية الموضوع في ان المحيطات، 
قة الشمس كلھا تؤثر وتتأثر ببعضھا البعض. ونتيجة ھذه التأثيرات، يتشكل مناخ األرض األرض، الھواء، النباتات، الحيوانات، وطا

  العالمي؛ أي ان مناخ األرض يعمل كنظام واحد مترابط. 
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ان التفكير في األشياء كأنظمة متكاملة يعني البحث في كيفية ارتباط 
كل جزء باألجزاء األخرى. فحين نتحدث عن مناخ األرض، فإن 

ي جمع معلومات حول التغيرات التي تحدث في الغالف ذلك يعن
الجوي، الماء، واليابسة. وعند التدقيق في ھذه المعلومات، يتمكن 
العلماء من مالحظة كيف يعمل نظام األرض، مما يمكنھم من فھم 
كيف يمكن لتغيرات صغيرة في مكان ما ان تساھم في تغيرات أكبر 

  على مناخ األرض ككل. 

ة الدولية للمناخ، وھي أكبر جھة دولية تُعنى بدراسة ووفًقا للھيئ
تغير المناخ وآثاره، يُتوقع أن يستمر تغير المناخ العالمي على مدار 

القرن الحالي وما بعده. وتقول الھيئة الدولية للمناخ إن لكل منطقة حظھا من التغير المناخي، إذ إن آثاره ليست واحدة على كل 
تختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب موقعھا الجغرافي، أو بحسب قدرة المنطقة وأنظمتھا االجتماعية مناطق العالم. فالتبعات 

والبيئية على التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره. وتتوقع الھيئة أن ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار أقل 
، سينتج آثاًرا مختلطة في نفعھا وضررھا. وفي تقريرھا 1990ة العام درجات مئوية فوق مستويات حرار 3درجة مئوية وحتى 
درجة مئوية بدًال من درجتين مئويتين مقارنة  1.5، قالت الھيئة إن الحد من االحترار العالمي ليكون 2018الصادر في العام 

البيئية الطبيعية. ويتطلب الوصول لھذا بمعدالت ما قبل الثورة الصناعية، سيحقق فوائد حقيقية للبشر وسبل كسب الرزق والنظم 
  الھدف إحداث تغييرات غير مسبوقة في جميع قطاعات المجتمع.

إن أجيال المستقبل ستعاني من اآلثار المتفاقمة إن لم تتخذ الحكومات إجراءاٍت اآلن. ورغم ذلك، يعاني األطفال والشبان بالفعل 
م الفيزيولوجية والتنموية الخاصة. وھذا يعني، على سبيل المثال، أن التھجير بسبب عمليات األيض في أجسامھم، وبسبب احتياجاتھ

بدًءا من المياه، والصرف الصحي، والطعام،  -القسري الذي تعاني منه المجتمعات المحلية، ويؤثر على مجموعة شاملة من الحقوق 
 جح باألطفال على نحٍو خاص.سيضّر على األر -وصوًال إلى المسكن الالئق والصحة، والتعليم، والتنمية 

 

 الوضع العالمي:

، تعھدت معظم الدول بااللتزام بتبني ممارسات من شانھا التوجه بعيدا 2015في اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي عام  -
عن الوقود االحفوري نحو خيارات أنظف للطاقة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية لھذا القرن 

درجة مئوية، ان امكن. وقد تعھدت الواليات المتحدة االمريكية في ذلك الوقت،  2-1.5بحوالي 
% 28-26والتي تعتبر ثاني أكبر مساھم في غازات الدفيئة بعد الصين، بتخفيض انبعاثاتھا بنسبة 

. وھذا يتطلب منھا تطبيق كامل لخطة الطاقة النظيفة والتي تضع أول حدود 2025بحلول عام 
كربون من محطات الطاقة. كما يجب عليھا أيًضا المضي قدًما في خطة عمل المناخ وطنية لتلوث ال

التي تتضمن خطوات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة معايير االقتصاد في استھالك الوقود، 
وتحديد أولويات كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة التي تتجاوز الكربون، مثل 

ميثان. اما في الوقت الحالي، فقد ھدد الرئيس األمريكي ترامب بالتخلي عن اتفاق باريس بشأن المناخ والقضاء على ال
  خطة العمل المناخي. 

حذر البنك الدولي قبل عدة أعوام من أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من بين أكثر األماكن على األرض عرضة  -
مياه البحر، خاصة المناطق الساحلية المنخفضة في مصر وتونس وليبيا وقطر واإلمارات للخطر نتيجة الرتفاع منسوب 

. وشح المياه 2025والكويت. كما توقع أن يتعرض عشرات ماليين البشر في المنطقة لضغط نقص المياه بحلول عام 
حاصيل الزراعية، مما سينعكس نتيجة الجفاف سيؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على موارد المياه الجوفية وإلى قلة الم
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ت تكون الطبقات الموجودة في نوى الجليد صلبة متجمدة. تعطي ھذه الطبقا
استنتاجات حول كل سنة من تاريخ األرض وصوال الى الزمن الذي تشكلت فيه 
أعمق طبقة. يحتوي الجليد على فقاعات ھوائية من كل عام. يقوم العلماء بتحليل 

  ھذه الفقاعات في كل طبقة لتقدير كمية ثاني أكسيد الكربون الذي تحتويه. 

ت الحرارة لكل عام. فعندما كما يمكن للعلماء استخدام الجليد في معرفة درجا
يتساقط الثلج على األنھار الجليدية المتنامية، تترك درجات حرارة الھواء بصمتھا 

  على جزيئات الماء في الجليد. 

يقوم العلماء بدراسة نوى األشجار ورواسب المحيطات واعماق الجليد للحصول 
على عدة مصادر للمعلومات حول طقس األرض منذ قديم االزل، وتتم مقارنة نتائج العينات المختلفة للتأكد من تطابق المؤشرات 

  مادھا. المأخوذة من كل منھا قبل اعتماد النتائج التي عادة ما تكون متطابقة ويتم اعت

  ماذا يمكن ان تخبرنا األشجار حول المناخ؟ 

يمكن عبر دراسة خصائص الحلقات الموجودة في سيقان األشجار الحصول على معلومات حول عمر الشجرة، والعوامل المناخية 
سنوات طويلة. تمثل السائدة في كل عام من حياة ھذه األشجار. يمكن لألشجار القديمة جدا إعطاء معلومات حول مناخ المنطقة قبل 

الحلقات ذات اللون الفاتح الخشب الذي نما في الربيع وبدايات الصيف، بينما تمثل الحلقات الداكنة الخشب الذي نما في أواخر 
الصيف وخالل فصل الھطول. وبالتالي فإن كل حلقة فاتحة وأخرى داكنة تمثل معا سنة من عمر الشجرة. وبما ان األشجار حساسة 

لمناخية كاالمطار والحرارة، فإن تاثير المناخ يظھر على حلقات األشجار مما يشكل مؤشرا على حالة المناخ في ذلك للعوامل ا
الوقت. حيث تنمو الحلقات بشكل اعرض في السنوات الدافئة والرطبة، بينما تكون اقل سمكا في السنوات الباردة والجافة. وحين 

  مكن ان تواجه الشجرة صعوبة في النمو على االطالق في تلك السنوات. تتعرض األشجار لطقس قاس مثل الجفاف، ي

  

  تعريفات:
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على اقتصاد ھذه الدول، وعلى العائدات من المحاصيل الزراعية والسياحة، وعلى معدالت البطالة والنزوح السكاني 
  .والصحة

ا بين األكثر تضرًرا، وھم كذلك بالفعل اآلن.  - سيكون سكان الدول الصغيرة التي ھي عبارة عن جزر، والدول األقل نمّوً
ا من بين أشد الفئات تضرًرا. فالناس فيفي دول ال يعانون  جزر المارشال جزر الصغيرة المنخفضة والبلدان األقل نمّوً

والعواصف المدمرة التي على نحو منتظم من الفيضانات 
تدّمر بيوتھم وسبل عيشھم. كما تصدّرت موجة الحرارة 

عناوين األخبار في نصف الكرة األرضية  2018عام 
الشمالي في كافة أرجاء أوروبا وأميركا الشمالية، غير 
أن بعض أسوأ التأثيرات كانت محسوسًة كذلك في 

 -شخًصا 60مناطق مثل باكستان، حيث قضى أكثر من 
البيتھم عمال يعملون بالفعل تحت قيظ الحرارة الالھبة غ
  .درجًة مئويةً  44إذ تجاوزت درجات الحرارة  -

 

 الوضع الفلسطيني:

  يمكن تصنيف مصادر انبعاثات غازات الدفيئة في فلسطين كما يلي: 

  المنبعثات من قطاع الطاقة -
 المنبعثات من قطاع العمليات الصناعية -
 عة والحراجة واستخدامات األرض األخرىالمنبعثات من قطاع الزرا -
 المنبعثات من قطاع النفايات -

مليون طن من ثاني أكسيد الكربون  3.180من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات بحوالي  2014وقد قدرت االنبعاثات عام 
 %). 13نيتروجين (%)، وانبعاثات ثاني أكسيد ال18% من االنبعاثات)، فيما شكلت انبعاثات الميثان حوالي (69(

%، 71اما من حيث القطاعات، فقد كانت مساھمة قطاع الطاقة في االنبعاثات ھي األعلى بين القطاعات األخرى حيث وصلت الى 
  % من قطاع الزراعة. 11%، و18فيما كانت مساھمة قطاع النفايات حوالي 

  وبخصوص القطاعات الفرعية التي تندرج ضمن قطاع الطاقة وتساھم في االنبعاثات فھي: 

  % من انبعاثات قطاع الطاقة 73قطاع النقل البري وھو مسؤول عن  -
%)، 98%)، القطاع المنزلي (2القطاعات األخرى وتضم انبعاثات استخدام الطاقة في األنشطة التجارية والمؤسسية ( -

 ة قليلة من االنبعاثات عن استخدام الطاقة في األنشطة الزراعيةباإلضافة الى كمي
 % من انبعاثات قطاع الطاقة8صناعة الطاقة/ توليد الكھرباء وھو مسؤول عن انتاج حوالي  -
الصناعات التحويلية واالنشاءات وھي المنبعثات الناتجة عن استخدام الطاقة في ھذه القطاعات وتعتبر كميات قليلة مقارنة  -

 المنبعثات الناتجة عن قطاع الطاقة مع 
 االنبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة في الزارعة وصيد األسماك ال تتوفر بيانات حولھا)  -

وھناك مصدر اخر لالنبعاثات التي تؤثر على األراضي الفلسطينية وھو المستعمرات اإلسرائيلية، حيث قدرت االنبعاثات الناتجة 
  %!!140ليين بأنھا تزيد عما ينتجه كامل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي عن المستعمرين اإلسرائي
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اما بالنسبة لآلثار السلبية للتغير المناخي على فلسطين فتمتد لتشمل مناحي عدة. فمن جھة سترتفع درجة الحرارة في كل المواسم 
موجات الحرارية وھي ارتفاع درجات الحرارة بشكل خصوصا درجة الحرارة الصغرى. يؤدي ذلك إلى ازدياد امكانيات حدوث ال

اضافة الى ذلك فإن ھذا االرتفاع سيزيد من معدالت التبخر والنتح االمر الذي  كبير عن حدودھا المعروفة في موسم الصيف. 
أصالً. كما أن التغير سيؤدي إلى ازدياد الحاجة لري النباتات والطلب على المياه مما يعني ازدياد الضغط على ھذا المصدر الشحيح 

المناخي يؤدي الى انخفاض مستويات ھطول األمطار بشكل ينبئ بازدياد تكرار حدوث نوبات الجفاف وتزايد قسوة ومدة ھذه 
لتغذية الخزان الجوفي مما  النوبات، إضافة الى ازدياد نوبات المطر الغزير ما يقلل من فرص االستفادة من األمطار عند حدوثھا

  عجز المائي.يزيد من ال

وفي قطاع غزة سيكون األمر أكثر سوًءا حيث المياه أكثر شحاً من 
باقي المناطق ولكن ارتفاع الطلب على المياه وتضاعف العجز 
المائي سيسّرع عملية دخول مياه البحر إلى الخزان الجوفي وينبئ 
بتدھور جودة المياه في غزة بشكل أسرع بكثير مما ھو متوقع. كذلك 

اإلشارة من أن ارتفاع عدد مرات حدوث نوبات المطر  ال بد من
الغزير، يزيد من فرص حدوث الفيضانات خصوصًا في المدن 

  المزدحمة ذات شبكات تصريف مياه األمطار المتواضعة.

أّما عن نوبات الحر فھي خطرة خصوصًا على صحة وسالمة 
المرضى وكبار السن واألطفال خصوصاً عندما يتزامن حدوثھا مع 

عف التيار الكھربائي وانقطاعه لساعات طويلة كما ھو الحال في ض
  قطاع غزة.

