
الرابعة/ الثالثةاحملاضرة 

 البيئيأهمية احليوانات يف التوازن 

 الفطريةاحملافظة على احليوانات أهمية 



أهمية احليوانات يف التوازن البيئي
 :تقديم

،(IUCN)«الطبيعةحلمايةالدولياالحتاد»إحصاءاتحبسب•
نوعًا47677الـأصلمنونباتيًاحيوانيًانوعًا17291فإن

 .باالنقراضمهددعامليًا،املعروف

30وعروفةاملالثديياتمناملئةيف21أنعنالنتائجوتكشف•
28ويورالطمجيعمناملئةيف12والربمائياتمجيعمناملئةيف
األمركذلكو.باالنقراضمهددةكلهاالزواحف،مناملئةيف

مناملئةيف17والعذبةاملياهأمساكمناملئةيف37لـبالنسبة
املئةيف35واملرجانيةالشعابمناملئةيف27والقرشأمساك

 .تاتالنبامناملئةيف70واآلنحتىاملعروفةالالفقارياتمن

الشرقنطقةميفباالنقراضمهددالطيورمننوعًا36أنكما•
يفخلليألمبكرإنذارجهازهوالطريأنعلمًااألوسط،

 .«الطبيعة

 



أهمية احليوانات يف التوازن البيئي

نية على وجه  ختيل لو افتقدنا مجيع الكائنات احلية احليوا
 بيئة؟ما اآلثار احملتملة على اإلنسان و ال! األرض

.يف جمموعات صغرية اكتب أبرز  األضرار احملتملة ألعاله
 كيف؟( .. توازن)أهميتها يف احلفاظ على بعضها البعض -1

 كيف؟( .. توازن)أهميتها يف احلفاظ على الغطاء النباتي -2

 ف؟كي.. أهميتها يف القضاء على األمراض-3

 كيف؟.. أهميتها يف نظافة البيئة -4

 كيف؟.. أهميتها يف خصوبة الرتبة-5

 ..أهميتها يف السلسة الغذائية-6

 



:مناذج لدور بعض احليوانات يف التوازن البيئي

 ..!لزراعيةدور األفاعي يف احلفاظ على احملاصيل ا•

 دور التماسيح يف احملافظة على البيئة؟•

 يئي؟الباحلفاظ على التوازن الطيور يف دور •

دور الفيل يف التوازن البيئي؟•
https://www.youtube.com/watch?v=d4VNTHQnwt0 

 !لتوازن البيئيدور املفرتسات من األسود و النمور يف ا•

 ..دور احلشرات يف التوازن البيئي•

 !!لبيئةدور الطيور يف احلفاظ على درجة حرارة ا•

 اذكر بعض النماذج األخرى؟•

https://www.youtube.com/watch?v=d4VNTHQnwt0


الفطرية( احلياة)محاية احليوانات 
احلفاظمبجرديتحققأنميكنالالبيولوجيالتنوعمحاية»•

علىافظحنملإذاحمميات،داخلوعزلهنفسهالنوععلى
املأكللهوفرتواليتفيهايعيشاليتالطبيعيةالبيئة

تدمريهاعنبعيدًااملالئم،اإليكولوجيوالنظامواملشرب
 .«وتلويثها

ثالثقاراتلجسرًاباعتبارهااألوسط،الشرقمنطقةأهمية•
500حنواعربهميرإذجدًا،مهمهجرةخطعلىتقعوهي

 .«باالنقراضمهددمنهاوكثريسنويًاطريمليون

 

 



علىاظاحلفيفاحليواناتألهميةنظرًا•
اليومكونيأنتقررفقدالبيئيالتوازن

لعامليااليومأكتوبر،/األولتشرين4
بهذافالاالحتقراراختاذومت.للحيوان

محايةحلركةالدولياملؤمتريفاليوم
بايطالياا،فلورنسيفعقدالذيالطبيعة،

 .1931عام

 



متواجدالطبيعياريخالتمتحفمبساعدةللجيناتبنكوتطويرحتديث-1
اآلالفختزينفيهمت،(اجملمدةنوحسفينة)عليهأطلقاملتحدةباململكة

تلكحياةعلىللحفاظباالنقراضمهددةحليواناتالوراثيةاملوادمن
عيناتخذأومت،أخرىمرةتوليدهاوإعادةإنقراضهاحبالةاحليوانات

وعيةأيفاألنسجةيفاملتواجدDNAالوحفظأنسجةأخذطريقعنمنها
،بياناتقاعدةيفالعيناتمجيعإدخاليتمثم،للتجميدجاهزةخاصة

الكبريةفاحليواناتحجمهاحسباحليوانمعالتعاملطريقةوختتلف
كاحلشراتغريةالصاحليواناتأما،اجللدمنجزءأخذأوملخدرحتتاج
احليواناتمأه،احلاالتبعضيفكاملبشكلاجلسمألخذحتتاج

