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 198  ٟمدرة اعمٞم٤مه

 200 شمدهقر اًمؽمسم٦م

 200 اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل

 201 أوم٤مت اًمزراقمٞم٦م

 202 دور احلٙمقُم٤مت

 203 اعمخ٤مـمر اًمتل هتدد إُمـ اًمٖمذائل اًمٕم٤معمل
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 203 اًمٜمٛمق اًمسٙم٤مين

 204 طمٗمقريآقمتامد قمغم اًمقىمقد آ

 205 اًمتٝمجلم واهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م وظمس٤مرة اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل

  206 أؾمئٚم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م واعمراضمٕم٦م

 ُمِمٙمٚم٦م إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م: احل٤مدي قمنماًمٗمّمؾ 

 208 ُمٗمٝمقم اًمٓم٤مىم٦م وُمّم٤مدره٤م

 210 إصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م إلٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م

 211 اًمٓم٤مىم٦م اعم٤مئٞم٦م

 212 ـم٤مىم٦م اًمري٤مح

 214 اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م

 215 جلزرـم٤مىم٦م اعمد وا

 217 ـم٤مىم٦م احلرارة اًمب٤مـمٜمٞم٦م

 219 اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م

 221 اًمقىمقد احلٞمقي

  224 اًمقىمقد آطمٗمقري

  228 أؾمئٚم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م واعمراضمٕم٦م

 اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م:  قمنماًمث٤ميناًمٗمّمؾ 

 230  اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م

 232  ٟمامذج ُمـ اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م

 232 اًمزٓزل

 236 اًمثقراٟم٤مت اًمؼميم٤مٟمٞم٦م

 239 إقم٤مصػم اعمداري٦م اًمٕمٛمالىم٦م

 243  اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت

 246 إوسمئ٦م اًمٗمت٤ميم٦م

 247 اًمٙمقًمػما

 249 اعمالري٤م

  254 أؾمئٚم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م واعمراضمٕم٦م

 256 واعمراضمع اعمّم٤مدر
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 مقدمة

ُمـ دواقمل هوري أن أىمدم سملم أيدي اًمٓمٚمب٦م إقمزاء ذم اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م وُمٕمٝمؿ 

 ٦م٦م وُمِمٙمالهت٤م، صمٛمرة اجلٝمد اعمتقاوع اعمتٛمثٚميمؾ اًمب٤مطمثلم واعمٝمتٛملم سمٛمقوقع اًمبٞمئ

هبذا اًمٙمت٤مب، وهق قمّم٤مّرة ظمؼمة قمٚمٛمٞم٦م متتد ٕيمثر ُمـ قمنم ؾمٜمقات ىمْمٞمتٝم٤م ذم 

 شمدريس هذا اعم٘مرر اجل٤مُمٕمل.

إن دراؾم٦م قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م واعمِمٙمالت اعمرشمبٓم٦م هب٤م واشم٘م٤من ومٝمٛمٝم٤م واًمققمل دم٤مهٝم٤م، 

رؿم  إىمقى ًم٘مٞم٤مدة قمٛمٚمٞم٦م سم٤مت أُمرًا رضوري٤ًم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٓم٤مًم٥م اجل٤مُمٕمل، ومٝمق اعم

همدوٟم٤م ٟمٕمٞمش ذم فمؾ واىمع سمٞمئل حمكم وقم٤معمل ىمد اًمتققمٞم٦م اًمبٞمئٞم٦م ذم اعمجتٛمع، ٓؾمٞمام أٟمٜم٤م 

يتداقمك سم٤موٓمراد ُمع اؾمتٛمرار شمزايد ُمسبب٤مت ذًمؽ اًمتداقمل. ًمذا، وم٠من هذا اًمٙمت٤مب 

ري٦م يٛمثؾ حم٤موًم٦م إلومٝم٤مم واىمٜم٤مع اًم٘م٤مرئ، أيم٤من ـم٤مًمب٤ًم ضم٤مُمٕمٞم٤ًم أم ؾمقاه، سم٤مٕمهٞم٦م اجلقه

اعمِمٙمالت ، وسمخٓمقرة ٟم٤مطمٞم٦مُمـ مجٕم٤مء ًمٚمبٞمئ٦م وسمٕمٔمٛم٦م اخلدُم٤مت اًمتل شم٘مدُمٝم٤م ًمٚمبنمي٦م 

 أظمرى.    ٦م ٟم٤مطمٞمسببٝم٤م هل٤م ُمـ ٟماًمتل 

اًمٙمت٤مب ذم إصؾ قمب٤مرة قمـ جمٚمديـ ُمْمٖمقـملم سملم دومتل يمت٤مب واطمد: 

 يـ. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن هذقمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ُمـ ضمٝم٦م واعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

ؽماسمٓملم ُمع سمٕمض، وم٠مهنام واؾمٕملم سمام ٓ حيتٛمالن أن يٙمقٟم٤م وٛمـ ُم٘مرر اعمقوققملم ُم

ضم٤مُمٕمل ُمٜمٗمرد. همػم أن آوٓمرار دومٕمٜمل إمم شم٘مديؿ اًمٙمت٤مب سم٤مًمِمٙمؾ آؾمتخاليص 

ل ٛمٚمواًمبح٨م اًمٕماًمٕم٤مزم احل٤مزم شمٚمبٞم٦ًم ًمٚمٛمٗمردات اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل أىمرهت٤م وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ 

ٝم٤م وؾمالؾم٦م ٕميقح اعمٕمٚمقُم٦م وشمٜمقاًمٕمراىمٞم٦م، ُمراقمٞم٤ًم ذم ذًمؽ ـ ىمدر اعمستٓم٤مع ـ وو

قمٜمٍم  ٗم٤مءومْماًل قمـ إو وشمٗمسػمه٤مٞم٦م شمسٚمسٚمٝم٤م أؾمٚمقب قمروٝم٤م وسمس٤مـمتٝم٤م وُمٜمٓم٘م

ُمع إظمذ سم٤محلسب٤من قم٤مُمؾ اًمقىم٧م اعمت٤مح. ًمٙمـ طمرص٧م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف أن  ،اًمتِمقيؼ

٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمقوققم٤مت ٓ يٙمقن هذا اًمٕمرض اعمستخٚمص قمغم طمس٤مب ىمٞمٛم٦م اعم

 ل اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ أومْمؾ اعمّم٤مدر إضمٜمبٞم٦م وأطمدصمٝم٤م.، إذ شمقظمٞم٧م اؾمتالاعمٓمروطم٦م
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، ُمٜم٘مساًم إمم صمالصم٦م Ecologyخيتص اًمب٤مب إول ُمـ اًمٙمت٤مب سمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م 

ومّمقل: إول ُمٜمٝم٤م ي٘مدم شمٕمريٗم٤ًم هلذا اًمٕمٚمؿ ُمع سمٞم٤من ًمت٤مريخ شمٓمقره وُمٜم٤مهجف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

اعمٙمقٟم٤مت ويتٓمرق اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ٕهؿ اعمٗم٤مهٞمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ُمـ ىمبٞمؾ 

اًمبٞمئٞم٦م واًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل واًمدورات اًمبٞمئٞم٦م اًمٙمؼمى. أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ومٞمٕمرض ًمنمح 

اًمٕمالىم٤مت اًمبٞمئقي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م واًمتل حتٙمؿ اعمجتٛمع إطمٞم٤مئل ُمثؾ 

 اًمتٙمٞمػ واًمتٜم٤مومس وآومؽماس واًمتٙم٤مومؾ.

                     أُم٤م اًمب٤مب اًمث٤مين ومٝمق هيتؿ سمٛمقوقع اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

Global Environmental Issues شمٕمدد هذه اعمِمٙمالت وشمٜمققمٝم٤م، ُمـ . وقمغم اًمرهمؿ

ُم٤م سم٤معمٗمردات اعمٜمٝمجٞم٦م اعم٘مّرة. ووٛمـ هذا اًمب٤مب، يٛمٝمد  ٟمققم٤مً وم٘مد يم٤من آظمتٞم٤مر ُم٘مٞمدًا 

اًمٗمّمؾ اًمراسمع إمم حتديد ُمٕمٜمك اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئٞم٦م وسمٞم٤من هٞمٙمٚمٝم٤م وشم٤مريخ ٟمِمقئٝم٤م. وسمدءًا 

ًمٗمّمؾ اخل٤مُمس جيري اؾمتٕمراض اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م ُمتٛمثٚم٦م أوًٓ سمٛمِمٙمٚم٦م اًمتٚمقث ُمـ ا

ٕمٜمك اًمٗمّمؾ اًمس٤مدس سمٛمِمٙمٚم٦م حتٓمٞم٥م اًمبٞمئل سم٠مٟمقاقمف اعمختٚمٗم٦م وآصم٤مره اعمتٜمققم٦م، ومٞمام يُ 

اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م، وهيتؿ اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمع سمٛمِمٙمٚم٦م اًمتّمحر، ويٕمرض اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ 

، أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع ومٞمختص سمتحٚمٞمؾ ُمِمٙمٚم٦م عمِمٙمٚم٦م اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل وأسمٕم٤مده٤م اًمبٞمئٞم٦م

ظمس٤مرة اًمتٜمقع آطمٞم٤مئل، ويٜمت٘مؾ اًمٗمّمؾ اًمٕم٤مذ إمم اظمتالل إُمـ اًمٖمذائل اًمٕم٤معمل 

سمقصٗمف ُمِمٙمٚم٦م سمٞمئٞم٦م ٟم٤مؿمئ٦م، ومٞمام يستٕمرض اًمٗمّمؾ احل٤مدي قمنم ُمِمٙمٚم٦م إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م 

 فقمؼم شمٜم٤موًموأصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمٜمٝم٤م. ويٛمثؾ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين قمنم ظمت٤مم هذا اًمٙمت٤مب 

سم٤مقمتب٤مره٤م ُمِمٙمالت سمٞمئٞم٦م ُم١مصمرة ُمثؾ اًمزٓزل  ٦مسمٕمض اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم

وآٟمٗمج٤مرات اًمؼميم٤مٟمٞم٦م واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت اًمٕم٤مرُم٦م وآقم٤مصػم اعمدُمرة وشمٗمٌم إوسمئ٦م 

 اًمٗمت٤ميم٦م. 

يٜمتٝمل يمؾ ومّمؾ ُمـ ومّمقل هذا اًمٙمت٤مب، سمسٚمسٚم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م اعمتٜمققم٦م 

ًمديف ـ وإصم٤مرة رهمب٦م اًمٜم٘م٤مش قمٛمقُم٤ًم اًم٘م٤مرئ إٟمامط، هم٤ميتٝم٤م دمديد ذهٜمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م ـ أو 

واؾمتذيم٤مر اعمقاوٞمع وُمراضمٕمتٝم٤م. وشمٕمد وم٘مرة إؾمئٚم٦م هذه ُمٝمٛم٦م ضمدًا ًم٘مٞم٤مس ُمستقى 
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هذه ُمثؾ ومٝمؿ اًمٓم٤مًم٥م واؾمتٞمٕم٤مسمف عمحتقى اعمقاوٞمع اعمٓمروطم٦م. وسمٓمبٞمٕم٦م احل٤مل شمٔمؾ 

 اعمقاوٞمع شمثػم ُمزيدًا ُمـ إؾمئٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمدا ُم٤م أدرج ُمٜمٝم٤م هٜم٤م.

 اًمٕمرسمٞم٦مٙمقن ٟمّمٞمبل اًمتقومٞمؼ ذم شم٘مديؿ هذا اًمٙمت٤مب ًمٚمٛمٙمتب٦م آُمؾ أن ي

وًمٓم٤مًمبٞمٝم٤م.. وهم٤مي٦م رضم٤مئل أن يٙمقن اًمٙمت٤مب إو٤موم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمتقاوٕم٦م شمرشم٘مل درضم٤مهت٤م 

 سمام يٜمٗمع اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم. 

 ،،،وزم اًمتقومٞمـــؼواهلل 

 

 د. ؿمٙمري إسمراهٞمؿ احلسـ

    2014/ 2/ 8  اًمبٍمة                                                                                                                                
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 الفصل األول
 حعشيف علم البيئت 

 وجاسيخه ومجاله ومىاهجه
 

ًمبٞمئ٦م وشم٘مسٞمامشمف هيتؿ اًمٗمّمؾ إول ُمـ هذا اًمٙمت٤مب سمت٘مديؿ شمٕمريػ عمٗمٝمقم قمٚمؿ ا

اًمرئٞمس٦م، ُمع ٟمبذة شم٤مرخيٞم٦م قمـ ٟمِمقؤه وشمٓمقره قمؼم اًمزُمـ، صمؿ سمٞم٤من عمج٤مل هذا اًمٕمٚمؿ، 

 ومْماًل قمـ اؾمتٕمراض أهؿ ُمٜم٤مهجف اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م.

 

 حعشيف علم البيئت وأقعامه 

ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م ُمِمتؼ  Ecologyُمّمٓمٚم  قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م  إن

وُمٕمٜم٤مه٤م  oyiaاًمتل شمٕمٜمل ُمسٙمـ، و  oikoآهمري٘مٞم٦م )

دراؾم٦م أو قمٚمؿ(.  وي٘مّمد سمف ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي ُيٕمٜمك 

سمدراؾم٦م اًمٕمالىم٤مت اًمراسمٓم٦م ُم٤م سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م 

وسمٞمئتٝم٤م، واعمتٛمثٚم٦م سمٕمالىم٦م اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م 

أو ُمع ُمٙمقٟم٤مت اًمبٞمئ٦م همػم احلٞم٦م اًمتل ُمـ ضمٝم٦م اًمبٕمض 

. وهيتؿ اعمختّمقن ذم جم٤مل ُمـ ضمٝم٦م أظمرى شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م

تٜمقع سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وسمتقزيٕمٝم٤م اجلٖمراذم وأقمداده٤م قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م سمدراؾم٦م اًم

اًمٕمالىم٤مت اًمتل شمرسمٓمٝم٤م، ُمثؾ اعمٜم٤مومس٦م واًمتٙم٤مومؾ  سمٓمبٞمٕم٦موشمٙم٤مصمره٤م، ومْماًل قمـ آهتامم 

  واًمتٓمٗمؾ وآومؽماس.
 Biologyإن قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م قمٚمؿ ُمتداظمؾ اعمٕم٤مرف جيٛمع ُم٤م سملم قمٚمؿ إطمٞم٤مء 

إمم أن اصٓمالح قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ًمٞمس . ودمدر اإلؿم٤مرة Earth scienceوقمٚمؿ إرض 

أو  Environmental scienceأو اًمٕمٚمقم اًمبٞمئٞم٦م  Environmentُمرادوم٤ًم عمّمٓمٚم  اًمبٞمئ٦م 

 ، ومتٚمؽ جم٤مٓت قمٚمٛمٞم٦م أظمرى هل٤م هنجٝم٤م اخل٤مص. Natural historyاًمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل 
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قمغم هذا، وم٠من ُمـ إؿمٞم٤مء اعمٝمٛم٦م اًمتل متٞمز قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م قمـ همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم، هل 

 يمٞمد قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م وحم٤موًمتف شمٗمسػم اعمس٤مئؾ أشمٞم٦م:شم٠م

قمٛمٚمٞم٤مت شمٙمقيـ احلٞم٤مة واًمتٗم٤مقمالت اًمراسمٓم٦م سمٞمٜمٝم٤م واًمتٙمٞمٗم٤مت اًمتل دمري  .1

 سمٛمقضمبٝم٤م.

 طمريم٦م اعمقاد واًمٓم٤مىم٦م اًمس٤مئرة قمؼم اعمجتٛمٕم٤مت آطمٞم٤مئٞم٦م. .2

 اًمتٓمقر اًمتٕم٤مىمبل ًمألٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م. .3

 شمقاضمد اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وشمقزيٕمٝم٤م وشمٜمققمٝم٤م داظمؾ اًمبٞمئ٦م. .4

قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م قمٚمؿ واؾمع وممتد أومؼ، ًمذا يتٓمٚم٥م اإلعم٤مم سمف مجع ُمٕمٚمقُم٤مت يمثػمة إن 

طمقل اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وفمروف سمٞمئ٤مهت٤م، ومْماًل قمـ ُمراىمب٦م اًمتٗم٤مقمالت اجل٤مري٦م وىمٞم٤مؾمٝم٤م، 

 وومٝمؿ إٟمامط اًمٜم٤مدم٦م قمـ ذًمؽ ُمع حم٤موًم٦م شمٗمسػم شمٚمؽ إٟمامط وشمٕمٚمٞمٚمٝم٤م. 

، Autecologyٞمسلم: قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٗمرد يٜم٘مسؿ قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م قمٛمقُم٤ًم إمم ىمسٛملم رئ

. وم٠مُم٤م قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٗمرد، وم٤معم٘مّمقد سمف دراؾم٦م ومرد أو ٟمقع Synecologyوقمٚمؿ سمٞمئ٦م اجلامقم٦م 

ُمٕملم ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م، ُمـ طمٞم٨م قمالىم٤مشمف وشمٗم٤مقمالشمف سم٤مًمٔمروف اًمبٞمئٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سمف. 

٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م وأُم٤م قمٚمؿ سمٞمئ٦م اجلامقم٦م، ومٞمٕمٜمل دراؾم٦م مج٤مقم٦م أو جمتٛمع ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم

ُمـ اًمٜمقع ٟمٗمسف أم ٓ، وحتٚمٞمؾ قمالىم٤مهت٤م ُمع اًمبٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م. وًمذا وم٠من هذا إظمػم 

، قمٚمؿ Population ecologyيٜم٘مسؿ سمدوره إمم ومروع أظمرى هل: قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمسٙم٤من 

 Ecosystem ecology، وقمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٜمٔمؿ Community ecologyاًمبٞمئ٦م اعمجتٛمٕمل 

 (. 1-1)اًمِمٙمؾ 

 إىمس٤مم اًمرئٞمس٦م ًمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م وًمٕمٚمؿ سمٞمئ٦م اجلامقم٦م. (:1-1اًمِمٙمؾ ) 
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ًم٘مد شمٓمقر طم٘مكّم قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٗمرد وقمٚمؿ سمٞمئ٦م اجلامقم٦م سمِمٙمؾ ُمست٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمام 

اًمٙم٤مئـ احلل ومردًا يم٤من أم ـمبٞمٕم٦م إظمر، ًمٙمـ اإلعم٤مم سمٙمٚمٞمٝمام يٕمد أُمرًا رضوري٤ًم ًمٗمٝمؿ 

دمريبٞم٤ًم واؾمت٘مرائٞم٤ًم ُمـ مج٤مقم٦م أم ٟمٔم٤مُم٤ًم سمٞمئٞم٤ًم. ويتّمػ قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٗمرد سمٙمقٟمف قمٚماًم 

اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م، أُم٤م قمٚمؿ سمٞمئ٦م اجلامقم٦م ومٝمق ذي ُمٜمحك ومٚمسٗمل واؾمتٜمب٤مـمل. وٕن قمٚمؿ 

سمٞمئ٦م اًمٗمرد هيتؿ سمدراؾم٦م قمالىم٦م اًمٙم٤مئـ احلل سمقاطمد أو أيمثر ُمـ اعمتٖمػمات اًمبٞمئٞم٦م 

يم٤مًمْمقء أو درضم٦م احلرارة أو اًمرـمقسم٦م أو اعمٚمقطم٦م، ًمذا وم٠من ُمـ اًمسٝمؾ ىمٞم٤مؾمف 

تجرسم٦م ؾمقاء ذم اعمختؼم أو ذم احل٘مؾ. أُم٤م قمٚمؿ سمٞمئ٦م اجلامقم٦م ومٞمٕمتٛمد قمغم واظمْم٤مقمف ًمٚم

 اًمقصػ سمدرضم٦م يمبػمة وًمٞمس ُمـ اًمسٝمقًم٦م سمٛمٙم٤من اظمْم٤مقمف ًمتج٤مرب.