 

  العواقب والمضاعفات: 

من الصعب التنبؤ بدقة بالمضاعفات الناتجة عن تغير تراكيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي، اال ان بعض العواقب تبدو واضحة 
  مثل: 

  من بعض المناطق، فيما لن تحتمله مناطق أخرى.ستصبح األرض أكثر حرارة، وھذا قد يلقى قبوال  -
الظروف المناخية األكثر حرارة ستؤدي الى ارتفاع معدالت التبخر واالمطار، اال ان كل منطقة على األرض ستتأثر  -

 بشكل مختلف، فبعضھا سيصبح أكثر رطوبة، وأخرى أكثر جفافا. 
ال الجوية القاسية مثل الفيضانات والعواصف، والجفاف. اذ يؤدي التغير المناخي الى زيادة شدة واحتمالية حدوث األحو -

 انه يسبب ارتفاع مستويات سطح البحر واتساع المحيطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي الى ذوبان الجليد. 
بشكل قد تستجيب بعض أنواع المحاصيل والنباتات بشكل جيد الرتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو فتنمو  -

اقوى وتستخدم الماء بكفاءة اكبر، اال انه في الوقت ذاته، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط المناخ الى تغيير 
 المناطق التي تنمو فيھا النباتات بشكل افضل.  



9899

102 |       
 

في المحيطات يؤدي  تمتص المحيطات التراكيز الزائدة من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو. اال ان زيادة ھذا الغاز -
 الى تغيير مياھھا ويجعلھا اكثر حموضة مما يھدد حياة العديد من الكائنات البحرية.  

تلوث الھواء: يرتبط تلوث الھواء وتغير المناخ ارتباطًا وثيًقا، حيث  -
يؤدي أحدھما إلى تفاقم اآلخر. عندما ترتفع درجات حرارة األرض، 

رتفاع مستويات الضباب الدخاني مع ا -ال يزداد ھواؤنا تلوثا فحسب 
ولكن ھناك أيًضا المزيد من ملوثات الھواء المثيرة  -والسخام 

للحساسية مثل العفن الدوراني (بفضل الظروف الرطبة الناتجة عن 
الطقس القاسي والفيضانات) واللقاح (بسبب طول وشدة مواسم 

  التلقيح).
يؤدي تغير المناخ -

إلى زيادة الضغط 
على الحياة البرية للتكيف مع الموائل المتغيرة بشكل سريع. تبحث العديد 
من األنواع عن مناخات أكثر برودة وارتفاعات اعلى، وتغير سلوكياتھا 

تعدل أنماط الھجرة التقليدية. يمكن لھذه التحوالت أن الموسمية، كما 
وجية بأكملھا والشبكات المعقدة للحياة التي تحول جذريًا النظم اإليكول

تعتمد عليھا. ونتيجة لذلك، تواجه العديد من األنواع اآلن "خطر 
االنقراض المتزايد بسبب تغير المناخ". وأظھرت دراسة أن الثدييات 
واألسماك والطيور والزواحف وأنواع الفقاريات األخرى تختفي بشكل 

غي، كظاھرة مرتبطة بتغير المناخ مرة أكثر مما ينب 114أسرع بمعدل 
والتلوث وإزالة الغابات. من ناحية أخرى، مّكن الشتاء المعتدل والصيف األطول بعض األنواع من االزدھار، بما في ذلك 

  الحشرات التي تقتل األشجار والتي تھدد الغابات بأكملھا.

المخاطر الصحية: مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم، يرتفع عدد الوفيات واألمراض الناتجة عن اإلجھاد الحراري  -
والسكتة الدماغية وأمراض القلب واألوعية الدموية والكلى. ومع تفاقم تلوث الھواء، تزداد أيًضا امراض الجھاز التنفسي 

من الربو في جميع أنحاء العالم. وقد تؤدي األحداث المناخية القاسية،  مليون شخص يعانون 300خاصًة بالنسبة إلى  -
مثل العواصف الشديدة والفيضانات، إلى اإلصابات، وتلوث مياه الشرب، والدمار الناتج عن العواصف التي قد تعرض 

أن احتمال النزوح بسبب البنية التحتية األساسية للخطر أو تؤدي إلى نزوح السكان؛ حيث تشير النماذج التاريخية إلى 
% مما كان عليه قبل أربعة عقود، وأن أكبر الزيادات في النزوح مدفوعة باألحداث 60كارثة ھو اآلن أعلى بنسبة 

المرتبطة بالطقس والمناخ. (تجدر اإلشارة إلى أن النزوح يأتي بتھديدات صحية مرتبطة به، مثل الزيادة في االزدحام 
واالضطرابات االجتماعية، ونقص المياه النظيفة، وانتقال األمراض المعدية). كما يعد  الحضري، والصدمات النفسية،

 عالم أكثر دفئًا ورطوبة نعمة لألمراض التي تنقلھا الحشرات، مثل حمى الضنك وفيروس النيل الغربي ومرض اليم.
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بات، خاصة في غرب الواليات المتحدة يعتبر التغير المناخي احد العوامل األساسية في زيادة خطر وامتداد حرائق الغا -
االمريكية. ويعتمد اشتعال الحرائق على عدة عوامل منھا 
درجة الحرارة، رطوبة التربة، ووجود األشجار 
والشجيرات وأنواع الوقود األخرى. كل ھذه العوامل لھا 
عالقات مباشرة أو غير مباشرة قوية بتغير المناخ حيث 

يكون وقود الغابات (المادة يؤدي التغير المناخي إلى أن 
العضوية التي تحترق وتنتشر فيھا الحرائق الھائلة) أكثر 
جفافًا. وقد ضاعف التغير المناخي عدد الحرائق الكبيرة 

في غرب الواليات المتحدة  2015و 1984بين عامي 
حيث تظھر األبحاث أن التغيرات في المناخ تخلق ظروًفا 

 مخاطر حرائق الغابات.  أكثر دفئًا وجفاًفا مما يزيد من

 

 ؟ماذا يمكن ان نفعل

  اھم خطوة يمكن اتباعھا ھي تقليل استھالك الطاقة والتي يمكن ان تتم عبر عدة ممارسات، منھا: -
o استھالك الطعام المنتج محليا، حيث انه يستھلك طاقة اقل للوصول الينا 
o التحول الى مصادر طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
o فصل شواحن الھواتف والحواسيب عند االنتھاء من استخدامھا 
o  استخدام أجھزة كھربائية موفرة للطاقة 
o استخدام وسائل المواصالت العامة والنقل الجماعي، او استخدام الدراجات الھوائية للتنزه 
o د اية تسريبات للمياه في تستھلك المياه قدرا كبيرا من الطاقة، لذا استخدم وسائل ترشيد استھالك المياه وقم بتفق

 منزلك
o  ،تقليل كمية المخلفات التي يتم انتاجھا عبر تطبيق التسلسل الھرمي إلدارة المخلفات (التقليل، إعادة االستخدام

 إعادة التدوير، استخالص الطاقة)
باس الحراري على االھتمام بالغطاء األخضر وزراعة األشجار والنباتات: تساھم النباتات في التخفيف من تأثير االحت -

 األرض حيث انھا تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون واطالق االكسجين. 
االبتعاد عن حرق النفايات للتخلص منھا او استخراج المعادن الثمينة، واستخدام وسائل صديقة للبيئة ومجدية اقتصاديا  -

 بدال من الحرق. 

 

  

  

  األدوات التعليمية ووسائل التدريس:

 يمكن للمعلم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: 

  عرض تقديمي يعرض اھم االحصائيات المحلية والعالمية والصور التوضيحية المتعلقة بالموضوع -
 جھاز حاسوب متصل باالنترنت لعرض الفيديوھات المتعلقة بالموضوع -
  العصف الذھني والنقاش الجماعي -
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 العمل ضمن مجموعات -
 نشاط عملي  -

 

  الجانب العملي: 

  مجموعات بحيث: 3يتم تقسيم الطلبة الى 

تقوم احدى المجموعات باقتراح تدابير التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وإجراءات التأقلم مع التغيرات المناخية، ثم  -
 تقوم بعرض النتائج ومناقشتھا مع باقي المجموعات. 

مجموعة الثانية بطاقات تحمل مصادر ومسببات للتغير المناخي، ويطلب منھا ترتيبھا بحسب مساھمتھا وشدة يتم إعطاء ال -
 تأثيرھا في التغير المناخي. ثم يتم عرض النتائج ومناقشتھا مع المجموعات األخرى. 

مع استمرار  2100يطلب من كل طالب في المجموعة الثالثة كتابة سيناريو يصف شكل األرض والحياة عليھا عام  -
حدوث التغيرات المناخية. ثم يعرض كل منھم السيناريو المقترح ويتم التصويت من باقي الطالب على اكثر السيناريوھات 

 المحتملة.  

 

  تطوير األساليب والوسائل التدريسية:

(مھم االنتباه ان اإلجابة الصحيحة يبدا المدرب/ المعلم الدرس بسؤال: من منكم يتابع النشرة الجوية؟ عن ماذا تتحدث النشرة؟ 
  يجب ان تحتوي على مصطلح "الطقس")

  ما ھو الطقس؟ حسنا، ما ھو المناخ؟ (يتم توضيح الفرق بين كل من الطقس والمناخ)

ثم يطرح سؤال: من يستطيع وصف حرارة الشمس في فترة الظھيرة في فصل الصيف؟ لماذا يحذروننا من الخروج في ھذا الوقت؟ 
  احدكم لضربة شمس؟ صف الحادثة ھل تعرض

  ھل الحظ احدكم أي اختالف في فصل الصيف من عام آلخر؟ مثال ھل الحظتم ارتفاع درجات الحرارة كل عام أكثر من السابق؟ 

  بالنسبة للشتاء، ما رأيكم باألمطار التي تسقط؟ كيف تصفون البرد الذي نعاني منه في الشتاء؟ 

  كم يتحدث عن حالة الطقس قديما عندما كانوا صغار ويقارنھا بالحالة ھذه األيام؟ھل سمعتم احد اقاربكم او والدي

  يتم مناقشة إجابات ھذه األسئلة كلھا بتعمق لمعرفة مدى مالحظة الطالب للتغيرات المناخية واالحوال الجوية القاسية. 

ھل تتابعون نشرة االخبار؟ ھل سبق وسمعتم عن الكوارث الطبيعية التي تحدث في عدة مناطق من العالم مثل الفيضانات وحرائق 
الغابات؟ ما سببھا؟ يتم التعليق على الحوادث المذكورة وتوضيح ان كل ھذا يحدث بسبب ما يسمى "التغير المناخي" الذي يسببه 

زيادة تركيز "غازات الدفيئة". بحيث يتم توضيح مفھوم التغير المناخي وانه ناتج عن زيادة تركيز  "االحتباس الحراري" الناتج عن
غازات الدفيئة. فما ھي الدفيئة؟ يتم توضيح مبدأ عملھا في حفظ الحرارة لتوفير الظروف المناسبة لنضج المحاصيل الزراعية، 

الجوي حول األرض. يتم شرح غازات الدفيئة وانواعھا وان التأثير الناتج وتوضيح ان غازات الدفيئة تعمل بنفس المبدأ في الغالف 
  عن زيادة تركيزھا يسمى "االحتباس الحراري". 

  يمكن االستعانة بالفيديو المرفق في الرابط التالي لتوضيح تاثير االحتباس الحراري واسبابه وبعض اثاره

https://www.youtube.com/watch?v=Sv7OHfpIRfU  
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  ثم يتم استعراض الدالئل العلمية التي تشير الى وجود تغيرات مناخية في الوقت الحالي. 

يطرح سؤال: كيف تمكن العلماء من معرفة ان ھناك تغيرًا مناخيًا عما كانت عليه األرض قبل مئات واالف السنين؟ علمًا بأنه لم 
ن ھناك ارصاد جوية قديما لمقارنة بياناتھا بالبيانات الحالية؟ يتم مناقشة اإلجابات المختلفة للطالب ثم توضيح كيف تمكن العلماء يك

  من دراسة تاريخ مناخ األرض. (يمكن ان يستعين المدرب بقطعة من جذع شجرة معمرة للتوضيح). 

ظاھر متعددة لتأثيرات التغير المناخي ويتم مناقشتھا مع الطالب يوضح المدرب أھمية الموضوع، ويعرض صورة تحتوي على م
  لتوضيح العواقب والمضاعفات الناتجة عن ھذا التغير.