القرننيملدببةااملهاهياملشروعيفإدخاهلامتاليتباإلنقراضاملهددة
 .األصفرالبحروحصانالربوتليةواحللزونيات

https://www.youtube.com/watch?v=YkTey9vkFB4

 

مدارعلىائلووسطرقعدةإتباعمتاالنقراضمناحليواناتحلماية
الرسيمةريوغالرمسيةواملؤسساتاحلكوماتمبشاركةطويلةأعوام

احلديثةلالوسائهذهومناألرضبقاعشتىمنعلماءومبشاركة
 :والقدمية

https://www.youtube.com/watch?v=YkTey9vkFB4


 

مناطقبتوفريوتكونالطبيعيةاحملمياتبناء-2
شعيتناسبجغرافيةمناطقيفحكومية
مايةاحللتوفريباالنقراضاملهددةاحليوانات

كانتلعاملايفتشيديهامتحمميةوأولالالزمة
ميةحموهياألمريكيةاملتحدةالوالياتيف

ئيسيربشكلتفيدواحملميات،يلوستون
اهلواةءسواوالقناصنيالصيادينمنباحلماية

 .احملرتفنيأومنهم



التدمريببومس،التدمريمناحليواناتمواطنمحاية-3
والتدمري،هلمالعشوائيةواألنشطةالبشرهوالرئيسي

أوبينهامالالتواصوفصلاحليواناتمواطنبتجزئةيكون
قدرتهاعدمواألصنافأحدملوطنالكاملالتدمريبسبب

،ألصلياموطنهاغريموطنيفوالعيشالتكييفعلى
احلواجزدمريتمنالقادمأيضًاالتلوثمنتكونواحلماية

 .السدودالطرقبناءومنالطبيعيةالبيئية



ملهددةااحليواناتمعرفة-4
تامةمعرفةباالنقراض
ادهاأعدومعرفةوتفصيلية

مثلوحياتهاتصرفهاوطرق
القرنوحيدحيوان

الاليتاجلليديةوالغوريال
احدةوأنثىإالمنهايوجد

روطائ،برشلونةيف
جلمنأبووطائرالكيوي

لرملياوالغزالالعربيواملها
 .دوراكسوغزال



ألحباثاوالدراساتدعموتشجيع-5
 .الفطريةاحلياةحبمايةاملتعلقة

محايةعلىاثةاحلالقواننيتطبيقوسن-6
الالبشرعبثمنإمنائهاوالفطريةاحلياة
 .األفرادوالكربىالشركاتسيما

لكربىاالشركاتجتربقواننيوضع-7
 .الفطريةاحلياةإمناءولدعم



لهاليوماحليواناتمنالكثرييهددالذياالنقراضخطر
طبيعية،بًاأسباتكونأنإمااألسبابوهذهاألسباب،عدة
 :بشريةأسبابًاتكونأنوإما
 
منريالكثعلىخطرًاتشكلاليتالطبيعيةاألسباب•

الزالزلوهية،الطبيعيبالكوارثالعادةيفتتمثلاحليوانات
ماإذاثالكوارفهذهوغريها،والرباكنياملدمرةواألعاصري

تدمرسفإنهااحليوانات،تلكعيشأماكنيفوقعت
إىلعرضهاوستمنها،الكثريهالكإىلوستؤديمساكنها،

نوعنقراضاإىلواحدةكارثةتؤديورمبااالنقراض،خطر
ماإذاحاليفذلكويكوناحليوانية،األنواعمنأكثرأو

واليتاألنواع،لكتفيهتتجمعالذياملوطنيفالكارثةوقعت
اليتطبيعيةالاألخرىاألسبابومن.غريهيفتتواجدال

واألمراضئةاألوب:احليواناتمنالكثريعلىخطرًاتشكل
ومفاجئ،ريعسبشكلبينهاوتنتشراحليواناتتصيباليت

 .موتهاإىلوتؤدي



احليوانات،منالكثريعلىخطرًاتشكلاليتالبشريةاألسباب
اجلائرالصيدفاجلائر،بالصريتتمثلاالنقراضخلطروتعرضها
احليواناتمنثريالكانقراضإىلالسننيمرعلىأدىقدواملفرط

علىخطرًاشكلتاليتاألخرىالبشريةاألسبابومن.العامليف
األشجارطعق:االنقراضخلطروتعرضهااحليوانات،منالكثري

فالغاباتحليوانات،افيهاتعيشاليتالبيئةوتلويثالغابات،وإزالة
بهذافإنهسان،اإلنأزاهلافإذااحليوانية،األنواعمنللكثريموطن
 .البيئةلتلويثبالنسبةاألمروكذلكعليها،للقضاءميهد



