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Introductionالمقدمة 

كب االرض يلعب التنوع البيولوجي دوراً أساسيّاً للحياة، ويركز جل اهتمامه على الكائنات الحيّة الموجودة على كو

.ويوصف بأنّه مقياس لصحة األنظمة البيولوجيّة

 جية التي تنتمي جميع األنواع النباتية والحيوانية ومواردها الوراثية والنظم االيكولو« االحيائي»يشمل التنوع البيولوجي

. اليها هذه االنواع، انه باختصار تنوع كافة اشكال الحياة على وجه األرض سواء كانت على اليابسة او في المياه

واد الخام يوفر التنوع البيولوجي للعالم ضمانة للحصول على امدادات متصلة من االغذية ومن انواع ال حصر لها من الم

.  التي يستخدمها االنسان في حياته اليومية ولبناء حاضره ومستقبله

دة زمنية محددة كما ان التنوع البيولوجي ال يشمل األنواع االحيائية الموجودة في محيط بيئي مائي او على اليابسة في وح

.فحسب بل يشمل النظم البيئية والوراثية التي جاءت منها هذه األنواع
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تعريف التنوع االحيائي

فيعيشوت.معاتتفاعلالتيالحيويالغالففياألرضيةالكرةعلىالموجودةالحيةالكائناتأنواعمجموعانهيعرف

حمضيةأصبحتإذاةالتربكتأثيرالحيوية،المجتمعاتفيالالحيويةبالعواملتتأثروالتينفسهالوقتفينفسهاالمساحة

تغيرإلىيؤديمماأخريحيةلمخلوقاتالغذاءمصادرتتأثرقدثممنتنقرضأواألنواعبعضموتالىتؤدي

.الحيويالمجتمعفي

تراكيبهاتالفهواخ،الواحدالمكانفيتنظيمهاحيثمنالمختلفةالحيةالكائناتأنواعبدراسةويعنى،األنواعتباينوهناك

.يهفالتغيراتتحملعلىالنظامقدرةومدى،البيئيالنظامفيوالموادالطاقةسريانفيالمؤثرةالفسيولوجية

الزراعيةالحقول:وهي،اقتصادمنتجةنظمبأربعةالطبيعةلصونالعالميةاإلستراتيجيةحددتهاوقد،البيئاتتباينهناك

.حيةوغيرحيةعناصرمنتحتويهابماالمائيةوالمسطحاتوالغابات،والمراعي،
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Biodiversity sectionsأقسام التنوع االحيائي 

التنّوع الوراثي:Genetic diversity

 تنوع األنواعSpecies diversity

 تنوع األنظمة البيئيّةEcosystem diversity

 التنوع الثقافي البشريHuman cultural diversity
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:لتسلسل هرمي محدّد، وهي



Genetic diversity: التنّوع الوراثي-1

وتكمن.اّصةالخبالموروثاتيتعلقماكلالنوعهذاويشملهللا،وهبهاالتيالوراثيةالخصائصوالمتنوعةالجيناتوهو

المناخيةفالظروتغيرحاالتفيعليهاوالمحافظةاألنواعبعضبقاءفرصمنبينهافيماالمهجنةالجماعاتفيأهميته

فيوساتالفيرألمراضالمقاوموالذرةنباتنوعتحتيندرجالذي(التيوسنت)نباتكاستخدام.مامرضتفشياو

.للمرضمقاومةالذرةمنأنواعتطوير

كبيرةاعدادمثالالنوعنفسمنمتميزةمجاميعاألنواعداخلالموروثاتتنوعيشملكما

فيالموجودةاألرزمناالنواعاالفاووالملوحة،للجفافمقاومنباتوهوالقطفانواعمن

.والهندتايالند

وإذا.ادالصيالفهدعندومنخفضالهنديالقرنوحيدبينواضحوهوالواحدة،المجموعةداخلالوراثيالتنوعيكونوقد

النباتيةلحدائقواالحيوانحدائقفيبهاالمحتفظوالمدجنةالمستأنسةاألنواععلىطبقتقدالوراثيالتنوعقياساتكانت

.االصليةمواطنهافيالبريةاألنواععلىالتقنياتنفسبتطبيقاالنسانبدأفقد
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Genetic diversity: تابع التنّوع الوراثي