  

ثم يعرض االحصائيات المتعلقة بالموضوع. ويوضح الوضع العالمي ثم يناقش الوضع الفلسطيني من حيث مدى مساھمة فلسطين 
  دى تأثرھا بالتغير المناخي.في انبعاثات غازات الدفيئة ومصادرھا وم

يتم في النھاية طرح سؤال "ماذا يمكن ان نفعل؟" لمواجھة مشكلة التغير المناخي. ويتم توضيح ان ھناك نوعين من االستجابة 
مناخية للتغير المناخي: أحدھا باتخاذ تدابير التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، واألخر من خالل إجراءات التأقلم مع التغيرات ال

  (يتم توضيح كال المفھومين). ويتم اإلجابة عليه من خالل العمل ضمن مجموعات. 

  التقييم:

  التقييم القبلي: 

يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

  ما الفرق بين الطقس والمناخ؟ -
 ما ھو التغير المناخي؟  -
 ما مبدأ عمل الدفيئة؟ -
 كيف يمكن ان نعرف كيف كان طقس األرض قبل مئات السنين؟   -
 ھل تتوقع ان فلسطين مسببة للتغير المناخي ام متأثرة به؟  -
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  التقييم البعدي: 

رجت بھا كل مجموعة حول يمكن تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس من خالل عمل المجموعات ومناقشة النتائج التي خ
  المھمة المطلوبة منھا. 
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  الفئة المستھدفة: 

  العاشر –الطالب من الصف السابع 

 

 ھداف الدرس: أ

 ان يتعرف الطالب على مفھوم المساحات الخضراء -
 ان يدرك الطالب أھمية المساحات الخضراء من النواحي البيئية والصحية والجمالية واالقتصادية واالجتماعية  -
 ان يتعلم الطالب مفھوم "جزر الحرارة الحضرية"  -
 ان يتعرف الطالب على دور الغابات في الحفاظ على التوازن البيئي واھميتھا -
  الغطاء األخضر وتشجيعهان يعي الطالب دور كل منا في الحفاظ على  -
 تعزيز روح العمل الجماعي ضمن فريق وأسلوب النقاش القائم على احترام راي االخر -

 

  مخرجات التعلم المتوقعة:

 بعد نھاية الدرس، يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على:

 إدراك مفھوم المساحات الخضراء ودورھا واھميتھا في كل نواحي الحياة -
 الحرارة الحضرية، وكيفية تخفيفهمالحظة تأثير جزر  -
 استيعاب دور الغابات في التوازن البيئي ومخاطر حرائق الغابات -
 تبني بعض الممارسات التي من شانھا الحفاظ على الغطاء األخضر -
 العمل ضمن فريق والنقاش الفعال -

  

  عناصر الموضوع:

  المساحات الخضراء واھميتھا  -
 جزر الحرارة الحضرية  -
  الغابات -
 نشاط عملي  -
 زيارة ميدانية -

 

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

 دقيقة للدرس (شرح ونقاش وتقييم ونشاط صفي) 90 -
 مدة الزيارة الميدانية تعتمد على عدد الطالب والمسافة -

  

  مقدمة:
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او األشجار، او يطلق مفھوم المساحات الخضراء على أي مكان ذو أسطح ذات نفاذية كالتربة المغطاة بالعشب، او االزھار، 
الشجيرات، وعناصر األثاث الزخرفية او الحضرية، وتستخدم للزينة او لالستخدام العام. وليس بالضرورة ان تحتوي المساحة 

. ويمكن 2م 20الخضراء على كل العناصر المذكورة، يكفي بعضھا لتعتبر مساحة خضراء، كما يجب ان تحتل مساحة ال تقل عن 
والمتنزھات والمالعب والمساحات الخضراء الصغيرة والحقول والمروج الصغيرة غير المستخدمة للزراعة  اعتبار الحدائق العامة

  واشجار الشوارع والمحميات الطبيعية مساحات خضراء. 

صالت، تتفاوت المساحات الخضراء في حجمھا، الغطاء النباتي، ثرائھا باألنواع الحية، جودة البيئة، القرب من وسائل النقل والموا
  المرافق، والخدمات المقدمة فيھا. 

المدن؛  في يعيشون الذين السكان نسبة زيادة إلى التحضر يؤدي
ويقلل المساحات  الطبيعة إلى الوصول من االمر الذي يحد
 البيئية، المخاطر لبعض التعرض من يزيد أن الخضراء ويمكن

والضوضاء، باإلضافة الى ارتباط الحد من  الھواء تلوث مثل
. المساحات الخضراء ارتباطا مباشرا بزيادة الكوارث الطبيعية

 المناطق جودة لزيادة مبتكرة أساليب الخضراء المساحات وتوفر
 . الحضر سكان ورفاھية صحة وتحسين الحضرية،

  

  أھمية المساحات الخضراء:   

تحمل المساحات الخضراء أھمية كبيرة وتقدم فوائد جمة للمجتمع والمناطق المحيطة بھا من كل النواحي؛ فھي تعمل على تحسين 
صحة االفراد والرفاھية االجتماعية وتعزيز التمتع بالبيئة. الى جانب تحسين جودة البيئة وتقليل اثار التغير المناخي والتلوث، 

  قتصادية. باإلضافة الى المنافع اال

 األھمية البيئية:  -1
تعمل المساحات الخضراء كمراكز لحماية الكائنات الحية وتكاثرھا والحفاظ على جودة النباتات والتربة والمياه. وذلك من  -

 خالل: 
o  تحسين الموائل لزيادة التلقيح: حيث ثبت ان المساحات

الخضراء تحافظ على وجود ونشاط النحل والحشرات األخرى 
ت) التي تعمل على نقل حبوب اللقاح ألنواع مختلفة من (الملقحا

النباتات؛ حيث توفر المساحات الخضراء المكان والغذاء الالزم لھذه 
 الحشرات. 

o  منع تجزئة الموائل: حيث ان تحويل المساحات الخضراء الى
استخدامات أخرى يؤدي الى تقسيم مجموعات الكائنات الحية التي 

ھا مما يؤدي الى نقصان اعدادھا وربما تعيش فيھا وھجرة جزء من
يؤدي الى انقراض بعض األنواع ذات االعداد القليلة. وبالتالي فإن 
الحفاظ على المساحات الخضراء يضمن الحفاظ على الكائنات التي 

 تعيش فيھا. 
 ات.التخفيف من اثار األحوال الجوية القاسية والمتطرفة كموجات الحر، واالمطار الغزيرة، والفيضان -
 الطبيعية.  األصوات وإنتاج البشرية األنشطة عن خفض الضوضاء الناتجة -
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من التلوث  يخفف أن) والعشب واألعشاب والشجيرات األشجار( النباتي للغطاء يمكن تنقية الھواء وإزالة التلوث حيث -
 ويحسن والصناعات الطرق على المرور حركة الناتج عن

 الجو في الكربون أكسيد ثاني مستويات ويقلل الھواء نوعية
 الكربون. تخزين خالل من

تعطي األشجار في الشوارع منظرا جماليا للبالد وتضفي  -
عليھا الحياة. كما تعمل على تنقية الھواء من الملوثات 
الناتجة عن حركة المركبات من خالل امتصاص الكربون 
وإطالق االكسجين. كما تعمل على تخفيض درجة حرارة 
الجو وتقليل خطر فيضانات الشوارع بعد االمطار حيث 

الجارية بدال من ابقائھا جارية على االسطح  تمتص المياه
االسفلتية واھدارھا دون االستفادة منھا في تغذية الخزان 

 الجوفي. 
تقليل تأثير جزر الحرارة الحضرية التي تحدث بسبب  -

 استبدال الغطاء األخضر باألسطح غير النفاذة مثل االسفلت واالبنية. 
 

  تأثير جزر الحرارة الحضرية: 

نه ارتفاع حرارة المناطق الحضرية المعمرة أكثر من المناطق الريفية المحيطة بھا، وذلك الن المناطق المرصوفة يعرف على ا
وذات األبنية تعمل على اختزان الكثير من الحرارة.  فيما تعمل االسطح الخضراء على توفير الظل وتقليل حرارة الجو عبر التبخر 

  لتربة الى الغالف الجوي. حيث ينتقل بخار الماء من النباتات وا

 

تؤثر ھذه الظاھرة على الصحة العامة وكفاءة المدن بما فيھا زيادة استھالك الطاقة، وزيادة تركيز الملوثات وغازات الدفيئة في 
ھواء الغالف الجوي، وتراجع جودة المياه، والتأثير على صحة االنسان وراحته. حيث ان ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوثات ال

يمكن ان تساھم في حدوث صعوبات التنفس، والسكتات الدماغية، والوفيات المرتبطة بالحرارة. كما تزيد من تأثير موجات الحر 
الشديدة "ھي عبارة عن الفترات التي تشھد ارتفاعا غير عادي في درجات الحرارة والرطوبة" والتي قد تكون شديدة الخطورة 

  ن خاصة بين األطفال وكبار السن والمرضى.وتسبب الوفيات في بعض األحيا

  لماذا تحدث ھذه الظاھرة: 
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  الفئة المستھدفة: 

  العاشر –الطالب من الصف السابع 

 

 ھداف الدرس: أ

 ان يتعرف الطالب على مفھوم المساحات الخضراء -
 ان يدرك الطالب أھمية المساحات الخضراء من النواحي البيئية والصحية والجمالية واالقتصادية واالجتماعية  -
 ان يتعلم الطالب مفھوم "جزر الحرارة الحضرية"  -
 ان يتعرف الطالب على دور الغابات في الحفاظ على التوازن البيئي واھميتھا -
  الغطاء األخضر وتشجيعهان يعي الطالب دور كل منا في الحفاظ على  -
 تعزيز روح العمل الجماعي ضمن فريق وأسلوب النقاش القائم على احترام راي االخر -

 

  مخرجات التعلم المتوقعة:

 بعد نھاية الدرس، يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على:

 إدراك مفھوم المساحات الخضراء ودورھا واھميتھا في كل نواحي الحياة -
 الحرارة الحضرية، وكيفية تخفيفهمالحظة تأثير جزر  -
 استيعاب دور الغابات في التوازن البيئي ومخاطر حرائق الغابات -
 تبني بعض الممارسات التي من شانھا الحفاظ على الغطاء األخضر -
 العمل ضمن فريق والنقاش الفعال -

  

  عناصر الموضوع:

  المساحات الخضراء واھميتھا  -
 جزر الحرارة الحضرية  -
  الغابات -
 نشاط عملي  -
 زيارة ميدانية -

 

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

 دقيقة للدرس (شرح ونقاش وتقييم ونشاط صفي) 90 -
 مدة الزيارة الميدانية تعتمد على عدد الطالب والمسافة -

  

  مقدمة:
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المنطقة الحضرية ھي المدينة، بينما المنطقة الريفية تقع في محيطھا. تصل حرارة وضوء الشمس الى المنطقتين بنفس الطريقة 
االسطح للحرارة؛ حيث ان مناطق وذات الشدة. فيما يحدث الفرق في درجات الحرارة بين المنطقتين بناء على مدى امتصاص 

األرياف مغطاة بالنباتات، العشب، األشجار، والحقول على مد البصر. تمتص النباتات الماء من األرض عبر الجذور، ثم تخزنه في 
مى األوراق والسيقان، لينتقل بعدھا الى ثقوب صغيرة في األوراق، تتحول بعدھا الى بخار ماء يطلق الى الھواء عبر عملية تس

  "النتح". تعمل ھذه العملية كمكيف ھواء طبيعي. 

