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مقدمة
 جمعات ، تعرف هذه التالكائنات الحيةمن معقدة ال حصر لها تجمعات يتكون المحيط الحيوي من

.حيوية واستمرار حياة البشردعم ت، والتي (biodiversity)االحيائي باسم التنوع 

 بروتوزوامثل الفطريات)وحيدة الخلية من مجموع أشكال الحياة المختلفةاالحيائي يمثل التنوع ،

ختلف في م(مثل النباتات، واألسماك، والثدييات)عديدة الخاليا الكائنات الى ( والبكتيريا

.ةالبيئياالنواع واالنظمة المستويات البيولوجية بما في ذلك الجينات، 

 االحيائي التنوع "مصطلح ينسبBiodiversity " وذلك 1986في عام روزينوالترالى العالم

بق بمصطلحات اال أنه س، (في الواليات المتحدة)اثناء التحضير للمنتدى الوطني للتنوع البيولوجي 

.  1(natural diversity)والتنوع الطبيعي ( biological diversity)مثل التنوع الحيوي 
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مفهوم التنوع االحيائي 
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مفهوم التنوع االحيائي 

 اع تنوع الجينات والسكان واألنو»من الممكن تعريف مفهوم التنوع الحيوي بـ

نظام التي تقوم عليها جميع عمليات ال-والمجتمعات المحلية والنظم اإليكولوجية 

.  2«اإليكولوجي

 لكن حسب . 2تعريف متفق عليه في تعريف التنوع االحيائياليوجدبالرغم من إنه

م ، 1992ام االتفاقية الدولية على التنوع االحيائي التي اقيمت في ريو دي جانيرو ع

فإن التنوع االحيائي يمكن تعريفه كما يلي

لتكوينات تباين الكائنات الحية المستمدة من جميع المصادر البرية و المائية وا»

الحيوي البيئية التي تشـكل هذه النظم جزءا منها، ويتضمن هذا التباين التنوع

.3«داخل األنواع وكذلك بـين النظم البيئية المختلفة
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تنوع في االنواع

ةتنوع في االنظمة البيئي

تنوع في الجينات
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عدد االنواع في االرض 

م قّدر  1995، ففي عام 4حتى اآلن ال يعرف بالضبط عدد األنواع الموجودة في األرض

مليون نوع، منها 14-13برنامج األمم المتحدة للبيئة عدد األنواع في األرض بحوالي 

.5مليون نوع فقط تم وصفها علميا1.7

 4الف نوع سنويا  15تقريبا يتم اكتشاف.

 مرة أكبر من التنوع البيولوجي 25كان يعتقد أن التنوع البيولوجي في اليابسة يصل إلى

+)مليون 8.7إال أن بعض الباحثين قّدر العدد اإلجمالي لألنواع بحوالي . 6للمحيطات

.7مليون تعيش في المحيط 2.2، منها (مليون1.3
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انتشار و توزيع التنوع الحيوي

ك الدولة او التنوع البيولوجي ليس موزعا بالتساوي، بل يختلف كثيرا في جميع أنحاء العالم وكذل

درجة الحرارة، وهطول األمطار،: هناك عدة عوامل تؤدي الى تنوع الكائنات الحية. المنطقة الواحدة

.  واالرتفاع، والتربة، والجغرافيا، ووجود أنواع أخرى

 ينخفض ؛ و(تسمى النقاط الساخنة)والتنوع دائما أعلى في المناطق المدارية وبعض المناطق المعينة

تنوع عموما الغابات المطيرة التي كان لها مناخات رطبة لفترة طويلة لديها. في المناطق القطبية

.بيولوجي عالي

لتدرج توزيع حسب البعد من خط االستواء، او ما يسمى با: هناك شكالن من توزيع التنوع الحيوي

(.Hotspots)و توزيع في النقاط الساخنة ( Latitudinal gradients)الطولي 
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((Latitudinal gradients)التدرج الطولي )توزيع التنوع الحيوي 

نوع من البرمائيات، نالحظ انه كلما ابتعدنا عن خط االستواء كلما قل التالنواعالتنوع االحيائي 

