
 
 
 
 Biodiversityالتنوع الحيوي 
 

يوجد العديد من التعريفات التي تطرقت إلى مفهوو  التوووا الويوو  ل ولتود تو  مواقبوتها    وها  

  في المواضرات وت  الخلوص إلى التعريف التالي :

عودد انووواا وعودد انفوراد التوي تتووار  عوامو   ي و   ع وار  عون  يعرف التنوع  الييوعب نهنو   

 وتوايراتها على التركي  الويو   . ( Niche )مختلف  في موطت   ي ي  مودد  

 أهمية التباين :

أووود متومووات المجتموو  الوووي لكووي يووواف  علووى ا اتوو    Biodiversityيعت وور الت وواين الويووو   

 وا تتراره وأداؤه لو ا ف  ل  واء كان الت اين على م توى انفراد أو الجماعات .

 تكوين النظام البيئي الجيد :

 ) أكاور تعتيودا(    يـيوـ ـ ا  الـوـي الوـوـكلما كوان التوووا الويوو  أك ور ف  إن من المعلو  أو 

جوواا الو ووا  وا ووتتراره و ووكلى ك وود أن يكووون عوودد انوووواا أك وور موون عوودد كلمووا أدى كلووى إلووى و

 انفراد لكي يكون الو ا  ال ي ي في وال  ا تترار .

 والعكس صويح فلكما زاد عدد انفراد على و ا  عودد انووواا أدى إلوى اخوتل  الو وا  

 .ال ي ي

 :حيوي العوامل المؤثرة في التنوع ال

 :Abiotic factors( عوامل غير حيوية 1)

وتبم  العديد مون العوامو   :Environmental factorsالعوامل البيئية  -أ   

والريواا دورا درجات الورار  والرطو   والضووء  ففي ال ي ات اليا    مال تلع  

تووايرا  عض العوام  ال ي ي  في ال ي ات الما يو  تؤار كما  مهما في التووا الويو  ل

 . ودرج  الملوو  العكار  الضوء التيارات الما ي  وغيرهاما  الضغط ملوو ا 

من المعلوو  أن ازديواد الم واو  يزيود مون التوووا الويوو  فوي الموطتو  :  المساحة -ب  

 والعكس صويح . Habitatال ي ي  



:  وول بووى أن الووزمن يلعوو  دورا( أ ا وويا( موو  الم وواو  فووي عمليوو  Time الــنمن -جــ   

طالت الفترات الزموي  على الم اوات المودد  كلما ازداد فيهوا كلما فالت اين الويو  

 و الجماعات .معدد انوواا وهكا مؤبر يعرف  و

يوزداد التووووا الويوو  فووي  : Ecological Succession التعاقـب البيئــي -د   

 واختلفهوا ن تتا   ال ي ات وعلي  ف Climaxالتعاق  ال ي ي كلما اتجهوا ووو الكرو  

 ا  المؤدي  إلى التووا الويو  .من ان  

ــو    يووؤار التلوووث توووايرا واضوووا فووي الغالوو  علووى التووووا  :Pollutionهــ  ا التث

الويو  فالمتومو  فوي التلووث الوفطوي والوورار  علوى بوواطر ال ووار والمويطوات 

ورمي المخلفات الصواعي  وال بري  فيها إك دليل على توايرها على التواجد الويو  

ل ي ووات ل كووكلى التطووور الصووواعي علووى وطووال و ووا   الوتوو  واكتصوواكت فووي تلووى ا

والمعدات وانجهز  الموزلي  إك دلي  آخر على توايرها على الكا وات الوي  و التالي 

  توايرها على التووا الويو  .

 :biotic factorsعوامل حيوية   - 2  

التووي أدت إلووى التغيوور فووي ويعت وور موون أهوو  ان وو ا  : Extinction االنقــرا  -أ  

 ووالرغ  موون أووو  عمليوو  ط يعيوو  إك أووو  ازداد فووي الوقووت التووووا الويووو  و

 الواضر ل ومن أه  ان  ا  التي أدت إلى كلى وعلى   ي  الماا  :

 ووض  المصا د . Hunting الصيد  - 

 .Feral domestic and introduced animalsإدخا  الويواوات إلى  ي ات جديد    - 

: وهكا من العوامو   Habitat alteration التغيرات ال ي ي  عن طريل توطي  ال ي ات  -        

الوديا  التي أدت إلى التتليو  مون الم واوات الموا و   للويواووات  اختلفهوا 

و ل بى أن كايرا( من توووير ال ي وات يجعلهوا غيور موا و   نووواا  معيوو  

 .مما يتل  من التووا الويو  فيها الهلى وأمما يضطرها إلى الهجر  

 . Predator and pest controlالتضاء على اآلفات والويواوات المفتر    -        

 . Animal trafficورك  مرور الويواوات  -        

 الوباطات ال بري  . - 



إن دور اكفتراس في التووا الويو  يت لور  اتجواهين  :Predationاالفتراس  -ب  

انو  أن توفر الفرا س يدع  تواجود فورا س جديود  فوي ال ي و  توؤار إيجا يوا 

في التووا الويوو  ل والاواوي أن دور المفتر وات فوي وفو  تعوداد الفورا س 

إلى م توياتها الدويا يؤد   التالي إلى وف  ود  التووافس  يوهوا إلوى أقو  وود 

 وو  لتوودع  و التووالي يووؤد  كلووى إلووى دخووو  فوورا س أخوورى فووي مجووا  المواف

 وجود أعداد جديد  من المفتر ات في ال ي   .

توؤار الهجور   ووعيهوا  وواءا للوداخ  ) اك وتيطان   أو  :Migrationالهجـرة  -ج   

للخووار) ) اكغتوورا    فووي الت وواين الويووو  ويووث ولووو  أن الهجوور  إلووى 

الداخ  تزيود مون معود  الت واين الويوو   يوموا وجود أن الهجور  إلوى الخوار) 

   من الت اين الويو  .تتل

ــافس  -د   ويعوورف  وووو  علقوو  عدا يوو  كوتيجوو  لل ووتخدا  :  Competition التن

يووورت ط التووووافس المت ووواد  لمووووارد ط يعيووو  موووودود  فوووي المووووطن ال ي وووي  

 عوصوورين أ ا وويين يؤديووان إلووى توضوويح موودى ارت وواط التوووافس  ووالتووا 

 الويو  وهما :

 الووعين.لكل  Niche breathمدى أت اا الوود  ال ي ي   - 1               

الوووعينل ويوث في الوود  ال ي يو  لكول  Niche overlapوج  التداخ   - 2               

أن هووواى قاعوود   ي يوو  تبووير إلووى أن انوووواا التووي تعووي  فووي موطتوو  معيووو  موو   عضووها الوو عض 

افس علوى وفوس المووارد وكايورا موا يتوو  أوودها   زاوو  وتتداخ  في أعبابها ال ي ي  غال ا ما تتو

 . Competitive exclusionاآلخر ويطلل على هكه ال اهر   اإلقصاء التواف ي 

 
 
 
 
 
 

 