وعلى النقيض، فإن المدن الكبيرة والمناطق الحضرية تفتقر الى الغطاء النباتي، حيث تحتوي على مساحات واسعة من الشوارع، 
واالرصفة، ومواقف السيارات، والكثير الكثير من األبنية. تتكون 

ة، اسفلتية، زجاجية، معدنية، ھذه المنشآت بالعادة من مواد اسمنتي
صلبة، وأسطح مظلمة. تعمل ھذه المواد الداكنة على امتصاص 
جميع االطوال الموجية للضوء الواصل اليھا من الشمس وتحولھا 
الى حرارة فتصبح االجسام دافئة. بينما يعكس اللون األبيض 
واأللوان الفاتحة جميع موجات الضوء، وبالتالي تحافظ على حرارة 

  سطح.    اال

ولتخفيف ھذا التأثير، تقوم بعض المدن بتغطية اسفلت الشوارع 
واالرصفة ومواقف السيارات واالسطح الداكنة بمواد عاكسة 

للضوء، مما يعمل على تخفيض درجة حرارة الھواء بشكل تدريجي وخاصة خالل أيام الصيف الحارة. اال ان الخيار األفضل ھو 
  مليون دوالر. 100طق الحضرية، االمر الذي يخفض تكاليف الطاقة بحوالي زراعة الحدائق وتخضير المنا

  

 األھمية االجتماعية والنفسية والصحية:  -2
توفر المساحات الخضراء فرصة لالستجمام وتأمل الطبيعة. وتعمل على تحسين جودة حياة السكان المجاورين للمنطقة  -

 ية. وتوفير أماكن لممارسة األنشطة الترفيھية واالجتماع
 الطبيعي الضوء من منتظمة يساعد وجود المساحات الخضراء على تحسين جودة النوم. حيث ان التعرض لجرعات -

 . الليل في أسھل النوم وتجعل المزاج، وترفع النھار، أثناء يقظة أكثر البقاء على تساعد الساطع
تعمل المساحات الخضراء على تحسين صحة االفراد، حيث تبين ان  -

قضاء بعض الوقت في الطبيعة يؤدي الى تخفيف التعب الذھني والعنف 
والتشدد الناتج عنه وتخفيف التوتر واالكتئاب. كما انھا تساعد على 
االسترخاء والراحة وتطوير النمو االجتماعي لدى األطفال. ويمكن تحسين 

دنية من خالل ممارسة بعض أنواع الرياضة كالمشي او الجري الصحة الب
في المساحات الخضراء والجلوس تحت اشعة الشمس في الھواء النقي. كما 
انھا تساعد على تخفيض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وتسريع 

 التعافي بعد الجلطات القلبية والعمليات الجراحية. 
 ية وارتباطا بالبيئة الطبيعية.توفر المساحات الخضراء راحة بصر -
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تواجد األطفال في البيئة الطبيعية و"التلوث بسبب اللعب فيھا" يؤدي الى تحسين صحتھم وزيادة شعورھم بالسعادة؛ حيث  -
يتعرض األطفال خالل ھذا اللعب الى أنواع من البكتيريا والفيروسات النافعة التي تساھم في تقوية جھاز المناعة لديھم. 

الدراسات ان لعب األطفال  وأثبتت
"باألوساخ" الطبيعية سواء من خالل الحفر 
في التراب او اللعب بالطين، او البستنة 
يساھم في تحسين مزاج األطفال وتقليل 
التوتر واالجھاد، وتحسين الصحة النفسية 
واألداء الدراسي. كما ان لھذه األماكن تأثيرا 
إيجابيا في عالج مشاكل فرط الحركة 

 ت االنتباه.وتشت
تحسين العالقات االجتماعية وتقوية الروابط  -

 والتفاعل بين افراد المجتمع. 
التقليل من ساعات استخدام األجھزة  -

 االلكترونية والجلوس امام الشاشات. 
، المھم Dالتواجد في المناطق الخضراء الطبيعية يؤدي الى التعرض ألشعة الشمس حيث يحصل االفراد على فيتامين  -

 لصحة االنسان وراحته وخاصة صحة العظام. 
تحسين النشاط البدني والتخفيف من السمنة، حيث ان وجود  -

المساحات الخضراء يشجع على ممارسة الرياضة كالمشي او 
الجري وأنواع أخرى من الرياضة، كما ان ممارسة الرياضة في 

ھواء الطبيعة يساعد في حرق الدھون بشكل صحي مع استنشاق ال
 النقي بعيدا عن التلوث.

تحسين أداء جھاز المناعة بما في ذلك البروتينات المضادة  -
للسرطان، وذلك من خالل االسترخاء والراحة التي توفرھا الطبيعة 
مما يرفع من كفاءة جھاز المناعة، او من خالل التفاعل مع عوامل 

 فيزيائية وكيميائية موجودة في الطبيعة الخضراء. 
 األھمية االقتصادية: -3
توفير الطاقة: وجود  -

المساحات الخضراء يقلل من تكاليف الطاقة المستخدمة في تبريد المباني، حيث 
تعمل النباتات على تحسين تيارات الھواء كما تعمل على توفير الظل؛ االمر الذي 

 يوفر تأثيرا مبردا ويساھم في خفض درجة حرارة الھواء. 
 

وجود المساحات الخضراء ذات المظھر الجميل الى جذب  قيمة العقارات: يؤدي -
السكان والزوار واالستثمارات الى المنطقة. ويمكن ان تجذب استثمارات اجنبية 

 الى المنطقة مما يساھم في النمو االقتصادي المحلي. 
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زيادة اإلنتاجية: تدعم البيئة الخضراء صحة االفراد مما يؤدي الى انتاج  -

 السمنة بسبب اإلنتاجية فقدان كفاءة وانتاجية، حيث يعتبر قوى عاملة أكثر
 وبالتالي،. الشركات على تؤثر التي الرئيسية التكلفة عوامل من واالكتئاب

 الصحة يحسن أن يمكن الخضراء المساحات إلى الوصول تحسين فإن
 التغيب تقليل خالل من كبيرة اقتصادية فوائد عنه وينتج والبدنية العقلية

 . اإلنتاجية وتحسين

  

  

  الغابات واھميتھا: 

 وسبل للحيوانات الموائل توفير جانب إلى. نستخدمه الذي الخشب إلى نتنفسه الذي الھواء من بقائنا، أجل من الغابات على نعتمد
 من الرغم على ذلك، ومع. المناخ تغير من وتخفف التربة انجراف وتمنع المياه، مستجمعات حماية أيًضا الغابات توفر البشر، عيش

  .باالختفاء لھا نسمح زلنا ما الغابات، على اعتمادنا

 بشكل والوقود والغذاء واألمن العيش وسبل المأوى الغابات لنا توفر: الغابات على يعتمدون شخص مليار 2 من أكثر -
 . مباشر غير أو مباشر

 البشر ومعيشة البيولوجي للتنوع الموائل -
٪  80 تضم فھي. المتنوعة الحيوانات ألنواع موائل الغابات توفر -

 مصدر تشكل أنھا كما العالم، في األرضي البيولوجي التنوع من
 .البشر من العديد رزق

 أنحاء جميع في شخص مليون 13 من ألكثر وظائف الغابات توفر -
 الغابات، في شخص مليون 300 يعيش ذلك، إلى العالم: باإلضافة

 . األصليين السكان من مليون 60 ذلك في بما
 العالم في الكربون مستودعات أكبر الغابات تعد المحيطات، بعد -

  :وتشمل. اإلنسان لرفاه مھمة تعتبر التي البيئي النظام خدمات توفرو
o ربع تخزين يتم وحدھا، االستوائية الغابات في. المناخ تغير تسبب التي الضارة الدفيئة الغازات امتصاص 

 .وتحتھا األرض فوق الحيوية الكتلة في الكربون من طن تريليون
o وغيرھا واالستحمام للشرب النظيفة المياه توفير 

 .المنزلية االحتياجات من
o كمية إبطاء أو وتقليل المياه مستجمعات حماية 

 المجاري تصل التي الكيميائية والمواد التآكل
 .المائية

o والدواء. الغذاء توفير 
o مثل الطبيعية الكوارث في مؤقت كمخزن العمل 

 .واألمطار الفيضانات
o في البرية األنواع نصف من ألكثر الموائل توفير 

 .العالم
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  غابات االمازون المطيرة: 

 األوروبي، االتحاد مساحة من أكبر مساحة على أي مربع، كيلومتر مليون 5.5 مساحة على تمتدو العالم في مطيرة غابة أكبر ھي
  .األرض في الجارية العذبة المياه من %20 نحو على فيھا الجاري األمازون نھر ويحتوي. الجنوبية أمريكا في دول تسع عبر متدوت

 والحيوانات النباتات أنواع عدد ثلث على تحتوي أنھا إال األرض، سطح من %4 سوى تغطي ال األمازون منطقة أن من الرغم وعلى
 مليون 2.5 من أكثر فھناك األرض، على الحياة كتلة من %10 نسبة األرض، وتضم على التي الحية الكائنات وبقية والحشرات

 العثور الثدييات. كما تم من نوًعا 430 وحوالي األسماك من نوع 3000و الطيور، من نوع 1300 الحشرات، وحوالي من نوع
 التي األطعمة في موجودة أو مھمة طبية لھا استخدامات منھا كثير. األمازون غابات في النباتات من نوع 40000 من أكثر على

 بعملية التمثيل وعندما تقوم ھذه النباتات. المطيرة ھذه الغابات في والقھوة والفلفل والقرفة والفانيليا الشوكوالتة تزرع نتناولھا حيث
 الجانب طول على المسام من الماء بخار النباتات حيث تطلق النتح، عملية خالل من بھا الخاصة الطقس تخلق فإنھا الضوئي،

 المورقة الغابة محتبسة في المياه تبقي التي تشكيل الغيوم الكثيفة خالل من الحياة على يحافظ للرطوبة التدفق ھذا. ألوراقھا السفلي
 الھواء يرتفع الغابة، فوق المطر يسقط فعندما األمازون، في الطقس على فقط تؤثر ال الظاھرة النھر بعد سقوطھا. ھذه في وتتدفق
 االسفنجة يشبه ھذه الغابات ما وتشكل .األميال آالف بعد على المحيط من الرطوبة من المزيد ويسحب الجو، في عالياً  الدافئ

 نحو الضوئي التركيب عملية عبر لتنتج أشجارھا تمتصه الذي الكربون أكسيد ثاني من كبيرة كميات وتختزن تمتص التي الضخمة
 في الكربون دورة في جوھريا دورا تلعب ألنھا" األرض رئة" بأنھا وصفھا على العلماء اعتاد لذا .كوكبنا في األكسجين من 20%

 الغالف إلى الكربون أكسيد ثاني غاز إطالق في ستسبب الغابات إزالة عمليات من العلماء ويحذر مناخھا، في تؤثر التي األرض
 أكسيد ثاني من العالم انبعاثات تصل الحالي، الوقت في األرض. حرارة درجة وارتفاع المناخي التغيير في سيُسھم ما الجوي

% 5 أي( الكربون أكسيد ثاني من طن مليار 2 األمازون غابات تمتص. عام كل طن مليار 40 حوالي الجوي الغالف إلى الكربون
  .المناخية التغيرات منع في حيوياً  دورھا يجعل مما ،)السنوية االنبعاثات من

  

 أكبر على الحفاظ أجل من دولية، احتجاجات موجة معھا أشعلت البرازيلية، األمازون غابات أنحاء في حرائق عدة اشتعلتوعندما 
 النيران ولكن الكربون، أكسيد ثاني امتصاص في تأثيرھا اضمحالل فقط تعني ال األمازون حرائقف .العالم في المطيرة الغابات
 يكون ما وغالباً  فاعل، بفعل ھي بل تلقائية، غابات حرائق ليست الحرائقوھذه  .يومياً  الكربون من األطنان ماليين عنھا ينتج نفسھا
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 غابات إزالة لعمليات طويل تاريخ ناكوھ .الماشية وتربية الزراعة أجل من الغابات يزيلون الذين األراضي منتزعو وراءھا
 يجعل مما األمطار، موسم أثناء النباتي الغطاء قطع طريق عن الغابات األشخاص يزيل. بالبطء تتسم كانت ولكنھا األمازون،
 يحتاج قد الزراعية األغراض أجل من بالكامل الكثيفة الغابة إزالة ولكن الجفاف، موسم في يحرقونھا ثم للجفاف، عرضة األشجار

 .والحرق القطع بين ما السنوات من العديد إلى

 

  تعريفات:

  الملقحات: ھي حيوانات تساعد النباتات في االثمار من خالل نقل حبوب اللقاح من زھرة الى أخرى وتلقيح النبات. 

 االزھار او للسيقان النتح يحدث قد األوراق. وخصوصاً  للھواء المعرضة النبات أجزاء من بخار شكل على الماء النتح: ھو خروج
  النباتية. المسام طريق عن وذلك الجذور او

تسمى أيضا االسطح المسامية، وھي عبارة عن االسطح التي تسمح بتغلغل المياه في التربة لغسل وتصفية الملوثات االسطح المنفذة: 
  وتغذية الخزان الجوفي. مثل االسطح المزروعة، األعشاب، الحصى.

يجبرھا على الجريان. مثل االسطح االسفلتية،  االسطح غير المنفذة: ھي أسطح صلبة ال تسمح للمياه بالنفاذ من خاللھا مما
 واالسمنتية، واالرصفة. 