8االحيائي، وهذا ينطبق على معظم األنواع الحية
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((Hotspots)النقاط الساخنة )توزيع التنوع الحيوي 

ة حيويالنقاط الساخنة هي منطقة جغرافية •

مهددة ومخزونا هاما للتنوع البيولوجي تشكل 

"  ةالنقاط الساخن"ويشير مصطلح . بالدمار

منطقة غنية 25على وجه التحديد إلى 

ا ال بيولوجيا في جميع أنحاء العالم فقدت م

.  األصليموطنها من %70يقل عن 

بلدان ذات تنوع ضخم مثل البرازيلهناك •

بيا وكولومبيا وإندونيسيا وهناك دول أقل نس

الية من األنواع الغنية ولكن لديها مستويات ع

مثل مدغشقر )جدا من االنواع المستوطنة 

.9(وأستراليا
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قياس تنوع المجتمعات البيئية

تختلف المجتمعات البيئية في تكويناتها اختالفا كبيرا.

كالبد من وجود مقاييس موضوعية ومعتبرة تسمح بتقييم المجتمعات المختلفة وذل:

لدراسة تأثير مكوناتها الداخلية وتأثرها مع البيئة المحيطة بها 1.

مقارنتها مع مجتمعات أخرى تتعرض لنفس الظروف. 2.

تتبع التغيرات الحاصلة فيها عند حدوث تغير في الظروف البيئية الم. .حيطة3

األنواعثراءوهمامكونات المجتمعلوصفالبيئةعلماءرئيسيان يستخدمهمامقياسانهناك

.األنواعوتنوع
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ثراء األنواع

(Species richness)

د كل ثراء األنواع هو عدد األنواع المختلفة في مجتمع معين بغض النظر عن عدد افرا

.  نوع

نوع في مجتمع آخر، 300نوعا في مجتمع معين، و 30إذا وجدنا : فعلى سبيل المثال

عدد حتى ولو كان.فإن ثراء األنواع المجتمع الثاني سيكون أعلى بكثير من األول

.االفراد متساوي في كل مجتمع

حيث عادة ما توجد المجتمعات عالية ثراء األنواع في المناطق القريبة من خط االستواء ،

الحرارة ، ودرجات(دعم قوي للكائنات المنتجة االولية)لديها الكثير من الطاقة الشمسية 

.  الدافئة و كميات كبيرة من األمطار، كما أن تغيراتها الموسمية قليلة

ية تكون أقل وتتواجد المجتمعات قليلة ثراء األنواع بالقرب من القطبين، فالطاقة الشمس

. وبالتالي تصبح أكثر برودة وجفافا وأقل قابلية للحياة

12/26



تنوع األنواع

(Species Diversity)

وهو دالة كل من ثراء األنواع وتكافؤ األنواع . تنوع األنواع هو مقياس لتعقد المجتمع

(species evenness)  .وتكافؤ األنواع يعني العدد النسبي لكل نوع مقارنة للمجتمع.

 نوعا مختلفا  منها وكانت 20فعلى سيبل المثال لو كان لدينا مجتمع ما عبارة عن غابة اشجار فيها

س العدد من متقاربة في عدد افرادها، فإن معدل تنوع األنواع فيه أكبر من مجتمع غابة آخر فيه نف

٪ من األشجار التي 90على سبيل المثال، مع )األنواع لكنها كانت متفاوتة جدا من حيث الوفرة 

(.تنتمي إلى نوع واحد

أي أكثر )تقرارا بشكل عام، يعتقد علماء البيئة أن المجتمعات البيئية األكثر تنوعا تكون أكثر اس

نوع ومع ذلك، فإن عالقة الت. من المجتمعات األقل تنوعا( قدرة على التعافي بعد االضطراب

انب إلى ج)واالستقرار ليست قاعدة عامة، فهناك بعض الحاالت التي تكون فيها عوامل أخرى 

.7,10أكثر أهمية في تحديد استقرار المجتمع والنظام اإليكولوجي( تنوع األنواع
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منافع التنوع االحيائي 

حماية النظام البيئي، فكلما كان التنوع االحيائي اكثر تعقيدا  كان النظام ال. بيئي اكثر 1

استقرارا  

حماية موارد المياه العذبة. 2.

