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 الجيولوجيا البيئية إلىمدخل 
 تمهيد 

تعتبررر اضرم مررك البوابرري المريررن  مررك برريك البوابرري اضةرررش سرر  المجمواررة ال م ررية بامت ب ررا بيئررة 
 رمح  للحيرا   ك تومررو الر  مرنش مليررارا  ال رويكم نوراس اررام ك حا رماك  رانا  لرر  تيرور ال ر   الحيررات  

اضرم اررك ال ررمل يولرن نرجررا  حررار   رريحية سر  مررنش بحيرر  نررو  ك بعرن   حرننا اليررو  المتورو  الررنر وررا  
 مرا العامر  اضةرر س رو  ك بوببورا براك  رانرا الر   وال ازيرة يمبك للميا   ك تتواجن س  بر  مرك الحالرة ال رائلة 

 النر  مح س  المقاب  للميا   ك توتق  بيك الحاال  ال ائلة وال ازية س  ومي نوررم الجور االحتماظ ب  سه 
اض ررباي الرئي ررية الترر  مبورر  الب ررر مررك الومررو واالزننررار نررو القررنر  الرر  س رر  وتبييرر  البيئررة  حررن  ك 

 اضرم الب ر اوتمعوا بثيرا مك ةر   تبيير  البيئرة وادسران  مرك مروارن   ك مك رغ ال  الالت  يعي وك سي ام 
لزراارة المحاةرري   المثررا  وتررائغ غيرر مقةررون  وغيرر مرغرروي ب رام الرر   ربي    لر  ال  ك نرن  اضسعررا   ن  

نرررنا  نش  لررر  تقليررر   رررنر  اضرم الررر   الع ررربيةموبورررال المرررنك بررراك مرررك الاررررورر  زالرررة ال ابرررا  واضرااررر  
  يارا برنلس ازنان تبررار وةيرور  المياراوا  وتقلير  بر  مرك ووايرة وبميرة  مرنانا  الميرا م  الميرا  امتةاص 

  كا  الحنيثررة ةلرر  وررواتغ اراررية ب ررب  سارر   يمبررك ا ررتةنا  مرروارن اليا ررة والمعررانك مررك  برر  المجتمعرر
ت ررم  اضو ررار وتلررو  ال رروال الررنر وتوم ررهم سرر  ال ررووا  الحاليررة اظ ررر العلمررال  ك اال ررتةنا  البثيررر للو ررون 

الب رر   ك ةبح وااح تمامرا  الحرارر ي ير الوظا  المواة  لألرم وي ان  س  م اب  االحتبال  اضحمورر
 اضرا  واضبثر  نمية  ك  سعالوا تؤثر س  البيئة الت  وعتمن الي ام ن  جزل مبم  للوظا 

 

 ما هي الجيولوجيا البيئية؟ 
والنر مك ة له و تةن   البيئية  و وحو نلس اوبثق ال  جنين ينا  الجيولوجيا   وة 50  ب   بثر مك

الب رر والبيئررة الجيولوجيرةم ونررو المعرسرة والمبرانا الجيولوجيررة سر  توجيرره الم راب  التر  تو ررا مرك التماارر  بريك 
نرررو ا رررتةنا  المعلومرررا  الجيولوجيرررة لم ررراانتوا سررر  حررر  الم ررراب   وتحنيرررنا  التيبيقيرررة سرررر  مرررك الجيولوجيرررا 
تقليررر  التررررنر البيئررر  ولزيررران  الوترررائغ الم رررتمان  مرررك ا رررتةنا  البيئرررا  اليبيعيرررة  اضرم المتعلقرررة با رررتةنا  

 يتامك:والمعنلةم ونو 
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ا رتةنام ا الممبرك بمةرانر  و و  الةرةور والترري لتحنيرن بيميرة تبوو راو  المعانكية بوان اضرامنرا ة ال -1
 موا ع يمر للما   وتأثيرنا ال  ةحة الب رم

الرزالز  والو رايا  البرباويرة لتقلير  و  االوزال را  اضراريةو  المياراوا ب مةانر المةراير اليبيعيرةنرا ة  -2
 والممتلبا م اضرواحالة ائر س  

 تةييي ا تةنا  اضرم وتحلي  التأثير البيئ مب اضرم لتعييك مو عنرا ة  -3
 الميا م وم اب  تلو العمليا  المائية للميا  الجوسية وال يحية لتقيي  مةانر نرا ة  -4
تبروك الجبرا  وحربرة الميرا  الر  وتحر  و  تر ي الروا ي ال   را  المحرييب العمليا  الجيولوجيةنرا ة  -5

 والعالم م واد ليم  لتقيي  الت ير المحل   يح اضرم
ومرررررررروارن  Hazardsمةرررررررراير  ةرررررررروميك:الم رررررررراب  البيئيررررررررة المتعلقررررررررة بالجيولوجيررررررررا تقررررررررع اررررررررمك   ك