قياسويمكنعية،واالجتماوالصحيةواالقتصاديةالحيويةالمقاييسكلوعلىالبيئةمنتجاتاهممنالوراثيالتنوعيعتبر

.فيهاالموجودالوراثيالتنوععلىبناءمعينةمنطقةانتاجية

البريةورالطيمجتمعفمثالالنظامهذافيالموجودةالوراثيةالذخيرةخاللمنمعينبيئينظامانتاجيةاستنتاجيمكن

سنفيحتملالبينماالغذاءونقصالحرارةدرجاتوارتفاعانخفاضوظروفاألمراضلمعظممقاومالبريوالدجاج

.الطيورمزارعاوالدواجنفيكماقطعانبشكلمربىكاناذااالمراضمنالكثيرالنظام

منتجة وقد بدأ ينظر االقتصاد البيئي الحديث الى مناطق التنوع الوراثي على انها بنوك وراثية تحوي تلك الموروثات ال

.العلماء بتصنيفها منذ بداية هذا القرن
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Species diversityتنوع األنواع -2

معين، بالرغم يتمثل هذا النوع بضم كافة األنواع المختلفة ونسبة تواجد كل نوع في المجتمع الحيوي الموجودة داخل إقليم

.من وجود تباين بين األنواع في وسط بيئي معين

لف من جزيرة الى فتنوع األنواع في بيئة بحرية يخت. يختلف توزع هذه االنواع من اماكن الى اخرى في نفس الوسط البيئي

.أخرى وهكذا بالنسبة للبيئة البرية، حيث تختلف االنواع الحيوية من وادي الى اخر

فمثال اذا كان في جزيرة ما بالسعودية من الطيور ونوع من السحالي واخر

من الحشرات، يكون فيها تنوع تصنيفي اكثر من جزيرة فيها خمسة انواع 

.  من الحشرات، وال توجد فيها طيورا وال سحال
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Species diversityتنوع األنواع -2

اكثررضاالسطحعلىالطيورمنانواعهناككانفلوالحيوي،بالتنوعغنىالواحدالجنسضمناالنواعتعدديعتبرال

ضهاببعمرتبطةألنهااالنواعتعددمناالكبرالجانبعنتعبرالفإنهامختلفةاالخرىاالنواعجميعمنعليهامما

.وثيقاارتباطا

تزيدانواعاليابسةعلىتعيشانهلوجدنااالنواعمنوالبحاراليابسةبينقارنالو

عنبينهافيماارتباطااكثرالبريةاالنواعولكنالبحار،فيتعيشعماكثيرا

االيكولوجيةاالنظمةفياعلىالتنوعيعدولذلكالبحرية،االنواعفياالرتباط

علىيعتمدانما.فقطاألنواعبأعدادالتنوعيرتبطالحيثالبريةفيمنهالبحرية

.االنواعهذهبينالقائمةالحيويةالعالقات



Ecosystem diversityتنوع األنظمة البيئيّة -3

يصعب قياس هذا التنوع ألسباب عديدة منها:

ة األنظمة التي ويرجع ذلك إلى وجود تداخل ملحوظ بين كافان هناك تداخال واضحا بين االنظمة البيئية األساسية والثانوية-1

ا، بما في ذلك كل يشتمل عليها هو عبارة عن مجموعة من العناصر والتي تعمل بشكٍل مترابٍط ومتكامٍل فيما بينها في منطقة م

.يرة في أرض ماالكائنات التي تعيش فيها، ويكون النظام كبيراً جًدا كالبحار، ويمكن أن يكون صغيراً جًدا مثل نبتة صغ

عددة وال حصر عدم مقدرة تحديد االنظمة البيئية واالنواع الحية والروابط الحيوية التي تقوم بين هذه االنواع واالمثلة هنا مت-2

.بها، فيستطيع جرذ الحقل العيش في مناطق زراعية وفي مناطق المراعي المجاورة
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Ecosystem diversityتنوع األنظمة البيئيّة -3
:العواملهذهومنالبيولوجيالتنوعفكرةاثراءفيتساهماخرىعواملهناكالبيئيةاالنظمةتنوعجانبالى

