
 

 

 مقدمة تقرير عن الموارد الطبيعية

يوجد على سطح هذا الكوكب الكثير من الموارد التي تمنحنا إياها الطبيعية، إذ تؤمن لنا مخزونات ضرورية لبقاء 

الحضارة والمستقبل، تحتاج بعض هذه المخزونات والموارد  اإلنسان على قيد الحياة، وأخرى يمكن استثمارها ببناء

للترشيد كي تتم المحافظة عليها ألن استعماله بشكل جائر أو اإلهمال في إدارتها يقلل من فرص بقائها واستمراريتها، 

 ..وهي في الغالب مصادر أساسية للطاقة وغيرها من مستلزمات الحياة البشرية التي تنتجها الطبيعة
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 تقرير عن الموارد الطبيعية وانواعها بالعناصر جاهز للطباعة

يقصد بالموارد الطبيعية كافة الموارد الموجودة على سطح الكرة األرضية بأسلوب طبيعي دون أي تدخل بشري 

بصورة وأساليب محددة قبل تطويرها، واألمثلة عليها كثيرة ومنوعة   مباشر فيها، حيث يتم استخالصها من البيئة

نات والبترول وغيرها الكثير، فالموارد الطبيعية كالمياه والتربة وضوء الشمس أو ضوء الشمس والنباتات والحيوا

تتشكل بصورة طبيعية يستفيد منها اإلنسان إما مباشرةً أو بعد إدخال تعديالت عليها سواًء بظروف تكنولوجية أو 

م اجتماعية أو غيرها من اإلمدادات المستمدة من الطبيعة، لذا ومنذ أمد بعيد كانت الموارد الطبيعية األساس الذي تقو

 [1].عليه ميادين العلوم الطبيعية
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الطبيعية أهمية الموارد  

تعتبر الموارد الطبيعية على اختالفها مهّمة بالنسبة لإلنسان والوجود البشري، وهذه األهمية متفاوتة بحسب أنواعها 

وماهياتها إال أن جميعها ضرورية للوجود والبناء الحضاري، وتتنوع أهميتها في عموم حياتنا إذ تعتبر األساس 

كونها تدخل في كافة الموارد االقتصادية سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر،  لقدرتنا على التعايش والتطور، فضالً عن

ما يجعلها مصدر مهم للدخل، ما يساعد على الحد من آفات اجتماعية كالفقر والبطالة، فضالً عن كونها مصدر للغذاء 

متمثلة بالنباتات  من خالل دعمها قطاع الزراعة عبر تأمين التربة والماء والمعدات، وخالفه من كائنات حية

 والحيوانات.

 استخدامات الموارد الطبيعية

تدخل الموارد الطبيعية في الكثير من العمليات الحياتية اليومية، إذ تعتبر المادة األّولية في تلك العمليات التي ال يمكن 

 :حصرها، ولعل أبرز تلك االستخدامات لموارد الطبيعة كما يأتي

 االحتياجات البشرية تحقق التوازن البيئي وتأمن . 

 تساهم بصناعة األدوية. 

 تساهم ببناء البنى التحتية. 

 تساهم بعمليات إعادة التصنيع. 

 مصدر أساسي للطاقة والمعادن. 

 تلعب دوًرا حيويًا في عملية التنمية االقتصادية عبر إثراء موارد الزراعة والتجارة . 

 عناصر الموارد الطبيعية

عية بين كافة مظاهر البيئة وسطح األرض، سواًء اليابسة والمسطحات المائية أو في تتنوع عناصر الموراد الطبي

طبقات الجو، جميعها توفر موارد ضرورية للبشرية قاطبةً، فيتأثر بها اإلنسان ويؤثر عليها، وقد صنّف باحثي البيئة 

https://almrj3.com/brief-report-on-population-growth-and-population-density/
https://almrj3.com/population-explosion-report/


 

 

 -لحيوية؛ ونذكر منها )النبات هذه الموارد ألصناف تندرج تحتها أعداد كبيرة من العناصر الموارد، كالموارد ا

 -الحيوان سواء البري أو البحري(، وأخرى غير حيوية؛ نذكر منها ) الطاقة الشمسية بنوعيها ضوئية وحرارية 

وغيرها( -المواد المشعة  -المعادن  -الفحم الحجري  -الغاز الطبيعي  -البترول  -الماء  -الهواء  . 