Resourcesر ظررر  جيولرروج  يبيعرر   و ةررواا  يةلررق ةيررر   و رراوعررر  المةرراير الجيولوجيررة الرر   م 
  كالميارراوا  والتلررو م و  الومجررارا  البرباويررةاو  الررزالز  المثررا   رربي   الب رررم الرر محتمرر  لحيررا  وممتلبررا  
نورا م مرا سر  المحاسظرة الر  بيئتورا الةرالحة لل ربك و رن املر   الجيولوجيرة لعبر البعم مك تلس المةاير 

مميررن  سرر  تيرروير ال رر   الجررور  االومجررارا  البرباويررةباورر   المثررا  ةرر   برر  ترراري. اضرمم الرر   رربي  
ال   ووا  معيوة مك العمليا  الجيولوجية مما يزين مك  ن   الو اي الب رر يمبك  ك يؤثربما   والمحييا م

ا رتةنا  ال ريير   المثرا  الةير الموجون وتجعله  بثر بلمة مك حي  سقناك اضرواح والممتلبا م الر   ربي  
ر ترررنة  الب رررر سررر  العمليرررا  اليبيعيرررة يرررؤنر  لررر  وترررائغ غيررر نلرررس ال ون رررية لتقليررر  المياررراكم اررر و  الررر  

 بما س  سقناك اضراا  الريبة الواتجة اك ج ون الب ر س  ال يير  ال  الميااكم مقةون  
واضوظمررة  ادو رراكيررؤثر ب ررب  مبا ررر الرر  ةررحة  نررو وررو  مررك مةررانر الةيررر Pollutionالتلررو  

ي اضبثرر  ال  ك المعاليرة الب ررية نر  ال رب يبيعيرا يحرن    كرغ   ك التلرو  يمبرك  الي امالبيئية الت  وعتمن 
يجررر تحررر    كة   ال    الحيات  بعن  وت رالنر ي الملزر الزئبق  المثا  ال   بي   ما  يواا  ل  حن 

بوا ية التب ر اليبيع  ضووا  معيوة مك المعرانكم يمير  الزئبرق ليترراب  سر  اضراار  الريبرة وتيجرة لظررو  
  الجرور وتيجرة الحرائرق التر  تبت رح اضراار  ث  يتحررر نوريرا  لر  ال ر  الموةمم الحمواة واضوب جيك 

 يلق الب ر الزئبق  ل  البيئة بأ لوي م ابه مك ة   حرق بميا   الةوااية الريبة الت  جم م مون الثور  
بميرررة الزئبرررق سررر  ال ررر     ك وبالتررال  والرررنر يحترررور يبيعيررا الررر  معرررانك حاملرررة للزئبرررقم  المحررر  ببيررر  مرررك 
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الزئبرررق ي رررب   واةرررر مرررع نرا    كثيرررر مرررك الم رررتويا  اليبيعيرررةم الم ررربلة نررر  الحيرررات  نررر  اىك  الررر  بب
 المثرا  مبووا مرببا   امة جنا  ابلة للتحرس ة    ل رلة ال رنال ومرك ثر   لر  الب ررم الر   ربي   البربوك 

 ل ك  يماتواو  الو ال الحوام  والمراعا  لل مس الملو  بالزئبق والنر يوتق  ال   ب  مرببا   امة  ل  
  وب رين )ثراو  نم ة اضيما م نواس  ب  آةر مرك التلرو  نرو اوبعرا  غرازا  النسيئرة  ال مما ي بي ارر 

والررنر ي رران  سرر  م رربلة االحتبررال الحررراررم رغرر   ك غررازا  النسيئررة  اضحمررورر البربرروكن وتيجررة حرررق الو ررون 
اك حجرر  ال ررازا  الترر  يجرررر  ال  ال ررويك نرر  يبيعيررة و رراان  الرر  توظرري  وظررا  الموررا  اضرارر  لم يرريك 

 م نن  بتعيي  بام  الوظا  البيئ  لألرمم  ببير   ي  ه  ل  ال    الجور مك  ب  الب ر 
المعرانك ومروارن  التربرة  الميرا  المجا  اىةر للجيولوجيا البيئية يتعلرق بمروارن اضرم التر  تتارمك   ك

 زالرة الوباترا  اليبيعيرة  للب ررم  كحرن مرك التحرنيا  اضببرر اليا ةم اك ا رتوزا  مروارن الميرا  والتربرة يعتبرر وا
,  Sediment pollutionةلق م بلة معروسة بتلو  الرا ي  المنك مك اضراا  مك اج  الزرااة وتيوير 

اونما تترس التربة مب وسة, توجر  بميا  ببير  جنا مك الرا ري  لر  الممررا  المائيرة اليبيعيرةم نرنا الرا ري 
 مر البيئة اليبيعية لألو ار ويملئ القووا  تارب ا  بثر اراة للميااكمادااس  ين

يعتمرن المجتمرع الحرني  ب رب  ببيرر الر  المةرزوك غيرر المتجرنن مرك  والتربرة  ااسة  ل  موارن الميرا  
 سرر  البوررال بالحنيررن الم ررتةن  سرر  ةالمرروارن المعنويررة ترروسر  بثررر المرروان الةررا  الم ررتةنم  كاليا ررة والمعررانكم 