أهمية التنوع احليوي

مناألرضحتتويهماكّلأنهعلىاحليويالتنّوعُيعرف•
تطورًاوأقّلهااحلّيةالكائناتأصغرمناحلياةأشكال

ورًاتطوأكثرهاأكربهاإىلواجلراثيمكالفريوسات
البيولوجيفالتصنيسّلمحيتويهماكّلوهوكالثدييات،

احلياةيفالبعضبعضهاعلىوتعتمدتساهمكائناتمن
وأشكاهلاأنواعهاباختالفاألرضكوكبعلى

 .وأحجامها



:احليويأهمية التنوع 
https://www.youtube.com/watch?v=7tgNamjTRkk

منعديداليفكبريةأهمّيةاحليويللتنّوعإّن
 :أهمّيتهمنونذكراجلوانب،

دورًالعبياحليويالتنّوعإّن:االقتصادياجلانب•
فرصًةامينحنفالتنّوعالعامل؛اقتصاديفمهّمًا

مّمافةاملختلالوراثيةالرتكيباتعلىللتعّرف
تقّويجديدةاتونباتأفضلنباتاتإنتاجيفيساعد

إمداديفاحليويالتنّوعيساهمكمااالقتصاد،
تلفةاملخكاألخشابحيتاجونهمابكّلالبشر

 .واألغذية

ملهابأكاألدويةصناعةإّن:الصحياجلانب•
وحتافظوالنباتات،الدقيقةالكائناتعلىتعتمد

ىعلبالقضاءباملساهمةالعامةالصّحةعلى
 .الضارةواحلشراتالكائنات

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tgNamjTRkk


حيفظامهواحليويفالتنّوعواهلالك؛االنقراضمناحلماية•
والالغذاء،ناتالكائفيمنحالبيئّيةاألنظمةيفالبيئيالتوازن

النقراضتؤّديدقزيادةأيألّنالطبيعي؛املستوىعنعددهايزيد
 .بيئيةومشاكلأخرىأنواع

السّياحمنديدالعالبيئيالتنوعجيذبحيث:السياحياجلانب••
تقّويياحةالسوزيادةاملختلفة،احليةالكائناتأنواعملشاهدة

 .حللسيامتعةوهيجديدةعملفرصومتنحاالقتصاد

علىيةاحلالكائناتجلميعحقّ البقاءإّن:الروحياجلانب••
ضمنهوشرعتاحلقهذاالدياناتمجيعأعطتوقداختالفها،

كماان،اإلنسبطشمنوالنباتاتاحليواناتحلمايةضوابط
باالسرتخاءوروالشعالنفسيةالراحةجبمالهاحليويالتنّوعومينح

املزاجحيّسنةاملختلفهواياتكوممارسةالطبيعةفقصدلإلنسان،
اهللكوتمليفللتأّملالّدياناتبعضأشارتكماوالصحة،

 .قاخلالأبدعهمالعظمةرؤيااإلنسانمينحمّماوخلقه

 



 :اجلانب الشرعي

اْلَأْرِضِفياَتْعَثْوَوالاللَِّهِرْزِقِمْنَواْشَرُبواُكُلوا﴿:تعاىلقال

 ﴾ُمْفِسِديَن

َلُكْمَخْير ِلُكْمَذِإْصالِحَهاَبْعَداْلَأْرِضِفيُتْفِسُدواَوال﴿:تعاىلقال

 ﴾ُمْؤِمِننَيُكْنُتْمِإْن

النَّاِسَأْيِديَسَبْتَكِبَماَواْلَبْحِراْلَبرِِّفياْلَفَساُدَظَهَر﴿:تعاىلوقال

 ﴾َيْرِجُعوَنَلَعلَُّهْمَعِمُلواالَِّذيَبْعَضِلُيِذيَقُهْم

 

 :وسلمعليهاهللصلىقال

َأْوَطْير ِمْنُهُلَفَيْأُكَزْرًعاَيْزَرُعَأْوَغْرًسا،َيْغِرُسُمْسِلٍمِمْنَما))

((َصَدَقٌةِبِهَلُهَكاَنِإلَّاَبِهيَمٌةَأْوِإْنَسان 
 [َعْنُهاللَُّهَرِضَيَماِلٍكْبِنَأَنِسَعْنعليهمتفق]

َيُقوَمَلاَأْنَتَطاَعاْسَفِإْنَفِسيَلٌة،َأَحِدُكْمَوِبَيِدالسَّاَعُةَقاَمْتِإْن))

((َفْلَيْفَعْلَيْغِرَسَهاَحتَّى
 [َعْنُهاللَُّهَرِضَيَماِلٍكْبِنَأَنِسَعْنأمحد]

 