 :احصائيات

 زيادة أن إلى التقديرات تشير بالحرارة، المرتبطة الوفيات ومعدل المحيطة المناخية الظروف بين العالقة إلى استناًدا -
 متوسط انخفاض إلى تؤدي أن يمكن الحضرية المناطق في النباتي الغطاء نتيجة وجود٪ 10 بنسبة السطحي االنعكاس

 ة.الحرار موجات خالل٪ 7 بنسبة الوفيات في

 الترفيھية، المناطق إلى الوصول وعدم الحركة على القدرة بسوء المرتبط البدني الخمول أن إلى الحديثة التقديرات تشير -
 .العالمية الوفيات من٪ 3.3 يمثل

 حسب االحصائيات العالمية، فإن اعلى نسب من المسطحات الخضراء في العالم تقع في المدن التالية:  -
o  54موسكو% 
o  47سنغافورة% 
o  46سيدني% 
o  45.5فيينا% 

  فيما توجد اقل المساحات الخضراء في المدن التالية: 
o  2دبي% 
o  2.2إسطنبول% 
o  2.5مومباي% 
o  2.8شنغھاي% 

 حوالي ثلث مساحة المملكة المتحدة ھي مساحات خضراء طبيعية ومسطحات مائية.  -
 30في العقدين األخيرين، لم يعد األطفال يخرجون للعب في المساحات الخارجية. حيث يقضي الطفل األمريكي اقل من  -

 االلكترونية.  ساعات يوميا امام الشاشات 7دقيقة في اللعب في المساحات الخارجية، فيما يقضي أكثر من 
 وعندما. إفريقيا جنوب بحجم مساحة وھي الغابات، من ھكتار مليون 129 حوالي العالم فقد ،2015 و 1990 عامي بين -

 االنھيار.  في يبدأ بأكمله البيئي بل النظام فقط؛ تذھب التي ھي األشجار ليست نتحدث عن الغابة،
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  أھمية الموضوع:

ھي والمجاري المائية أماكن عامة مھمة في معظم المدن. فن الحدائق والمساحات الخضراء ا
الصحة على المفتقر لمقومات االستدامة من آثار  ينتجه التحضر السريعتوفر حلوالً لما 

. والفوائد االجتماعية واالقتصادية التي تحققھا المساحات الخضراء البيئية والسالمة
أن ينظر إليھا في سياق القضايا العالمية الحضرية ھي على نفس القدر من األھمية، وينبغي 

مثل تغير المناخ، واألولويات األخرى المنصوص عليھا في أھداف التنمية المستدامة، بما في 
  .ذلك المدن المستدامة والصحة العامة والمحافظة على الطبيعة

المستدامة لمدننا. والمساحات الخضراء  توفر المساحات الخضراء الحضرية فرصًا كبيرة إلحداث تغيير إيجابي وتحقيق التنمية
العامة المفتوحة لممارسة رياضة المشي، وركوب الدراجات، واللعب واألنشطة األخرى التي تمارس في الھواء الطلق يمكن أن 

. المنخفضوعات السكانية ذات الدخل تحّسن التنقل اآلمن وتوفير الخدمات األساسية للنساء وكبار السن واألطفال، فضال عن المجم
 يقلل مما النقل، وأنظمة السيارات استخدام تقليل إلى الھوائية لدراجاتالترفيه وقيادة ا في الخضراء المساحات استخدام يؤدي قدو

 الطلب من ويقلل مخفّضة حرارة درجات والنباتات لألشجار اإلضافي النمو يوفركما . الطاقة ونفقات األحفوري الوقود استخدام من
 .الطاقة وتكاليف الھواء تكييف على

 

 :الوضع العالمي

حيث . التاريخ في الحضرية التحتية للبنية مشروع أغلى بوسطن مدينة رعت الماضية، عاًما عشر الخمسة مدار على -
 الخضراء المساحة من يزيد مما ،فوقه حضرية حدائق ويخلق األرض تحت سريع طريق يقوم المشروع على انشاء

 .للمدينة

  

يعيش أكثر من نصف سكان العالم حاليا في المناطق الحضرية، مما يشكل ضغطا وعبئا على الموارد الطبيعية والمساحات  -
 الخضراء المحدودة أصال. 
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على مستوى العالم ككل، تعتبر حماية المساحات الخضراء والحياة البرية مھمة جدا بالنسبة لسكان الجزر بشكل خاص.  -
ق المحمية في الجزر، باإلضافة الى مشاريع انشاء الحدائق البيئية الممولة اخذ في االزدياد بشكل ولذلك، فإن عدد المناط

 مستمر. 
 من% 40 تخصيص يتم الصينية شينزھن مدينة ففي. العالم حول المدن تخطيط في الشاسعة للفروق إحصائيات تشير -

 الخضراء المساحات زيادة على بكين العاصمة تعمل كما. البناء قطاع ازدھار من بالرغم الخضراء، للمناطق المساحة
 .الكلية المساحة من%  45 عن اليوم تزيد والتي ھا،في

 المنتشرة الحدائق بفعل األخضر اللون نيويورك مدينة مساحة ربع حوالي يحمل إسمنتية، كمدينة سمعتھا من بالرغم -
 .بھا باالستمتاع األمريكية المدينة لسكان للسماح سابقة صناعية بمناطق

 ،2018 عام في باريس شھدته الذي المياه فيضان من للحد المياه امتصاص في الخضراء للمساحات أخرى أھمية تتمثل -
 المصاحبة المياه صد لھا المخطط الخضراء للمساحات يمكن. الفرنسية العاصمة مساحة من% 9.5 الخضرة تغطي حيث

 الفيضان إدارة نظام في ضروريا عامال الخضراء المساحات تلك يجعل بما منھا، السكنية المناطق وحماية للعواصف
 .2020 خالل عام جديدة شجرة ألف 20 زراعة على باريس وتعمل. بالمدينة

  :لوضع الفلسطينيا

. وأوروبا وأفريقيا آسيا الثالث القارات التقاء نقطة في موقعھا بسبب والحيوانات النباتات حيث من غنية برية حياة فلسطينتضم 
 2700 لحوالي موطن ھي فلسطينف. فلسطين في اكبيرالنباتي  التنوع تجعل متنوعة اتومناخ ومنافذ موائل تضاريسھاحيث تخلق 

 الحيوانات من كبيرة لمجموعة موطن ھو المتوسط، األبيض البحر شرق جنوب طول على الواقع غزة، قطاع .البرية النباتات من نوع
 الخضراء المساحات من متنوعة جموعةم غزة، قطاع في الرئيسية المدينة ھي، وغزةوتضم . غزة وادي سيما وال ؛.والنباتات
  . المجتمعية والحدائق العامة الحدائق مثل الحضرية

 البريطاني االنتداب تحت فلسطين في الطبيعية المحميات حديد اولىت تموقد . األنواع من العديد الفلسطينية الطبيعية المحميات تضم
 دونماً  699395 . فقد تم تحديد حوالياإلسرائيلي االحتالل تحت إضافية محميات طبيعية عن اإلعالن تمثم . 1917-1948

 وضعتھا التي الوطنية المكانية للخطة وفًقاو. الغربية الضفة مساحة من٪ 12.35 تشكلكمحميات طبيعية من قبل اإلسرائيليين، 
 وتقع. دونم 511،578 تشكل والتي طبيعية، كمحميات الغربية الضفة منطقة من تقريبًا٪ 9 يينتع تم الشريكة، الفلسطينية الوزارات

   .الساحلية شبه والمنطقة األردن وغور الوسطى، المرتفعات تليھا، الشرقية المنحدرات في المحميات ھذه معظم

 الطبيعية المحمياتجزؤ من  سوى تسليم يتم لم ،)1998( ريفر واي ومذكرة) 1994/1995( والثاني األول أوسلو التفاقي وفًقا
٪ 16.4 يعادل ما أي دونمًا، 83،762 مجموعه ما تشكل وھي. الفلسطينية الوطنية السلطة إلى" ب" و" أ" المناطق في الموجودة

 العالية القيمةذات و شھرة كثرھذه المحميات الطبيعية األ بين من. الغربية الضفة منطقة فيالمحميات الطبيعية  مساحة إجمالي من
في  طمون، الخليل محافظة في سوبا، هللا رام محافظة في عمار ودير: محمية سيريس والمغير في محافظة جنين، البيولوجي للتنوع

 يشاركون اإلسرائيلية اإلدارة تستخدمھم الذين والموظفون . فلسطينية وزارات، ومحميات أخرى تدار جزئيا من قبل طوباس محافظة
  .الفلسطينيين نظرائھم مع اإلدارة تنسيق في
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  محمية طمون  محمية سيريس

 من٪ 81.6اإلسرائيلية، وتمثل  لسيطرةتخضع ل تزال ال حيث "ج" المنطقة داخل تقعمحميات الطبيعية ال معظم فإن ذلك، ومع
 للفلسطينيين يمكن ال .الطبيعيةفصايل  ومحمية جدي عينمحميات  ھي وأكبرھا .الغربية الضفة منطقة في الطبيعية المحميات
 المحميات من٪ 36.2 أنكما . والحفظ اإلدارة ألغراض حتى وال" ج" المنطقة في الموجودة الطبيعية المحميات من أي إلى الوصول
  .المغلقة العسكرية والقواعد المناطق مع تتداخل٪ 39.5 و اإلسرائيلية المستوطنات مع تتداخل الطبيعية

    

  محمية عين جدي  محمية فصايل

 

 وفي محاوالت الفلسطينيين لزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الفلسطينية، نذكر مدينة روابي كأحد اھم األمثلة: 
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يبذل مطورو مدينة روابي كل الجھد الممكن لبنائھا كنموذج لمدينة خضراء تحتضن الفلسطينيين، وتوظف الخطة الرئيسية ممارسات 
رؤيتھا على أن تكون مدينة خضراء نموذجية في  روابيحيث تركز  .بيئيًا تحافظ على سمات وخصائص المناظر الطبيعيةمسؤولة 

كما أن ندرة  .فلسطين، مع الفوائد المترتّبة على اھتمامھا بالجانب البيئي للحفاظ على نوعية حياة أفضل لألجيال الحالية والقادمة
ا بيئيًا بشكل سليم في فلسطين تضع ضغوطا على النظم البيئية المحلية الحساسة التي تستخدمھا األماكن الترفيھية المحافظ عليھ

وترحب حديقة روابي الكبيرة التي ة. م اإليجابي والحذر للمناطق العاماألسر كمناطق تجمع وتنّزه، كما أنھا تشجع على االستخدا
ويشرف مدراء الحديقة واألماكن  .قرية مجاورة 16ألفاً من أھالي  53يسھل الوصول إليھا، بالمقيمين في المدينة إضافة إلى 

الترفيھية عليھا لضمان التزام زوارھا باألسس العامة للحفاظ عليھا، وتأمل روابي أن تساھم بشكل كبير في تعزيز أنماط التنّزه في 
المناطق الطبيعية المفتوحة، الحياة 
 .الخارجية النشطة وزيادة التقدير البيئي

تتميز حديقة روابي بمناظر طبيعية مع س
النباتات المحلية المقاومة للجفاف والنباتات 
المحلية األخرى، وتشمل الزراعة ستة 
أنواع من األشجار التي حددھا برنامج 
النمو من أجل برنامج فلسطيني أخضر 
أكثر مالءمة لمناخ روابي، وستوفر 
الحديقة مساحة مفتوحة واسعة ومكانا 

عائالت واألصدقاء بعد ظھر يوم ترفيھيا لل
الجمعة وأوقات الفراغ األخرى، كما 
ستتميز بحوض طبيعي لتتدفّق المياه 

  الموسمية من خالل وادي روابي وكذلك مسارات المشي والمالعب.

 

  العواقب والمضاعفات: 

 تكوين من المدن في المرتفع نفاذيةالال معدل يزيد حيث ،في تفاقم مشاكل بيئية متعددة الخضراء المساحات نقص ساھمي -
 . الفيضانات حوادث شدة من ويزيد ،الھواء جودة على ويؤثر الحضرية، الحرارة جزر

 المتقدمة البلدان من العديد في السكان تصيب التيوالنفسية  العقلية واألمراض السمنة أوبئة تتفاقم العالمي، الصعيد على -
مرتبطة الھذه المشاكل  كل. تقريبًا شخًصا 20 كل من واحد على االكتئاب مثل حاالت تؤثر حيث، العالم حول والنامية
 وتقل فيه المساحات الخضراء والغطاء النباتي.  تحضرا يزداد عالم في المعاصرة الحياة أنماط نتاج يھ العامة بالصحة
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 التي المخاطر أكبر من الموائل فقدان يُعد -
 إلى الغابات تحويل يتم إذ النّباتّي، التّنوع تواجه
 يكون منھا يتبقى وما زراعيّة، وأراٍض  مراِع،

 .األشجار وقطع للحرائق، عرضة
 في يؤدي الذي لالستھالك النباتات تتعّرض -

 محددّة، أنواع انقراض إلى األحيان بعض
 بالخشب، لالتّجار تُقطع األشجار فبعض
 تجارة في الستخدامھا تُقطع النّباتات وبعض

 للحيوانات المفرط االستغالل أنّ  كما األدوية،
 وتلقيح البذور، نشر في دورھا من يحد

 على النّباتي للتنّوع تھديداً  يشكل مما النّباتات،
 .الطّويل المدى

 

  ماذا يمكن ان نفعل؟

 الرفاھية وتحسينوزيادة النشاط البدني  الشخصية، الصحة لتحسين الحالية الخضراء والمساحات الحدائق من االستفادة -
 . الشخصية

 . واألنشطة التي تقام فيھا المشتركة يةالمجتمع حدائقال في المشاركة -
 .الخضراء المساحات فوائد حول ةعائلالونشر الثقافة والمعرفة بين األصدقاء والجيران  -
 .العامة الخضراء المساحات من لمزيد الدعوة -
 بھا ورعايتھا.انشاء الحدائق المنزلية والمدرسية وفي أماكن العمل واالھتمام  -
ادماج المساحات الخضراء في التصاميم الھندسية الحديثة لألحياء السكنية والمرافق المجتمعية والمجمعات التجارية  -

 وحتى مشاريع النقل والبنية التحتية. 
 إطالق مبادرات لتخضير المدينة وإعادة تأھيل المناطق الصناعية. -
 وحماية المساحات الخضراء وزيادتھا. إطالق المبادرات لتعزيز التنوع البيولوجي  -
 الترويج لمفھوم المساحات الخضراء واھميتھا من خالل المواقع االلكترونية. -
 التعاون مع منظمات المجتمع المحلي لتشغيل المساحات الخضراء وصيانتھا وإقامة األنشطة والفعاليات المختلفة فيھا.  -

 

 األدوات التعليمية ووسائل التدريس:

  علم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: يمكن للم

 عرض تقديمي يعرض اھم االحصائيات المحلية والعالمية والصور التوضيحية المتعلقة بالموضوع -
 مطبوعات تحمل صور متعلقة بالموضوع -
 العصف الذھني والنقاش الجماعي  -
 العمل ضمن مجموعات -
 زيارة ميدانية -
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  الجانب العملي: 

مجموعات تحصل كل منھا على صورة او مجموعة من الصور وتقوم بنقاشھا وعرضھا حسب  5يتم تقسيم الطلبة الى  -
  المطلوب منھا. 