جددةالموارد الطبيعية المتجددة والغير مت  

تقسم الموارد الطبيعية من حيث قابليتها للتجدد إلى نوعين رئيسيين، فهي إما موارد بيئية متجددة أو غير متجددة 

ويضيف إليها العلماء صنف ثالث وهو صنف وسطي بينهما بحسب طبيعة نشأته وتجدده، وهي عموماً على النحو 

 :اآلتي

 تلقائياً باستمرار، وأمثلتها كثيرة خاصةً في الموارد النباتية يقصد بها الموارد التي تتجدد  :موارد متجددة

 .والحيوانية، فإّن استهالكها المقنن لن يقود أبداً إلى نضوبها

 هي موارد تتجدد لكن بشكل أبطأ من سابقتها، فاستهالكها يجب أن يكون ببطء  :الموارد المتجددة الوسيطة

عية فاستهالكها يتطلب منّا صبراً طويل األمد حتى ألن تجددها ضعيف، كاألخشاب والمحاصيل الزرا

 .تتجدد

 وهي الفئة التي ال تعّوض، يتم استهالكها في الحياة لمرة واحدة فقط، أي أنها عبارة  :مصادر غير متجددة

عن رصيد ثابت وما يستهلك منه لن يكون قابالً للتجديد، وهذا النوع يواجه دائماً مخاطر النفاذ، كالفحم 

البترول والغاز الّطبيعي والمواد المعدنية والمعادن المشعةالحجري و . 

 مخاطر استنزاف الموارد الطبيعية

 :من أبرز المخاطر التي تتسبب باستنزاف الموارد الطبيعية ما يلي

 فتزايد عدد السكان يعني تزايد الطلب واستهالك المزيد من تلك الموارد :االنفجار السكاني. 

 أهم المؤثرات السلبية على موارد الطبيعة، وتغير المناخ ينجم عن االستجرار عير  الذي يعتبر من :المناخ

 .الرشيد لموارد الطبيعة، ما ينعكس سلباً على تجددها

 وما ينجم عنه من تقلص مواطن العديد من الموارد، خاصةً النباتية والحيوانية، ويهدد بعضها  :تلوث البيئة

 .باالنقراض

يعةالحفاظ على موارد الطب  

إّن استنزاف موارد الطبيعة على اختالف أنواعها وماهيتها بفعل اإلنسان الذي يستهلكها بسبيل تقدمه وتحضره قد 

بشكل تام سيؤثر على الحياة  يكون خطراً في حال تم االستهالك بشكل جائر، ونضوب موارد الطبيعة أو نفاذها

 :البشرية ال محالة، خاصةً مع تزايد تعداد سكان العالم، لذا ال بد من الترشيد وفق اآلتي

 إعادة تدوير المواد المستهلكة، وتجنب استعمال المواد غير القابلة للتدوير. 

 استعمال معدات توفر الطاقة كالمصابيح الموفرة للطاقة. 

  للتجديدشراء البضائع القابلة . 

 التقنين في استهالك بعض الموارد وأهمها الماء والكهرباء. 

 التخفيف من استهالك الوقود. 

 استعمال الطاقة البديلة. 

 التسوق عند الضرورة. 

 اتباع الحد األدنى لالستعمال. 

 التثقيف بمخاطر نفاذ الموارد الطبيعية. 

 تشجيع الزراعة المستدامة 

 فرز النفايات. 
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 خاتمة تقرير عن الموارد الطبيعية

لرغم أن الكثير منن قابلة وبهذا نستنتج أّن الموارد الطبيعية أحد أعمدة الحياة التي ال تتم أو تتوازن بدونها، وعلى ا

للتجدد إال أّن غالبيتها تستهلك لمرة واحدة أو أن تجددها يحتاج لماليين األعوام، وبما أّن موارد الطبيعة أساس التوازن 

 .البيئي فضالً عن دخولها في الكثير من الصناعات وموارد االقتصاد، فمن المؤكد أن الحفاظ عليها ضرورة ملحة
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