 والحجر الجيرر س  ةوااة اد مو م الب ربال  الوحال الم تةن  س   الموالن ةوااة 
الرم  والحة   ال  و را متروسر   الجيرر بعم الموارن المعنوية تعتبر غير متجنن  مث  الحجر   كرغ  

ا ولبررك ل رر جررنا نورراس معررانك  ةرررش ل ررا تيبيقررا  حا ررمة ومحررنن   العبررل جررنا ومةزوو ررا ال يوارريم الرر  
 بمعرانك البررو  والبوبالر  والتر  نر  ميلوبرة دوترا  ا رتراتيجية مةزوك محنون جنا والت  تعتبر نا   نمية 

لليائرا  الع بريةم وب ب  م اور مك اضنمية للمجتمعا  الحنيثة ن  موارن  بمال المحربا  الومان  االية ال
ورره ضالررومي الةررا  م رر  ب ررب  ةرراص   كبويةم التجاريررة وال ررو   الوقرر الةرروااية و اليا ررة الترر  ت رر   القيااررا  

ك الررومي نررو ض ررتيس والبيماويررا  الزراايررةم المةررنر اضو  لو ررون المرببررا  و ياررا بمرران  ةررا  لةرروااة الب 
سرراك واحرن  مرك التحرنيا  الببيرر  نررو  حر   مةرزوك الرومي المتورا ص مررع  الحنيثرة اةري الحيرا  للمجتمعرا  

 مةنر بني  لليا ةم
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وعر  الجيولوجيا البيئية  ل  منش ابعن بمر  مرك   كو تييع  تيبيقاته بوظر االاتبار ات ا   نا  ةنوا 
الجيولوجيرا البيئيرة  ال رياق الو  اضرم ينرل الوياق البام  للتناة   الب رية مع البيئة اليبيعيةم س  ننا 

واالجتماايررة سرر  نرا ررة  حيائيررةاض اليبيعيررة ونررو الرر  االرتبايررا  برريك العمليررا   البيئرر  نرر  سررر  مررك العلرر  
 البيئةم 

 للجيولوجيا البيئية  المفاهيم الرئيسية

 النمو السكاني  .1
االبتظراظ ال رباو   ةربح م ربلة سر  بعرم   كم ال رباو الم بلة البيئية ر   واحن ن  زيان  الومو   ك
مليررار  و رراكم  2  لرر  1, تارراا  اررنن  ررباك العررال  مررك  1330اررا    لرر  1330م مررك اررا  العررال  موررايق
مليررار  و رراك  6برراك نورراس  2000تارراا  تقريبررا اررنن  ررباك العررال  مررر  ثاويررةم وبحلررو  اررا   1390بحلررو  

 ال  اضرمم تنا  الم بلة  حياوا بالقوبلة ال باويةم
مةييات مرا   ك, يعور   nonlinear و غيرر ةييرة  linearةييرة يةو  العلمرال معرنال  الومرو  مرا 

باك البمية المااسة ال  سترا   الومو الةي يمبك تعري   م ما بةي م تقي   و بموحو  و  تر   البياوية 
 ةررش ال ر ر  10اونئرن تارا   مجمرو   ر ر  لر   10 نا  اريم   آةر زموية متعا بة تبق  وم  ام بمعو  

سر   مرا   ثابر ونل  جرام اونما ور   مجمو  الومو مقاب  الزمك سالوتيجرة نر  ةري م رتقي  مرع موحور   القان  
سرراك البميرة الماراسة الر  سترررا  زمويرة متعا برة تبقرر    exponential لمت رار حالرة الومرو ال يرر ةيرر   و  
 بعرن  ال ر ر الرنر  س  25و القان  س  ال  ر  15تاا     ر  ل  مجمو   10تتزاين تنريجيام  نا  ايم  

  مع الزمكمالموحو  يزنان   كواون ر   المةيي و حظ  مت ار ننا يعتبر ومو 
نيورار بر   روةم  100نيورار ةييرا مرع سائرن  )زيران ن  1000و حظ ال   بي  المثرا  بير  يومرو مبلرل  ولر  

نيورارم  مرا  نا ومر  الوقرون ب رب  ت رارا  مرع  2000نيوار  رو  تومرو  لر   1000 ووا  نن  ا   10بعن 
 2000نيوررار بررنال مررك  2533   ررووا   ررو  يومررو المبلررل  لرر 10نيوررار برر   رروةم بعررن  100سائررن  )زيرران ن 

 نيوارم وبما مواح س  الجنو   نوا :
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 ومو غير ةي  ومو ةي  
 نيوار 1100=  100+  1000 نيوار 1100=  100+  1000 و اية ال وة اضول 
 نيوار 1210=  110+  1100 نيوار 1200=  100+  1100 و اية ال وة الثاوية
 نيوار 1331=  121+  1210 نيوار 1300=  100+  1200 و اية ال وة الثالثة
 نيوار 1464=  133+  1331 نيوار 1400=  100+  1300 و اية ال وة الرابعة