ٛمٕمٔمؿ شم٘مٜمٞم٤مشمف ُمـ قمٚمٛمّل اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء. أُم٤م قمٚمؿ سميستٕملم قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٗمرد 

إظمػمة، سمٕمد سمٞمئ٦م اجلامقم٦م، ومٚمؿ يدظمؾ سم٘مقة إمم ُمرطمٚم٦م اًمتجري٥م إٓ ذم اًمسٜمقات 

 شمٓمقر شم٘مٜمٞم٤مت يم٤محلقاؾمٞم٥م واىمتٗم٤مء إصمر اإلؿمٕم٤مقمل ُمثاًل. 

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، وُمع شمس٤مرع ريم٥م اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل ذم اًمقىم٧م احل٤مرض، أظمذ 

اعمٕمٜمٞمقن سمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ي٘مسّٛمقن هذا اًمٕمٚمؿ إمم طم٘مقل ُمتٕمددة أيمثر ختّمّم٤ًم وشمٗمّمٞماًل، 

 ُمثٚمام يتْم  سمٕمْمٝم٤م ُمثاًل ذم أيت:

 Human ecologyي٦م قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م اًمبنم

 Social ecologyقمٚمؿ اًمبٞمئ٦م آضمتامقمل 

 Behavioral ecologyقمٚمؿ اًمبٞمئ٦م اًمسٚمقيمل 

 Microbial ecologyقمٚمؿ سمٞمئ٦م اعمجٝمري٤مت 

 Molecular ecologyقمٚمؿ اًمبٞمئ٦م اجلزيئل  

 Radiation ecologyقمٚمؿ سمٞمئ٦م اإلؿمٕم٤مع 

 Pollution ecologyقمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمتٚمقث 

 Geographical ecologyقمٚمؿ اًمبٞمئ٦م اجلٖمراومٞم٦م 

 ... اًمخ،،، Landscape ecologyقمٚمؿ سمٞمئ٦م ُمٕم٤ممل إرض 
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قمغم يٛمٙمـ أيْم٤ًم شم٘مسٞمؿ قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م إمم شم٘مسٞمامت صم٤مٟمقي٦م أظمرى، ُمٜمٝم٤م ُمثاًل 

 Aquatic ecologyٟمقع اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م، وذًمؽ سمت٘مسٞمٛمف إمم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م اعم٤مئٞم٦م  أؾم٤مس

، وقمغم اًمٜمحق أيت يمؾ شمٗمرقم٤مهتامُمع  ،Terrestrial ecologyوقمٚمؿ اًمبٞمئ٦م اًمؼمي٦م 

 (:1-2)اًمِمٙمؾ 

 
 (: شم٘مسٞمؿ قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م قمغم أؾم٤مس ٟمقع اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م.1-2اًمِمٙمؾ )

 

 هبزة جاسيخيت عً جطىس علم البيئت 

 البذاًاث اإلابنشة لعلم البيئت
إمم  سم٤مًمدرضم٦م إؾم٤مسًمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ضمذور شم٤مرخيٞم٦م ُمتِمٕمب٦م، ويرضمع ؾمب٥م هذا اًمتِمٕم٥م 

تِم٤مسمٙم٦م ُمع قمٚمقم أظمرى يمثػمة. وقمغم اًمٕمٛمقم، يٕمد ومالؾمٗم٦م آهمريؼ ـمبٞمٕمتف اعم

أول ُمـ  Aristotleوأرؾمٓمق ـم٤مًمٞمس  Hippocratesاًم٘مداُمك ُمـ أُمث٤مل هٞمبقيمراشمس 

ُم٤مهٞمقي٦م "دوٟمقا ُمالطمٔم٤مت قمـ اًمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل. إذ يم٤مٟمقا يٜمٔمرون ًمٚمحٞم٤مة قمغم أهن٤م 

Essentialism" شمٙمقن ومٞمٝم٤م إٟمقاع آطمٞم٤مئٞم٦م جمرد أؿمٞم٤مء ؾم٤ميمٜم٦م ٓ شمتٖمػم، أُم٤م اًمتٜمقع ،

اعمقضمقد ــ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ــ ومام هق إٓ ؿمذوذ قمـ احل٤مًم٦م اعمث٤مًمٞم٦م. وهذا يٜم٤مىمض 

٤مل اًمٜمٔمري٦م اًمبٞمئقي٦م احلديث٦م اًمتل شمرى أن اًمتٜمقع هق اًمٔم٤مهرة اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٓمبٞمٕم٦م احل

اًمقاضمب٦م آهتامم وأن ًمف دور ذم ٟمِم٠مة اًمت٠مىمٚمؿ ُمـ ـمريؼ آٟمت٘م٤مء اًمٓمبٞمٕمل. ويٛمٙمـ 

إرضم٤مع أصقل أومم ُمٗم٤مهٞمؿ قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م، يمتقازن اًمٓمبٞمٕم٦م ُمثاًل، إمم هػمودوشمس 

Herodotus  ق.م(، طمٞم٨م يم٤من أول ُمـ وصػ قمٛمٚمٞم٦م إيض ًمدى  425)اعمتقرم قم٤مم

http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocrates
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
http://en.wikipedia.org/wiki/Herodotus
http://en.wikipedia.org/wiki/Herodotus
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اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م. وسمٞمٜمام يٕمد أرؾمٓمق أول ُمـ شمرك أصمرًا قمغم اًمتٓمقر اًمٗمٚمسٗمل ًمٕمٚمؿ 

دّون اًمٙمثػم ُمـ اعمالطمٔم٤مت طمقل  Theophrastusاًمبٞمئ٦م، وم٠من شمٚمٛمٞمذه صمٞمقومراؾمتس 

اًمٜمب٤مشم٤مت واحلٞمقاٟم٤مت، ذم وقء هجرهت٤م وضمٖمراومٞمتٝم٤م احلٞم٤مشمٞم٦م وومسٞمقًمقضمٞمتٝم٤م 

 وؾمٚمقيمٞمتٝم٤م، وهق ُم٤م ؿمٙمؾ اًمٚمبٜم٦م إومم ًمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م سمٛمٗمٝمقُمف احلدي٨م. 

ين فمٝمرت اعمٗم٤مهٞمؿ اًمبٞمئٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م واًمتٜمٔمٞمؿ اًمسٙم٤م

واإلٟمت٤مضمٞم٦م ٕول ُمرة ظمالل اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم، وذًمؽ قمغم يد قم٤ممل إطمٞم٤مء اًمدىمٞم٘م٦م 

( وقم٤ممل اًمٜمب٤مت 1632 - 1723) Antoni van Leeuwenhoekاٟمتقين وم٤من ًمقيٜمٝمقك 

(. أُم٤م اجلٖمراذم أًمٙمسٜمدر ومقن 1688 -1723) Richard Bradleyزم ريتِم٤مرد سمراد

(، ومٞمٕمد ُمـ اًمرواد إوائؾ 1769 - 1859) Alexander von Humboltمهبقًمدت 

أول ُمـ ُمّٞمَز اًمتدرج اًمبٞمئل، وهق اًمتدرج اًمذي شمتب٤ميـ سمٛمقضمبف  وهقذم اًمٗمٙمر اًمبٞمئل 

قم٤مُمؾ آرشمٗم٤مع. هذا وىمد  ت٠مصمػم٤ًم ًمتدرج فمروف اًمبٞمئ٦م سمأضمٜم٤مس إطمٞم٤مء وشمستبدل شمبٕم

               ُمث٤مل، مهبقًمدت وضمٞمٛمس هٞمقشمـ ووع ُم١مرظمق اًمٓمبٞمٕم٦م إوائؾ ُمـ أ

James Hutton  وضم٤من ُٓم٤مركJean-Baptiste Lamarck ووٕمقا اًمٚمبٜم٤مت وأظمريـ ،

 إومم ًمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م احلدي٨م. 

أول ُمـ اؾمتخدم  Ernst Haeckelيٕمد قم٤ممل إطمٞم٤مء إعم٤مين أرٟمس٧م هٞمٖمؾ 

ومقًمقضمٞم٤م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م احلدي٨م، وذًمؽ ذم يمت٤مسمف اعمقؾمقم )اعمقر "Ecology"يمٚمٛم٦م 

. ويم٤من هٞمٖمؾ قم٤ممل طمٞمقان وومٜم٤مٟم٤ًم 1866اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م( اًمّم٤مدر قم٤مم 

 ويم٤مشمب٤ًم واؾمت٤مذًا ذم قمٚمؿ اًمتنمي  اعم٘م٤مرن. 

ًمٙمـ هٜم٤مك اظمتالوم٤ًم ذم اًمرأي 

طمقل حتديد اعم١مؾمس احل٘مٞم٘مل ًمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م 

احلدي٨م. ومبٞمٜمام يٕمد اًمبٕمض هٞمٖمؾ هق 

اعم١مؾمس إول، يرى أظمرون أن يقهمٜمس 

 هق Eugenius Warmingغ ورُمٜم

               

 
 
 

 يوغنس ورمنؼ    ارنزت هجػل                          
 مؤززا علم البجٌُ الخديث

http://en.wikipedia.org/wiki/Theophrastus
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoni_van_Leeuwenhoek
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bradley_%28botanist%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humbolt
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hutton
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hutton
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenius_Warming
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اعم١مؾمس ُمـ ظمالل يمت٤مسمف )قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٜمب٤مشم٤مت: اعمدظمؾ إمم دراؾم٦م اعمجتٛمٕم٤مت اًمٜمب٤مشمٞم٦م( 

هق  Carl Linnaeusأن يم٤مرل ًمٞمٜمٞمقس  رى اًمبٕمض إظمر، ومٞمام ي1895اًمّم٤مدر قم٤مم 

اعم١مؾمس إول، وذًمؽ سمٙمت٤مسمف )اىمتّم٤مد اًمٓمبٞمٕم٦م(، ُمٕمتؼمًا ومٞمف قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م قمغم أٟمف 

اىمتّم٤مد اًمٓمبٞمٕم٦م. وىمد شم٠مصمر ًمٞمٜمٞمقس سمٛمب٤مدئ شمِم٤مرًمز دارويـ، وقمغم وقئٝم٤م يم٤من أول 

 . لتقازن اًمٓمبٞمٕماًمُمـ ووع ٟمٔمري٦م 

٘مد يم٤مٟم٧م اًمٜمٔمرة اًمس٤مئدة ًمٕم٤ممل اًمٓمبٞمٕم٦م، ُمٜمذ قمٝمد أرؾمٓمق وًمٖم٤مي٦م جملء ًم

دارويـ، أٟمف قم٤ممل ؾم٤ميمـ ٓ يتٖمػم. وىمبؾ ٟمنم اًمٙمت٤مب اًمِمٝمػم )أصؾ إٟمقاع( 

ًمدارويـ، مل يٚمتٗم٧م أطمد عمس٠مًم٦م اًمٕمالىم٤مت اعمتٖمػمة واعمتب٤مدًم٦م ُم٤م سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م 

طمٞمد ًمذًمؽ هق يمت٤مب )اًمت٤مريخ واًمبٞمئ٦م، وشمٙمٞمٗمٝم٤م ذم وقء ذًمؽ. وآؾمتثٜم٤مء اًمق

 - Gilbert White (1720( عم١مًمٗمف همٞمٚمؼمت واي٧م Selborneاًمٓمبٞمٕمل ًمسٚمٞمبقرن 

اًمبٕمض هذا اًمٙمت٤مب ُمـ أول اًمٙمت٥م قمـ  يٕمدّ . إذ 1789( اًمّم٤مدر ذم اًمٕم٤مم 1793

 قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م.

ــ  Charles Darwin (1809 ٤م شمِم٤مرًمز دارويـأُم

(، وم٢من يمت٤مسمف )أصؾ إٟمقاع( ـ اًمذي ٟمنم ذم اًمٕم٤مم 1882

ـ ـ يٕمد سمٛمث٤مسم٦م أول اظمتب٤مر ًمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م. ويٕمد داروي 1859

أن قمغم اًمرهمؿ ُمـ  Soil ecology ٦مُم١مؾمس٤ًم ًمٕمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمؽمسم

. وىمد Evolutionيمت٤مسمف ذاك اؿمتٝمر سمٜمٔمري٦م اًمٜمِمقء واًمتٓمقر 

يم٤من هلذه اًمٜمٔمري٦م دورًا ُمٝماًم ذم شمٖمٞمػم ُمس٤مر اًمب٤مطمثلم ٟمحق 

 اٟمتٝم٤مج اًمٕمٚمقم اًمبٞمئٞم٦م.   
 

 جطىس علم البيئت مىز القشن العؽشيً
 هن٤مي٤مت اًم٘مرن ٓزال قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م احلدي٨م ي٤مومٕم٤ًم، ومٝمق مل يّمب  قمٚماًم ُمتٙم٤مُماًل إٓ ذم

اًمت٤مؾمع قمنم، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ. قمغم أن قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م حتقل، ُمٜمذ ُمٓمٚمع اًم٘مرن 

اًمٕمنميـ، ُمـ جمرد قمٚمؿ ذي ـم٤مسمع يّمػ اًمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل إمم أظمر ذي ـم٤مسمع أيمثر 

 
 

 
 

 

 ..تسارلز داروين
 شاخب األثر األكبر ؽً
 تطور علم البجٌُ الخديث

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_White
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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 Fredericقمٚمٛمٞم٦ًم ي٘مقم قمغم حتٚمٞمؾ ُمٕمٛمؼ ًمٚمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل. إذ ٟمنم ومريدريؽ يمٚمٛمٜمتس 

Clements  وومٞمف ـمرح ٟمٔمريتف 1905أول يمت٤مب أُمريٙمل طمقل قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ذم اًمٕم٤مم ،

، يمام Superorganismاًم٘م٤مئٚم٦م أن اعمجتٛمٕم٤مت اًمٜمب٤مشمٞم٦م هل سمٛمث٤مسم٦م اًمٙم٤مئـ احلل إقمٔمؿ 

، اؾمتخدم ضم٤من يمرؾمتلم ؾمٛمتز 1926أٟمف يم٤من رائد ُمٗمٝمقم اًمتٕم٤مىم٥م اًمبٞمئل. وذم اًمٕم٤مم 

Jan Christian Smuts  اًمتٙم٤مُمؾ اًمبٞمئل "، ُمّمٓمٚمHolism" ًهذه اًمٗمٙمرة  ، ُمستٚمٝمام

ُمـ ٟمٔمري٦م اًمٙم٤مئـ احلل إقمٔمؿ ًمٙمٚمٛمٜمتس. وذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف، ـمرح شمِم٤مرًمز أًمتقن 

Charles Elton )ُمٗمٝمقم اًمسالؾمؾ اًمٖمذائٞم٦م ذم يمت٤مسمف إصٞمؾ )قمٚمؿ سمٞمئ٦م احلٞمقان ، . 

، سمحث٤ًم ؿمٝمػمًا Raymond Lindeman، يمت٥م رايٛمقٟمد ًمٜمدُم٤من 1942ذم اًمٕم٤مم 

طمقل طمريمٞم٦م اعمستقي٤مت اًمٖمذائٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م، وىمد أصب  هذا اًمبح٨م ومٞمام سمٕمد 

اد قمؼم إٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م. وظمالل قم٘مد اخلٛمسٞمٜمٞم٤مت إؾم٤مس ًمٜمٔمري٦م هي٤من اًمٓم٤مىم٦م واعمق

إمم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م،  Robert E. MacArthurُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، أدظمؾ روسمرت ُم٤مك آرصمر 

 اًمٜمٔمري٤مت واًمتٜمب١مات وآظمتب٤مرات اًمري٤موٞم٦م. 

ٚمؿ اًمبٞمئ٦م شمٓمقرًا أيْم٤ًم ُمـ ظمالل إؾمٝم٤مُم٤مت ضم٤مءشمف ُمـ قمٚمامء ذم سمٚمدان ؿمٝمد قم

، ص٤مطم٥م Vladimir Vernadskyأظمرى، ُمث٤مل ذًمؽ اًمرود ومالديٛمػم ومرٟم٤مدؾمٙمل 

 Kinji Imanishiسم٤مين يمٜمجل اُم٤مٟمٞمٌم ُمٗمٝمقم اًمٖمالف احلٞم٤ميت ذم اًمٕمنميٜم٤مت. واًمٞم٤م

 ص٤مطم٥م ُمٗمٝمقُمل اًمتٜم٤مهمؿ ذم اًمٓمبٞمٕم٦م وقمزًم٦م اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ظمالل اخلٛمسٞمٜمٞم٤مت.

