مشكلة استنزاف الموارد الطبٌعٌة
العناصر األساسٌة
أوال  :الموارد الطبٌعٌة والثروة البٌئٌة
ثانٌا
ثالثا

 :مشكلة استنزاف الموارد الطبٌعٌة ( المفهوم واألسباب )
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مقدمة
تعد مشكلة استنزاف الموارد الطبٌعٌة وسوء استخدامها من أهم المشكالت التً
تواجه إنسان هذا العصر فاإلنسان بدأ ٌستخدم هذه الموارد بصورة مبالغ فٌها
وبطرٌقة ال تضع فً اعتبارها حاجات األجٌال القادمة من ناحٌة ومحدودٌة الموارد
البٌئٌة من ناحٌة أخرى .
وقبل أن نتناول بالعرض لمشكلة استنزاف الموارد البٌئٌة وسوء استخدامها
سوف نبدأ بتحدٌد ما هً الموارد الطبٌعٌة والثروة البٌئٌة .
أوال  :الموارد الطبيعية والثروة البيئية
الموارد الطبٌعٌة هً المخزون الطبٌعً غٌر المستخدم الذي تستفٌـد منه
البشرٌـة وتتمثل فً ما وهبة هللا لنـا مـن هواء وشمس وتربة ونباتات طبٌعٌة
وحٌوانات برٌة وغٌرها  ،وهً بمعنى آخر تتضمـن كل مـن الـغـالف الـصخـري
والغـالف المـائً والغـالف الهوائً .
وٌمكن تقسٌم مصادر الثروة البٌئٌة الى ما ٌلً :
 )1المصادر الدائمة - :
وٌقصد بها المصادر التً تكون متوافرة ومتواجدة فً البٌئة مثل الهواء والشمس
والماء .
فالهواء ٌشتمل على العناصر األساسٌة للحٌاة مثل النٌتروجٌن واألكسجٌن
وأول وثانً أكسٌد الكربون
بٌنما الشمس تتضمن كل المواد التً تتكون منها األرض باإلضافة الى
االستخدام العلمً لإلشعاعات الصادرة عنها والتً تستخدم فً مجاالت عدٌدة
طبٌعٌة وصناعٌة.

أما الماء فتعتمد علٌه كل المصادر الثروة البٌئٌة األخرى بطرٌقة مباشرة
أو غٌر مباشرة وٌمكن تقدٌر أهمٌة الماء من جهتٌن :
األولى  :من حٌث اعتبار البٌئة المائٌة بمثابة الوسط الذي خلقت منه الحٌاة .
الثانٌة  :أن الماء ضروري لممارسة كل مناشط الحٌاة .
 )2المصادر المتجددة - :
تتمٌز هذه المصادر بالتجدد و استمرارها الالنهائً وتتمثل فً الثروة النباتٌة ،
والثروة الحٌوانٌة  ،كما تعتبر التربة مصـدرا متجـددا ألنـواع عدٌـدة مـن الثروات
البٌئٌة وٌطلـق البعض أحٌانـا على هذه المصادر الموارد الجارٌة .
 )3المصادر غٌر المتجددة - :
وهً مصادر مؤقتة بمعنى أن تواجدها ال ٌستمر لمدة طوٌلة بل ستختفً عاجال أو
أجال فهً غٌر متجدده كما أنها ذات مخـزون محـدد وتتعـرض لقانـون النفاذ ومـن
أمثلتهـا البتـرول  ،والفحم  ،والغاز الطبٌعً  ،والمعادن .
وٌمكن تقسٌم الموارد البٌئٌة من حٌث الملكٌة الى ما ٌلً :
 -1موارد شائعة الملكٌة - :
وهً موارد ال تخضع لملكٌة دولة مـا مثـل مصـاٌـد األسمـاك خارج المٌاه اإلقلٌمٌة
والمٌاه الجارٌة والحٌوانات البرٌة التً تنتقل من مكان ألخر .
 -2موارد محددة الملكٌة - :
وهً الموارد الثابتة والتً تخضع لسٌطرة دولة ما .

ثانٌا  :مشكلة استنزاف الموارد الطبٌعٌة ( المفهوم واألسباب )
أ – مفهوم المشكلة
ٌعنً استنزاف الموارد بصفة عامة تقلٌل قٌمة المورد أو اختفائه عـن أداء دوره
فً النظام البٌئً بما ٌـؤدي الى االخالل بالتوازن البٌئً وٌهدد البشرٌة بإخطار بالغة
الخطورة .