 نيوار 1610=  146+  1464 نيوار 1500=  100+  1400 و اية ال وة الةام ة
 نيوار 1991=  161+  1610 نيوار 1600=  100+  1500 و اية ال وة ال ان ة

 نيوار 1343=  199+  1991 نيوار 1900=  100+  1600  ابعةو اية ال وة ال
 نيوار 2143=  135+  1343 نيوار 1300=  100+  1900 و اية ال وة الثاموة
 نيوار 2359=  214+  2143 نيوار 1300=  100+  1300 و اية ال وة التا عة
 يوارن 2533=  236+  2359 نيوار 2000=  100+  1300 و اية ال وة العا ر 

 

 
 كم السرعة التي يتضاعف بها السكان؟ 

  (G)مق ومة ال  معن  الومو  90نو تقريبا م اور    (D)الزمك المااا    كنواس  اان  اامة ن  
D = 70 / G 
 رو  يتاراا  ارنن ال رباك سر  حروال   %2 ر مجتمرع بمعرن  ومرو  روور   كوجرن  التقريري با تةنا  نرنا 

  وةم  90ب   وة  و  يتااا  انن ال باك س  حوال   %1انا باك الومو اون   وة  35
لبررك حترر  نررنا الومررو اض رر    رروة ن لبرر  4م1)% معررنال   ليلررةيررزنان الومررو ال ررباو  سرر  العررال  اليررو  اوررن 

 زيان  مماجئة س  اضانانم  ل البي ل يؤنر  ةيرا 
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لررر  ااضرم اىك و بوبرري   ك ومررروارن   وملبررره الررنر لم ررتقب  الموظرررور نررر  المررويك الموا ررري الوحيرررن ا 
بعم الموارن مث  الميا  تبوك متجنن  ولبك العنين مك الموارن اضةرش مث  الو ون والمعرانك نر    كمحنون م 

غير متجنن م ال و تييع ااتبار البوابي اضةرش س  وظاموا ال م ر  مثر  المرري. حر  لم راب  المروارن وارنن 
 ال باكم 

 Sustainabilityاالستدامة  .2
اضجيرررا  الم رررتقبلية  رررو  تمتلرررس   كاال رررتنامةح  حرررنش التعريمرررا  نررر  التوميرررة التررر  تارررمك  مرررا نررر 

وال  ا تةرانيا  وروا  التوميرة القابلرة للتيبيرق   لر الموارن الت  تقنم ا اضرمم  ياا ت رير   ل وةو  مت اور 
 تقرنوع  كا م مرك الم ر  تؤنر البيئةم اال تنامة ن  سبر  يويلة اضمن ت تمر حت  اقون  و حتر  مئرا  ال روو 

باك اال تنامة تبوك ممبوة سيمرا يتعلرق با رتةنا  المروارن المتجرنن  مثر  ال روال والميرا م التوميرة الم رتنامة سيمرا 
تعزيرز تواسرنرا مرك   وال  ةر   والمعرانك تبروك ممبورة مرك  اضحمورريتعلق بالموارن غير المتجنن  مث  الو ون 

اان   يرت  التربيرز الر   متجرنن بنال مك التربيز ال  ا تومان مرورن معريك غيرر  اويا وث التنوير ة   الحمظ وا 
 بيمية ا تةنا  نن  الموارن المعنوية وتيوير بنائ  ل ن  اال تةناما م 

الحاجرررة داررران   لحرررنوننا  ووقلرررق   كالرررومي والميرررا  الجوسيرررة مرررك نوك  المعرررانك  وورررا وقرررو  با رررتةرا  
 ص س  بعم المةانرموتيجة لنلس نواس وقو تنويرنام 

متاحررة والالمبراك الوحيرن للعري  اضرم نر    ك والمروارن اراروا سر  المبرر  اضولر  سيمرا يتعلرق بالب رر 
 ررو  وحتررا   موارنوررا لتلبيررة اليلرري الرر  المرروارن سرر  الم ررتقب  وللحمرراظ الرر  و وموارنوررا محررنون م   اىك لوررا

التحرنر نررو و  اران  ترنويرنا وظريررام  مبرركيالمعرانك  اران  ترنوير الرر  ويراق وا رع للعنيررن مرك المعررانكم اغلري 
و ابلرة للتيبيرق ا تةرانيام جرزل ببيرر  الحيرا  والتر  تح رك ووايرة  البيئرة بإيجان اليرق لعم  نلرس برنوك  يرنال 

باورر  تلررس المارر   يعرران ا ررتةنام ا  و   نامررك م رراب  الررتةلص مررك ومايتوررا ال ررائلة والةررلبة يمبررك تةميم ررا 
 موارنم  ل العنين مك الما   الت  تعتبر اىك ملوثا  يمبك تحويل ا   ةرش تنويرنام بعبار  

 هل نحن في أزمة بيئية؟  
الميالي ال  الموارن المتوا ةة ابر الومو ال باو  وادوتا  المتزاين لما   الب ر  وتغ ما ي ار   ك