.تعزيز تكوين التربة وحمايتها3.

زيادة إنتاجية النظام البيئي؛ فكل نوع في النظام اإليكولوجي له مكانة محددة و. دور 4

.يلعبه

دعم عدد أكبر من أنواع النباتات، وبالتالي، مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراع. ية 5

.المفيدة لإلنسان وحيواناته
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منافع التنوع االحيائي 

تخزين المواد الغذائية وإعادة التدوير وبالتالي توفير المزيد من الموارد الغذ. .ائية6

المساعدة في تحطيم الملوثات. 7.

المساهمة في استقرار المناخ. 8.

سرعة االنتعاش من الكوارث الطبيعية. 9.

توفير المزيد من الموارد الطبية واألدوية الصيدالنية. 01.

توفير بيئات مناسبة لالستجمام والسياحة. 11
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المخاطر التي تهدد التنوع االحيائي
العوامل البشرية

نذكر هنا أهم .إن التأثيرات البشرية على البيئة تهدد األنواع والنظم البيئية لألرض بمعدالت متزايدة

: األنشطة التي يقوم بها االنسان وتهدد التنوع االحيائي والنظم البيئية

استخدام وتجزئة المواطن الخاصة . ، غالبا ألغراض زراعية او سكانية 8الحيوانية والنباتيةباالنواع1

.او تجارية

االستغالل الجائر للموارد البيئية. .، مثل الصيد الجائر و قطع األشجار والرعي الجائر211

ادخال أنواع غازية، من النباتات والحيوانات وغيرها. 312.

التلوث. 413.

التغيرات المناخية التي تسبب بها اإلنسان. 5.

٪ وأنواع الطيور، فضال 13٪ من جميع أنواع الثدييات و 25إن مثل هذه النشاطات قد هددت بالفعل 

.14,15نوع آخر من النباتات والحيوانات األخرى باالنقراض21،000عن أكثر من 
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المخاطر التي تهدد التنوع االحيائي
العوامل الطبيعية

ر العمر، وفي تأثير العوامل الطبيعية على التنوع االحيائي رغم انه قد يكون كارثيا  اال أنه قصيإن

.كثير من األحيان يعود التنوع االحيائي الى طبيعته السابقة

:  من امثلة العوامل الطبيعية المدمرة للتنوع االحيائي

األعاصير والعواصف. 1.

البراكين والزالزل. 2.

الجفاف. 3.

فيضان المياه والمحيطات . (مثل التسونامي)4

قليلة اكثر او تلك التي تحتوي على أنواع( مثل الجزر الصغيرة)تكون المواطن الصغيرة او المفككة 

.16تأثرا بمثل هذه العوامل، وقد تدمر البنية البيئية بالكامل نتيجة لهشاشتها
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كيف نحافظ على التنوع االحيائي
االفراد

حماية البيئة عبر:

االستثمار في األعمال التجارية السليمة بيئيا ودعمها؛. 1

.دعم جهود المحافظة على األنواع محليا ووطنيا ودوليا  2.

تقليل استهالكنا من البنزين والكهرباء والسلع المادية. 3.

بث الوعي بالمخاطر البيئية وخطر انقراض األنواع ودعوة الناس الى تأييد الت. شريعات 4

.التي تؤثر على التنوع البيولوجي في العالم ودعمها
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كيف نحافظ على التنوع االحيائي
المجتمع والدولة

إصدار التشريعات المختلفة التي تؤدي الى. 1:

التقليل من التلوث عبر كبح استخدام الطاقة. 1.

.القضاء على استهالك األنواع المهددة باالنقراض2.