يتم تنظيم رحلة ميدانية الى احدى الحدائق او المناطق او المحميات الطبيعية، ويقوم الطالب بتصوير المنطقة ومعالمھا  -
نتھاكات التي تتعرض لھا. ويطلب من كل مجموعة تقديم تقرير حول المنطقة التي تمت زيارتھا يتضمن وتوثيق جمالھا واال

 أبرز معالمھا والمشاكل الموجودة فيھا مع اقتراح بعض الحلول لھذه المشاكل. 

 

  تطوير األساليب والوسائل التدريسية:

  يتم تقسيم الطلبة الى مجموعات متعددة، بحيث تحصل كل مجموعة على صورة: 

تأخذ المجموعة األولى صورة لمدينة مكتظة باألبنية والسيارات والمصانع. ويطلب من الطالب التعبير عن شعورھم عند  -
ومدى التلوث الذي  رؤية ھذا المظھر الحضري، وكذلك كيف سيكون شكل الحياة لو كانوا يعيشون في ھذه المدينة،

 يتعرضون له. 
  يناقش بعدھا المدرب قضية التمدد العمراني وتأثير الجزر الحضرية، ومخاطر ھذه الظواھر.

تحصل المجموعة الثانية على صورة لمنطقة ريفية خضراء محاطة ببعض المساكن والحيوانات البرية، وتناقش شعورھا  -
 لو كانت تعيش في منطقة خضراء صحية. عند رؤية ھذه المناظر، كما تصف شكل الحياة 

تحصل المجموعة الثالثة على صورة لمنتزه او حديقة خضراء مليئة بالزھور واأللعاب وفيھا مجموعات من العائالت  -
واألصدقاء واألطفال واالفراد. يتخيل الطالب انفسھم في تلك الحديقة ويصفون شعورھم، واألنشطة التي سيقومون بھا، 

 ن يودون مشاركتھم في تلك النزھة. واألشخاص الذي
تحصل المجموعة الرابعة على صورة لمدرسة وصورة لمجمع تجاري وأخرى لمشفى. محاط كل منھا بحدائق خضراء  -

جميلة. يصف الطالب شعور الطالب والمرضى واالفراد الموجودين في كل من المدرسة والمجمع والمشفى، ويوضحون 
الخضراء على صحتھم وتعافيھم ومدى استيعاب الطالب لدروسھم، ومدى تشجيع حركة اثر وجودھم في مثل تلك البيئة 

 التجارة. 
يتم إعطاء المجموعة الخامسة صورة إلحدى الغابات (غابات االمازون مثال)، بحيث تقوم المجموعة بمناقشة أھمية  -

 الغابات في حفظ التوازن البيئي. 
مية الغابات في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج االكسجين يعلق المدرب على الموضوع من خالل توضيح أھ

 والحفاظ على حرارة الكوكب مناسبة. 
يناقش المدرب أھمية المساحات الخضراء من كل النواحي الصحية والبيئية واالقتصادية والجمالية والنفسية واالجتماعية.  -

للنشاط البشري المدمر للبيئة، وأسباب تعدي البشر على  ثم يقوم بعرض الصورة التالية ومناقشة التناقض الموضح فيھا
 المناطق الخضراء. 
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يعرض المدرب بعض االحصائيات العالمية المتعلقة بالمساحات الخضراء والوضع العالمي. كما يعرض بعض الصور  -

  المتعلقة بالوضع الفلسطيني. ويناقش اليات الحفاظ على المساحات الخضراء ودورنا كأفراد ومؤسسات في تخضير بالدنا. 

  

  التقييم:

  التقييم القبلي: 

يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

 ما ھو تأثير جزر الحرارة الحضرية؟   -
 ما ھي المساحات الخضراء؟  -
 ھل سبق وان ذھبتم في رحالت عائلية او مدرسية الى مناطق ومحميات طبيعية؟  -
 ما تأثير المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية على صحة ونفسية االنسان؟  -
  ما أسباب تراجع الغطاء النباتي؟  -

  

  التقييم البعدي: 

يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل كتابة األسئلة التالية على أوراق وطيھا وترك الطالب 
  قوم باإلجابة على السؤال الذي حصل عليه:يسحب احدى األوراق ثم ي

 صف المنطقة التي تعيش فيھا من حيث وجود المساحات الخضراء. ماذا يمكن ان تفعل لزيادة الرقعة الخضراء؟  -
 ما أھمية الغابات بالنسبة لصحتك وجودة حياتك؟  -
 كيف تحافظ على المساحات الخضراء في بالدك؟  -
 سطين. اذكر بعض المحميات الطبيعية في فل -
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  الفئة المستھدفة: 

  العاشر –الطالب من الصف السابع 

 

  ھداف الدرس: أ

 ان يتعلم الطالب مفھوم حماية البيئة -
 ان يدرك الطالب معنى ان يكون من حماة البيئة -
 ان يتعرف الطالب على بعض الحركات البيئية -
 الطالب بعض الوسائل واألساليب لحماية البيئة المحلية ان يقترح -
 تعزيز روح العمل الجماعي ضمن فريق وأسلوب النقاش القائم على احترام راي االخر -

 

  مخرجات التعلم المتوقعة:

 بعد نھاية الدرس، يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على:

 الحركات البيئيةإدراك مفھوم حماية البيئة والتسلسل التاريخي لظھور  -
 استشعار أھمية ان يكون من حماة البيئة  -
   الحياتية والفعاليات التي تجعل منه ناشطا فعاال في مجال حماية البيئة تبني بعض الممارسات -
 العمل ضمن فريق والنقاش الفعال -

  

  عناصر الموضوع:

 حماية وحماة البيئة  -
 الحركات البيئية  -
  نشاط عملي  -

 

  مدة الدرس والنشاطات العملية: 

 دقيقة للدرس (شرح ونقاش وتقييم قبلي) 50 -
  والتقييم البعدي دقيقة للجانب العملي الصفي ونقاشه 30 -
  دقيقة لعرض ونقاش النشاط العملي الخارجي 30 -
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  مقدمة: 

 وتسعى البيئة، رفاھية على تركزالفلسفية التي  أو جتماعيةاال حركة" على الenvironmentalismيطلق مصطلح "حماية البيئة 
 جانب إلى والنباتات، والحيوانات واألرض والھواء الماء ذلك في عليھا بما والحفاظ لألرض البيئي النظام عناصرلحماية الطبيعة و

 منع وكذلكالبيئي  الضرر تصحيح علىھذه الحركة أيضا  تعمل .والمحيطات والصحاري المطيرة الغابات مثل بأكملھا الموائل
 لھا عرضتت التي التھديدات عن البيئة حماية دعاة يتحدث ما غالبا. العالم حول بيئية مجموعاتمن خالل نشاط  المستقبلي، التدمير
  وقطع األشجار والتحضر واالحتباس الحراري وسوء إدارة الموارد الطبيعية.  السكاني واالكتظاظ التلوث من األرض

لصالح  وتعمل حماية البيئة على المستويين الشخصي والسياسي؛ فحماة البيئة يقومون بأشياء أفضل 
 التي الشركات ودعم ،الطبيعية المنتجات واستخدام التدوير، إعادة مثلاألرض 

 تساعد التي القوانين تدعم فھي السياسية، الناحية مناما . بالبيئة تضر أال تحاول
 .التلوث كافحةم قوانين مثل البيئة،

  الجذور التاريخية:   

 ظھرفقد  ذلك، ومع. والسبعينيات الستينيات في كحركة البيئةحماية  بدأت
 بعض تحتوي، حيث األقل على عام 5000 قبل البشري السجل في البيئي الوعي

 جماح كبح وأھمية البرية، الحياة قدسية حول دروس على األولى اإلنسانية القصص
 النفايات إدارة وتمارس اإلنسان صحة على التلوث آثار تدرك السند حضارة كانت وقد .الطبيعي العالم برعاية والتزامنا قوتنا،

 سقطت لقد: "قائالً  أسفه عن أفالطون الفيلسوف عبر التربة، تآكل إلى الغابات إزالة أدت حيث اليونان، فيو. الصحي والصرف
 التربة تآكل تأثير وبيرو والھند الصين في المجتمعات أدركتو". لألرض عظمي ھيكل سوى يتبق ولم ثراًء، األكثر األجزاء جميع

   .المغذيات تدوير وإعادة ،والدورات الزراعية المدرجات، إنشاء خالل من ومنعته

 حد ،1306 عام في. النحاس مناجم في األحماضب تلوثال مثل البيئية الصحة مشاكل بمراقبة وجالين أبقراط اليونانيون األطباء بدأ
 بيتر الھولندي الفنان رسم عشر، السادس القرن في. الدخاني الضباب بسبب لندن في الفحم حرق من األول إدوارد اإلنجليزي الملك

 ھوجو الھولندي المحامي وكتب األنھار، في يفرغ الذي التلوث من وغيرھا الخام الصحي الصرف لمياه مشاھد إلدر بروغل
 والبستاني الطبيعة عالم كتب عشر، السابع القرن فيو .الطبيعي القانون انينتھك والحرب التلوث أن مدعياً  ،"الحر البحر" جروتيوس

 الحكومات بدأت حيث أوروبا،في " متجددةال" ظھور للطاقة أول األحداث ھذه ألھمت". الجحيم ضواحي" تشبه لندن أن إيفلين جون
 .الرياح وطاقة المياه دعم في

 ألنھا لقضايا البيئة ضعيف فھم الثقافاتبعض  لدى كانفيما 
ولكن . والتنمية التكنولوجيا خالل من األرض عن نفسھا فصلت

 العديد في الصناعية الثورة تسببت عشر، التاسع القرن من بداية
 تأثير له كان سلوكھم أن الغربيون أدرك ؛ حيثالتغييرات من

 ونيويورك لندن في المتنامية الصناعية المدن في .البيئة على سلبي
 والماء الھواء تلويث في الفحم حرق مصانع تسببت وشيكاغو،

 في والمنازل المصانع لبناء األخشاب إلى الحاجة تسببت بينما
 تشعر الناس من مجموعات كانت نسبيا، صغير نطاق علىات. في ذلك الوقت، الحيوان حياة وتدمير واسع نطاق على الغابات إزالة
 المھتمين األشخاص ھؤالء أصبح. االحتجاجات وبدأوا أندية آخرون شكل بينما البيئية النظم العلماء درس. البيئة مستقبل إزاء بالقلق

 في حدثت البرية والحياة الطبيعية الموارد على والحفاظ التلوث ضد االحتجاجات بعض. "البيئة على الحفاظ دعاة" باسم يعرفون
  .البيئةالحفاظ على  قضايا على العظيم والكساد العالميتان الحربان طغت الحظ، لسوءولكن . عشر التاسع القرن أواخر
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 والمواد الذرية الطاقة الجديدة التكنولوجيات أدخلت. اقتصادية طفرة أمريكا شھدت الثانية، العالمية الحرب تلت التي السنوات في
 االقتصاد سمح. االستھالكية والمنتجات الزراعة في التقدم إلى أدى مما الحشرية، المبيدات مثل الكيميائية، والمواد االصطناعية