هذا وؿمٝمد قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م اهتامُم٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم قمغم اًمّمٕمٞمديـ اًمٕمٚمٛمل واًمِمٕمبل 

دّي اًمستٞمٜمٞم٤مت واًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت، وذًمؽ سمٗمْمؾ احلراك اجلامهػمي طمقل ظمالل قم٘م

. Environmental movementُم٤م يسٛمك سم٤محلريم٦م اًمبٞمئٞم٦م  قمؼماًم٘مْم٤مي٤م اًمبٞمئٞم٦م آٟمذاك، 

قي ُم٤م سملم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م وإدارة اًمبٞمئ٦م ومح٤ميتٝم٤م. ويم٤من ومٝمٜم٤مًمؽ شمراسمط شم٤مرخيل وقمٚمٛمل ىم

وآرصمر شم٤مٟمسكم  Aldo Leopoldًمٙمت٤مسم٤مت قم٤مؿم٘مل اًمٓمبٞمٕم٦م ُمـ أُمث٤مل آًمدو ًمٞمقسمقًمد 

Arthur Tansleyٜمٗمّمٚم٦م قمـ اعمرايمز ، دورًا ُم١مصمرًا ذم اًمدقمقة إمم مح٤مي٦م اًمٓمبٞمٕم٦م اعم

 احلرضي٦م طمٞم٨م يؽميمز ومٞمٝم٤م اًمتٚمقث واًمتدهقر اًمبٞمئل. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Clements
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Clements
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederic_Clements
http://en.wikipedia.org/wiki/Superorganism
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Christian_Smuts
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Christian_Smuts
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sutherland_Elton
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sutherland_Elton
http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Lindeman
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._MacArthur
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vernadsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Kinji_Imanishi
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Aldo_Leopold
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، ؾم٤مقمد يمت٤مب )اًمرسمٞمع اًمّم٤مُم٧م( 1962ذم اًمٕم٤مم 

 Rachelًمٕم٤معم٦م إطمٞم٤مء واًمبٞمئ٦م اًمبحري٦م راشمِمٞمؾ يم٤مرؾمقن 

Carson يم٦م اًمبٞمئٞم٦م إمم إُم٤مم، وذًمؽ سمٕمدُم٤م قمغم دومع احلر

ًمٗمت٧م يم٤مرؾمقن اًمرأي اًمٕم٤مم اًمٕم٤معمل إمم ىمْمٞم٦م اًمتٚمقث 

ذم  DDTسم٤معمبٞمدات اًمس٤مُم٦م واًمؽمايمؿ احلٞمقي عمبٞمد اًمـ د.د.ت 

اًمبٞمئ٦م. واؾمتٗم٤مدت يم٤مرؾمقن ُمـ قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ذم إصمب٤مت قمالىم٦م 

قمٚمامء اًمبٞمئ٦م ـمرح اًمسٛمقم إمم اًمبٞمئ٦م سمّمح٦م اإلٟمس٤من واًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل. وقمغم هذا، سم٤مت 

يٙمرؾمقن، ُمٜمذ ذًمؽ احللم، ضمؾ اهتامُمٝمؿ قمغم رسمط شمدهقر إٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م ًمٙمقيم٥م 

 إرض سم٤مًمسٞم٤مؾم٦م واًم٘مقاٟملم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمبٞمئ٦م وسم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل شمدار هب٤م اعمقارد اًمٓمبٞمٕمٞم٦م.
 

 مجال علم البيئت 

ٔمٞمؿ طمٞمزًا واؾمٕم٤ًم ُمـ ُمستقي٤مت اًمتٜم The scope of ecology يِمٛمؾ جم٤مل قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م

واًمتٗم٤مقمؾ ُم٤م سملم إطمٞم٤مء شمبدأ ُمـ أصٖمر ُمستقى )اًمذي يتٛمثؾ سم٤مخلٚمٞم٦م( ويٜمتٝمل سم٠ميمؼم 

ُمستقى اًمذي يتٛمثؾ سمٙمقيم٥م إرض سم٠ميمٛمٚمف )أو ُم٤م يسٛمك سم٤مًمٖمالف احلٞم٤ميت(. 

وم٤مًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م، قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، شمِمٛمؾ ُمقاردًا همػم طمٞم٦م وأؿمٙم٤مًٓ أظمرى ُمتٗم٤مقمٚم٦م ُمع 

ذم اًمتٕم٘مٞمد، ًمٙمقهن٤م شمتٓمٚم٥م شمٗمّمٞمالت عمج٤مٓت قمٚمٛمٞم٦م احلٞم٤مة، وًمذا دمد دراؾمتٝم٤م هم٤مي٦م 

قمديدة وشمتبٕم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم ًمتٓمقر أؿمٙم٤مل احلٞم٤مة سمحس٥م ـمبٞمٕم٦م اًمٙم٤مئـ ىمٞمد اًمدراؾم٦م. ًمٙمـ 

ُمثؾ هذه اًمدراؾم٦م شمتب٤ميـ أيْم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اعمج٤مل اجلٖمراذم، وم٘مد شمتْمٛمـ جمرد شمٜم٤مول 

٤مسم٦م شمٖمٓمل طمنمة صٖمػمة وٛمـ ٟمٓم٤مق ٓ يتٕمدى سمْمٕم٦م ؾمٜمتٛمؽمات ُمرسمٕم٦م إمم شمٜم٤مول هم

 ُمس٤مطم٦م إىمٚمٞمؿ سم٠ميمٛمٚمف يٛمتد ًمٕمدة يمٚمٞمق أُمت٤مر ُمرسمٕم٦م.    

هلذا، يٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ جم٤مل قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م قمغم ُمستقى اًمتٜمٔمٞمؿ إمم مخس٦م ُمستقي٤مت 

أو ٟمٓم٤مىم٤مت، ٟمٔمرًا ًمٚمتٕم٘مٞمد اًمذي يتسؿ سمف جم٤مل هذا اًمٕمٚمؿ. وشمتْم  هذه اعمستقي٤مت ذم 

اًمبٞمئٞم٦م. إذ يٛمٙمـ أن يؽمشم٥م  (، اًمذي يبلم شمٜمٔمٞماًم هرُمٞم٤ًم ًمٜمٓم٤مق اًمدراؾم٦م1-3اًمِمٙمؾ )

 
 
 

 ..راتسجل كارزون
 مؾجرة الخركٌ البجُجٌ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson
http://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson
http://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson
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ُمـ إيمؼم إمم إصٖمر ًمٞمِمٛمؾ: اًمٖمالف احلٞم٤ميت، اإلىمٚمٞمؿ احلٞم٤ميت، اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل، 

اعمجتٛمع احلٞم٤ميت، صمؿ اجلامقم٦م إطمٞم٤مئٞم٦م، وأظمػمًا اًمٙم٤مئـ احلل اعمٜمٗمرد. وؾمٜم٠ميت إمم ذح 

 يمؾ واطمدة ُمـ هذه اعمٙمقٟم٤مت اًمبٞمئٞم٦م ذم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم.

 
 ٞمؿ اهلرُمل ًمٚمٜمٓم٤مىم٤مت اجلٖمراومٞم٦م آطمٞم٤مئٞم٦م قمغم وومؼ اعمج٤مل اًمدراد ًمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م.(: اًمتٜمٔم1-3اًمِمٙمؾ )

 

 مىاهج البحث الخذًثت في علم البيئت 

يٕمتٛمد ُمقوقع اًمبح٨م ذم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م وـمبٞمٕمتف وجم٤مًمف اجلٖمراذم قمغم اظمتٞم٤مر اعمٜمٝم٩م 

ن ذم اًمٕمٚمٛمل اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي حي٘مؼ إهداف اعمتقظم٤مة ًمٚمبح٨م. قمغم هذا، يٜمتٝم٩م اًمب٤مطمثق

قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م طم٤مًمٞم٤ًم قمددًا ُمـ اًمٓمرائؼ اعمٜمٝمجٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ أومْمؾ اًمٜمت٤مئ٩م، وشمتٛمثؾ هذه 

 اعمٜم٤مه٩م سم٤مٔيت ُمٕمززة سم٠مُمثٚم٦م شمقوٞمحٞم٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م:

 

 مىهج اظخخذام الذساظاث الخقليت في اخخباس الىظشياث
   )مثبل ثيئخ طيىر انغبثبد(

دراؾم٦م سمٞمئٞم٦م ًمثالصم٦م  Robert McArthurأضمرى روسمرت ُم٤مك آرصمر  1955ذم اًمٕم٤مم 

أٟمقاع ُمـ اًمٓمٞمقر اعمٖمردة )سمالسمؾ( شمٕمٞمش جمتٛمٕم٦م ذم اًمٖم٤مسم٤مت اًمّمٜمقسمري٦م اًمقاىمٕم٦م ذم 

اًم٘مسؿ اًمِمامزم اًمنمىمل ُمـ أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م. وشمتِم٤مسمف شم٘مريب٤ًم هذه إٟمقاع اًمثالصم٦م ُمـ 
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طمٞم٨م احلجؿ واًمِمٙمؾ وآهمتذاء قمغم احلنمات، وهذه إٟمقاع هل: سمٚمبؾ يم٤مب ُم٤مي 

Dendroica tigrina  واًمبٚمبؾ ذي اًمردف إصٗمرD.coronata  واًمبٚمبؾ ذي اًمّمدر

. وشم٘مقم دراؾم٦م ُم٤مك آرصمر قمغم شمٗمٜمٞمد اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠مٟمف إذا D.castanea اًمٙمستٜم٤مئل

يم٤من هٜم٤مك ٟمققم٤من ُمـ إطمٞم٤مء حيت٤مضم٤من إمم ٟمٗمس اعمتٓمٚمب٤مت اًمبٞمئٞم٦م ومسقف يٜم٤مومس 

ٕم٤م اًمٕمٞمش ذم اًمبٞمئ٦م ذاهت٤م. وًمذا أطمدمه٤م أظمر، وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ وم٢مهنام ؾمقف ًمـ يستٓمٞم

أراد ُم٤مك آرصمر ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م قمٞمش هذه اًمٓمٞمقر اعمٖمردة ضمٜمب٤ًم إمم ضمٜم٥م وهل ذم اًمٖم٤مسم٦م 

 ٟمٗمسٝم٤م.

رات ُمــ ـشمتٖمذى اًمٓمٞمقر اعمٖمردة سم٤مًمدرضم٦م إؾم٤مس قمغم اًمت٘م٤مط ومجـع احلِمـ

حل٤مء إؿمج٤مر وُمـ أورىمٝم٤م. ويٕمت٘مد آرصمر أن سمٛم٘مدور هذه اًمٓمٞمقر اًمتٕم٤ميش ُمع سمٕمْمٝم٤م 

رات وـٛمـ ُمسـتقي٤مت ـبٕمض وأن ٓ يٜم٤مومس أطمده٤م إظمر إذا ُم٤م شمٖمذت قمغم احلِماًم

خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمِمجرة اًمقاطمدة. وىمد أصمب٧م اقمت٘م٤مد آرصمر صحتف. إذ أفمٝمـرت اعمالطمٔمـ٤مت 

اعمٞمداٟمٞم٦م اًمتل دّوهن٤م أن هذه إٟمقاع اًمثالصم٦م ُمـ اًمبالسمؾ إٟمام شم٠مظمذ همذائٝم٤م ُمـ ُمستقي٤مت 

(، ومـ٢من اًمبٚمبـؾ 1-4ُمثٚمام يقو  اًمِمٙمؾ ). واًمقاطمدة ُمتٕمددة وٛمـ ؿمجرة اًمّمٜمقسمر

اعمسٛمك يم٤مب ُم٤مي يتٖمذى أؾم٤مؾمـ٤ًم ُمــ ُمٜمٓم٘مـ٦م إوراق إسمريـ٦م واًمـؼماقمؿ اجلديـدة 

اعمقضمقدة ذم أقم٤مزم إؿمج٤مر. أُم٤م  اًمبٚمبؾ ذي اًمّمدر اًمٙمستٜم٤مئل ومٞمتٖمـذى قمـغم اجلـزء 

إوؾمط ُمـ اًمِمجرة. ومٞمام يتٖمذى اًمبٚمبؾ ذي اًمردف إصٗمر قمغم إىمس٤مم اًمتحتٞم٦م ُمـ 

 ًمِمجرة وقمغم إـمراف اًمسٗمغم ُمـ اجلزء إوؾمط.                ا

ًم٘مد دًمٚم٧م ُمِم٤مهدات ُم٤مك آرصمر قمغم أٟمف سم٤مًمرهمؿ ُمــ قمـٞمش هـذه اًمٓمٞمـقر ذم 

ؿمج٤مر اًمٖم٤مسم٦م. وىمد شمقصؾ ٕؾ قمغم همذائٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مـمؼ خمتٚمٗم٦م اًمٖم٤مسم٦م ٟمٗمسٝم٤م، وم٢مهن٤م حتّم

هل اًمسب٥م ذم وٕمػ إمم أن هذه اًمتٖمذي٦م اعمتٕمددة اعمستقي٤مت رسمام شمٙمقن  اًمب٤مطم٨مهذا 

اعمٜم٤مومس٦م سملم هذه اًمٓمٞمقر ذم اًمٖم٤مسم٤مت اًمّمٜمقسمري٦م. وسمذًمؽ وم٘مد شمؿ اظمتب٤مر ٟمٔمري٦م يم٤مٟمـ٧م 

شمبدو صحٞمح٦م، ًمٙمـ سمقاؾمٓم٦م اعمراىمب٦م واًمدراؾم٦م احل٘مٚمٞمـ٦م شمـؿ شمٗمٜمٞمـده٤م واًمؼمهٜمـ٦م قمـغم 

 ظمٓمئٝم٤م. 
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 (: ُمٜم٤مـمؼ اهمتذاء اًمٓمٞمقر اعمٖمردة وٛمـ اًمٖم٤مسم٦م اًمّمٜمقسمري٦م.1-4اًمِمٙمؾ )

 

تمىهج الدؽاسك ما   بين الذساظاث الخقليت واإلاخخبًر
 )مثبل انىحم انطّىبن(  

ىمد يتٓمٚم٥م حتٚمٞمؾ سمٕمض اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اعمٕم٘مدة اًم٘مٞم٤مم سمٕمدد ُمـ اًمدراؾم٤مت اعمٞمداٟمٞمـ٦م 

واعمختؼمي٦م ُمٕم٤ًم. وم٠مُم٤م اًمدراؾم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م وم٢مهن٤م متدٟم٤م سمٛمٕمٚمقُمـ٤مت قمــ واىمـع اًمٓمبٞمٕمـ٦م، 

ٞم٘مـ٦م وـٛمـ طمـدود سمٞمئـ٤مت ُمسـٞمٓمر وأُم٤م اًمدراؾم٤مت اعمختؼمي٦م ومٝمل متدٟم٤م سم٘مٞم٤مؾم٤مت دىم

 . إظمرقمٚمٞمٝم٤م. ويمٚمت٤م اًمٓمري٘متلم يٙمٛمالن سمٕمْمٝمام 

 Bernd Heirnrichُمـ إُمثٚم٦م قمغم شمٓمبٞمؼ هذا اعمٜمٝم٩م، ُم٤م أشمبٕمف سمػمٟمد هػمٟمش 

ذم شمٜم٤مول اًمٕمديد ُمـ اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اعمٕم٘مدة قمـ ـمريؼ جمٛمققم٦م ُمـ اًمدراؾم٤مت 

٤مريٕمف اًمبحثٞم٦م أن اًمٜمحؾ اًمٓمٜم٤ّمن، قمغم اعمٞمداٟمٞم٦م واعمختؼمي٦م ُمٕم٤ًم. إذ يذيمر ذم أطمدى ُمِم

ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، يٕمٞمش ذم ُمٕمٔمؿ إىم٤مًمٞمؿ اًمب٤مردة ُمـ اًمٕم٤ممل. وأن هٜم٤مًمؽ ٟمققم٤من ُمٜمٝم٤م 

سمٕمدد يزيد قمـ قمدد اًمبنم اعمقضمقديـ. اًمِمديدة اًمؼمودة يٕمٞمِم٤من ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمِمامًمٞم٦م 

٤محلٗم٤مظ قمغم وذم مجٞمع هذه اعمٜم٤مـمؼ اعمذيمقرة ي٘مقم اًمٜمحؾ اًمٓمٜم٤ّمن أصمٜم٤مء قمٛمٚمف وحتريمف سم

ُمٜمٓم٘متف اًمّمدري٦م داومئ٦ًم، ٕن ذًمؽ اجلزء ُمـ ضمسٛمٝم٤م هق اًمذي شمقضمد ومٞمف اًمٕمْمالت 
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اًمتل شمس٤مقمده٤م قمغم اًمتحٚمٞمؼ يمام شمرشمبط سمف إضمٜمح٦م وإرضمؾ، ًمٙمـ قمٛمٚمٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م 

قمغم درضم٦م طمرارة اجلسؿ داومئ٦م ذم سمٞمئ٦م سم٤مردة شمتٓمٚم٥م ذم احل٘مٞم٘م٦م وضمقد ـم٤مىم٦م. ًمذا جي٥م 

 ٘مقدة واعمٙمتسب٦م.ُمٕمروم٦م ُم٘مدار اًمٓم٤مىم٦م اعمٗم

ُمـ أضمؾ ذًمؽ ىم٤مم هػمٟمش سم٢مضمراء قمدد ُمـ اًمدراؾمـ٤مت احل٘مٚمٞمـ٦م واعمختؼميـ٦م 

ًمتخٛملم ُمقازٟم٤مت اًمٓم٤مىم٦م ًمٜمحؾ يتٖمذى قمغم أٟمـقاع خمتٚمٗمـ٦م ُمــ إزهـ٤مر ذم درضمـ٤مت 

طمراري٦م ُمتب٤ميٜم٦م. وًمٙمل حت٤مومظ ُمستٕمٛمرة اًمٜمحؾ اًمٓمٜم٤ّمن قمغم سم٘م٤مءه٤م جي٥م ُمقازٟم٦م اًمٗمرق 

قمٜمٝمـ٤م. ويٛمثـؾ اهمتـذاء اًمٜمحـؾ قمـغم إزهـ٤مر وـٛمـ  واخل٤مرجسملم اًمقارد ُمـ اًمٓم٤مىم٦م 

ٚمٓم٤مىم٦م ومٞمام متثؾ قمٛمٚمٞم٦م دمقاهل٤م سمحث٤ًم قمـ اًمٓمٕمـ٤مم وم٘مـداٟم٤ًم ًم ٤مً درضم٤مت طمرارة ُمٕمٞمٜم٦م ايمتس٤مسم

ًمٚمٓم٤مىم٦م. ويٛمٙمـ ًمٚمٜمحؾ اؾمتثامر ُمـ٤م يٙمسـبف ُمــ 

ـم٤مىم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م إٟمت٤مج اًمٕمسؾ إلـمٕمـ٤مم ُمسـتٕمٛمرة 

اًمٜمحؾ ويمذًمؽ ذم إقم٤مدة إٟمت٤مضمف ُمـ ضمديـد. أُمـ٤م 

ال سمحثـ٤ًم قمــ اًمٓمٕمـ٤مم وم٢مهنـ٤م شمٕمٜمـل قمٛمٚمٞم٦م اًمتجق

وم٘مدان ًمٚمٓم٤مىم٦م وُمـ صمـؿ همـذاًء أىمـؾ وشمْمـ٤مؤًٓ ذم 

اإلٟمت٤مضمٞم٦م وسم٤مًمٜمتٞمج٦م قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م قمغم اًمب٘مـ٤مء 

 ًمٗمؽمات ـمقيٚم٦م. 