.(الخ..تطفل-تعايش-افتراس)االنواعهذهبينالعالقةوطبيعةمعينةمنطقةفيلألنواعالنسبيةالوفرة-1

.التكاثرعلىالمجموعاتهذهوقدرةاالحيائيةللمجموعاتالعمريالتركيب-2

.الواحدالبيئيالوسطفياالحيائيةالمجموعاتأنماط-3

.الزمنمرعلىللتغيروقابليتهااالنواعلهذهالمعيشيالتركيب-4

جراءمعتلعبالغزالفأطالء.مرورالزمنمعالعالقاتهذهوتغيرالواحدالبيئيالوسطضمنالمجموعاتبينالعالقات-5

.معهلعبيصغيراجرواكانالذيالذئبلنفسربمافريسةالىالغزالفسيتحولطوياليستمرلناللعبهذالكنالذئب

األنواعوتنوعيالوراثالتنوعبدراسةاالكتفاءوعدمالبيئيةاألنظمةووظيفةوتركيببنيةفيالتنوعدراسةالمهمفمنوهكذا

.األخرى
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Human:البشريالثقافيالتنوع-4 diversity

األنواععلىحفاظوالالبقاءلمشاكلحلوالالبشريةالثقافاتخصائصبعضتمثلحيثالبيولوجيالتنوعمنجزءايعتبر

المشاكلمنكثيرلحلوالالحضريةالمناطقثمالريفالىمثالالبداوةمنالبشريةتطورمراحلشكلتلقدالمختلفة،الحيوية

نـــواعاألحيثالمـــدينةمنيختلفالذيالبيولوجيالتنوعقضيةمباشرةغيراومباشرةبطريقةالحلولهذهومست

المحاصيلمنالمحددةغيراألنواعحيثالريفالىواالزهاراالشجارمنالمنتقاة

البرالىثماالعـــدادحيثالبرالىثماالخرى،واالعشـاباالقتصـــاديةواالشجـار

تبعــاالمـدينةفياألنـواعهذهفتقلصتالحيوية،االنواعمنالكبيرةاالعدادحيث

.الموادهذهالىاإلنسانلحاجةنتيجةالبرفيوتناقصتاالنسانلثقافة
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Human culture diversity:تابع التنوع الثقافي البشري

ورها وأشكالها عند هذا لم يتوقف التنوع البيولوجي في تدخله بأدق التفاصيل في حياة اإلنسان الثقافية واالجتماعية بكافة ص

.حيطة باإلنسانالحد بل تغلغل الى ابعد من ذلك حيث يبدأ نطق الطفل بالتعرف على انواع الفواكه والخضار والحيوانات الم

المختلفة، وهذه ظاهرة شهد العالم في السنوات األخيرة تطوراً كبيراً في وسائل التواصل، مما نتج عنه امتزاجاً بين الثقافات

ِه َخْلُق السََّماَواِت َوِمْن آيَاتِ : )طبيعية وسمة أساسية في المجتمعات البشرية، وهذا ما يؤكده هللا سبحانه وتعالى في قوله

ِلَك ََليَاٍت ِلّ  [.22: الروم( ]ْلعَاِلِمينَ َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم ۚ إِنَّ فِي َذَٰ

الف خلفياتهم يشير التنوع الثقافي إلى التعدد واالختالف الثقافي بين أفراد المجتمع الواحد، الذين على الرغم من اخت

اس االحترام، اللغة، القومية، لذلك تقوم العالقات بين األفراد على أس: الثقافية، إال أنهم يشتركون في عوامل متعددة ومنها

.  والتشارك، والتسامح، وتمتعهم بحقوق متساوية دون أي تمييز
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Factors regulating biodiversityالعوامل المنظمة للتنوع االحيائي
: Abiotic factorsعوامل غير حيوية -1

: Abiotic factorsعوامل غير حيوية --

العوامل Environmentalالبيئية-أ factors ووالرياحوالضوءوالرطوبةالحرارةكدرجاتاليابسةالبيئاتوتشمل:

.حيويتأثيرلهاالتيوغيرهاالمائيةوالتياراتوالضوءوالعكورةالملوحةودرجةكالضغطالمائيةالبيئات