التمرنك  ال رباو  تيجرة االبتظراظ م نرن  اضزمرة نر  و  Environmental Crisis ليره  رعبيا باضزمرة البيئيرة 
 نلس:بما س   االم  اال تةنا  ال ريع للموارن ال يزا  يت بي س  م اب  بيئية ال  مقيال   كوالةوااةم 
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  زالة ال ابا  وتعرية التربة المراسقة وتلو  الميا  وال وال يحن  ال  ان   ارا م  ك - 
   والبترو  توتغ م اب  بيئية مةتلمةمالمح الملزا  حيثما يحن  تعنيك للموارن مث   -ي 
ة رار  وتاررر العنيرن مرك البيئرا  الر    لر تومية ب  مك مةانر الميا  ال ريحية والجوسيرة يرؤنر  -  

 مقيال االم م
 األرض كنظام  .3

نررو  ر  system ر وظررا    كس رر   وظمررة اضرم وت يرات ررا نررو  مررر حا رر  لحرر  الم رراب  البيئيررةم   ك
 معظ حوم محيي  و و رم تحتور  برباك  بوبي  المثا  ك وةتار  للنرا ةم ال   بي  جزل محنن مك البو 

حرن  ترا  س  مبوك واحرن مع ت يو  بب  اضوظمة ال  مبووا  متعنن  توتظ  )توابين ب ب  متبان  لتعم  
 ال رر   اضرم  الميررا  مبووررا  وظاموررا اضرارر  نرر    ك المثررا  ت يرررا  سرر  مبووررا   ةرررشم الرر   رربي  

 مما ي اان ال  ت  ي  اضرم بأبمل ام متبان  تلس المبووا  توتظ  ب ب   والحيا  الجور 
اض رررعة ال م رررية الررروارن  نررر  متوازورررة تقريبرررا باض رررعة الةرررانر  مرررك اضرمم سررر  الورررو  الثررراو  مرررك   ك

 و  اضحموررو ون ما ينة  س  الوظا  نو ا   مك الةار  موهم تتامك اضمثلة ا تةنا  الموارن مث  ال ير الت 
 مورره الوظررا  ا رر  ببثيررر ممررا يةررر    لرر برراك مررا يررنة    ناالميررا  الجوسيررة وحةرران وباتررا   و حيواوررا  معيوررةم 

  و  ن تةبح الوباتا   و الحيواوا  موقراةم  تماما اونئن  ن ت ت لس موارن الميا   و الو ون 
 ير؟ تقييم التغ

ا ررتة ص معررن  زمررك  يمبووررا مررا والمةرجررا  لوظررا   ر  و المررنة  مررك ةرر   تقيرري  معررنال  الت يرر
معن  زمك اد امة نرو  يرال الرزمك الرنر ي رت ر ه   كم معيوة لموان Average Residence Timeاد امة 

الر   (Tلح راي معرن  زمرك اد امرة و  جمال  المةزوك  و تج يز المان  التر   ريت  ترنويرنا ةر    ر وظرا م 
ووق رمه الر  معرن   رراة  (S)وأةرن الحجر  البلر  للمةرزوك  للوقر ن ن  ثابر  استرام حج  ثاب  للوظا  ومعر

 ن ة   الوظا م Fالوق  )
  

وبر  مرك معرن   الميرا  مليوك متر مبعري مرك  100 نا باك نواس ةزاك ي تواي  المثا  ال   بي   
مترر مبعري لبر   1  ال رن نر  المنة   مك اضو ار الناةلة  لر  الةرزاك ومعرن  المةرجرا  مرك  ورا  تةرري

  رروةم  2م3 و حرروال   ثاويررة مليرروك  100اونئررن معررن  زمررك اد امررة ضر متررر مبعرري مررك الةررزاك نرر   ثاويررة 
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لبرك الريااريا  تبروك  بثرر  الوقر  يمبووا  ياا ح راي معرن  زمرك اد امرة ضوظمرة تةتلر  سر  حجر  ومعرن  
لمرورن معريك ومرك ثر  تيبيرق المعلومرا  للم راان  سر   تعقينام غالبا ما يبوك مك الممبك ح اي زمرك اد امرة

معررن  زمررك اد امررة للميررا  سرر  اضو ررار نرر  حرروال    رربوايك  المثررا  س رر  وحرر  الم رراب  البيئيررةم الرر   رربي  
ا ررتراتيجية معالجررة حررنو  تلررو  لررومي مو رربي   ك وبالتررال  مقاروررة مررع آال  ال ررويك لرربعم الميررا  الجوسيررةم 

س  و ر  و  يبوك مةتل  بثيرا ارك  زالرة ومري ييمروا الر  ميرا  جوسيرة واتجرة ارك تب رر  وابيري وقر  الرومي 
سر  حريك  اضمرن م ربلة  ةرير   المعرال  واارح  و ربيا الومي س  الو ر ي    الوةرو  اليره   كتح  اضرمم 

بثر ةعوبة ب بي تحرس الميا  الجوسية ببيل ول ا معن  زمرك   امرة يوير م تلو  الميا  الجوسية ن  م بلة  
 مئا  ال ويك ليزا  تلو  الميا  الجوسيةم  ل يةعي معالجة الميا  الجوسية ضو ا  ن ت ت رق مك ان   ووا  