ذم احل٘مؾ، اؾمتخدم هػمٟمش ؾم٤مقم٦م شمقىمٞم٧م ًم٘مٞم٤مس اعمدة اًمتل ي٘مٓمٕمٝمـ٤م اًمٜمحـؾ 

٤مس درضمـ٦م طمـرارة اًمٓمٜم٤ّمن ذم ـمػماٟمف واهمتذاءه. وىم٤مم أيْم٤ًم سم٤مصٓمٞم٤مد قمدد ُمٜمٝم٤م صمـؿ ىمـ

صدوره٤م سمقاؾمـٓم٦م حمـرار ظمـ٤مص. أُمـ٤م ذم اعمختـؼم، ىمـ٤مم سمتحٚمٞمـؾ ومسـٞمقًمقضمل قمـؼم 

اؾمتخدام قمدد ُمـ إضمٝمزة واعمٕمدات اعمختؼمي٦م اخل٤مص٦م، وذًمؽ ًمت٘مدير يمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىمـ٦م 

 اعمستٜمٗمذة ذم أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م حتٚمٞمؼ اًمٜمحؾ وُم٘مدار اًمٓم٤مىم٦م اًمالزُم٦م ًمتسخلم أضمس٤مُمٝم٤م. 

ٓم٤مف، إمم أن اًمٜمحؾ حي٤مومظ قمغم درضم٦م طمـرارة ًم٘مد شمقصؾ هػمٟمش، ذم هن٤مي٦م اعم

م، طمتك قمٜمدُم٤م هتبط درضم٦م طمرارة اهلـقاء 0 37 - 30ُمٜمٓم٘متف اًمّمدري٦م سمام يؽماوح ُمـ 

إمم ُم٤م دون اًمّمٗمر اعمئقي. وهٜم٤م اًمس١مال يمٞمػ يٛمٙمـ هلذا اًمٜمحؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم درضمـ٦م 

 
 
 

  ..ما بجن الخقل والمذتبر نخل الطنّانال درازٌ
 مجٌ مذهلٌكسؾت خقجقٌ عل
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ل طمرارة صدوره ُمرشمٗمٕم٦م ذم ُمثؾ هذه اًمبٞمئ٤مت اًمبـ٤مردة  أهنـ٤م شم٘مـقم سمـذًمؽ ُمــ ظمـال

شم٘مٚمٞمص قمْمالهت٤م ذم أصمٜم٤مء اًمتحٚمٞمؼ، إذ شمت٘مٚمص هذه اًمٕمْمالت ذم يمؾ طمريمـ٦م صـٕمقد 

وٟمزول ٕضمٜمحتٝم٤م، وٟمتٞمج٦م ًمـذًمؽ شمـدومت شمـدرجيٞم٤ًم، وأٓ ؾمـقف يّمـٞمبٝم٤م آرشمٕمـ٤مش 

 وآردم٤مف إن مل شمٗمٕمؾ ذًمؽ. 

ُمـ هذا اعمث٤مل، يتْم  يمٞمػ أن شمْم٤مومر اًمٕمٛمؾ احل٘مكم ُمع اًمتحٚمٞمـؾ اعمختـؼمي 

ٞم٥م قمـ شمس٤مؤٓت قمٚمٛمٞم٦م رسمام مل يٙمــ سم٤معم٘مـدور اإلضم٤مسمـ٦م اًمٗمسٞمقًمقضمل اؾمتٓم٤مع أن جي

 وم٘مط. واطمد أؾمٚمقبقمٜمٝم٤م ًمق شمؿ آقمتامد قمغم 

 

 مىهج اإلاعىحاث الخقليت
 
   

 انمىاسوبد انغذائيخ في انغبثبد(ل )مثب

ن ذم جم٤مل قإن أول قمٛمؾ ي٘مقم سمف اعمتخّمّم

ــتٝمؿ  ــدى دراؾم ــ٦م ًم ــؿ اًمبٞمئ ــدوراتقمٚم  ًمٚم

ـــ٤مًمٜمؽموضملم أو اًمٗمســـٗمقر أو  ـــ٦م يم اًمٖمذائٞم

اًمٙم٤مًمســٞمقم هــق اؾمــتٓمالع شمقاضمــد هــذه 

اًمٕمٜمــ٤مس اًمٖمذائٞمــ٦م وُمســحٝم٤م وُمٕمرومــ٦م 

شمقزيٕمٝم٤م وٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل. وم٤معمسقطم٤مت 

، ىمد همـػمت ُمــ أومٙم٤مرٟمـ٤م Nalini Nadkarniاًمتل أضمرهت٤م قم٤معم٦م اًمبٞمئ٦م ٟم٤مًمٞمٜمل ٟم٤مديم٤مرين 

٤م. إذ دم٤مه اًمؽميمٞمب٦م اًمتل شمتٛمٞمز هب٤م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م واعمٕمتدًم٦م اعمٓمػمة ويمٞمٗمٞمـ٦م أداء قمٛمٚمٝمـ

سمبطء قمؼم قمدد ُمـ أؿمج٤مر أطمدى اًمٖم٤مسمـ٤مت اعمٓمـػمة ذم يمقؾمـت٤مريٙم٤م  شمسٚم٘م٧م ٟم٤مديم٤مرين

وصقًٓ إمم ىمٛمٛمٝم٤م، وهٜم٤مك وضمدت قم٤معم٤ًم مل يسب٘مف إًمٞمف أطمد وم٠مصـبح٧م سمـذًمؽ رائـدة 

هلذا آيمتِم٤مف اجلديد. ًم٘مد أص٤مسمتٝم٤م اًمدهِم٦م عم٤م رأشمف ومقق ىمٛمؿ إؿمـج٤مر ُمــ شمٜمـقع 

ذًمؽ ُمـ قمالىمـ٤مت سمٞمئٞمـ٦م شمـرسمط هـذه اًمٙم٤مئٜمـ٤مت ه٤مئؾ ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وُم٤م يتخٚمؾ 

سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض وهق ُم٤م مل يٙمـ ُمتقىمٕم٤ًم أن دمده ذم ُمثؾ هذا اًم٘مٓم٤مع ُمـ إؿمج٤مر. ًمٙمـ 

دهِمتٝم٤م هذه هقم٤من ُم٤م ىم٤مدهت٤م إمم اسمتٙم٤مر ـمري٘مـ٦م ضمديـدة ذم اًمبحـ٨م اًمٕمٚمٛمـل، إذ أن 

 
 

 ..نالجنً نادكارنً
 زاعد تزلقوا الػابٌ علٍ خل لػز علمً
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ؼم ٟم٤مديم٤مرين ٓ شمٕمد أول ُمـ سمح٨م ذم أقم٤مزم إؿمج٤مر ومحس٥م سمؾ شمٕمد أيْم٤ًم أول ُمـ ؾم

 أهمقار سمٞمئ٦م هذا اًمٕم٤ممل اعمجٝمقل. 

شمتّمػ شمرب اًمٕمديد ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت اعمٓمػمة سمٙمقهن٤م شمٗمت٘مر إمم اًمٕمٜمـ٤مس اًمٖمذائٞمـ٦م 

يم٤مًمٜمؽموضملم واًمٗمسٗمقر، وذًمؽ سمسب٥م شمرؿمحٝم٤م ُمع ُمٞم٤مه إُمٓم٤مر اًمٖمزيـرة سم٤مؾمـتٛمرار. 

وىمد أصم٤مرت هذه اًمِمح٦م ذم اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م ذم شمرب شمٚمؽ اًمٖم٤مسم٤مت ًمٖمـزًا طمـػّم قمٚمـامء 

ئ٦م ذم طمٞمٜمٝم٤م. إذ يم٤من أيمثر ُم٤م يِمٖمؾ سم٤مهلؿ هق يمٞمػ يٛمٙمـ هلذه احلٞم٤مة اًمتل شمزظمر هب٤م اًمبٞم

اًمٖم٤مسم٤مت اعمٓمػمة أن شمدوم وشمستٛمر ذم ُمثؾ هـذه اًمـؽمب اًمٗم٘مـػمة سم٤مًمٕمٜمـ٤مس اًمٖمذائٞمـ٦م. 

واحل٘مٞم٘م٦م أن هٜم٤مك قمدة قمقاُمؾ شمسٝمؿ ذم ديٛمقُم٦م هذا اًمٜمِم٤مط احلٞمقي اًمزاظمـر. ومجـ٤مء 

ـ واطمـد ُمــ شمٚمـؽ اًمٕمقاُمـؾ، وهـق يتٛمثـؾ سمح٨م ٟم٤مديم٤مرين هذا ًمٞمٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ

 سمقضمقد ظمزيـ ه٤مئؾ ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م ذم ىمٛمؿ أؿمج٤مر هذه اًمٖم٤مسم٤مت اعمٓمػمة. 

يرشمبط وضمقدهـ٤م  Epiphytesهٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت يٕمرف سم٤مًمٜمب٤مشم٤مت اهلقائٞم٦م 

هبذه اعمستقدقم٤مت اًمٖمذائٞم٦م ذم اًمٖم٤مسم٤مت اعمٓمػمة. واًمٜمب٤مشم٤مت اهلقائٞم٦م، ؿم٠مهن٤م ؿم٠من اًمٙمثـػم 

اًمٜمب٤مشم٤مت اًمسحٚمبٞم٦م واًمنظمسٞم٤مت، قمب٤مرة قمـ ٟمب٤مشم٤مت شمٜمٛمق ومقق أهمّم٤من وضمذوع  ُمـ

همػمه٤م ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت. قمغم أن اًمٜمب٤مشم٤مت اهلقائٞم٦م ًمٞمس٧م ـمٗمٞمٚمٞم٦م، ومٝمل ٓ شمسـتٛمد همـذائٝم٤م 

ُمـ ٟمب٤مت أظمر شمٜمٛمق قمٚمٞمف، سمؾ أهن٤م شمٜمٛمق ومقق أهمّم٤من إؿمج٤مر وم٘مط ٕضمؾ طمٗمظ اعم٤مدة 

احلّمـػمة. وي٠مظمـذ ؾمـٛمؽ هـذه احلّمـ٤مئر اًمٕمْمقي٦م، ًمتتحقل ومٞمام سمٕمـد إمم ُمـ٤م يِمـبف 

ؾمؿ، ومتقومر سمذًمؽ شمريمٞمب٦م ُمٕم٘مـدة شمٙمـقن داقمـاًم  30سم٤مٓزدي٤مد طمتك يّمؾ إمم أيمثر ُمـ 

 حلٞم٤مة يمثػم ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت اًمٜمب٤مشمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م. 

حتتقي طمّم٤مئر اًمٜمب٤مشم٤مت اهلقائٞم٦م قمغم يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمــ اًمٕمٜمـ٤مس اًمٖمذائٞمـ٦م. 

ًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اعمٓمػمة شمٕمـ٤مدل شم٘مريبـ٤ًم وىمدرت ٟم٤مديم٤مرين سم٠من هذه اًمٙمٛمٞم٤مت ذم سمٕمض ا

ٟمّمػ اعمحتقى اًمٖمذائل اعمقضمقد ذم أوراق أقم٤مزم إؿمج٤مر. وشمبلم ُمـ سمحـ٨م اًمٕم٤معمـ٦م 

ٟم٤مديم٤مرين أيْم٤ًم أن إؿمج٤مر ذم يمؾ ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت اعمٕمتدًمـ٦م واعمداريـ٦م اعمٓمـػمة شمّمـؾ إمم 

٤م اجلـذور اعمٛمتـدة ُمــ ضمـذوقمٝمٟمِمــر وشمٗمريـع ـ ـمريؼ هذه اعمستقدقم٤مت اًمٖمذائٞم٦م ُم
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وأهمّم٤مهن٤م سمدءًا ُمـ إروٞم٦م وصٕمقدًا إمم إقمغم. وطمّمٞمٚم٦م عم٤م ىمدُمف ًمٜم٤م هذا اًمبحـ٨م، 

 وم٘مد سم٤مت سم٤معم٘مدور أن ومٝمؿ آىمتّم٤مد اًمٖمذائل ذم اًمٖم٤مسم٤مت اعمٓمػمة.
 

 مىهج اظخالل اإلاعلىماث مً سجالث حبىب اللقاح
 )مثبل تغيز انغطبء انىجبتي(

ؿ وُمسـتٛمر. قمـغم أن أهمٚمـ٥م هـذه إن إرض وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٤مة ذم طم٤مًم٦م شمٖمـػم دائـ

ُمس٤مطم٤مت ُمٙم٤مٟمٞمـ٦م ؿم٤مؾمـٕم٦م  وقمؼماًمتٖمػمات اعمٝمٛم٦م إٟمام حتدث قمؼم ومؽمات زُمٜمٞم٦م ـمقيٚم٦م 

رف ـمم٤م جيٕمؾ دراؾمتٝم٤م وُمت٤مسمٕمتٝم٤م أُمـرًا قمسـػمًا. إٓ أن هٜم٤مًمـؽ ُمـٜمٝم٩م جيٕمٚمٜمـ٤م ٟمستِمـ

شمٗمحص طمبقب اًمٚم٘مـ٤مح ُمٜمٝم٩م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمزُمٜمٞم٦م اًمبٕمٞمدة واعمٙم٤مٟمٞم٦م اًمِم٤مؾمٕم٦م، ذًمؽ هق 

  رواؾم٥م اًمبحػمات. اعمحٗمقفم٦م ذم

سمبح٨م ومتحٞمص  Margaret Davisومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، ىم٤مُم٧م ُم٤مرهمري٧م ديٗمز 

دىمٞم٘ملم ًمٕمٞمٜم٦م حتتقي قمغم طمبقب ًم٘م٤مح ُم٠مظمقذة ُمـ رواؾم٥م أطمدى اًمبحػمات اًمقاىمٕم٦م 

ذم ضمب٤مل إسمالؿمٞم٤من سم٤مًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، طمٞمـ٨م ؾمـتٙمقن طمبـقب اًمٚم٘مـ٤مح 

اًمتٖمػمات اًمتل اقمؽمت اًمٜمب٤مشم٤مت اًمٜم٤مُمٞم٦م قمغم ُم٘مرسم٦م  هذه سمٛمث٤مسم٦م وصمٞم٘م٦م شمٕمٞمٜمٝم٤م قمغم أدراك

ُمـ هذه اًمبحػمة قمغم ُمر سمْمٕم٦م آٓف ُمــ اًمسـٜملم اعم٤موـٞم٦م. واًمسـٞمدة ديٗمـز هـل ذم 

طم٘مٞم٘متٝمـ٤م قم٤معمــ٦م ذم جمــ٤مل اًمبٞمئـ٤مت اًم٘مديٛمــ٦م خمتّمــ٦م سمتحٚمٞمـؾ ودراؾمــ٦م اًمبٞمئــ٤مت قمــغم 

وقمٛمٚمٝمـ٤م  اعمستقي٤مت اعمٙم٤مٟمٞم٦م واًمزُم٤مٟمٞم٦م اًمسحٞم٘م٦م. وىمد أومٜم٧م ردطم٤ًم ـمقياًل ُمـ قمٛمرهـ٤م

ذم اؾمت٘مّم٤مء اًمتٖمػمات اًمتل ـمرأت قمغم اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت إسم٤من اًمزُمـ اجلٞمقًمقضمل اًمراسمع، 

 ؾمٜم٦م إظمػمة.   20000ٓؾمٞمام إسم٤من اًمـ 

إن سمٕمض طمبقب اًمٚم٘م٤مح اًمتل شمٜمتجٝم٤م اًمٜمب٤مشم٤مت اًمٜم٤مُمٞم٦م سمجقار اًمبحػمة شمسـ٘مط 

٤م ومقق ؾمٓم  اًمبحػمة وشمٖمقص إمم إقمامق وُمـ صمؿ شمٓمٛمر ُمع رواؾمـ٥م اًمبحـػمة. وعمـ

يم٤مٟم٧م رواؾم٥م اًمبحػمة شمرضمع ذم أصقهل٤م إمم قمدة ىمـرون، ومـ٢من طمبـقب اًمٚم٘مـ٤مح هـذه 

حُتٗمظ سملم ـمٞم٤مهت٤م وشم١مًمػ سمذًمؽ ؾمجاًل شم٤مرخيٞم٤ًم يدون أٟمقاع اًمٜمب٤مشم٤مت اًمتل قم٤مؿم٧م هٜمـ٤م 

ن ٠مًمبحػمة شمتٕمرض سم٤مؾمتٛمرار ًمٚمتٖمػم، وموومّم٤مئٚمٝم٤م. وٕن اًمٜمب٤مشم٤مت اًمتل شمٖمٓمل وٗم٤مف ا
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اًمبحػمة هذه يتٕمرض ًمٚمٌمء ٟمٗمسف أيْمـ٤ًم. ُمزي٩م طمبقب اًمٚم٘م٤مح اعمحٗمقظ ذم رواؾم٥م 

ومٛمثاًل يرضمع أول فمٝمقر حلبقب اًمٚم٘م٤مح اعمتسـ٤مىمٓم٦م قمــ أؿمـج٤مر صـٜمقسمري٦م ُمــ ٟمـقع 

ؾمـٜم٦م ظمٚمـ٧م، أُمـ٤م  12000اعمقضمقدة ذم اًمرواؾم٥م اًمبحػمي٦م إمم طمقازم  Piceaاًمبٞمسٞم٦م 

، وم٢من أول فمٝمقر هل٤م ذم Fagus grandifoliaاحلبقب اعمتس٤مىمٓم٦م قمـ أؿمج٤مر اًمّزان ٟمقع 

ؾمٜم٦م ظمٚم٧م. ومٞمام مل ئمٝمر وضمقد حلبقب ًم٘م٤مح أؿمـج٤مر  8000اؾم٥م يٛمتد إمم ٟمحق اًمرو

ؾمٜم٦م شم٘مريب٤ًم. ًمـذا سم٤مإلُمٙمـ٤من إقمـ٤مدة يمت٤مسمـ٦م  2000اًمٙمستٜم٤مء ذم شمٚمؽ اًمرواؾم٥م أٓ ُمٜمذ 

شمٗمحص طمبـقب اًمٚم٘مـ٤مح اعمحٗمقفمـ٦م ذم شم٤مريخ اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت قمـ أي٦م ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ ظمالل 

رواؾم٥م سمحػمات أظمرى. وُمثٚمام ومٕمٚمـ٧م اًمٕم٤معمـ٦م 

وم٘مد يم٤من ًمبٕمض أقمامهل٤م ىمٞمٛم٦م يمبػمة ذم إقم٤مدة  ديٗمز

رىمل ـيمت٤مسم٦م شم٤مريخ اًمٖم٤مسم٤مت اًمٜمٗمْمٞم٦م ذم اجلزء اًمِمـ

ُمـ أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م، ويمِمـٗم٧م قمــ دور اًمتٖمـػم 

 اعمٜم٤مظمل ذم شمبدل فمروف شمٚمؽ اًمٖم٤مسم٤مت.

