
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 اللهم صلى وسلم على نبٌنا دمحم 

 تهدٌدات التنوع االحٌائً

أنخفاض معدل التنوع االحٌائً له آثار خطٌره وبعٌدة المدى على الغالف 

الحٌوي.علٌنا أن نحافظ على جمٌع الكائنات الحٌة من النبات إلى الحٌوان 

 واألنسان.

 اوال معدالت االنقراض

 ٌسمى باالنقراض المرجعً االنقراض التدرٌجً لألنواععملٌة  -1

النشاط التً تقوم به الكائنات الحٌة  -1ٌحدث االنقراض التدرٌجً بسبب 

 الكوارث الطبٌعٌة  -2تغٌر المناخ  -2

 معظم انوع االنقراض تحدث بالقرب من خط االستواء 

الحٌة االنقراض الجماعً : هو انقراض نسبة كبٌرة من كل االنواع  -2

 : الدٌناصورات الحٌة(مثال)فً فتره زمنٌه قصٌره

 العوامل التً تهدد التنوع االحٌائً

معدل االنقراض الذي نشهده الوقت الحالً ٌشٌر العلماء الى ان ارتفاع 

لماضً ٌختلف عن حاالت االنقراض الجماعً التً حدثت فً ا

  االنسان بسببهو واالنقراض الذي ٌحدث حالٌا 

 الطبٌعٌة:الموارد 

 هً جمٌع المواد والكائنات الحٌة الموجوده فً الغالف الحٌوي 

 :اهم العوامل التً تهدد التنوع االحٌائً
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ٌسمى أٌضاً باالستخدام المفرط وهو االستخدام ب كثره لألنواع التً و

 تحمل قٌمه اقتصادٌه فٌزداد معدل انقراضها .

 للفهم فقط )مثال(

اعداد هائلة من من قطعان البٌسون وذلك بهدف كان ٌتم اصطٌاد 

الحصول على لحمها وجلدها الذي ٌمكن بٌعه تجارٌا, تشٌر التقدٌرات 

ملٌون بٌسون اما فً عام  50العداد البٌسون فً الماضً الى وجود 

 بٌسون. 1000فقد بلغت اعداد البٌسون المتبقٌة نحو  1890

 ر الموطن البٌئًتدمٌ -1

 -2الموت  -1اذا تم تدمٌر موطن بٌئً او حدث قٌه خلل فهناك خٌارٌن 

 االنتقال الى مكان اخر 

ان ازالة الغابات االستوائٌة المطٌرة لها تاثٌرفً انقراض العدٌد من 

انواع الكائنات الحٌة الموجودة فً سطح االرض نتٌجة لفقدان الموطن 

 البٌئً

 البٌئًاختالل الموطن  -2

ولكن اذا نقص فرد واحد من الشبكة  ةالموطن البٌئٌبعض ال ٌتم تدمٌر 

 الغذائٌة فٌؤدي الى تناقص فً االفراد االخرى

 هو انخفاض أعداد نوع معٌن فً نظام بٌئً بأكمله .النوع المفتاحً:

 مثال : الصٌد الجائر لألسماك

تجزؤ الموطن : هو فصل نظام بٌئً ذو مساحة كبٌره إلى مساحات 

  صغٌره من لألراضً.
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 وثر على بقاء االنواع وهًمشاكل تعدة 

 نواع.الرض أصغر فإنها تدعم عددا أقل من ا: كلما كانت قطعة االأوال

فً منطقة ما مع أفراد آخرٌن  فرادالتكاثرا فرص من لتجزئةا ثانٌا:تقلل

ولهذا السبب ٌقل التنوع الوراثً مع مرور الوقت  من منطقة أخرى.

 مسبا تجزؤ الموطن

هً الظروف البٌئٌة المختلفة التً تحدث على طول تأثٌرات الحافة : 

 حدود نظام بٌئً ما .