 المستقبل:مفتاح لفهم لنشاط البشري الحالي هو جزء من ا
ووظررر سرر  تررأثيرا  الو رراي الب رررر الرر  وظررا    كيجرري  وجيررة الجيولا ررتنالال  حررو  اضحررنا  امرر   اوررن 

ا  الب ررية الو راي  ك  سياراك اضو رار المثرا  اضرم وما تأثير تلس الت يرا  ال  الوظا  بب م ال   ربي  
  اليرررق بلررييتبعررن  يعور  اليرررق سر  المررنك يزيررن مرك الجريرراك ال رريح  ومقرنار وتبرررار الميارراكم  بلررييمثر  ت

 لرنلس م بلرييتممرا  بر  ال  ببررتوتغ سياراك   كوت تييع ااةمة ميرية معيوة   يواا ا   بثر تبوك الميااو
الو رررايا  الب ررررية سررر    كوبررروك  رررانريك الررر  تحنيرررن بيررر    كيجررري  لمياررراوا  للتو رررع آثرررار بعيرررن  المرررنش 

ب م الرر  الم ررتق  لرر الحااررر نررو الممترراح  الحالررة الم ررتقب   ررو  ت يررر حجرر  وتبرررار الميارراوا م سرر  نررن  
يجي  لإل باك اونما يمحص جيولوجيو البيئة روا ي اوزالق ارا  حني  س  مويقة مةممة  المثا   بي  

 يررك  ريبوك نورراس اوزال را  م ررتقبلية سار  اررك التوبرؤ بالتررأثيرا   لي رتوتجوي رتةنموا مبررن  الروتير  الواحررن    ك
 ليةمالت   يمتلب ا التمنك ال  مقنار وتبرار االوزال ا  الم تقب

 Environmental Unityالوحدة البيئية 
نرو  الترأثيرا  تأثير واحرن ي ربي ترأثيرا   ةررش سر   ل رلة مرك   كيوص ال   البيئية النرمبن  الوحن  

 رو  تحرن  ارنن  و رر  نا بويورا  رن الر   المثرا  مبن  م   س  توبؤ الت يرا  سر  وظرا  اضرمم الر   ربي  
 الةررزاك     ررم  الو ررر باتجررا  المحريي  برر   و ررال ال ررن  رو  يحتجررز سرر  الرا رري الررنر اوتقر  كمرك الت يرررا م 

تعريرة  رايئية متزايرن م  يارا  رن  تحرن ووتيجرة نلرس الحرمراك  رن  الو ر  تحر  ال وايئ مك را ي  وبالتال  
ال رررياك الرملرر  الترر  ت ررتةن  حيواوررا  يررؤثر وقةرراك الرا رري الرر  ال ررايئ الرر  الحيواوررا  ال ررايئية مثرر  
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بوررال ال ررن  رريظ ر  ل ررلة  و    رر  مررك التررأثيرا  الترر   ررت ير البيئررة ال ررايئية ومررا يعرري   ونبررنا  الرمرر م
 نواسم  ياا  ي ير ال ن مك نينرولوجية الو ر و يعيق نجر  ال مس ال   ال  الو رم

 العمليات األرضية الخطرة  .4
تلررس المةرراير اليبيعيررة باور  نورراس نائمررا امليررا   رارية ت ررب  ةيرررا الرر  الوررالم يجري االاترررا  ب

يتعريك اليورا التعامر   الب رر الر  حيرا  الب رر والممتلبرا م وحرك  ةيرنراويجري تقلير    مبرك واجتواب ا حيثما 
االوزال ررا  اضراررية واالومجررارا  البرباويررة الترر   الررزالز   الميارراوا   العواةرر  مررع العمليررا  اليبيعيررة مثرر  

 تل  المةاير اليبيعيرة ارن  م يريك مرك  المااية  وة  30ا   تقتلوا وتار بالممتلبا  ب ب  نوررم ة  
 نوالرممليار  20حوال  تقنر بو ارار مالية   و اك  150000باو  الة ار  ال ووية حوال  و  الب ر 

 والتفاعل البشري   الخطر البيئي
لحوان  بعم العمليا  اليبيعية وا  كبااتبار  سرةة    Environmental Riskالةير البيئ عر  ي

 ررو  تررؤنر  لرر  وررواتغ  ررلبية لأل ررةاص وللمجتمررع ببرر م سرر  الوا ررع يوجررن مبرروويك مومةررليك للمةرراير نمررا 
 ويمبك س ما ب ب   سا  مك المعانلة التالية والوتائغ االحتمالية 

 المتوقعة(النتائج ) Xحدث( = )احتمالية أي  الخطر
اك الويرازس الةر ير  بحجر   مرك رغ   الالمثا  ال   ر ةير بيئ  نو الويازس الت  تاري اضرمم 

 ال اك الةيررر الحقيقرر   ليرر  لبرروك الارررر المحتمرر   االيررةن البرر  تاررري بوببوررا ب ررب  متبرررر )احتماليررة 
 ال اوره ال  ارالم  وترائغ تةران  ويرزس بقيرر مير   رو  يبروك برارث  بمقيرال   ك)الوتائغن ة ير  جرنام رغر  