 

 مىهج الاظخفادة مً دساظت الخاسيخ الطبيعي 
 انمطز انىطىي(: ح)مثبل متىشي شجز

هلذا اعمٜمٝم٩م  Daniel Janzenٝم٤مج قم٤ممل اًمبٞمئ٦م داٟمٞم٤مل ضم٤مٟمزن اعمث٤مل قمغم ذًمؽ هق اٟمت

وإوم٤مدشمـف ُمـ دراؾم٦م اًمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل ذم اًمقصقل إمم احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م. يم٤من ضم٤مٟمزن 

يٓمٛم  إلقم٤مدة إطمٞم٤مء هم٤مسم٦م ُمتٜمزه ؿمجرة اعمٓمر اًمقـمٜمل ذم يمقؾمت٤مريٙم٤م، اًمتل يم٤مٟم٧م ذم 

ري٦م اعمٓمػمة شم٘مريب٤ًم، أُم٤م أن وم٠مهن٤م يقم ُمـ إي٤مم شمزظمر سم٤محلٞم٤مة يمام هل قمٚمٞمف اًمٖم٤مسم٤مت اعمدا

شم٘م٤مرب اجلٗم٤مف سمٕمدُم٤م وم٘مدت اًمٕمديد ُمـ أؿمج٤مره٤م، ٓؾمٞمام ؿمجرة اعمٓمر 

Guanacaste وهل ُمـ ٟمقع ،Enterobbium cyclocarpum هذا . وطمٞمٜمام ذع

سمدراؾم٦م أؾمب٤مب شمٜم٤مىمص أقمداد هذه إؿمج٤مر، ٓطمظ وضمقد رء ُمٗم٘مقد ذم  اًمب٤مطم٨م

ّمف ٕرضم٤مء هذه اًمٖم٤مسم٦م اجلرداء، مل يٚمٛم  أي وضمقد اًمٖم٤مسم٦م احل٤مًمٞم٦م. ومٛمـ ظمالل شمٗمح

 
 
 

  ..يمكن لخبوب اللقاح
 أن تكسف عمر غابات بأكملوا
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سمٕمثرة سمذور ؿمجرة اعمٓمر. ذًمؽ أن ؿمجرة اعمٓمر هذه، وهل قمغم حلٞمقاٟم٤مت حمٚمٞم٦م ىم٤مدرة 

 10قمْمق ُمـ قم٤مئٚم٦م اًمب٤مزٓء، شمٜمت٩م صمامرًا قمغم ؿمٙمؾ أىمراص يبٚمغ ىمٓمر اًمقاطمدة ُمٜمٝم٤م 

ٝم٤م ؾمٜمقي٤ًم ُمٚمؿ. ويّمؾ إٟمت٤مج يمؾ ؿمجرة يمبػمة ُمٜم 10إمم  4ؾمؿ ويؽماوح ؾمٛمٙمٝم٤م ُمـ 

 صمٛمرة، إذ شمس٘مط قمغم إرض سمٕمد ٟمْمقضمٝم٤م.  5000إمم أيمثر ُمـ 

إمم  رضمقع٤مًمسمًم٘مد أؾمتٓم٤مع ضم٤مٟمزن، 

ؾمجالت اًمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل، ومٝمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

قمـ  ؿمجر اعمٓمر شمقىمػ ؾمبب٧ماحلٞمقي٦م اًمتل 

. وم٘مد فمٝمر أن هذه اعمٜمٓم٘م٦م يم٤مٟم٧م شمزظمر اًمتٙم٤مصمر

ذم اًمس٤مسمؼ سمقضمقد طمٞمقاٟم٤مت وخٛم٦م قم٤مؿمب٦م 

ٞمقل اًمؼمي٦م، اًمتل شم٘مت٤مت ُمع يم٤مجلامل واخل

ـ ـمريؼ اًمٕمِم٥م قمغم اًمبذور اعمتس٤مىمٓم٦م ٕؿمج٤مر اعمٓمر، وُمـ صمؿ شمسٝمؿ ذم ٟمنمه٤م ُم

سمٕمثرهت٤م سمحقاومره٤م قمٜمد دمقاهل٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م. قمغم أن ـمريؼ ـ ُماًمؼماز اًمذي شمٓمرطمف أو 

ؾمٜم٦م ظمٚم٧م، وًمٕمؾ  10000هذه احلٞمقاٟم٤مت أسمٞمدت واٟم٘مرو٧م ُمٜمذ ُم٤م ي٘مرب ُمـ 

اًمتل يم٤من ي٘مقم هب٤م اإلٟمس٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م دورًا ذم ذًمؽ.  ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمّمٞمد اعمٗمرط

ُمـ سمذوره٤م همػم أهن٤م ٓ دمد ُمـ يس٤مقمد  ٤مً وسمذًمؽ فمٚم٧م أؿمج٤مر اعمٓمر شمٓمرح ؾمٜمقي٤ًم آٓوم

أرض اًمٖم٤مسم٦م. وم٠مدرك ضم٤مٟمزن اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمامؿمٞم٦م ذم سمٕمثرة اًمبذور  قمؼمقمغم ٟمنمه٤م 

داري٦م ذم ُمتٜمزه ؿمجر اعمٓمر وٟمنمه٤م وىم٤مم سمْمٛمٝم٤م إمم ظمٓمتف إلقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اًمٖم٤مسم٦م اعم

اًمقـمٜمل سمٙمقؾمت٤مريٙم٤م. وسم٤مًمٗمٕمؾ سمدأت اًمٖم٤مسم٦م اًمٞمقم شمستٕمٞمد قم٤مومٞمتٝم٤م سمٕمد إدظم٤مل 

طمٞمقاٟم٤مت اعم٤مؿمٞم٦م واخلٞمقل إًمٞمٝم٤م، إذ أهن٤م شم٘مقم سمدور وم٤مقمؾ ذم شمٙم٤مصمر ؿمجر اعمٓمر قمؼم 

 أرضم٤مء اًمٖم٤مسم٦م.

إن ؾمٕم٦م وقمٛمؼ اًمٜمٔمرة اًمتل ي٘مدُمٝم٤م اًمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل، متـٜم  اًمبـ٤مطمثلم رؤيـ٦م 

ُمـ ظمالهل٤م اًمٜمٗم٤مذ إمم ُم٤م وراء رؤي٦م إؿمٞم٤مء اًمٔم٤مهري٦م. ومٛمـ ظمـالل  اقوح٦م يستٓمٞمٕموا

قمدؾم٤مت اًمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل، يٛمٙمـ ُمّد اًمٜمٔمر إمم ُم٤م وراء اقمتب٤مر سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت جمـرد 

 
 
 

 قاد تتبع التارير الطبجعً لسجرة المطر
 إلٍ إعادة إخجاء غابٌ مداريٌ من جديد
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يم٤مئٜم٤مت ُمتٓمٗمٚم٦م، سمؾ اقمتب٤مره٤م طمٞمقاٟم٤مت أؾم٤مؾمٞم٦م إلقم٤مدة إطمٞم٤مء ٟمٔم٤مم سمٞمئل سمٙم٤مُمٚمـف. وذم 

ـ ىمبٚمف إمم ُمالطمٔمـ٦م همٞمـ٤مب هـذه احلٞمقاٟمـ٤مت ومل ُمث٤مل ضم٤مٟمزن، مل يب٤مدر أي ؿمخص ُم

ُمـ ُمراضمٕم٦م  وم٤مدةسم٤مإل، وًمٙمـ يٚمحظ أطمد أصمره٤م اًمبٞمئل اعمٝمؿ قمغم طمٞم٤مة اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م

 اًمت٤مريخ اًمٓمبٞمٕمل طم٘مؼ ُم٤م يّمبقا إًمٞمف. 
 

 أظئلت للمىاقؽت واإلاشاحعت

 ُم٤م اًمريمزشملم إؾم٤مؾمٞمتلم ذم شمٕمريػ قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م  وُم٤م اًمٕمٜمٍم اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمام  -1

 سمام يتٛمٞمز قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م قمـ همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم  -2

 ُم٤م اًمٗمروىم٤مت اجلقهري٦م سملم قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٗمرد وقمٚمؿ سمٞمئ٦م اجلامقم٦م  -3

أرؾمؿ خمٓمٓم٤مت اٟمسٞم٤مسمٞم٦م ًمت٘مسٞمؿ قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م إمم أىمس٤مم ُمتٕمددة أيمثر شمٗمّمٞماًل ُمبٜمٞمـ٦م  -4

 قمغم أؾمس قمٚمٛمٞم٦م خمتٚمٗم٦م.

يمـؾ  ُمسـ٤ممه٤مت٤م هـل ُمـ هؿ ُم١مؾمسق قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ُمـ اًم٘مداُمك واعمتـ٠مظمريـ  وُمـ -5

 واطمد ُمٜمٝمؿ ذم شمٓمقير قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م 

عم٤مذا يتّمػ جم٤مل قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م سم٤مًمتٕم٘مٞمـد  وُمـ٤م هـل ُمسـتقي٤مت أو ٟمٓم٤مىمـ٤مت جم٤مًمـف  -6

 اجلٖمراذم 

أذيمر ُمٜم٤مه٩م اًمبح٨م احلديث٦م ذم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م، ُمع اإلؿم٤مرة إمم احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتـل  -7

. خلـّص إضم٤مسمتـؽ سمّمـٞمٖم٦م شمقصؾ إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمب٤مطمثلم سمٗمْمؾ شمٓمبٞم٘مٝمؿ هلذه اعمٜمـ٤مه٩م

 ٟم٘م٤مط واوح٦م.  

سمامذا يٛمٙمـ أن شمٜمٗمٕمؽ دراؾم٦م قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ذم طمٞم٤مشمؽ اًمٞمقُمٞم٦م  أورد أُمثٚمـ٦م شمٓمبٞم٘مٞمـ٦م  -8

 قمـ ذًمؽ، سمام شمستٓمٞمع.  

 

* * * 
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 الفصل الثاني
 مفاهيم أظاظيت في علم البيئت

 

ذ ٟمتٕمرف يٕمرض هذا اًمٗمّمؾ إمم جمٛمققم٦م ُمٗم٤مهٞمؿ أؾم٤مؾمٞم٦م ذات صٚم٦م سمٕمٚمؿ اًمبٞمئ٦م. إ

، ذًمؽ أن ُمٕمرومتٝم٤م يٕمد أُمرًا رضوري٤ًم ًمٗمٝمؿ اًمتٗم٤مقمالت  قمغم ُمٙمقٟم٤مت اًمبٞمئ٦مأوًٓ 

احلٞمقي٦م اًمدائرة وٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل. وؾمٞمتؿ أيْم٤ًم إيْم٤مح ُمٗمٝمقم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل 

وشمٗم٤مقمالشمف واًمدورات اًمٙمؼمى اجل٤مري٦م ذم أـم٤مره. هذا إو٤موم٦م إمم ذح ُمٗم٤مهٞمؿ أظمرى 

ًمبٞمئ٦م واًمسالؾمؾ واًمِمبٙم٤مت اًمٖمذائٞم٦م ُمثؾ هي٤من اًمٓم٤مىم٦م واًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م ذم ا

 واًمتٕم٤مىم٥م واًمثب٤مت. 
 

 اإلانىهاث البيئيت

شمتٙمقن اًمبٞمئ٦م احلٞم٤مشمٞم٦م ُمـ جمٛمققم٦م ُمٙمقٟم٤مت يٙمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م إظمر. وىمد أذٟم٤م ذم 

اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمؼ إمم أن اعمج٤مل اًمبٞمئل يت٠مًمػ ُمـ شمٜمٔمٞمؿ هرُمل ُمتب٤ميـ اًمٜمٓم٤مق واعمستقى 

 ض اعمٙمقٟم٤مت اًمبٞمئٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م.  (. وومٞمام يكم شمٕمريػ ًمبٕم1 – 3)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ 
 

 الغالف الخياحي
اًمقطمدة إيمؼم وٛمـ  Biosphereيٕمد اًمٖمالف احلٞم٤ميت 

اًمتٜمٔمٞمؿ اًمبٞمئل. وشمٕمٞمش وٛمـ هذا اًمٖمالف يمؾ أٟمقاع 

اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م )اًمٜمب٤مشم٤مت، احلٞمقاٟم٤مت، إطمٞم٤مء 

اعمجٝمري٦م.. اًمخ(. وهق يِمتٛمؾ قمغم أضمزاء ُمـ اًمٖمالف 

 Hydrosphereف اعم٤مئل واًمٖمال Atmosphereاجلقي 

، Lithosphereوأضمزاء ُمـ اًمٖمالف اًمّمخري )اًمؽمسم٦م( 

. ويٕمد Ecosphereوشمقضمد ُمـ وٛمٜمف أيْم٤ًم اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م واًمبٞمئ٤مت اًمبنمي٦م 

 
 
 
 

 الػّف الخجاتً.. وأقزامى األزازجٌ
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          يمؿ، ُمٜمٝم٤م طمقازم  20اًمٖمالف احلٞم٤ميت همالوم٤ًم رىمٞم٘م٤ًم ٓ شمتٕمدى ؾماميمتف ذم اإلمج٤مل 

د إمم أقمٛمؼ ٟم٘مٓم٦م ذم ىمٞمٕم٤من اعمحٞمٓم٤مت. يمؿ ومقق ؾمٓم  إرض واًمب٤مىمل يٛمت 10 – 8

يمؿ، وهق ُم٤م يزيد  12.700وقمغم ؾمبٞمؾ اعم٘م٤مرٟم٦م، يبٚمغ ٟمّمػ ىمٓمر إرض طمقازم 

ُمرة قمـ ؾماميم٦م اًمٖمالف احلٞم٤ميت. وم٢مذا ُم٤م اقمتؼمٟم٤م أن إرض شمٗم٤مطم٦م، وم٠من  600سمٜمحق 

اًمٖمالف احلٞم٤ميت هق سم٤مًمْمبط ىمنمة هذه اًمتٗم٤مطم٦م. وشمتب٤ميـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ذم شمقزيٕمٝم٤م 

ٓ وٛمـ ؾمٛمؽ سمْمع أُمت٤مر ُمـ إاًمٖمالف، يمام أن ُمٕمٔمٛمٝم٤م ٓ يٕمٞمش  ٖمراذم ومقق هذااجل

 ؾمٓم  اًمٞم٤مسمس٦م أو اعمحٞمٓم٤مت. 
 

 ؤلاقليم الاحيائي
قمب٤مرة قمـ  Biomeآىمٚمٞمؿ آطمٞم٤مئل 

وطمدة سمٞمئٞم٦م يمبػمة احلجؿ شمتّمػ 

سمقضمقد جم٤مُمٞمع ٟمب٤مشمٞم٦م وطمٞمقاٟمٞم٦م وفمروف 

سمٞمئٞم٦م ظم٤مص٦م )يم٤معمٜم٤مخ، اًمؽمسم٦م، اعمٞم٤مه..( 

٤م قمـ همػمه٤م ُمـ إىم٤مًمٞمؿ. ختتٚمػ هب

وشمتْمٛمـ آىم٤مًمٞمؿ آطمٞم٤مئٞم٦م اًمٙمؼمى 

اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اعمٓمػمة واًمٖم٤مسم٤مت 

اعمٕمتدًم٦م واًمٖم٤مسم٤مت اًمٜمٗمْمٞم٦م واًمٖم٤مسم٤مت اًمّمٜمقسمري٦م واحلِم٤مئش واًمّمح٤مري احل٤مرة 

ُمـ ذًمؽ واًمب٤مردة واًمتٜمدرا، ُمقزقم٦م سمِمٙمؾ ُمتب٤ميـ قمغم ؾمٓم  إرض ُمثٚمام ئمٝمر 

 . 2 – 1اًمِمٙمؾ 

٤مطمثلم ُمـ يّمٜمػ آىم٤مًمٞمؿ آطمٞم٤مئٞم٦م إمم أظمرى جمٝمري٦م أو حمٚمٞم٦م. ٜم٤مك ُمـ اًمبه

ومٛمثاًل، يٕمد ضمسؿ اإلٟمس٤من سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛمٞمٙمروسم٤مت هق إىمٚمٞمٛمٝم٤م وقم٤معمٝم٤م احلٞم٤ميت. وقمغم 

اًمٕمٛمقم، شم١مدي إىم٤مًمٞمؿ آطمٞم٤مئٞم٦م دورًا ُمٝماًم ذم شمٗمٕمٞمؾ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء احلٞمقي٦م ًمبٞمئ٦م يمقيم٥م 

 إرض.

 
 
 
 

 تنوعًا بجُجًا لكوكب األرض ..جم اِخجاُجٌتضؾً اِقال
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 الىظام البيئي

)فمٝمرت  Ecosystemل اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئيٕمرف 

شمسٛمٞمتف قمغم يد اًمٕم٤ممل إعم٤مين آرصمر شم٤مٟمسكم ذم اًمٕم٤مم 

قمب٤مرة قمـ يمٞم٤من ـمبٞمٕمل ُمٕم٘مد وٛمـ أٟمف ( 1935

طمٞمز ُمٕملم، وقم٤مدة ُم٤م يٙمقن أصٖمر ُمـ آىمٚمٞمؿ 

آطمٞم٤مئل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٙمث٤موم٦م واحلجؿ واعمس٤مطم٦م. 

