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ه وتتمثل هي اإليطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويؤثر ويتأثر ب

البيئه فيما يحيط به اإلنسان من 

معادن في باطن األرض –ضوء شمس –تربه –ماء -هواء

.البحار والمحيطات واالنهار–الحيوانات –النباتات –

ش بها من المؤكد أن ترتبط حياة اإلنسان بالبيئه التي يعي

ن وبكيفيه التعامل مع مصادرها وبطريقه تكفل له حس

ين استغاللها والتي تؤدي الي استمرار التوازن بينه وب

. مقومات البيئه 



 يطلق علي دراسه العوامل المحيطه بالكائن الحي

.والتي يتأثر بها ويؤثر فيها كلمه أيكولوجي

 أول من عرف كلمه أرنست هيكل كان 1869في عام

ائن وقال انها تعني دراسه العالقه بين الكأيكولوجي 

ين  وهي مكونه من مقطعين يوناني, الحي وما يحيط به

وتعني دراسه ( والدراسه -مكان المعيشه )وهي 

.اماكن معيشه الكائنات الحيه وكل ما يحيط بها



ه من اذن البيئه في اإليطار الذي يحيا فيه اإلنسان مع غير

فيها الكائنات الحيه يحصل منها علي مقومات حياته ويمارس

عالقاته مع مختلف البشر وتشتمل علي مجموعه من 

.عض المكونات الحيه واغير حيه دائمه التفاعل بعضها مع ب



يتحدد علم البيئه في العناصر األتيه:

ض وقايه المجتمعات البشريه من التاثيرات الضاره لبع-1

.العوامل البيئه

.ضاروقايه البيئه محليا وعالميا من ا لنشاط اإلنساني ال-2

.سانتحسين نوعيه البيئه وتطويعها لصحه ورفاهيه اإلن-3



/  النظام البيئي

حيه هوا نظام يعبر عن كل ما يتعلق بالمكونات الحيه والغير

ر في مكان معين وتفاعل هذه المكونات مع بعضها وتغيي

ناصر شبكه العالقات من حين الي أخر التي تنتقل فيها الع

الكميائيه من المكونات الغير حيه الي الكائنات الحيه 

.والعكس وتتضمن اإلستمراريه والتوازن الديناميكي 



 البيئه/

ريخه هو مضمون لعمل ينم عن مجتمع وفلسفته وتا:في الفن

المناخي وعادات وتقاليد متوارثه لشيء ما يمكن تحديد

.االصاله في زمن ومكان ما 



 في التصميم/

وتناسبها فهو كيفيه التاثير في اإلستخدام وفي الشكل والخامات

.مع أهداف الجماليه والنفعيه وتأثيرها في بيئه المجتمع

التلوث البيئي/

ير حيه هو كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئه الحيه والغ

.ازنهاوال تقدر األنظمه البيئيه علي إستيعابه دون ان يختل تو



 منظمه التعاون والتنميه األوروبيه/

ر هيه قيام اإلنسان بطريق مباشر أو غير مباشر باألضرا

.البيئيه الطبيعيه والكائنات الحيه 



تتوازن البيئه الطبيعيه  تحتوي علي أربعه أنظمه تتفاعل و

مع النظم األخري 

الغالف األرضي-

الغالف المائي-

الغالف الهوائي -

.المجال الحيوي للكره األرضيه-