 أجل من المدن خارج األراضي تجريف تمو. مرتفعة بأسعار المرافق من وغيرھا وسيارة منزل باقتناء المتوسطة للعائلة المزدھر
وما  السيارات ، كما زادت اعدادالسلع من المزيد إنتاج بسبب التلوث من المزيد الجديدة المصانع وأصدرت الضواحي، تطوير

 ازدھار استمرار مع ."االقتصادي التقدم ثمن كان التلوث" بعبارة اخرى العادم؛تنتجه من غازات 
 يعتقد. البيئي الدمار بآثار يتعلق فيما لألمريكيين البيئي الوعي استيقظ الحرب، بعد ما سنوات

كتاب "الربيع  نشر إلى تعزى أن يمكن الحديثة البيئية الحركة بداية أن والبيئيون الباحثون
 المبيدات عن مذھًال  اتحذيرً  فيه تكتب كارسون راشيل إعداد من كتاب وھو ،1962 عامالصامت" 

 ."السكانية القنبلة" مثل أخرى، كتبإضافة الى . والحيوان اإلنسان حياة على المترتبة ھاعواقبو
 الخضراء المساحات اختفاء وكذلك والماء، الھواء تلوث وضوح ازديادأدى  نفسه، الوقت في

  .أمريكا أنحاء جميع في الناشطينالى اثارة  الطبيعية والموائل

، باإلضافة الى الحركات والثقافية واالجتماعية السياسية بالحركات والسبعينيات الستينيات ُعرفت
للعديد من النشطاء الذين عارضوا الكثير من الممارسات  البيئية المخاوف تناسبالبيئية التي 

 الميتة األسماكحمل ون خالل الوقوف كسالسل بشرية في وجه قطع األشجار، مالضارة بالبيئة 
 عام في. البيئية بالفظائع الجمھور إعالم في وساعد نتباهاال السلوك ھذاوقد لقي  .رانھاالللفت النظر الى تلوث  االحتجاجات خالل

 فيه اشتعلت النھر أن لدرجة الصناعية والنفايات السامة الكيميائية بالمواد جًدا ملوثًا أوھايو واليةفي  كوياھوغا نھر كان ،1969
  .األميركيين من لكثير بالنسبة البيئة لحماية صارم حكومي إجراء إلى بالحاجة االعتراف في تحول نقطة ھذه كانت. النيران

 الوطنية البيئية السياسة انونق وقعو البيئية التشريعات أھم نيكسون ريتشارد الرئيس أصدر العشرين، القرن سبعينيات بداية في
. المعايير ووضع والتنفيذ البحث أنشطة خالل من البيئة حماية عن المسؤولة الحكومية الوكالة ھي) وEPA( البيئة حماية وكالة أنشأو
 األرض يوم عقدو. باالنقراض المھددة األنواع وقانون ،النظيفة المياه وقانون النظيف، الھواء قانون صرامةاتھا تشريعأكثر  كانو

  .البيئية األزمة بشأن القلق عن للتعبير أميركي مليون 20 حوالي تجمع حيث 1970 عام من أبريل في األول

    

  حماية البيئة في الوقت الحالي:   

 مثل العلمية القضايا من المزيد فإن العلمية، المجاالت في المعلومات من المزيد جمعو في الوقت الحالي، ومع ازدھار علوم البيئة
 ھناك كانت البيئية، األزمة في الزيادة معو. بيئةلحماة ال قلق مصدر تشكلأصبحت  الجمال، علم مجرد من بدالً  البيولوجي، التنوع
. العالم أنحاء جميع في الموضوع ھذا حول والقلق الوعي في مقابلة زيادة

 المجتمعات قبل من النطاق واسعة احتجاج حركات إلى بدوره ھذا أدى وقد
  .المعنيين والمواطنين المظلومة

 تشرنوبيل في النووية والكارثة ،1984 عام في بوبال غاز مأساة كانت
 فالديز إكسون ناقلة من أالسكا في النفط وتسرب ،1986 عام في) روسيا(

 على األمثلة من التسعينات أوائل في الخليج وحرب ،1989 عام في
التاريخ  في بيئية أزمة إلى أدت التي فيھا المرغوب وغير الخطرة األحداث

  اإلنساني. 

 الموارد على للحفاظ حركات نشأت الماضي، القرن من األولى العقود في
 الجھود أدت األخيرة، اآلونة وفي. الغابات مثل بسرعة المستنزفة الطبيعية
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 العديد في معنية قوانين سن إلى المفترسة الحيوانات قبل من االنقراض لخطر المعرضة والحيوانات الطيور مختلف لحماية المبذولة
 "Greenpeace" أو" الخضراء الشبكة" مثل وحفظھا، البيئة حماية منظمات من العديد تشكيل التطورات ھذه عززت .البلدان من
 العالم. أنحاء جميع في) 1969" (األرض أصدقاء" أو

 للدراسات الطريق مھدوالذي . 1972 عام في ستوكھولم في المتحدة األمم مكتب بدأه الذي البشرية البيئة حول األول المؤتمر عقد
 أول أثير حيث والمقبلة الحالية لألجيال البيئة وتحسين لحماية الشديد قلقه عن وأعرب. البشر على وآثارھا البيئة حالةتدھور  حول

 .فلورية الكلورية الكربون مركبات من العلوي الجوي الغالف في الواقية األوزون طبقة استنفاد عن علمي تحذير

 قضايا لمناقشة جانيرو دي ريو في المتحدة لألمم األرض قمة مؤتمر ُعقد ،1992 عام في
 حوالي المؤتمر ھذا في شارك .تقريبا والنامية المتقدمة الدول جميع تواجھھا التي البيئية األزمة
 قضايا سيطرت. العالم أنحاء جميع من شخص 50،000 ونحو حكومية غير منظمة 1000

 على للحفاظ مبدأ 27 من قائمة تأطير تم. المؤتمر على البيولوجي التنوع وفقدان المناخ تغير
  .وتحسينھا البيئة

 الحراري االحتباس ظاھرة على متزايد بشكل البيئية الحركة ركزت األخيرة، السنوات في
 مستوى على بيئية مظاھرة أكبر 2007 عام شھد المتحدة، الواليات في. القضايا أھم كأحد

    .العالمي االحترارمشكلة  لحل الخمسين الواليات وجميع منطقة 1400 من أكثر في تجمعات عم سنوات، منذ الشعبية القاعدة

 في العالم تواجه التي أھمية األكثر القضية أنه علىواالحتباس الحراري  المناخ تدھور ه يُنظَر الىأن استطالع وجد ،2019 عام يف
  . االستطالع شملھا التي الثمانية البلدان من سبعة

 الدينية اتالحرك دعم يتم ما غالبًاو .البيئية للقضايا مخصصة وأنشطة برامج اآلن لديھا الفردية والكنائس الدينية المنظمات من العديد
  . ةالمقدس الكتب بتفسير

 

  تعريفات:

 عن : األشخاص المھتمون بحماية البيئة وقضايا الدفاع عنھا. حيث يدافعونEnvironmentalistحماة البيئة/ النشطاء البيئيون 
  .الفردي والسلوك العامة السياسة في التغييرات خالل من البيئة وإدارة للموارد المستدامة اإلدارة

  يقودھا مجموعة من النشطاء البيئيون.   .البيئية القضايا لمعالجة متنوعة وسياسية واجتماعية علمية حركة ھيالحركات البيئية: 

 

 :أھمية الموضوع

 شديدة البيئة على للحفاظھم مقترحات بأن النقد من عنصًرا دائًما البيئة حماية دعاة يواجه
اال ان . األرض كوكب تواجه التي الحاليةالبيئية  التھديداتوصف  فيھم يبالغون وأن للغاية

 القضاء فسيتم ،إنقاذه في فعاًال  دوًرا نلعب لم وإذا للتھديد، يتعرض األرض كوكبالحقيقة ان 
  . جميًعا علينا

  بعض األسباب التي تجعل من حركات حماية البيئة وفعاليات النشطاء البيئيين مھمة: 

 :العالج من أفضل دائما كانت الوقاية -1
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 ومشاكل الدموية، واألوعية القلب ومشاكل السرطان، مثل العالمي الصعيد على اليوم تزداد التي الصحية المشكالت من للعديد يمكن
 المياه ومصادر الھواء تلوث مثل البيئية المشكالت من جذورھاان تنبع  العصبية، والمشاكل التناسلية، والمشاكل التنفسي، الجھاز
 الحلوبالتالي، فإن . الثمن غاليةاال انھا  الصحية، المشاكل ھذه لمعالجة الجيدة الطبية اإلنجازات بعض جدتو. ذلك إلى وما والغذاء
 .ببيئتنا أفضل بشكل العناية ھو واألرخص األسھل

 بشكل متساٍو: الجميع يتأثر -2

 الجيدة األمثلة ومن. عاجال ام اجال بك ستلحق اآلثار ھذه فإن التلوث، مصدر عن بعيدًا كنت مھما أنه ھي البيئي التدھور آثار حقيقة
اال ان  المتقدم، العالم في للرقابة يخضع ال الذي السريع التصنيع عن ناجمة أنھا يعتقد التي الحراري االحتباس ظاھرة ذلك على
 عندما الرمال في رأسك دفن تحمل يمكنك ال أنه على يدل ھذا. الصناعية غير الدول حتى بھا تشعر الحراري االحتباس ظاھرة آثار

 .البيئية بالقضايا األمر يتعلق

 لمساعدتنا: بحاجة المستقبل أجيال -3

 أعتقد ال. مضبوط غير الوضع ظل إذا القادمة لألجيال بالنسبة أسوأ ستكون البيئي بالتدھور يتعلق فيما اليوم بھا نشعر التي اآلثار
 أن ايمكنن فعندئذ البيئة، إلنقاذ شيء أي فعلن لم إذا. اطفاله واطفالھم يعيش فيه أسوأ مكانًا عمد عن العالم تركي أنأحدا منا يريد  أن
 .تصرفنا عدم عواقب معظم سيعانون أطفالنا أن ضمنن

 الكوكب ھذا في كمواطن مسؤوليتك إنھا -4

 ،عليھا نسير التي األرض نشربه، الذي الماء نأكله، الذي الطعام نتنفسه، الذي النقي الھواء مثلكمنحة  كثيرة أشياء نأخذ ما عادة
 لعب في الرغبة عدم وغير األخالقي منا ابدا المسؤول غير من لذلك،منحنا إياھا األرض بال مقابل. ت األشياء ھذه كل. ذلك إلى وما
كونك حي  مسؤوليتك فمن وبالتالي،. بيئتنا رعاية في نشط دور لعب خالل من األرض لكوكب االمتنان بعض إظھار يفعال ف دور

  .البيئة حماةمن  تكون أنعلى ھذه األرض 

 نحافظ على البيئة لحياة اكثر جماال:  -5

 جانب إلىف. اإلنساني للوجود وصحية نظيفة بيئة وجود أھمية على البيئةحركات حماية  ركزت الذات، على الحفاظ منظور من
 في الروابط ھذه وتساھم الطبيعة مع الناس بھا يشعر التي والعاطفية الملموسة غير الروابط فھناك البيئة، على الجسدي اعتمادنا
 الحيوانات ومراقبة مفتوح حقل في الرياضة وممارسة بالثلوج المغطاة الجبال بجمال الناس يستمتع؛ حيث الحياة في الشاملة السعادة
  . والغوص الدراجات وركوب العامة والحدائق والتخييم الطبيعية بيئاتھا في تتجول التي البرية

  

 الوضع العالمي:

  ھناك العديد من المنظمات البيئية الوطنية والدولية غير الربحية حول العالم والتي تدعم قضايا حماية البيئة والدفاع عنھا، ومنھا: 

 بالشئون المعنية المتحدة، األمم لمنظمة التابعة النشاط جھة للبيئة: ھو المتحدة األمم برنامج -1
 المبكر واإلنذار والتقييم الرصد بأنشطة البرنامج . يقوم1972 عام في البرنامج وأُنشئ البيئية،

 المجتمعي الوعي وزيادة العالم، حول البيئي النشاط بتشجيع يقوم كما العالم، حول البيئة مجال في
ة والقانونية التقنية المشورة تقديم بجانب البيئية، بالقضايا والمنظمات للحكومات بالبيئة الخاص 
 .اإلقليمية



126127

131 |       
 

ة المتحدة لألمم تابعة دولية منظمة :المناخية للتغيرات الدولية اللجنة -2 ف وھي بالمناخ، مختصعلماء من عالِم 3000 من تتأل 
 وقد وتأثيراته، الحراري االحتباس دراسة مجال في النافذة العلمية الجھة تعتبر. التخصصات ومختلف واالقتصاد، المناخ،
 مجھوداتھا.  بسبب م2007 عام في للسالم نوبل جائزة على حصلت