.صحيحوالعكسHabitatالبيئيةالمنطقةفيالحيويالتنوعمنيزيدالمساحةازديادأنالمعلوممن:المساحة-ب

Timeالزمن-ج ً دوراً يلعب: الحيويالتباينعمليةفيالمساحةمعأساسيا

Ecologicalالبيئيالتعاقب-د Succession Climaxالذروةنحواتجهناكلماالبيئيالتعاقبفيالحيويالتنوعيزداد:

الحيويالتنوعإلىالمؤديةاألسبابمنواختالفهاالبيئاتتتابعفإنوعليه

Pollutionالتلوث-هـ يطاتوالمحالبحارشواطئعلىوالحراريالنفطيفالتلوثالحيويالتنوععلىواضحتأثيرله:

علىالصناعيتطورالكذلكالبيئات،تلكفيالحيويالتواجدعلىتأثيرهاعلىدليالفيهاوالبشريةالصناعيةالمخلفاتورمي

.الحيةالكائناتعلىتأثيرهاعلىآخردليلالمنزليةواألجهزةوالمعداتواالتصاالتالنقلوسائلنطاق
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: biotic factorsعوامل حيوية -2

بيعية إال ويعتبر من أهم األسباب التي أدت إلى التغير في التنوع الحيوي وبالرغم من أنه عملية ط : Extinctionاالنقراض -أ

:أنه ازداد في الوقت الحاضر، ومن أهم األسباب التي أدت إلى ذلك وعلى سبيل المثال 

.وضع المصائد  Huntingالصيد -

. Feral domestic and introduced animalsإدخال الحيوانات إلى بيئات جديدة -

وهذا من العوامل الحديثة التي أدت إلى التقليل من  : Habitat alterationالتغيرات البيئية عن طريق تحطيم البيئات -

عينة مما يضطرها المساحات المناسبة للحيوانات باختالفها وبال شك أن كثيراً من تحوير البيئات يجعلها غير مناسبة ألنواع م

.إلى الهجرة أو الهالك مما يقلل من التنوع الحيوي فيها 

. Predator and pest controlالقضاء على اَلفات والحيوانات المفترسة -

. Animal trafficحركة مرور الحيوانات -

.النشاطات البشرية -

15



: biotic factorsتابع العوامل الحيوية 
في البيئة تؤثر له دور في التنوع الحيوي يتبلور باتجاهين توفر الفرائس يدعم تواجد فرائس جديدة: Predationاالفتراس-ب

دة التنافس بينها إلى إيجابيا في التنوع الحيوي ، دور المفترسات في حفظ تعداد الفرائس إلى مستوياتها الدنيا يؤدي إلى حفظ ح

.يئة أقل حد وبالتالي يؤدي إلى دخول فرائس أخرى في مجال المنافسة لتدعم وجود أعداد جديدة من المفترسات في الب

وي حيث في التباين الحي( االغتراب ) أو للخارج ( االستيطان ) تؤثر الهجرة بنوعيها سواء للداخل  : Migrationالهجرة-ج

.يوي نالحظ أن الهجرة إلى الداخل تزيد من معدل التباين الحيوي بينما نجد أن الهجرة إلى الخارج تقلل من التباين الح

ي، و وهي عالقة عدائية كنتيجة لالستخدام المتبادل لموارد طبيعية محدودة في الموطن البيئ: Competitionالتنافس-د

:يرتبط التنافس بعنصرين أساسيين يؤديان إلى توضيح مدى ارتباط التنافس بالتنوع الحيوي وهما 

.لكال النوعين  Niche breathمدى أتساع الوحدة البيئية -1

في الوحدة البيئية لكال النوعين،  Niche overlapحجم التداخل -2

. Competitive exclusionويطلق على هذه الظاهرة باإلقصاء التنافسي 
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The importance of biodiversityأهمية التنوع الحيوي

:األهمية البيئية. 1

.تزود النباتات الكائنات الحية كالطيور والحشرات والفطريات، والكائنات الحية الدقيقة بالمسكن والغذاء-