نررن    كليررة اررري البوبرري سرر  الم ررتقب  القريرري موةماررة جررنام يررزا  يمبررك ااتبارنررا موةماررة لبرروك احتما
االةت سا  س  االحتمالية واتجة مك حقيقة اك وجون الويازس بحج  مي   لي  مقاروة مع الويرازس بحجر  البر م 

 النر يتامك اةن الةيوا  لتقلي  ةير معيكم  risk managementالةير   نار ننا يقونوا  ل  مم و  
رئي ية المؤثر  ال  بيمية ا تجابة الوال للةير البيئ  نرو يبيعرة العمليرا  الجيولوجيرة العوام  ال  حن

 و متقيعرررررة  Incrementalتنريجيرررررة   مررررراالمةتلمرررررة ومقيرررررال الرررررزمكم يمبرررررك تةررررروي  العمليرررررا  اليبيعيرررررة 
Sporadicلةرةور مثر  القروش المتعلقرة بو روم وتعريرة ا الرزمك ت يرا  ةر ير  مرع  تنريجيةالعملية تولن ال م

معررنال  الت يررر نرر  جررنا ةرر ير  وتأثيرات ررا   ك ال  با ررتمرار الر رروبيةم رغرر  اك تلررس القرروش التنريجيررة تعمرر  
العمليررا  المتقيعررة نرر  تلررس الترر   نلررس اليوميررة الترر  تقررع اررمك حيررا  الب ررر غيررر م مررةم الرر  العبررل مررك 
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 البرباويرة االومجرارا   لمياراوا  ا المثرا   ربي   مترابيرةم الر تحن  ب ب  ا وائ  وواا مرا بأحرنا  غيرر 
 م اضرايةالزالز  واالوزال ا  

 

 دراسة المخاطر البيئية 
ل ا تأثير  لب  ال  الب رم ننا التأثير ال لب   ب ب  يبيع يع  نو ت نين مك حانثة تقع يبالةير ال

وررناو الحانثررة ببارثررة  الب ررر اوررنما يحررن  الةيررر سعليررا ويررؤنر   ةررر نررو مررا وررناو  بارثررة يبيعيررةم بمعورر  
والترر  املرر   ب ررب  يبيعرر   تحررن  الواتجررةن نرر  وتيجررة لعمليررا )والبرروار يبيعيررةم اك المةرراير اليبيعيررة 

معظ  العمليا  الةير  ن  امليا  جيولوجيةم مك بيك المةاير اليبيعية والبوار    كتاري. اضرمم  ة  
 ن :المحتملة 

 م earthquakesالزالز   م1
 volcanic eruptionsاالومجارا  البرباوية   م2
 tsunamiت ووام    م3
 landslidesاالوزال ا  اضراية   م4
 subsidenceاالوة ا   م5
 floodsالميااوا   م6
 droughtالجما   م9
 hurricanesاضااةير اال توائية  م3
 tornadoesاضااةير القمعية  م3
    asteroids impactsاةينا  البويببا   م10
 ر   رلبيا لبو را  ةربح  ةيرر  اورنما برن   ترؤثر اليورا  اضرم تاري.  ة   حنث ميع نن  العمليا   ن ج

 مع بناية ظ ور الب رم
نررو ةررمة مميررز  للع  ررة برريك الب ررر والعمليررا  الجيولوجيررةم  المةرراير الواتجررة اررك  Riskالةيررر   ك

بعم الحاال  س م ا بيريقة بحي  يمبووا التقلير   س  يمبك ولبك عية  ال يمبك القاال الي ا البوار  اليبي
ووم ر    تحرن وحتا  اك وم   بعم ال  ل ارك العمليرا  التر   نلس لعم   الب رممك المةاير المؤثر  ال  
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ايرم نبرنا يمبوورا وارع ادجررالا  التر  يمبرك اتةاننرا للحرن مرك المةر اونئرن  العمليرة اليا ة الميلوبة ل ن  
 م Hazard Mitigationاضةيار تةمي   تقلي  مك الةير ينا 

يؤثروا ال  البوار  اليبيعية )ال   ربي  المثرا  تةرمي   رن رنرل   ك  حياواالب ر ي تييعوا   كرغ  
مثر  او رباي الرومي  و مران   الب رر ب رب  مبا رر ب ربي  أساك البوار  اضةرش التر  تو ر ن سيااكيؤنر  ل  

ااتبرر  بروار   الب رر تحير  اليرائرا  واالومجرارا  بمعر   الببيرر    تحي  القيرارا  وال ريارا التلو    امة 
 تبوولوجيةم

 تصنيف المخاطر الطبيعية والكوارث  

 مةتلمة:يمبك تق يم ا  ل  ان   ةوا  
 وت م :مةاير جيولوجية  .1
 الزالز م - 
 االومجارا  البرباويةم -ي
 ت ووام م - 
 االوزال ا  اضرايةم -ن
 الميااوا م -ه
 ة ما مالت -و
 االةينا  مع  ج ا  ساائيةم -ل
ونر   يارا مةراير يبيعيرة ولبرك العمليرا  المرؤثر  سر  ال ر   الجرور نرر   الجرور:مةراير ال ر    .2