ب – أسباب مشكلة استنزاف الموارد الطبٌعٌة
تعددت األسباب والعوامل التً أدت الى حدوث استنزاف موارد البٌئة ومن
هذه األسباب ما ٌلً - :
 )1االنفجار السكانً - :
ٌـؤدي زٌـادة عـدد السكـان مـع استمرار نموهم اقتصادٌا الى زٌادة سرعة
معدالت االستهالك بالنسبة للفـرد مما ٌؤثـر على رصٌد الموارد ووجودها فً
الطبٌعة خاصة اذا كانت الموارد غٌر متجددة فزٌادة عدد السكان معناها :

أ -زٌادة استهالك موارد البٌئة إلشباع حاجات اإلنسان .
ب -سوء استخدام موارد البٌئة .
ج -تلوث موارد البٌئة .
وٌرى الكثٌر من العلماء أن التزاٌد السكانً هو السبب لمعظم كوارث البٌئة نتٌجة
لزٌادة فً استهالك الموارد الطبٌعٌة والضغط علٌها بشدة .
 )2سوء استخدام الموارد - :
كثٌرا ما ٌؤدي عدم الوعً البٌئً وجهل السكان وتخلفهم ثقافٌا الى تلف المـوارد
وتبدٌدهـا بشكل واضح مما ٌزٌد من تفاقـم المشكلة فاستخدام الطرق البدائٌة أو
المتخلفة تكنولوجٌا – وخاصة فً دول العالم الثالث – ٌؤدي الى ضٌاع وفقد نسبة
كبٌرة من هذه الموارد دون االنتفاع بها .
مثال  :تجرٌف األرض الزراعٌة فإنه ٌضعف من خصوبتها وٌقلل من انتاجها .
 )3االفتقار الى سٌاسة التنظٌم وتخطٌط استخدام الموارد - :
ٌعتبـر وجـود سٌـاسـة التنظٌـم وتخطٌـط استخـدام المـوارد واستغاللهـا بأفضل
طرٌقـة ممكنة هـو األسلـوب األمثل الذي ٌكفل حسن استخدامها والوقاٌة من خطر
استنزافها وهذا ٌتطلب الدراسة العلمٌة ألي مشروع من المشروعات التً تستهدف
استغالل موارد البٌئة لمعرفة اٌجابٌاته وسلبٌاته وتأثٌره على موارد البٌئة .

 )4التلوث - :
ٌتسبب التلوث فً تدمٌر كثٌر من موارد البٌئة وٌحولها من موارد منتجة الى
موارد غٌر منتجة وغٌر مفٌدة بل وأحٌانا الى موارد ضارة ومن هنا ٌصبح التلوث
سببا من أسباب استنزاف موارد البٌئة .

 )5التحضر والنمو العمرانً - :
أدى اتساع النمو العمرانً والنمو الحضري وشق الكثٌر من الطرق وإقامة العدٌد
من المصانع الى زحف السكان على مساحات كبٌرة من أجود األراضً الزراعٌة
واستخدام مصادر مختلفة للطاقة وازدٌاد معدل التلوث مما كان له أكبر األثر على
استنزاف موارد البٌئة وسوء استخدامها .
وٌمكن تحدٌد أهم مشكالت التحضر والنمو العمرانً التً تؤثر على البٌئة فٌما ٌلً
-:
أ -مع النمو العمرانً ٌتزاٌد السكان وتنشأ مشكالت نتٌجة عدم النمو المتوازن فً
المرافق الحٌوٌة فنشأ مشكالت الصرف الصحً وما ٌنتج عنه من عوامل تؤدي الى
تلوث البٌئة وتؤثر على صحة اإلنسان .
بٌ -ؤدى النمو العمرانً وزحف السكان الً القضاء على بعض الموارد الطبٌعٌة
وسوء استخدامها مثل األراضً الزراعٌة الجٌدة واتالف الغابات ( لبناء مساكن
ومصانع بدال منها ) .
 )6أسباب طبٌعٌة - :
وهـً األسباب التً ال دخل لإلنسـان فٌها وتـرجع للطبٌعة وتتمثل فً تذبذب
الظروف المناخٌة كعدم هطـول األمطـار وعـدم انتظام هطولها مما ٌؤدي الى
الجفاف وزٌادة ملـوحة األرض ومن ثم تصحرها وبالتالً عـدم االستفـادة منها
كأرض زراعـة منتجة  ،كما أثر عدم هطول األمطار على المراعً كما تؤدي
الفٌضانات واألعاصٌر الى اتالف الكثٌر من الموارد البٌئٌة .

ثالثا  :وسائل مواجهة مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية
 -1ضبط النظام االجتماعً واالقتصادي بطرٌقة ما تحافظ على عناصر النظام
األٌكولوجً للبٌئة .
 -2تحقٌق الكفاٌة للسكان دون إحداث خلل بعناصر البٌئة ومواردها حالٌا ومستقبال .
 -3حماٌة البٌئة من خطر التلوث ٌ - :نبغً اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماٌة البٌئة
من خطر التلوث بجمٌع أنواعه ( سواء كان تلوث للهواء أو تلوث للمواد أو التلوث
عن طرٌق االشعاع أو عن طرٌق الضوضاء ) .
كما ٌجب اتخاذ مختلف الوسائل الكفٌلة بالمحافظة على هذه الموارد من التلـوث بما
ٌساعـد على عـدم استنفاذها بـل وعـدم تحوٌلها الى موارد ضارة باإلنسان .
 -4صٌانة وحماٌة النباتات الطبٌعٌة والحٌوانات البرٌة - :
ٌنبغً أن تضع الدول والحكومات الخطط والضوابط وتسن القوانٌن للمحافظة على
هذه الموارد كاتباع أسلوب إنشاء الغابات المحمٌة والحدائق القومٌة واستزراع
الغابات وصٌانة الحٌوانات البرٌة وتنظٌم صٌدها .