استخدام الموارد البيئية بطريقة . البيولوجياستدامة وأقل ضررا للتنوعأکثرتکون3

(.مثل سن قوانين خاصة بالصيد تحدد مواسم الصيد ومعاييره)

حماية بيئة ومواطن األنواع المختلفة . (.كإنشاء المحميات الطبيعية)2

دعم المنظمات واألبحاث الهادفة الى المحافظة على التنوع االحيائي. 3.

توقيع واحترام االتفاقيات الدولية التي تهدف الى حماية البيئة والتنوع اال. حيائي4
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التنوع االحيائي في المملكة

 سلسلة جبال الحجاز فيها تمتد ، و2كم2,150,000تشغل المملكة العربية السعودية مساحة

م 3000، 1300بمحاذاة ساحل البحر األحمر بارتفاعات تتراوح بين غربا  ومرتفعات عسير 

. على سهل تهامة الساحليهذه الجبال تطل حيث فوق مستوى سطح البحر

د إلى صحاري وتنحدر تلك المرتفعات تدريجيا  إلى الشرق باتجاه الصحراء الداخلية وهضبة نج

ة على ساحل الربع الخالي والنفود والدهناء والمنطقة الشرقية التي تكثر بها السبخات الملحي

.الخليج العربي

 م األوروبي اإلقلي: إقليمين همابشكل رئيسي من المملكة العربية السعودية جيولوجيا تتكون

.17مما يجعلها ذات أهمية بيئية خاصةاإلستوائياآلسيوي واإلقليم األفريقي 
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التنوع االحيائي في المملكة

 نوعا  من النباتات بالمملكة، غالبها عبارة عن أشجار قصيرة او3500هناك حوالي

المناطق الكثير من هذه النباتات تكثر في المناطق الممطرة نسبيا  في.18نباتات عشبية

ي ومنها كما توجد العديد من الحيوانات منها االليف مثل الجمل العرب. الجنوبية الغربية

.  19يالبري مثل الطاهر العربي، الذئب العربي و الثعلب األحمر العربي والمها العرب

.لملكةومن النادر مشاهدة النمر العربي يحوم في بعض مناطق عسير والجنوب الغربي ل

ذه لألسف بسبب الصيد الجائر وتدمير مواطن بعض الحيوانات انقرضت بعض ه

.  19الضبع المخطط و ابن آوى الذهبيالحيوانات محليا مثل
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التنوع االحيائي في المملكة

دية لتشمل كافة تنوعت تدابير المحافظة على التنوع البيولوجي في المملكة العربية السعو

اإلجراءات للمحافظة عليها في مواطنها الطبيعية وكذلك المحافظة عليها من خالل

.اإلنماء تحت ظروف األسر والظروف شبه الطبيعية

 عداد األحيائية واالجتماعية الالزمة إلوالمسوحاتاستعانت المملكة في إجراء الدراسات

اء عام منظومة المناطق المحمية بخبرة االتحاد العالمي لصون الطبيعة حيث قام الخبر

ريفية منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية ال"م بإعداد وثيقة 1991

محمية التي تم على أساسها إقامة الشبكة المعلنة من المناطق ال" المستدامة في المملكة 

. 17حتى اآلن في المملكة
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التنوع االحيائي في المملكة

75ماية تتضمن المنظومة التي تم تحديثها مؤخرا وفقا للمستجدات البيئية اقتراح ح

ومن المخطط له أن تدير (. منطقة ساحلية و بحرية13منطقة برية، 62منها )منطقة 

؛ على أن (مقترحة20محمية قائمة، 15)محمية 35الهيئة السعودية للحياة الفطرية 

عة من قبل جهات أخرى منها المتنزهات الوطنية التاب( قائمة ومقترحة)منطقة 40تدار 

ئون لوزارة الزراعة في الرياض وعسير والطائف وغيرها والمناطق التابعة لوزارة الش

ساحة وتقدر الم. البلدية والقروية واإلمارات والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها

من مساحة المملكة تخصص لتنمية % 10.42اإلجمالية للمنظومة المقترحة بنحو 

.17الموارد الطبيعية المتجددة في تلك المناطق لمنفعة اإلنسان
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التنوع االحيائي في المملكة
17خريطة المناطق المحمية 
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