 وفعالة ومنصفة مبتكرة حلول إلنشاء والقانون واالقتصاد العلوم بين يربط والذي ،1967البيئي: أنشئ عام  الدفاع صندوق -3
 أكبر من وھو واحد. المجتمع في إلحاحا األكثر البيئية للمشاكل التكلفة حيث من

 دوالر مليون 43 ومنحت ،400000 أعضائھا عدد يبلغ التي البيئية المنظمات
 البيئية. للجھود 2003 عام في

 شبكة إلنشاء مخصصة األوربي لالتحاد تابعةٌ  وكالةٌ  للبيئة: ھي األوربية الوكالة -4
 إدارة مجلس ويحكمھا تلوثھا، درجة عن وللكشف األوربية البيئة لمراقبة رصد
 البرلمان يُعينھما العلماء من واثنان األوربية، للمفوضية وممثِّل االتحاد، في عضو دولة 32 لحكومات ممثِّلين من يتألف

ھا م،1994 عام في العمل الوكالة بدأت قد .العلماء من لجنةٍ  بمساعدة األوربي كوبنھاجن الدنماركية العاصمة في ومقر. 
 خدمات استخدام خالل من. شخص 500000 بعضوية وطنية بيئية عمل منظمة ھو الطبيعية: الموارد عن الدفاع مجلس -5

 ھو ھدفھا. الكوكب على البرية واألماكن البرية الحياة حماية في عضو مليون من أكثر تدعم المنظمة والمحاماة، العلم
 أمريكا. في خيرية مؤسسة 100 أفضل من جائزة واحدة على وقد حازت. الحية الكائنات لجميع وصحية آمنة بيئة ضمان

 وآسيا واألمريكيتين أوروبا أنحاء جميع في دولة 40 في وجود مؤسسة السالم األخضر: لھا -6
 من المقدمة التبرعات المؤسسة ترفض استقاللھا، على الحفاظ أجل من. الھادئ والمحيط

 منظمة تركز. والمؤسسات المانحة األفراد من تبرعات على وتعتمد الشركات، أو الحكومات
 والبيئة.  البيولوجي للتنوع العالمية التھديدات أھم على األخضر السالم

 أكبر من وتعد واحدة. البيئة وحماية البرية الحياة لحفظ البرية: مكرس للحياة الوطني االتحاد -7
 عضو. ماليين أربعة من أكثر وتضم البيئة، حفظ منظمات

 الحيوانات وتربية النووية الطاقة وضد مستدامة، نقل وسياسة األنھار نظافة أجل الطبيعة: تعمل من وحماية البيئة منظمة -8
 لتقوية 1975 منذ ألمانيا في الطبيعة وحماية البيئة منظمة تعمل. ضيقة) أماكن في كبيرة (بأعداد قاسية ظروف ضمن

 متواصلة جھودا لھا وداعم المنظمة في عضو بين ناشط، 500000 من أكثر ويبذل). البيئية( اإليكولوجية السياسة وتوسيع
 .الحياة أساس تعد التي الطبيعة ورعاية لحماية والدولي الوطني الصعيدين على كذلك بل

 

  الوضع الفلسطيني:

ھي ھيئة تنسيقية بين مختلف  :فو فلسطين)-أصدقاء األرض الفلسطينية (بينغون -شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية 
ھدف إلى خدمة القضايا البيئية الفلسطينية من خالل تنسيق الجھود تالمنظمات غير الحكومية الفلسطينية العاملة في مجال البيئة. و

محليا  بين المنظمات األعضاء وتعزيز وبناء الكفاءة داخل كل منظمة، وتعزيز العالقات داخل الشبكة وكذلك مع المنظمات األخرى
 . وخارجيا

   وقد أطلقت الشبكة عدة حمالت بيئية، منھا:

 حملة التنوع الحيوي في فلسطين  -
 حملة مكافحة الملوثات  -
 حملة المياه والحق في األرض -
 حملة العدالة المناخية  -

  المنظمات الفلسطينية األعضاء في الشبكة، والتي تعنى بقضايا البيئة في مجاالت متعددة: 
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 مركز معا التنموي  -
 اريج  –مؤسسة األبحاث التطبيقية  -
 مركز أبحاث األراضي -
 جمعية التنمية الزراعية  -
 مركز التعليم البيئي -
 مجموعة الھيدرولوجيين الفلسطينيين  -
 مركز الطرق والسالمة البيئية  -
 اتحاد لجان العمل الزراعي -
 اتحاد لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية  -
 الجدار مؤسسة اوقفوا -
 الثقافي للتبادل الفلسطينية الجمعية -
 البيئي اإلعالم مركز -
 العربية الزراعية الجمعية -
 والبيئي البيولوجي التنوع مركز -
 الفلسطينيين المزارعين نقابة -
 السعيد للمستقبل العربية الجمعية -

 

  العواقب والمضاعفات:

 الحضريتوسع وال الھواء وتلوث الحمضية واألمطار الحراري حتباسكاال البيئية المشاكل من الكثير حاليًا األرض أمنا تواجه
 والحيوانات البشر كل على تؤثر من المخاطر التي وغيرھا المناخ وتغير المياه وتلوث األوزون طبقة واستنفاد النفايات من والتخلص

 استغاللزاد  الماضية، القليلة العقود مدى على. الكوكب ھذا على والحياة
 في تكن لم أنشطتنا ألن نظًرا. وبالخطر ينذر بمعدل بيئتنا وتدھور كوكبنا
 كثير في تضربنا الطبيعية الكوارث رأينا فقد الكوكب، ھذا حماية صالح

 .وأعاصير عالية وأمواج مفاجئة فيضانات شكل في األحيان من

 تثقيف في دورھا العالم أنحاء جميع في المختلفة البيئية المجموعات تلعب
 ھذا حماية في مًعا التضافر عند الصغيرة أفعالھم دور حول الناس

 من عدًدا ھناك أن رىن أن نايمكن حولنا، من البيئة إلى نظرنا إذا. الكوكب
وتتطلب منا حراكا سريعا لحمايتھا قبل  انتباھنا تسترعي التي المشكالت

 وتھدد حياتنا على ھذا الكوكب وحياة األجيال القادمة.  ان تتضاعف بشكل اكبر

 

  ماذا يمكن ان نفعل؟

 نشر الوعي حول أھمية حماية البيئة والحفاظ عليھا واخذ زمام المبادرة لتغيير كل ما ھو غير صحي وضار بالبيئة. -
 تنشئة األطفال على االخالقيات البيئية ومفاھيم االستدامة، وذلك من خالل:  -
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o بالقدوة الحسنة التربية 
o  اعطائھم المسؤوليات لحل بعض المشكالت البيئية

 البسيطة 
o  مشاركتھم في األنشطة المنزلية والمجتمعية البيئية مثل

التنظيف والعناية بالحديقة وإعادة التدوير والمسارات 
 البيئية وغيرھا. 

o  اظھار أھمية حماية البيئة امامھم وذلك من خالل لفت
 انتباھھم الى المشاكل الناجمة عن التعدي على البيئة. 

o  اشراكھم في األندية البيئية 
o  لفت انظارھم الى جمال األرض خالل العطالت والرحالت مع تبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة خالل

 ھذه األنشطة، ومحاولة ربطھم بالطبيعة، والتوعية حول النباتات والحيوانات المھددة باالنقراض. 
والعناية بالحديقة المنزلية وصنع اتخاذ خيارات إيجابية صديقة للبيئة في المنازل. مثل استخدام الطاقة الشمسية،  -

الكومبوست، وترشيد االستھالك، والحفاظ على المياه، وتقليل استخدام السيارات، واستخدام المواد والمنتجات صديقة 
 البيئة. 

 الخروج في نزھات الى أماكن طبيعية والتفاعل مع الطبيعة.  -
 لمبادرات والمسابقات البيئية في المدارس والجامعات. إطالق مبادرات بيئية مجتمعية في األماكن العامة، وكذلك ا -
 سن القوانين البيئية المحلية ووضع التشريعات الالزمة لضمان االلتزام بھا.  -
 تشجيع البحث العلمي في المجال البيئي، والمشاركة في المؤتمرات العالمية وإقامة مؤتمرات محلية.  -

 

  :األدوات التعليمية ووسائل التدريس

  لمعلم/ المدرب ان يقوم بعرض المعلومات من خالل عدة وسائل وأدوات تعليمية، منھا: يمكن ل

 صور توضيحية تتعلق بالموضوع (يمكن ان تكون مطبوعة او تعرض على شاشة) -
 العاب صفية  -
 النقاش الجماعي  -
 مشاريع عملية وزيارات ميدانية -

 

  الجانب العملي: 

يتم تقسيم الطالب الى مجموعات بحيث تقوم كل مجموعة بتسجيل قائمة بالمشاكل البيئية التي تراھا ذات أھمية كبرى وتتطلب 
تسليط الضوء عليھا واتخاذ إجراءات لمحاولة حلھا او لفت النظر اليھا. وتقوم باقتراح نشاط لتنفيذه في المدرسة او في مكان السكن 

حدى ھذه المشاكل. يطلب من كل مجموعة كتابة خطة كاملة لتنفيذ نشاطھا مع الجدول الزمني والموارد او المجتمع المحلي لحل ا
  المطلوبة. 

يطلب من المجموعات التي اقترحت تنفيذ أنشطة خارج محيط المدرسة ان تقوم بتنفيذ زيارة الى البلدية او المجلس البلدي/ القروي، 
  محيط المنطقة وعرض المبادة البيئية عليھم لطلب المساعدة في تنفيذھا.  او احدى المؤسسات البيئية الناشطة في
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يتم تحديد مدة لتنفيذ األنشطة ويطلب من الطالب بعد انتھائھا تقديم تقرير حول األنشطة التي تم تنفيذھا وتقييمھم لمدى نجاح ھذه 
  ئھم. المبادرات واألنشطة مع ارفاق الصور المتعلقة بالنشاط وعرضھا امام زمال

   

  وير األساليب والوسائل التدريسية:تط

يبدأ المدرب بعرض صورة تظھر مجموعة من األشخاص الذين يقومون بالتظاھر ضد احدى المشاكل البيئية (قطع األشجار، صيد 
الحيوانات، التغير المناخي، او غيرھا) ويطرح سؤال: ما الذي تشاھدونه؟ لماذا يقوم ھؤالء األشخاص بالتظاھر؟ ماذا يستفيدون 

  من المظاھرات؟ 

  ب لنقاش المشكلة البيئية المعروضة في الصورة. يفتح المجال للطال

يوضح المدرب ان ھؤالء المتظاھرين يطلق عليھم اسم "حماة البيئة، دعاة حماية البيئة، او النشطاء البيئيون"، ويوضح المفھوم. ثم 
  ويناقشه معھم.  ”environmentalism“يطرح مفھوم 

البيئة وتطورھا. ويتحدث عن أھميتھا، وبعض المؤسسات والمنظمات البيئية يقوم بسرد الجذور التاريخية لظھور حركات حماية 
  المحلية والعالمية. 

يطلب من مجموعة من الطالب تمثيل مشھد من برنامج تلفزيوني: بحيث يقوم احد الطلبة بدور مقدم البرنامج ومجموعة من الطلبة 
برامج الشبابية وتوجيه سؤال: لماذا تعتبر نفسك من حماة البيئة؟ ما يقومون بدور "حماة البيئة"، بحيث تتم استضافتھم في احد ال

الدور الذي تقوم به كحامي للبيئة؟ ما اھم األنشطة التي قمت بھا لحماية بيئتك؟ ما الرسالة التي توجھھا الى افراد المجتمع؟ ويقوم 
  اسئلتھم على "حماة البيئة" بعد انتھاء المقابلة. باقي الطلبة بلعب دور الجمھور في االستوديو، بحيث يترك لھم المجال لطرح 

 

  التقييم:

  التقييم القبلي: 

يمكن تقييم مدى معرفة الطالب حول موضوع الدرس من خالل طرح بعض األسئلة في البداية وخالل الشرح قبل إعطاء المعلومة 
  لھم، مثل: 

 ط بيئي؟ ھل ساھمت في احد األيام في حل أي مشكلة بيئية؟ او شاركت في نشا -
 ھل تعرف ما ھو مفھوم "حماية البيئة"؟  -
  ما أھمية الدور الذي يلعبه حماة البيئة في جعل الكوكب مكانا افضل؟  -
 ھل تستطيعون تسمية بعض المنظمات البيئية الفلسطينية؟ او ھل سبق وسمعتم عن مبادرة بيئية؟  -

  

  التقييم البعدي: 

يتم تقييم استفادة الطالب من محتوى الدرس واألنشطة العملية من خالل النقاش الجماعي بعد شرح الدرس، وكذلك النقاش بعد 
  عرض نتائج مبادراتھم البيئية. 
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  شعارات المشروع األربعة
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