.تساعد الحشرات والطيور وحيوانات أخرى في تلقيح األزهار-

.تعمل الطفيليات والمفترسات كضوابط طبيعية لحجم مجتمعات الكائنات الحية األخرى-

.تعمل الكائنات الحية مثل ديدان األرض والبكتيريا على إعادة تدوير المواد العضوية والمحافظة على خصوبة التربة-

ر تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي وتزوده باألكسجين، مما يجعلها من العوامل الهامة في تقليل التغي-

.المناخي العالمي

.تعمل المواطن الرطبة على تنقية الجداول المائية عن طريق تخليصها من الرواسب واألمالح المعدنية والملوثات-
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The importance of biodiversityالحيويأهمية التنوع 

:األهمية االقتصادية. 2

ومن (.كأسماك السلمون)يقوم االنسان بصيد العديد من األنواع أو جمعها، أو زراعتها، أو إكثارها في مزارع مائية : الغذاء-1

% 90منها لتلبية 30نوعا وهو عدد النباتات الصالحة لألكل، يستخدم اإلنسان أقل من 80000المثير لالهتمام أن من بين ال 

.من احتياجاته الغذائية

.يعتبر الخشب والفحم مثاالن على المصادر الطبيعية التي يستخدمها االنسان إلنتاج الطاقة: الوقود-2

لعمل يستعمل الخشب وغيره من منتجات الغابات كمواد بناء، وتستخدم األلياف كالصوف والقطن: المسكن والملبس-3

.المالبس

كوديين من البنسلين من الفطريات، والم)يحصل االنسان على العقاقير الطبيعية والمصنعة من الكائنات الحية : الدواء-4

.الكركم وغيرهاالمريمية، والبابونج، و: ومن أمثلة النباتات المستخدمة في الطب الشعبي( الخشخاش، والكونيين من لحاء الكينا

.يةمثل الورق وأقالم الرصاص التي تؤخذ من مواد خام تزودها الكائنات الحية الموجودة على الكرة األرض: أخرىمنتجات-5

18



The importance of biodiversityأهمية التنوع الحيوي

:  فوائد غير مباشرة. 3

من المياه % 1ن ال تزيد نسبة المياه التي يمكن استعمالها مباشرة والموجودة على الكرة األرضية ع: توفير مياه نقية للشرب. أ

وتعمل الغابات الموجودة في العالم بصورة %(. 2) أو جليد %( 97) وأما الباقي فيتكون من ماء مالح . الموجودة عليها

.  متواصلة على سد النقص في المياه التي نستعملها للشرب

وتحتاج جميع الكائنات . إليه O2من الهواء الجوي وتطلق CO2تمتص النباتات الموجودة حول العالم غاز : هواء للتنفس. ب 

.  في تنفسهاO2الحية تقريبا 

.  على خصوبتهاتقوم الكائنات الحية الدقيقة بتدوير المواد العضوية في التربة وبالتالي تحافظ: حفظ خصوبة التربة. ج 

من النبات أو من جزء)تقوم أنواع من الحشرات والطيور والخفافيش بنقل حبوب اللقاح من نبات إلى آخر : تلقيح األزهار. د 

(.إلى جزء آخر
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The importance of biodiversityتابع أهمية التنوع الحيوي

:الثقافيةاألهمية.4

صوالقصواألغاني،والطوابع،والصور،والتماثيل،واللوحات،الدول،وأعالمكرموزوالحيواناتالنباتاتتستخدم.أ

.الخرافية

الطيورىإلاالستماعيسعدهكمااالنسان،نفسفيالسروروشمهااألزهارإلىالنظريبعثحيث.وأخالقيةجماليةأهمية.ب

.تغردوهي

geneticالحيويالتنوع-5 reserveاستخداميمكنوراثيمخزونiالهندسةطريقعنمثال)والحيوانالنباتتربيةفي

.(الجيناتونقلالوراثية
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Areas of biodiversityمناطق التنوع البيولوجي
اء في العالم يمكن النظر للتنوع من زوايا ثالث متداخلة عالمية وإقليمية ومحلية، فالزوايا العالمية تعطي نظرة شاملة لألحي

ة لنا يسهل معرفته في حين تشكل المناطق االقليمية جانبا شبه ملموس بالنسب. والتي يكون فيها التنوع االحيائي اكثر ثراء