)ٟمب٤مشمٞم٦م وطمٞمقاٟمٞم٦م(  Bioticويْمّؿ جمٛمققم٤مت طمٞم٦م 

)ُمٞم٤مه، شمرسم٦م، شمْم٤مريس، ُمٜم٤مخ..(. وشمسٕمك اًمٙم٤مئٜم٤مت  Abioticوُمٕم٤ممل ـمبٞمٕمٞم٦م همػم طمٞم٦م 

احلٞم٦م، وٛمـ أي ٟمٔم٤مم سمٞمئل، إمم اًمتٗم٤مقمؾ ُمع اعمٙمقٟم٤مت احلٞم٤مشمٞم٦م واًمٓمبٞمٕمٞم٦م ًمٚمبٞمئ٦م اًمتل 

شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م سم٘مّمد اًمتٙمٞمػ ُمٕمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمب٘م٤مء. وًمذا هم٤مًمب٤ًم ُم٤م شمتّمػ اًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م 

٤مء شمِمٙمؾ أٟمامـم٤ًم طمٞم٤مشمٞم٦م شمتب٤ميـ ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم سم٤مًمتٕم٘مٞمد، ٕن قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗم٤مقمؾ اًمتل شم٘مقم هب٤م إطمٞم

وزُم٤مٟمٞم٤ًم، وهذا اًمتب٤ميـ يٗميض ذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م إمم رضب ظم٤مص ُمـ اًمتٜمقع 

. وـم٤معم٤م أن اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل اًمقاطمد ُمٙمقن ُمـ جمٛمققم٦م طمٚم٘م٤مت Biodiversityآطمٞم٤مئل 

 
 .إرض ؾمٓم  ومقق اًمرئٞمس٦م آطمٞم٤مئٞم٦م ًمألىم٤مًمٞمؿ اجلٖمراذم اًمتقزيع(: 2 – 1اًمِمٙمؾ )

 
 
 

وهو تؾاعل  النظام البجًُ مترابط ومتوازن..
 متناغم بجن الموجودات الخجٌ وغجر الخجٌ
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ُمـ هذه  ُمؽماسمٓم٦م سمبٕمْمٝم٤م سمِمٙمؾ وصمٞمؼ وُمتقازٟم٦م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ، وم٠من وم٘مدان أي٦م طمٚم٘م٦م

سمٞمئل، ي٘مقد طمتاًم قـمـ ـمبٞمٕمل أو شمدهقر ُمٚم٘م٤مت ٕؾمب٤مب شمتٕمٚمؼ سمتٚمقث أو شمدُمػم احل

 إمم اظمتالل شمقازن اًمٓمبٞمٕم٦م ووىمقع ُمِمٙمالت سمٞمئٞم٦م قمدة.  
 

 اإلاجخمع الاحيائي والجماعت والهائً الحي
ذم اًمقىم٧م اًمذي يْمؿ ومٞمف اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل يمؾ ُمـ اعمٙمقٟم٤مت احلٞم٦م وهمػم احلٞم٦م، وم٠من 

احلٞم٦م. وقمغم هذا، وم٠من اعم٘مّمقد سم٤معمجتٛمع  اعمٙمقٟم٤متْمؿ ؾمقى ٓ يآطمٞم٤مئل اعمجتٛمع 

هق يمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م اًمتل شمٕمٞمش ُمتٗم٤مقمٚم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م  Living communityآطمٞم٤مئل 

ُمـ اعمٜم٤مـمؼ. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، متثؾ اًمسالطمػ وآؾمامك واًمٜمب٤مشم٤مت واًمٓمح٤مًم٥م 

. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ يمقن اعمجتٛمع واًمبٙمؽمي٤م اًمتل شمٕمٞمش ذم سمريم٦م ُمـ اًمؼمك جمتٛمٕم٤ًم ىم٤مئاًم سمذاشمف

أصٖمر ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل، وم٠مٟمف يتّمػ سم٤مًمتٕم٘مٞمد اًمِمديد أيْم٤ًم، إذ يٛمٙمـ أن حيتقي 

اعمجتٛمع اًمقاطمد قمغم آٓف إٟمقاع ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م. وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م يريمز قمٚمامء اًمبٞمئ٦م ذم 

دراؾمتٝمؿ ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت آطمٞم٤مئٞم٦م قمغم يمٞمٗمٞم٦م شمٗم٤مقمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت وقمغم يمٞمٗمٞم٦م شم٠مصمػم هذه 

ًمتٗم٤مقمالت ذم ـمبٞمٕم٦م اعمجتٛمع. ويتٓمٚم٥م ومٝمؿ اعمجتٛمع آطمٞم٤مئل حتٚمٞمؾ اًمرواسمط ُم٤م سملم ا

اعمٜمتج٤مت واعمستٝمٚمٙم٤مت وسملم اعمٗمؽمؾم٤مت واًمٗمرائس اعمقضمقدة وٛمـ اعمٜمٓم٘م٦م اجلٖمراومٞم٦م 

 ٟمٗمسٝم٤م، ويمذًمؽ ومٝمؿ اًمِمبٙم٤مت اًمٖمذائٞم٦م وُمستقي٤مهت٤م اًمراسمٓم٦م سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م. 

عمجتٛمع سمٕمد ا ٠Populationميت اجلامقم٦م شم

آطمٞم٤مئل ذم ُمستقى اًمتٜمٔمٞمؿ اًمبٞمئل، وي٘مّمد هب٤م 

يمؾ إومراد اعمٜمتٛمٞم٦م إمم ضمٜمس أو ٟمقع ُمٕملم 

وشمٕمٞمش وٛمـ ُمٙم٤من وزُم٤من ُمٕمٞمٜملم، وقم٤مدة ُم٤م 

شمتّمػ سمٕمالىم٤مت ُمتٜم٤مهمٛم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وسملم سمٞمئتٝم٤م. 

وُمث٤مل ذًمؽ طم٘مؾ ُمـ اًمزهقر اًمؼمي٦م أو ىمٓمٞمع ُمـ 

اعمٝم٤مضمرة.. اًمخ. وختْمع اجلامقم٦م اجلقاُمٞمس إومري٘مٞم٦م أو هب ُمـ ـمٞمقر اًمبجع 

قمٛمقُم٤ًم إمم ؾمٚمقيمٞم٤مت ظم٤مص٦م سمٙمؾ ُمٜمٝم٤م وإمم ىمقاٟملم حتٙمؿ شمٙم٤مصمره٤م وٟمٛمقه٤م 

 
 
 

 تنتمً للنوع نؾزى  كاُناتتتكون الجماعٌ من 
 ضمن المنطقٌ نؾزواوتعجش 
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واٟمتِم٤مره٤م. وُمـ أؿمٝمر ىمقاٟملم ٟمٛمق اجلامقم٦م، هق ىم٤مٟمقن ُم٤مًمثقس )ٟمسب٦م إمم ُمبتٙمره 

اجلامقم٦م شمتٙم٤مصمر ـمردي٤ًم "( اًمذي يٜمص قمغم أن Thomas Malthusشمقُم٤مس ُم٤مًمثقس 

 . وذًمؽ قمغم وومؼ اعمٕم٤مدًم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:"ل شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م سمال شمٖمٞمػمـم٤معم٤م فمٚم٧م اًمبٞمئ٦م اًمت

                                           P(t) = P0e
rt

 

 طمٞم٨م أن:

  = P0طمجؿ اجلامقم٦م )اًمسٙم٤من( إؾم٤مس 

  = rُمٕمدل ٟمٛمق اجلامقم٦م 

 = tاًمزُمـ 

قومٞم٤مت قمٚماًم أن ٟمٛمق اجلامقم٦م يتقىمػ سم٤مًمدرضم٦م اًمرئٞمس٦م قمغم ُمتٖمػمات ُمثؾ اًمقٓدات واًم

اًمالزُم٦م  Carrying capacityواهلجرة اًمقاومدة واخل٤مرضم٦م، وأيْم٤ًم قمغم ؾمٕم٦م اًمتحٛمؾ 

 ٓؾمتٞمٕم٤مب طمجؿ مج٤مقم٦م ُم٤م قمغم وومؼ ُم٤م ُمتقومر ُمـ ُمتٓمٚمب٤مت ُمٕمٞمِمتٝم٤م ذم اًمبٞمئ٦م. 

ومٝمق أصٖمر ُمٙمقن ُمـ اعمٙمقٟم٤مت اًمبٞمئٞم٦م، ويٙمقن  Organismأُم٤م اًمٙم٤مئـ احلل 

اًمب٤مطمثقن اًمذي يتٜم٤موًمقن دراؾم٦م يم٤مئـ  . ويريمزSpeciesُمرادوم٤ًم عمّمٓمٚم  ٟمقع اطمٞم٤مئل 

طمل ُم٤م، قمغم ُمس٠مًم٦م اًمتٙمٞمٗم٤مت اًمتل شمبدهي٤م اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م عمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت اًمبٞمئٞم٦م 

اًمتل شمٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م. وقمغم هذا، وم٠من اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م شمتب٤ميـ قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمبٕمض ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

 سمٞمئتٝم٤م، اًمسٚمقك واًمٓمري٘م٦م اًمتل شمٜمتٝمجٝم٤م ًمٚمتٙمٞمػ واًمت٠مىمٚمؿ ُمع اًمتٖمػمات احل٤مصٚم٦م ذم

 ومٚمٙمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م أؾمٚمقسمف اخل٤مص ذم اًمٕمٞمش واًمتٙمٞمػ ُمع هذه اًمبٞمئ٦م أو شمٚمؽ.   
 

 بيئت عيؾ الهائً الحي
 

ًمٙمل يتقاضمد اًمٙم٤مئـ احلل ويستٛمر سم٤مًمب٘م٤مء، ومالسمد ُمـ وضمقد سمٞمئ٦م حتتْمٜمف ومتده 

يمؾ ُم٤م حيٞمط سم٤مًمٙم٤مئـ احلل  Environmentسم٠مؾمب٤مب اًمٕمٞمش. واعم٘مّمقد هٜم٤م سمٚمٗمٔم٦م اًمبٞمئ٦م 

قمغم و وقمقاُمؾ طمٞم٦م وهمػم طمٞم٦م شم١مصمر ومٞمف وشمت٠مصمر سمف وٛمـ طمٞمز ُمٙم٤مين ُمٕملم. ُمـ قمٜم٤مس

 هذا، شمٜم٘مسؿ سمٞمئ٤مت قمٞمش اًمٙم٤مئـ احلل إمم ىمسٛملم رئٞمسلم: اعمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل واعمقئؾ.
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 اإلاىطً الطبيعي
اًمبٞمئ٦م اعمٜم٤مؾمب٦م اًمتل يتقاضمد ذم فمٚمٝم٤م ٟمقع ُمٕملم ُمـ  Habitatي٘مّمد سم٤معمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل 

د سمٛمقضمبٝم٤م ٟمقع اعمجتٛمع آطمٞم٤مئل. وي٘مّمد سم٤معمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ويتحد

أيْم٤ًم أٟمف شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل شمتقاومر ومٞمٝم٤م جمٛمققم٦م 

ٞم٦م وهمػم احلٞم٦م ُمـ اعمتٖمػمات واًمٕمٜم٤مس اًمبٞمئٞم٦م احل

ٟمقع ُم٤م ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م، وشم١مصمر اعمالئٛم٦م عمٕمٞمِم٦م 

ذم شمقاضمده٤م سمِمٙمؾ ُمب٤مذ أو همػم ُمب٤مذ، 

ٕمٜم٤مس اًمبٞمئٞم٦م يٕمجز وسمخالف شمٚمؽ اعمقائٛم٦م ذم اًم

 اًمٙم٤مئـ احلل اًمٕمٞمش سمّمقرة ؾمٚمٞمٛم٦م. 

ىمد يٙمقن اعمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل قمب٤مرة قمـ سمٞمئ٦م ُم٤مئٞم٦م أو سمري٦م، ويٛمٙمـ أن يتجزأ إمم 

سمٞمئ٤مت ُمتٜمققم٦م قمدة )هنر، سمحػمة، سمحر... صحراء، هم٤مسم٦م، ضمبؾ(. وشمٗميض اًمتحقٓت 

ٝم٤م اًمتل ُمـ ٟمقع ػم ذوط اعمٜم٤مومس٦م داظمؾ اجلامقم٦م ٟمٗمسٞمذم سمٞمئ٦م اعمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل إمم شمٖم

ُمٕملم، وُمـ صمؿ اًم٘مٞم٤مم سمتٖمٞمػم أؿمٙم٤مهل٤م ىمٞم٤مؾم٤ًم سمجامقم٤مت أظمرى ُمـ اًمٜمقع ٟمٗمسف شمٕمٞمش ذم 

( Tropidurus hispidusسمٞمئ٤مت خمتٚمٗم٦م. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، ًمٚمسح٤مزم آؾمتقائٞم٦م )ٟمقع 

أضمس٤مم ُمٗمٚمٓمح٦م ختتٚمػ هب٤م قمـ اًمسح٤مزم اًمتل شمٕمٞمش ذم إىمٚمٞمؿ اًمسٗم٤مٟم٤م اعمٗمتقح، وذًمؽ 

ٗمٚمٓم  يٛمٜمحٝم٤م ُمٞمزة آظمتب٤مء وؾمط ؿم٘مقق اًمّمخقر أو إؿمج٤مر. ٕن اجلسؿ اعم

ويِمٝمد شم٤مريخ شمٓمقر احلٞم٤مة قمغم طمدوث قمدة حتقٓت ذم اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. ومٛمثالً 

هٜم٤مًمؽ يمثػم ُمـ اًمؼمُم٤مئٞم٤مت واحلنمات ىمد طمقًم٧م ُمقـمٜمٝم٤م اًمٓمبٞمٕمل ُمـ سمٞمئ٦م ُم٤مئٞم٦م إمم 

 أظمرى سمري٦م، إُمر اًمذي ي١ميمد ديٛمقُم٦م اًمتٖمػم ذم اًمٓمبٞمٕم٦م. 

 

 لـاإلاىئ
ف سم٠مٟمف اعمقوع اًمذي ٙم٤مين أوٞمؼ ُمـ اعمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل، ويٕمرهق طمٞمز ُم Nicheاعمقئؾ 

شمتقومر ومٞمف فمروف وقمٜم٤مس طمٞم٦م وهمػم طمٞم٦م متّد أي ٟمقع ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م سم٠مؾمب٤مب 

اًمب٘م٤مء وحت٤مومظ قمغم اؾمت٘مرار ٟمٛمقه. وشمتٙمٞمػ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ُمع ُمقئٚمٝم٤م سمِمٙمؾ أومْمؾ 

 
 
 

ؽً الموطن  العجشتزتطجع النباتات والخجوانات 
 ن لكل منوا موُلى الذاص  أِإ ..نؾزى الطبجعً
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هن٤م ٓ شمستٓمٞمع أن شمتقاضمد أو شمٕمٞمش ُمرة واطمدة ُمع ُمـ شمٙمٞمٗمٝم٤م ًمٚمٛمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل، ٕ

يمؾ أضمزاء ُمقـمٜمٝم٤م اًمٓمبٞمٕمل إوؾمع ٟمٓم٤مىم٤ًم. وحيتقي اعمقئؾ قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٔمروف 

اًمتل حيبذه٤م اًمٙم٤مئـ احلل، ويمذًمؽ قمغم اعمقارد اًمتل يستخدُمٝم٤م، واًمقؾم٤مئؾ اًمتل 

اًمٙم٤مئـ  يستٓمٞمع سمقاؾمٓمتٝم٤م احلّمقل قمغم شمٚمؽ اعمقارد. يمام يتْمٛمـ اعمقئؾ قمغم ذري٦م

 احلل وقمغم زُمـ شمٙم٤مصمره وقمغم يمؾ اًمتٗم٤مقمالت إظمرى ُمع سمٞمئتف. 

وهل اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمتل شمتٛمتع سمٛمقائؾ  Generalistsهٜم٤مك ُم٤م يسٛمك سم٤مًمٕمقاُمٞم٤مت 

واؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق، سمحٞم٨م يٛمٙمٜمٝم٤م اًمٕمٞمش حت٧م خمتٚمػ اًمٔمروف واعمقارد. وُمث٤مل ذًمؽ 

ٞمؼ اًمٕمٞمش ذم خمتٚمػ طمٞمقان أسمقؾمقم ومرضمٞمٜمٞم٤م )ُمـ ومّمٞمٚم٦م اجلراسمٞم٤مت(، ومٝمق طمٞمقان يٓم

أٟمح٤مء اًمقٓي٤مت اعمتحدة، إذ أٟمف يستٓمٞمع أيمؾ أي رء شم٘مريب٤ًم سمدءًا ُمـ اًمبٞمض 

. وقمغم ٟم٘مٞمض ذًمؽ، وم٠من هٜم٤مًمؽ يم٤مئٜم٤مت ٤محلٞمقاٟم٤مت اعمٞمت٦مواٟمتٝم٤مًء سمًمٗمقايمف واًمٜمب٤مشم٤مت او

. وُمث٤مهل٤م ٤Specialistsمت ّمقصٞم ذم ُمقئؾ وٞمؼ ضمدًا شمسٛمك سم٤مخلٓ يٛمٙمٜمٝم٤م اًمٕمٞمش إٓ

آؾمؽمازم اًمذي ٓ يتٖمذى إٓ قمغم أوراق ٟمقع ُمٕملم ُمـ ؿمجر  طمٞمقان اًمٙمقآ

 اًمٞمقيم٤مًمبتقس. 

ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت ُمـ يتٜم٘مؾ قمؼم أيمثر ُمـ ُمقئؾ ظمالل ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف أيْم٤ًم هٜم٤مك 

اعمختٚمٗم٦م. ومٛمثاًل شمتٖمذى يرىم٤مت اًمٗمراش قمغم أوراق اًمٜمب٤مشم٤مت، ًمٙمٜمٝم٤م طملم شمٖمدو ومراؿم٤ًم 

 ي٤مومٕم٤ًم وم٠من رطمٞمؼ اًمزهقر يّمب  همذائٝم٤م اًمرئٞمس. 

  

 عبر الىظام البيئي الهائىاث الىاقلت للطاقت
 

ؾمبؼ اًم٘مقل أن اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل قمب٤مرة قمـ ؿمبٙم٦م هم٤مي٦م ذم اًمتٕم٘مٞمد ُمـ اعمٙمقٟم٤مت 

واًمٕمالىم٤مت احلٞمقي٦م وهمػم احلٞمقي٦م. وأن هذا اًمٜمٔم٤مم ٓ يٛمٙمـ أن يتحرك ويدوم دون 

ًمٓم٤مىم٦م ُمـ إمم اًمذا حتت٤مج مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م  وضمقد ـم٤مىم٦م شمٖمذي ُمٗم٤مصٚمف اعمختٚمٗم٦م.

أضمؾ أداء وفم٤مئٗمٝم٤م إؾم٤مؾمٞم٦م، يم٤مًمٜمٛمق واحلريم٦م واإلداُم٦م واإلصالح واًمتٙم٤مصمر. وشمٜمت٘مؾ 

اًمٓم٤مىم٦م، ذم أي ٟمٔم٤مم سمٞمئل، ُمـ اًمِمٛمس إمم اًمٙم٤مئٜم٤مت ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م، صمؿ إمم اًمٙم٤مئٜم٤مت 
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احلٞم٦م اًمتل شمتٖمذى قمغم اًمٙم٤مئٜم٤مت ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م، وُمـ صمؿ إمم يم٤مئٜم٤مت شمتٖمذى قمغم همػمه٤م 

قمٚماًم أن يمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل وشمٚمؽ اًمتل شمٜمت٘مؾ ُمـ ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت. 