 وهً: الطرٌق من القرٌبة الغابة لحدود مختلفة بٌئٌة ظروف ٌوجد هناك

 لهذه الحدود عوامل الحٌوٌة مختلفة منها : -1

 درجة الحرارة,الرٌاح,الرطوبة أكثر من داخل الغابة

ربما تموت عند حدود  الغابةالكثٌفةنواع التً تنمو بقوة فً وسط الفا -2

 النظام البٌئً

 البٌئٌة نظمةالا حدود أٌضا عند والطفٌلٌات المفترسات كما ٌزداد عدد -3

 للخطر أكثرعرضة نواعالا ٌجعل مما

تغٌٌر فً تركٌبه الهواء أو التربه أو الماء أو أي ماده  ئً:التلوث الكٌمٌا

 بشكل عام

 من االمثلة على هذه المواد الكٌمٌائٌة الموجودة فً شبكات غذائٌة

 (الفٌنٌل عدٌدة الكلور ثنائً PCBs  (الصناعٌة: الكٌمٌائٌة .المواد1

 (ٌثانالا كلورٌد ثًالث-الفٌنٌل ثنائً -)ثنائً كلورٌدDDT    .المبٌدات:2

 بواسطة: إلى أجسام الكائنات الحٌة تدخل هذه المواد

 شرب الماء المحتوي على هذه الموادعند -1
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 عند أكل كائنات حٌة أخرى تحوي هذه المادة السامة-2

 لهذه المواد وتخرجها مع ٌضالا بعملٌات الكائنات بعض تقوم-3

 تالالفض

على هً الا المستوٌات الغذائٌةت اللحوم الموجودة فً الآكٌبدو ان 

وذلك بسبب عملٌة تسمى  السامة أكثرالكائنات الحٌة تأثرا بتراكم المواد

 بالتضخم الحٌوي

 على الطٌورDDTأضرار مبٌد 

سماك هشة الا ٌتسبب فً أن تصبح قشور بٌض الطٌور التً تتغذي على

 ورقٌقة مما ٌؤدي إلى موت أجنة الطٌور

 الهطول الحمضً وهو ملوث ٌوثر فً التنوع االحٌائً -2

 كٌف ٌتكون الهطول الحمضً ؟

 حفوري ٌنطلق ثانً أكسٌد الكبرٌت إلى الجوال:حر  الوقود ا ًالأو

سٌد النٌتروجٌن كحفوري فً محركات السٌارات ٌطلق أالحر  الوقود ا

 إلى الجو

خرى الموجودة فً الثانٌا :تتفاعل هذه المركبات مع الماء والمواد ا

 حمض الكبرٌتٌك وحمض النٌترٌك الهواء وبذلك تكون

رض على صورة الحماض على سطح االثالثا :فً النهاٌة تسقط هذه ا

 وثلج, وضباب مطر, صقٌع,

ٌزٌل الكالسٌوم والبوتاسٌوم والمواد المغذٌة  -1:أضرار المطر الحمضً

 خرى من التربة, فٌحرم النبات منهاالا

 الحمض أنسجة النبات وٌقلل نموهاٌدمر  -2

نهار والجداول ٌؤدي إلى الوا البحٌرات فً داج العالً تركٌزالحمض -3

 خرىالوالكائنات الحٌة ا موت األسماك
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البٌئٌة تحت ٌوجد تلوث اخر وهو االثراء الغذائً وهو ٌدمر المواطن 

 المائٌة التً تؤوي االسماك واالنواع االخرى وهو ٌحدث من خالل:

ت الحٌوانات والصرف الصحً والمواد السمدة وفضال.عند تدفق ا1

 بالنٌتروجٌن والفوسفور إلى الممرات المائٌة الكٌمٌائٌة الغنٌة

كسجٌن أثناء الالطحالب بكثرة وتستهلك الطحالب ا ٌؤدي إلى نمو .مما2

 التحلل فتختنق الكائنات الحٌة ل عملٌةالوبعد موتها خ ها السرٌعنمو

 خرى التً تعٌش تحت الماءالا

تلوث الماء الذي تحتاج إلٌه الكائنات  ماوتفرز الطحالب سماحٌانا  -3

 الحٌة

 ثراء الغذائًخطورة اإل

سماك وأنواع أخرى الٌدمر المواطن البٌئة تحت المائٌة التً تعٌش فٌها ا

 الكائنات الحٌة من

ت إلى موطن بٌئً جدٌد لالتً نق نواع غٌر المحلٌةالهً ااالنواع الدخٌلة 

فً  حٌائًنواع تهدٌدا للتنوع االالا ههذ تشكل وال بقصد أو عن غٌر قصد

فضال عن  والطفٌلٌات المفترسة الحٌواناتحٌث تحافظ موطنها البٌئً 

 جدٌدة تكون العوامل منطقة إلى نواعالعند إدخال هذه اوالمنافسة 

  الضابطة غٌر فاعلة

 تتكاثر هذه االنواع الدخٌلة باعداد كبٌرة بسبب قلة الحٌوانات المفترسة

 نواع الدخٌلة غازٌة فً بٌئتهاالفتصبح ا

كانت بسبب  1554نقراض التً وقعت منذ عامالت االمن حا 44نحو %

 ةنواع الدخٌلالا

 

 نتمنى لكم النجاح والتوفٌق
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