ومن . ةكالوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، أما الجانب المحلي فهو الذي نحرص على المحافظة عليه كالسعودي

:أهم مناطق التنوع البيولوجي

من مساحة % 7من االنواع في العالم رغم انها ال تغطي سوى % 90-50وتحتوي على : المداريةالمناطقغابات

ائية من الفقاريات البرية وثلثي األنواع العالمية من النباتات الوع% 30اليابسة على سطح الكرة األرضية، وتحتوي على 

ات بشرية وتنظم من المفصليات العالمية، وال تعتبر الغابات المدارية فقط منطقة تنوع احيائي غنية بل تدعم ثقاف% 96و

.هذه الغابات الدورات البيولوجية والجيولوجية والكيماوية

مليون هكتار، وتقوم بدور أساسي في المحافظة 30وتحتوي على تنوع حيوي واسع وشغلت : الغابات المطيرة المعتدلة

.على مخزون المياه العالمي ومجمعات المياه العالمية الجوفية
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Areas of biodiversityمناطق التنوع البيولوجي 
زعا عشوائيا وتعتبر النظير المائي للغابات المدارية وتتوزع االحياء في مناطق الشعب المرجانية تو: الشعب المرجانية

.بخالف الغابات المدارية حيث توجد مناطق ترتفع فيها نسبة كثافة االحياء مقارنة بمناطق أخرى

واع األسماك تعيش فيها انواع منفردة وانواع مماثلة، وتحتوي هذه البحيرات على رصيد هائل من أن: بحيرات المياه العذبة

.والضفادع والثعابين المائية والنباتات، كبحيرات وادي الصدع الكبير في افريقيا

الحيوية وتعتبر هذه المناطق من المناطق الغنية في العالم باألنواع: مناطق زراعة المحاصيل الحقلية ومواطنها األصلية

.الف سنة عندما عرف الزراعة12السيما النباتات الزراعية التي استخدمها اإلنسان منذ 

22



Areas of biodiversity in the worldمناطق التنوع الحيوي في العالم 
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Protected areas in the Kingdomاألخطار التي تهدد التنوع الحيوي

بب ضياع مواطن الكائنات الحية وتدميرها بس-1

أنشطة االنسان

إدخال أنواع جديدة لم تكن موجودة فيها-2

:استنزاف المصادر البيئية-3

التلوث الناتج عن أنشطة االنسان-4

النمو السكاني-5

.التغيرات المناخية العالمية-6
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Biological diversity in Saudi Arabiaالتنوع االحيائي بالمملكة العربية السعودية 

ماوهذا،كيلومترا  1.969.000مساحةالسعوديةالعربيةالمملكةتشغل

.كبيرحيويتنوعفيهايجعل

الثمانيةقاليماألمنإقليمينالجيولوجيالسعوديةالعربيةالمملكةتكوينيتضمن

مماياالستوائاألفريقيواإلقليماآلسيوياألوروبياإلقليم:هماالمعروفة

.خاصةبيئيةأهميةذاتيجعلها

يةالعربالمملكةفيالبيولوجيالتنوععلىالمحافظةاهتماماتتنوعت

وكذلكةالطبيعيمواطنهافيعليهاللمحافظةاإلجراءاتكافةلتشملالسعودية

.عيةالطبيشبهوالظروفاألسرظروفتحتاإلنماءخاللمنعليهاالمحافظة



Protected areas in the Kingdomالمناطق المحمية في المملكة 

12)محميةمنطقة15المحميّةالمناطقتشمل

منمجموعةحمايةبهدف(بحرية3وبريةمحمية

،الحّرةّرةح:وهيالمتكاملةالّطبيعيّةالبيئيّةالنظم

،الّصيدومحازة،والوعول،والّطبيق،والخنقة

،معارضبنيوعروق،فرسانوجزر،ريدةوجرف

ومجامع،القماريأموجزيرة،األعلىشداوجبل

ثةثالجانبإلىالبحريةلألحياءوالجبيلالهضب

:هيالحبارىتأهيلإلعادةامنامالذتعدمناطق

.الّرمثوأموسجا،العريقونفود،التّيسيّة
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