 يم٤مئـ ٕظمر شم١مصمر ذم سمٜمٞم٦م ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم سمِمٙمؾ أو أظمر. 

اًمٙم٤مئٜم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اعمٙمقٟم٦م ًٔمٞم٦م اٟمت٘م٤مل  (2 – 2)اًمِمٙمؾ ذم قمغم هذا، شمتٛمثؾ 

 وهل شمِمٛمؾ ُم٤م يكم: اًمٓم٤مىم٦م قمؼم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل،

 

 
 

 اًمٜم٤مىمٚم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م قمؼم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل. (: اًمٙم٤مئٜم٤مت2 – 2اًمِمٙمؾ )
 

ىخجاث
ُ
 اإلا

، اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًمٜمب٤مشم٤مت وسمٕمض إٟمقاع ُمـ Autotrophsشم٘مقم اًمٙم٤مئٜم٤مت ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م 

وطمٞمدات اخلٚمٞم٦م واًمبٙمؽمي٤م، سمّمٜمع همذائٝم٤م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمسٝم٤م. وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه إطمٞم٤مء 

، ًمذا ُدقمٞم٧م شمٚمج٠م إمم ايمتس٤مب اًمٓم٤مىم٦م وُمـ صمؿ شمستٕمٛمٚمٝم٤م ذم شمٙمقيـ ضمزيئ٤مت قمْمقي٦م

. واجلزيئ٤مت اًمٕمْمقي٦م هذه قمب٤مرة قمـ ضمزيئ٤مت يِمٙمؾ Producersسم٤معمٜمتج٤مت 

 اًمٙمرسمقن ىمقاُمٝم٤م إؾم٤مس.
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شمٕمتٛمد ُمٕمٔمؿ اعمٜمتج٤مت ذم صٜمع همذائٝم٤م قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمؽميمٞم٥م اًمْمقئل 

Photosynthesis ،وًمذا وم٠مهن٤م شمستخدم اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م إلٟمت٤مج اًمٖمذاء. وُمع ذًمؽ ،

تٖمذي٦م ىمد شم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م صٜمع همذائٝم٤م يمٞمٛمٞم٤موي٤ًم وم٠من سمٕمض اًمبٙمؽمي٤م ذاشمٞم٦م اًم

Chemosynthesis إذ شمستخدم اًمٓم٤مىم٦م اعمخزوٟم٦م ذم اجلزيئ٤مت اًمالقمْمقي٦م ًمٖمرض ،

ُم٤م شمٙمقن اًمٜمب٤مشم٤مت هل  إٟمت٤مج اًمٙمرسمقهٞمدرات. وذم طم٤مًم٦م اًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م اًمؼمي٦م، قم٤مدةً 

ًمبٙمؽمي٤م هل اعمٜمتج٤مت اًمرئٞمس٦م. أُم٤م ذم اًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م اعم٤مئٞم٦م، وم٠من وطمٞمدات اخلٚمٞم٦م وا

 اعمٜمتج٤مت اًمرئٞمس٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م.

 

 قيبص اإلوتبجيخ االحيبئيخ

 Biologicalسم٤مإلٟمت٤مضمٞم٦م آطمٞم٤مئٞم٦م  يسٛمك سم٤معمٜمتج٤مت، صمٛم٦م ُمٗمٝمقم ُمٝمؿ يتٕمٚمؼ 

productivity إمج٤مًمٞم٦م إٟمت٤مضمٞم٦م أوًمٞم٦م . وىمد شمٙمقن هذه اإلٟمت٤مضمٞم٦م قمغم ؿمٙمؾGross 

primary productivityتج٤مت ذم ٟمٔم٤مم سمٞمئل ُم٤م قمغم ، واعم٘مّمقد هب٤م ُمٕمدل طمّمقل اعمٜم

اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م إلٟمت٤مج ُمريّمب٤مت قمْمقي٦م. وم٤مًمٙم٤مئٜم٤مت اعمٜمتج٦م اعمٕمتٛمدة قمغم قمٛمٚمٞم٦م 

اًمتٛمثٞمؾ اًمْمقئل شم٘مقم سم٤مؾمتخدام اًمٓم٤مىم٦م وصمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ًمّمٜمع اًمسٙمر، وهق 

ضمزيئل قمْمقي همٜمل سم٤مًمٓم٤مىم٦م. وخُيّمص ضمزء ُمـ هذا اًمسٙمر ًمتٜمٗمس اخلالي٤م، وضمزء 

، ومٞمام يستخدم ضمزء أظمر ًمّمٜمع ُمقاد قمْمقي٦م ضمديدة ٕضمؾ اًمٜمٛمق ًمإلداُم٦م واإلصالح

أو اًمتٙم٤مصمر. ويٓمٚمؼ قمٚمامء اًمبٞمئ٦م قمغم اعم٤مدة اًمٕمْمقي٦م اعمقضمقدة ذم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل أؾمؿ 

. إذ شم٘مقم اعمٜمتج٤مت سم٢مو٤موم٦م يمتٚم٦م طمٞمقي٦م إمم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل ُمـ Biomassاًمٙمتٚم٦م احلٞمقي٦م 

 ـمريؼ صٜمع ضمزيئ٤مت قمْمقي٦م.

احلٞم٦م إظمرى ذم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل همػم اًمٓم٤مىم٦م اعمختزٟم٦م ذم ٓ يتقومر ًمٚمٙم٤مئٜم٤مت 

اًمٙمتٚم٦م احلٞمقي٦م وم٘مط. وًمذا هم٤مًمب٤ًم ُم٤م يٚمج٠م قمٚمامء اًمبٞمئ٦م إمم ىمٞم٤مس ُمٕمدل شمرايمؿ اًمٙمتٚم٦م 

. ويٕمؼم Net primary productivityاحلٞمقي٦م، اًمذي يدقمك سمّم٤مذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م إوًمٞم٦م 

ذم اًمسٜم٦م )يمٞمٚمق ؾمٕمرة  هذا آصٓمالح قمـ وطمدات اًمٓم٤مىم٦م ُم٘م٤مؾم٦م سمقطمدة اعمس٤مطم٦م

/ؾمٜم٦م( أو ُم٘م٤مؾم٦م سمقطمدات يمتٚم٦م قمْمقي٦م ضم٤موم٦م ًمٙمؾ وطمدة ُمس٤مطمٞم٦م ذم 2طمراري٦م/م
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/ؾمٜم٦م(. ويس٤موي ص٤مذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م إوًمٞم٦م إمج٤مزم اإلٟمت٤مضمٞم٦م إوًمٞم٦م 2اًمسٜم٦م )همؿ/م

 ُمٓمروطم٤ًم ُمـ ُمٕمدل اًمتٜمٗمس ًمدى اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمٜمتج٦م.

وًمٞم٦م شمب٤ميٜم٤ًم يمبػمًا سملم ( إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمب٤ميـ ص٤مذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م ا2ٕ - 3يبلم اًمِمٙمؾ )

اًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، يزداد ُمٕمدل ص٤مذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م إوًمٞم٦م ذم هم٤مسم٦م ُمداري٦م 

وٕمٗم٤ًم قمام قمٚمٞمف ذم صحراء سم٤محلجؿ ٟمٗمسف. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمٖم٤مسم٤مت  25سمٛم٘مدار 

سم٤معم٤مئ٦م ُمـ ُمس٤مطم٦م ؾمٓم  اًمٙمقيم٥م، وم٠مهن٤م شمٜمت٩م ُم٤م ي٘م٤مرب  5اعمداري٦م ٓ شمِمٖمؾ ؾمقى 

عم٤مئ٦م ُمـ ص٤مذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م إوًمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل. وي١مدي اًمتب٤ميـ ذم صمالصم٦م قمقاُمؾ سم٤م 30

ـ ذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م سملم اًمٜمٔمؿ ي٤مأؾم٤مؾمٞم٦م ــ اًمْمقء ودرضم٦م احلرارة واًمتس٤مىمط ــ إمم اًمتب

اًمبٞمئٞم٦م اًمؼمي٦م. إذ أن أي٦م زي٤مدة ذم هذه اعمتٖمػمات شمٗميض ذم اًمٕم٤مدة إمم زي٤مدة ذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م، 

اًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م اعم٤مئٞم٦م، ومٕم٤مُمالن وم٘مط يتحٙمامن سم٤مإلٟمت٤مضمٞم٦م، مه٤م:  واًمٕمٙمس صحٞم . أُم٤م ذم

 اًمْمقء ووومرة اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م.

 

 
 (: ُم٘م٤مرٟم٦م ُمٕمدٓت ص٤مذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م إوًمٞم٦م قمؼم ٟمٔمؿ سمٞمئٞم٦م خمتٚمٗم٦م.2 – 3اًمِمٙمؾ )

عتهلهاث  
ُ
 اإلا

إن يمؾ احلٞمقاٟم٤مت، وُمٕمٔمؿ اًمٙم٤مئٜم٤مت آطم٤مدي٦م اخلٚمٞم٦م، ومجٞمع اًمٗمٓمري٤مت، وأهمٚم٥م 

. إذ ٓ شمستٓمٞمع هذه اًمٗمئ٦م Heterotrophsٙمؽمي٤م شمٕمد ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت همػم ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م اًمب

ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت، قمغم ظمالف اًمٙم٤مئٜم٤مت ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م، صٜمع همذائف سمٜمٗمسٝم٤م. إٟمام شمٚمج٠م 

قمقو٤ًم قمـ ذًمؽ ًمٚمحّمقل قمغم اًمٓم٤مىم٦م ُمـ ـمريؼ اًمتٝم٤مم يم٤مئٜم٤مت أظمرى أو اًمتٖمذي 

أن اًمٙم٤مئٜم٤مت همػم ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م هل قمغم ومْمالت قمْمقي٦م. وقمغم هذا يٛمٙمـ اًم٘مقل 
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. إذ حتّمؾ قمغم اًمٓم٤مىم٦م سمٗمٕمؾ اؾمتٝمالك اجلزيئ٤مت Consumersسمٛمث٤مسم٦م ُُمستٝمٚمٙم٤مت 

اًمٕمْمقي٦م اًمتل شمّمٜمٕمٝم٤م يم٤مئٜم٤مت همػمه٤م. ويٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ اعمستٝمٚمٙم٤مت قمغم أؾم٤مس ٟمقع 

شم٠ميمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت  Herbivoresاًمٓمٕم٤مم اًمذي شم٠ميمٚمف. ومٝمٜم٤مك يم٤مئٜم٤مت ُُمستٝمٚمٙم٦م قم٤مؿمب٦م 

ٛمثٚم٦م سم٤مٕقمِم٤مب واحلِم٤مئش، وُمث٤مل ذًمؽ إراٟم٥م وآهمٜم٤مم واًمٖمزٓن اعمٜمتج٦م اعمت

شمتٖمذى قمغم همػمه٤م  Carnivoresواجلقاُمٞمس.. اًمخ. وهٜم٤مك يم٤مئٜم٤مت ُُمستٝمٚمٙم٦م ٓمح٦م 

ُمـ اعمستٝمٚمٙم٤مت، ُمثؾ إؾمقد واًمذئ٤مب وإوم٤مقمل وطمنمة ومرس اًمٜمبل. وهٜم٤مك أيْم٤ًم 

، شمتٖمذى قمغم Omnivores)أقمِم٤مب وحلقم( اًمتٖمذي٦م  يم٤مئٜم٤مت ُُمستٝمٚمٙم٦م خمتٚمٓم٦م

اعمٜمتج٤مت واعمستٝمٚمٙم٤مت ذم آن واطمد، وُمث٤مهل٤م اًمدب إُمريٙمل اًمذي يتٜمقع همذائف ُمـ 

 صمامر ؿمجر اًمتقت إمم أؾمامك اًمسٚمٛمقن.

اًمتل شمِمٙمؾ  Detritivoresشمتْمٛمـ ىم٤مئٛم٦م اعمستٝمٚمٙم٤مت أيْم٤ًم اًم٘ماّمُم٤مت 

أو اعمقضمقدة ذم أي ٟمٔم٤مم سمٞمئل ـمٕم٤مُمٝم٤م اًمرئٞمس. وىمد شمِمٛمؾ هذه اًم٘مامُم٦م  "اًم٘مامُم٦م"

اًمٗمْمالت ضمّٞمػ طمٞمقاٟمٞم٦م أو أوراق ٟمب٤مشمٞم٦م ُمتس٤مىمٓم٦م أو سمراز طمٞمقاٟم٤مت أظمرى. وشمٕمد 

اًمٜمسقر واًمْمب٤مع ُمـ إُمثٚم٦م اًمب٤مرزة قمـ احلٞمقاٟم٤مت اًم٘ماّمُم٦م. وشمٕمد اًمبٙمؽمي٤م 

واًمٗمٓمري٤مت ُمـ اًم٘ماّمُم٤مت أيْم٤ًم ًمٙمقهن٤م شمتسب٥م سمتٗمسخ وحتٚمؾ اجلزيئ٤مت اعمٕم٘مدة 

ُم٤م شمسٛمك سم٤معمحٚمالت  ـم٦م. وًمذا وم٠مهن٤م قم٤مدةً وحتقيٚمٝم٤م إمم ضمزيئ٤مت ذات شمريمٞمب٦م أيمثر سمس٤م

Decomposers وشم٘مقم اعمحٚمالت سم٤مُمتّم٤مص سمٕمض اجلزيئ٤مت اعمتٗمٙمٙم٦م ُمـ ضمراء .

حٚمالت اعم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسخ، ومٞمام يٕمقد سمٕمض هذه اجلزيئ٤مت إمم اًمؽمسم٦م أو اعمٞم٤مه. وشمٕمٛمؾ

ددًا إمم أيْم٤ًم قمغم هتٞمئ٦م اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م اًمتل شمتْمٛمٜمٝم٤م اعمقاد اعمتٗمسخ٦م وإقم٤مدهت٤م جم

اًمٙم٤مئٜم٤مت ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م اعمقضمقدة وٛمـ ٟمٔم٤مم سمٞمئل ُمٕملم. هلذا، وم٠من قمٛمٚمٞم٦م اًمتحٚمؾ إٟمام 

 (.2 – 2اًمِمٙمؾ  أٟمٔمرهل قمب٤مرة قمـ شمدوير ًمٚمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م اًمٙمٞماموي٦م ذم اًمٓمبٞمٕم٦م )

 

 

 الطاقت عبر الىظام البيئي ظشيانمعاساث 
 

ًمٕمْمقي٦م وُمـ صمؿ قمٛمٚمٞم٦م طمٞمٜمام يتٖمذى يم٤مئـ طمل قمغم أظمر، جيري شم٠ميٞمض اجلزيئ٤مت ا

اٟمت٘م٤مل ًمٚمٓم٤مىم٦م. وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، شمني اًمٓم٤مىم٦م وشمتدومؼ قمؼم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل، ُمٜمت٘مٚم٦م ُمـ 
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اعمٜمتج٤مت إمم اعمستٝمٚمٙم٤مت. وًمٙمل ٟمستٓمٞمع شمٕم٘م٥م ُمس٤مر هي٤من اًمٓم٤مىم٦م قمؼم ٟمٔم٤مم سمٞمئل 

ي٤مت طمّمقهل٤م قمغم اًمٓم٤مىم٦م، وهق ُم٤م ُمٕملم، ٓسمد ُمـ شمرشمٞم٥م اًمٙم٤مئٜم٤مت سمحس٥م ُمستق

. إذ يِمػم هذا اعمستقى إمم ُمقىمع اًمٙم٤مئـ Trophic levelائل ٕمرف سم٤معمستقى اًمٖمذي

احلل وٛمـ ؾمٚمسٚم٦م هي٤من اًمٓم٤مىم٦م. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، شمٜمتٛمل مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمٜمتج٦م 

إمم اعمستقى اًمٖمذائل إول. وشمٙمقن اًمٙم٤مئٜم٤مت همػم ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م )اًمٕمقاؿم٥م 

ًمٚمقاطمؿ( وٛمـ ظمّمقص٤ًم( وٛمـ اعمستقى اًمٖمذائل اًمث٤مين، ومٞمام شم٘مع اعمٗمؽمؾم٤مت )ا

اعمستقى اًمٖمذائل اًمث٤مًم٨م. وشمتّمػ ُمٕمٔمؿ إٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م اًمؼمي٦م سمقضمقد صمالصم٦م أو 

أرسمٕم٦م ُمستقي٤مت همذائٞم٦م، ذم طملم ىمد يّمؾ اًمٕمدد إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ ذم طم٤مًم٦م اًمٜمٔمؿ 

 اًمبٞمئٞم٦م اًمبحري٦م.

 

 العالظل والؽبهاث الغزائيت
ىم٤مت اًمتٖمذوي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمب٤مرة قمـ ُمس٤مر ُمٜمٗمرد ُمـ اًمٕمال Food chainاًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م 

سملم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وٛمـ ٟمٔم٤مم سمٞمئل ُم٤م، إُمر اًمذي ي١مدي سم٤معمحّمٚم٦م 

  اًمٜمٝم٤مئٞم٦م إمم هي٤من اًمٓم٤مىم٦م واٟمت٘م٤مهل٤م قمؼم طمٚم٘م٤مت هذه اًمسٚمسٚم٦م. وُمثٚمام يبلم اًمِمٙمؾ 

، ىمد شمبدأ احلٚم٘م٦م إومم ُمـ اًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م سمٕمِمب٦م ٟمب٤مشمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، اًمتل متثؾ (2 – 4)

٤م ُُمٜمتج٤ًم أوًمٞم٤ًم. وشمستٛمر ًمتّمؾ إمم يم٤مئـ ُُمستٝمٚمؽ هلذه اًمٕمِمب٦م، يم٠من يٙمقن ُمثالً هٜم

ضمٜمدسم٤ًم، ويٛمثؾ هٜم٤م ُُمستٝمٚمٙم٤ًم أوًمٞم٤ًم. صمؿ شمّمؾ إمم وم٠مر ي٠ميمؾ اجلٜمدب، ممثاًل هٜم٤م ُُمستٝمٚمٙم٤ًم 

صم٤مٟمقي٤ًم. وشمٜمتٝمل اًمسٚمسٚم٦م سمٛمستٝمٚمؽ صم٤مًمثل ٓطمؿ يتٖمذى قمغم اًمٗم٠مر، يم٠من يٙمقن سمقُم٦م 

 ُمثاًل. 