 وت م : رئيل الم ئولة ب ب  
 cyclonesاضااةير الحلزووية اال توائية  - 
 اضااةير القمعيةم -ي
 الجما م - 
 severe thunderstormsال نين  العواة  الرانية  -ن
 lightningالبرق  -ه
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ولبررك ال تقررع اررمك الةرروميك المررنبوريك  يبيعيررا مةرراير يبيعيررة  ةرررش: نررن  المةرراير  ررن تحررن   -3
 وت م :  ا  

 insect infestationغزو الح را   - 
 disease epidemicsاضمرام المعنية  و الوبائية  -ي
 wildfiresالحرائق ال ائلة  - 

التر  ل را وترائغ مرنمر   Catastrophic Hazardsالمةراير اليبيعيرة  لر  مةراير بارثيرة  ياا يمبك تق ي  
اومجرررارا  برباويرررة  ببيرررر  باالةرررينا  مرررع  ج رررا  سارررائية  ارررالم   و ل رررا ترررأثير  الب رررر ضارررنان ببيرررر  مرررك 

ولبررك  للحررنو   مرررام وبائيررة االميررة وجمررا  اررالم م نبررنا مةرراير بارثيررة تمتلررس سرةررة اررئيلة  اررةمة 
 تمتلس وتائغ منمر   نا حنث م  كيمبك 

مثرر   Rapid Onset Hazards ياررا يمبررك تق رري  المةرراير اليبيعيررة  لرر  مةرراير بنايررة  ررريعة 
البرررق الحرائررق  الرانيررة العواةرر   اضراررية االوزال ررا   المماجئررة الميارراوا   الررزالز   البرباويررة االومجررارا  

 Slow Onset Hazardsارري ب رراةم ومةراير بنايرة بييئرة ال ائلة الت  تتيور مك نوك  رابق  ورنار وت
 غزو الح را  واضمرام الوبائية الت  ت ت رق  ووا  لتتيورم الجما  مث  

 Anthropogenic Hazardsالمخاطر البشرية 
ونررررررر  تتارررررررمك مةررررررراير تبوولوجيرررررررة  البيئرررررررة تحرررررررن  نرررررررن  المةررررررراير بوتيجرررررررة لتمااررررررر  الب رررررررر مرررررررع 

Technological Hazards   ليرررا   الزئبرررق  الررررانوك تحرررن  وتيجرررة لتعررررم المررروان الةيرررر  مثررر  التررر 
 الب ررر وغبار المح م ون   ياا تتامك المةاير اضةرش الت  ت بل  سقي مك ةر   التماار   اض ب تول

 لر  احتماليرة ترنمير  مؤنيرة  باداراسةمث  المير  لحاما  وتلو  ال ر   الجرور  و الميرا  ال ريحية بمروان 
 واحتمالية االحتبال الحراررم اضوزوكة الب ر ليبق

 التعرض إلى المخاطر والكوارث 
 ال :ك يعتمن اك التعرم  ل  ةير معي

  حانثة ةير  محتملةم مكالقري 
 بثاسة  باوية س  المويقة القريبة مك الحانثةم 
 الم   العلم  للةيرم 
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 نراس الةيرم  التعلي  وا 
 وجون  و ان  وجون  وظمة تحنير مببر  وةيوي اتةا م 
 وسر  وت يئة  بوية اليوارام 
 حنيرا م العوام  الثقاسية الت  تؤثر ال  ا تجابة العامة  ل  الت 
ب رربي االستقررار  لرر   المتقنمررةالررنو  اض رر  تيررورا نرر  اضبثررر اراررة للمةرراير اليبيعيررة مررك الررنو   امومررا 
زيرران   اررعيمة حيرر  اك المقررر يقررون  لرر  نيابرر  بوائيررة  نورا التعلرري  وووايررة اضبويررةم  ياررا يلعرري المقررر  الم رر  

 بثاسة ال باك واالستقار  ل  االتةاال م
   العمليا  اليبيعية يمبك اك يزين مك التعرم للمةاير مك ة  :اك تنة  الب ر س

البوررال الرر  ال رر و  المياررية  المثررا  تيرروير وا ررتيياك اضراارر  المتعراررة للمةررايرم الرر   رربي   .1
الجررر  البحرررر المتعرررم ل وررزالقم ال ررواح  المتعراررة لألااةررير اال ررتوائية  للميارراك المتعراررة 

 مالبرباويةبرباوية المتعراة ل ومجارا  والميااوا   و الموحنرا  ال
اك الرارر  الجررائر  و  زالررة ال ابررا  يقررون  لرر   المثرا  زيران   ررن  وتبرررار البارثررة اليبيعيررةم الرر   رربي   .2

ت يين اليرق الر   االوة ا  ا تةرا  الميا  الجوسية يقون  ل   ن اوزالق سيااوا  تعرية  بثر  ن  )
 وزال ا مموحنرا  غير م تقر  يقون  ل  اال

 