اًمٕمالىم٤مت اًمتٖمذوي٦م ذم أي ٟمٔم٤مم سمٞمئل سم٤مًمتٕم٘مٞمد اًمِمديد، سمخالف ُم٤م شمتسؿ  قم٤مدةً 

اًمبس٤مـم٦م اًمتل شمبدو قمٚمٞمٝم٤م اًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م ذات اعمس٤مر اًمقاطمد. ذًمؽ ٕن اًمٕمديد ُمـ 

اعمستٝمٚمٙم٤مت إٟمام شمتٖمذى قمغم أيمثر ُمـ ٟمقع واطمد ُمـ اًمٓمٕم٤مم. ومْماًل قمـ هذا، وم٠من 

ٗمس ٟمققمٝم٤م وضمٜمسٝم٤م هٜم٤مك يمثػم ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م شمتٖمذى قمغم يم٤مئٜم٤مت ُمـ ٟم

وومّمٞمٚمتٝم٤م. وًمذا شمتّمػ اًمٕمديد ُمـ اًمسالؾمؾ اًمٖمذائٞم٦م سمتِم٤مسمٙمٝم٤م ُمع سمٕمض، طمتك أن 
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ؿمٙمؾ ُمرشمسؿ اًمٕمالىم٤مت اًمتٖمذوي٦م اًمراسمٓم٦م سملم مجٞمع إطمٞم٤مء وٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل أؿمبف 

دقمك جمٛمقع اًمسالؾمؾ (. وهلذا ي2 – 4ُم٤م يٙمقن سمِمبٙم٦م )أٟمٔمر اعم٘م٤مرٟم٦م ذم اًمِمٙمؾ 

 . Food web ض وٛمـ ٟمٔم٤مم سمٞمئل ُمٕملم سم٤مًمِمبٙم٦م اًمٖمذائٞم٦ماًمٖمذائٞم٦م اعمؽماسمٓم٦م سمبٕم
 

 
 

 (: ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م اعمٜمٗمردة واًمِمبٙم٦م اًمٖمذائٞم٦م اعمؽماسمٓم٦م وٛمـ ٟمٔم٤مم سمٞمئل سمري.2 – 4اًمِمٙمؾ )

 

يٛمٙمـ اًم٘مقل، سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، أٟمف يمٚمام ازدادت أـمقال اًمسالؾمؾ اًمٖمذائٞم٦م يمٚمام 

ًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل اًمذي يْمّٛمٝم٤م، ذم ُم٘م٤مسمؾ ازداد شمٕم٘مٞمد ؿمبٙم٤مهت٤م وُمـ صمؿ شمْمخؿ طمجؿ ا

شمٜم٤مىمص اًمٓم٤مىم٦م قمٜمد يمؾ ُمستقى همذائل شمٕم٤مىمبل. وًمذا هم٤مًمب٤ًم ُم٤م يٜمت٤مب اًمسالؾمؾ 

اًمٖمذائٞم٦م اًمٓمقيٚم٦م طم٤مًم٦م ُمـ قمدم آؾمت٘مرار. هذا ويٜمتٗمع قمٚمامء اًمبٞمئ٦م ُمـ ضمراء شمٕم٘مبٝمؿ 

ًمٚمسالؾمؾ واًمِمبٙم٤مت اًمٖمذائٞم٦م ذم دراؾم٦م شمسٛمؿ اًمبٞمئ٤مت وذم شمتبع ُمس٤مرات اعمٚمقصم٤مت 

 اًمبٞمئٞم٦م وشمرايمٛمٝم٤م ذم إطمٞم٤مء.
 

 اهخقال الطاقت
يمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م اعمختزٟم٦م سمّمٞمٖم٦م ُم٤مدة قمْمقي٦م ذم يمؾ ُمستقى همذائل  2 – 5يبلم اًمِمٙمؾ 

وٛمـ ٟمٔم٤مم سمٞمئل ُم٤م. ويِمػم اًمِمٙمؾ اهلرُمل ًمٚمٛمرشمسؿ إمم شمٜم٤مىمص اًمٜمسب٦م اعمئقي٦م ُمع 
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اإلمج٤مًمٞم٦م  اٟمت٘م٤مل اًمٓم٤مىم٦م ُمـ ُمستقى أدٟمك إمم أقمغم. إذ ئمٝمر طمّمقل شمٜم٤مىمص ذم اًمٓم٤مىم٦م

سم٤معم٤مئ٦م قمٜمد يمؾ ُمستقى همذائل شم٤مزم ٟمتٞمج٦م ًم٘مٞم٤مم اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمقاىمٕم٦م ذم  10سمام ُمٕمدًمف 

 اعمستقى اًمذي ىمبٚمف سم٤مؾمتٝماليمٝم٤م. 
 

 
 

 (: اعمثٚم٨م اهلرُمل ٟٓمت٘م٤مل اًمٓم٤مىم٦م قمؼم اعمستقي٤مت اًمٖمذائٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل.2 – 5اًمِمٙمؾ )

 

 

م سمٕمض اًمٙم٤مئٜم٤مت يٕمزى ؾمب٥م هذا اًمتٜم٤مىمص ذم اٟمت٘م٤مل اًمٓم٤مىم٦م إمم ىمٞم٤م 

اعمقضمقدة ذم ُمستقى همذائل ُمٕملم سم٤مًمٗمرار ُمـ ُمٗمؽمؾم٤مهت٤م اًمتل شم٘مع ذم اعمستقى إقمغم، 

وذم أظمر إُمر متقت وشمّمب  ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمٛمحٚمالت، وهلذا ٓ حيدث اٟمت٘م٤مل ًمٚمٓم٤مىم٦م 

اعمختزٟم٦م ذم أضمس٤مُمٝم٤م إمم اعمستقى اًمٖمذائل إقمغم. وطمتك طمٞمٜمام يتؿ اومؽماس يم٤مئـ طمل 

٤م اعمٗمؽمس زيئ٤مت ذم ضمسؿ اًمٗمريس٦م شمٙمقن سمح٤مًم٦م ٓ يستٓمٞمع ُمٕمٝمُم٤م، وم٠من سمٕمض اجل

احلّمقل  ًمألؾمد أو اًمٜمٛمر أو اًمْمبعوم٤مدة ُمٜمٝم٤م. ومٛمثاًل، ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمتحٚمٞمٚمٝم٤م واإل

س سمقؾمع قمغم اًمٓم٤مىم٦م اعمقضمقدة ذم ىمرون اًمٖمزال أو ذم طمقاومره أو ؿمٕمره. يمام أن ًمٞم

٤م اًمٗمريس٦م ذم اًمتٜمٗمس اخلٚمقي، وم٤مدة ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اًمتل شمستخدُمٝماعمٗمؽمؾم٤مت ذم اًمٕمٛمقم اإل

سمحٞم٨م يّٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ صٜمع يمتٚم٦م طمٞمقي٦م ضمديدة. وأظمػمًا، وم٠من حتقل اًمٓم٤مىم٦م واٟمت٘م٤مهل٤م ٓ 
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يتؿ ُم٤مئ٦م سم٤معم٤مئ٦م ُمـ اًمٗمريس٦م إمم اعمٗمؽمس. إذ ىمد ُيستٜمٗمذ ضمزء ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ذم اًمتٗم٤مقمالت 

 إيْمٞم٦م، ومٞمام ىمد ُيستٜمٗمذ ضمزء أظمر سمٕمد حتقًمف إمم ـم٤مىم٦م طمراري٦م. 
 

 إلاعخىياث الغزائيتمحذداث ا
إن وٕمػ وشمػمة هي٤من اًمٓم٤مىم٦م واٟمت٘م٤مهل٤م سملم اعمستقي٤مت اًمٖمذائٞم٦م هق ُم٤م يٗمن ىمٚم٦م قمدد 

سم٤معم٤مئ٦م وم٘مط ُمـ اًمٓم٤مىم٦م  10هذه اعمستقي٤مت ذم ُمٕمٔمؿ إٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م. وٕن طمقازم 

اعمتقومرة ذم يمؾ ُمستقى همذائل شمٜمت٘مؾ إمم اعمستقى اًمٖمذائل اًمذي يٚمٞمف، ًمذا ٓ شمتقومر 

٦م يم٤مومٞم٦م ذم اعمستقى اًمٖمذائل إقمغم ًمٙمل شمدقمؿ شمِمٙمٞمؾ ُمزيد ُمـ اعمستقي٤مت هٜم٤مك ـم٤مىم

 إظمرى. 

هم٤مًمب٤ًم ُم٤م شمتقاضمد إطمٞم٤مء اًمتل شمٕمٞمش ذم اعمستقي٤مت اًمٖمذائٞم٦م إدٟمك سم٠مقمداد 

ومري٘مٞم٤م، ُمثاًل، يٙمقن أشمٗمقق سمٙمثػم قمدد إطمٞم٤مء اعمتقاضمدة ذم اعمستقي٤مت إقمغم. ومٗمل 

مح٤مر وطمٌم أو همزال أو همػممه٤م ُمـ  1000 هٜم٤مك أؾمد أو ٟمٛمر واطمد ُم٘م٤مسمؾ يمؾ

اًمٕمقاؿم٥م، ومٞمام شمٙمقن يمث٤موم٦م احلِم٤مئش 

واًمِمجػمات أيمؼم سمٙمثػم ُمـ أقمداد هذه 

. وـم٤معم٤م أن يمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م ٦م٤مؿمباًمٕماحلٞمقاٟم٤مت 

اعمتقومرة ذم اعمستقي٤مت اًمٖمذائٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م شمٙمقن أىمؾ 

ذم اًمٕم٤مدة، ًمذا ٓ ٟمجد ؾمقى أقمداد ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ 

 هذه اعمستقي٤مت.       اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م شمٕمٞمش وٛمـ
 

 الذوساث البيئيت النبري 
 

طمٞمٜمام شمني اًمٓم٤مىم٦م واعم٤مدة قمؼم ٟمٔم٤مم سمٞمئل ُم٤م، ومالسمد ُمـ إقم٤مدة شمدويره٤م واؾمتخداُمٝم٤م 

جمددًا. ودمري يمؾ اعمقاد، اعمتٛمثٚم٦م سم٤معم٤مء واًمٙمرسمقن واًمٜمؽموضملم واًمٙم٤مًمسٞمقم واًمٗمسٗمقر 

٤مًمدورات اًمٙمٞماموي٦م احلٞمقي٦م قمؼم ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس احلٞم٦م وهمػم احلٞم٦م، اًمتل شمسٛمك سم

 
 
 

 بجن أعداد الكاُنات الخجٌ ..العّقٌ عكزجٌ داُماً 
 والمزتوى الػذاًُ الذي تعجش ضمنى
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 جي٤مز آًمٞم٦م قمٛمؾ يمؾ واطمدة ُمـإوؾمٜم٠ميت هٜم٤م إمم  .Biogeochemical cyclesذم اًمٓمبٞمٕم٦م 

 هذه اًمدورات.
 

 دوسة اإلااء في الطبيعت
سم٤معم٤مئ٦م ُمـ  90إمم  70إن اعم٤مء قمٜمٍم رضوري ًمديٛمقُم٦م احلٞم٤مة. إذ ي١مًمػ ُم٤م ٟمسبتف 

ري ذم أـم٤مره٤م ُمٕمٔمؿ اًمتٗم٤مقمالت ظمالي٤م اجلسؿ، يمام أن اعم٤مء يٖمذي اًمبٞمئ٦م اًمتل دم

اًمٙمٞماموي٦م احلٞم٤مشمٞم٦م. ويٕمد وضمقد اعم٤مء قم٤مُماًل أؾم٤مؾمٞم٤ًم يٜمٔمؿ إٟمت٤مضمٞم٦م اًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م اًمؼمي٦م. 

وُمع هذا، وم٠من اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ٓ شمْمؿ ذم أضمس٤مُمٝم٤م ؾمقى يمٛمٞم٤مت وئٞمٚم٦م ضمدًا مم٤م 

ُمتقومر ُمـ ُمٞم٤مه ومقق يمقيم٥م إرض. ذم طملم شمْمؿ اعمسٓمح٤مت اعم٤مئٞم٦م، يم٤مًمبحػمات 

إهن٤مر واجلداول واعمحٞمٓم٤مت، اجلزء إقمٔمؿ ُمـ ُمٞم٤مه اًمٙمقيم٥م. وحيتقي اًمٖمالف و

وذًمؽ ذم صقرة سمخ٤مر. إو٤موم٦م إمم ذًمؽ، شمقضمد يمٛمٞم٤مت ُمـ  ،اجلقي قمغم اعم٤مء أيْم٤مً 

 اعمٞم٤مه ذم ضمقف إرض وذم داظمؾ اًمؽمسم٦م، شمسٛمك سم٤معم٤مء اجلقذم. 

ذم اًمٓمبٞمٕم٦م  ٕمرف طمريم٦م اعمٞم٤مه سملم هذه اعمستقدقم٤مت اعمختٚمٗم٦م سمدورة اعم٤مءشم

Hydrological cycle (2 – 6)، إذ شمسٚمؽ ُمس٤مرات قمدة ُمثٚمام شمتْم  ُمـ اًمِمٙمؾ .

 وشمتٛمثؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرئٞمس٦م اًمثالث ذم اًمدورة اعم٤مئٞم٦م سم٤مًمتبخر واًمٜمت  واًمتس٤مىمط.     

شم٘مقم قمٛمٚمٞم٦م اًمتبخر سم٢مو٤موم٦م اعم٤مء سمّمقرة سمخ٤مر إمم اًمٖمالف اجلقي. وشمٕمٛمؾ 

ٓمح٤مت اعم٤مئٞم٦م وُمـ اًمؽمسم٦م وُمـ أضمس٤مم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلرارة قمغم شمبخػم اعم٤مء ُمـ اعمس

احلٞم٦م. ومٞمام شمسٛمك اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يتبخر سمٛمقضمبٝم٤م اعم٤مء ُمـ أوراق اًمٜمب٤مشم٤مت ذم اًمبٞمئ٤مت 

. وي١مدي اًمٜمت  إمم ىمٞم٤مم اًمٜمب٤مت سمسح٥م اعم٤مء قمؼم ضمذوره Transpirationاًمؼمي٦م سم٤مًمٜمت  

سمدورة اعم٤مء ذم  ًمٞمٕمقض قمـ ذًمؽ اًمذي وم٘مده ُمـ ـمريؼ إوراق. وشمِم٤مرك احلٞمقاٟم٤مت

اًمٓمبٞمٕم٦م أيْم٤ًم. إذ شم٘مقم احلٞمقاٟم٤مت سمنمب اعم٤مء ُمب٤مذًة أو احلّمقل قمٚمٞمف ُمـ اًمٓمٕم٤مم 

 أو اًمتٕمرق أو اًمتبقل. اًمذي شمتٜم٤موًمف. صمؿ شمٓمٚمؼ هذا اعم٤مء جمددًا إمم اًمٓمبٞمٕم٦م قمٜمد اًمتٜمٗمس 

ويٖم٤مدر اعم٤مء اًمٖمالف اجلقي ُمـ ـمريؼ اًمتس٤مىمط. وشمٕمتٛمد يمٛمٞم٦م اعم٤مء اًمتل 

اجلقي قمغم قمدد ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمالطمٞم٤مشمٞم٦م ُمثؾ درضم٦م احلرارة واًمْمٖمط  حيٛمٚمٝم٤م اًمٖمالف
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اجلقي. وُم٤م أن يّمب  اًمٖمالف اجلقي ُمِمبٕم٤ًم سمبخ٤مر اعم٤مء، حيدث اًمتس٤مىمط أُم٤م سمّمقرة 

 ُمٓمر أو صمٚم٩م أو ُمٓمر صمٚمجل أو سمَرد أو وب٤مب.
 

 
 (: دورة اعم٤مء ذم اًمٓمبٞمٕم٦م.2 – 6اًمِمٙمؾ )

 
 
 

 دوسة النشبىن 
قئل واًمتٜمٗمس اخلٚمقي أؾم٤مس دورة اًمٙمرسمقن ذم اًمٓمبٞمٕم٦م شمِمٙمؾ قمٛمٚمٞمتل اًمؽميمٞم٥م اًمْم

Carbon cycle ومٗمل قمٛمٚمٞم٦م اًمؽميمٞم٥م اًمْمقئل، شمستخدم (2 – 7)، اعمبٞمٜم٦م ذم اًمِمٙمؾ .

(، إمم CO2اًمٜمب٤مشم٤مت وهمػمه٤م ُمـ إطمٞم٤مء ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن )

يمؾ ُمـ  ضم٤مٟم٥م اعم٤مء واًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م، وذًمؽ ًمّمٜمع اًمٙمرسمقهٞمدرات. وشمستٝمٚمؽ

إطمٞم٤مء ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م وشمٚمؽ همػم ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م إيمسجلم ًمٖمرض حتٓمٞمؿ 

اًمٙمرسمقهٞمدرات وشمٗمٙمٞمٙمٝم٤م ذم أصمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٗمس اخلٚمقي. وشمٙمقن اًمٜمقاشم٩م اًمٕمروٞم٦م 

ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٗمس هذه هق هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن زائدًا اعم٤مء. ومٞمام شمٓمٚمؼ اعمحٚمالت 

 ُم٤م شم٘مقم سمتٗمٙمٞمؽ اعمريّمب٤مت اًمٕمْمقي٦م.     صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن إمم اجلق قمٜمد
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 (: دورة اًمٙمرسمقن ذم اًمٓمبٞمٕم٦م.2 – 7اًمِمٙمؾ )
 
 

سم٤معم٤مئ٦م  30قمغم أن شمريمٞمز هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ذم اجلق شمْم٤مقمػ سمٜمسب٦م 

ؾمٜم٦م إظمػمة. ويٕمد اإلٟمس٤من ُمّمدرًا ُمٝماًم حلدوث هذه اًمزي٤مدة ُمـ  150ظمالل اًمـ 

ه ُمـ اعمقاد اًمٕمْمقي٦م. وم٤معمجتٛمع اًمّمٜم٤مقمل يٕمتٛمد ضمراء طمرق اًمقىمقد آطمٗمقري وهمػم

اقمتامدًا رئٞمس٤ًم قمغم اًمٓم٤مىم٦م اًمتل يقًمده٤م طمرق اًمقىمقد آطمٗمقري يم٤مًمٗمحؿ واًمٜمٗمط 

واًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل. واًمقىمقد آطمٗمقري هذا قمب٤مرة قمـ سم٘م٤مي٤م يم٤مئٜم٤مت حتقًم٧م إمم 

ضمزيئ٤مت همٜمٞم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م سمٕمد شمٗمسخٝم٤م وشمٕمروٝم٤م ًمْمٖمط وطمرارة ؿمديديـ. وشمٓمٚمؼ 

احلرق اًمٓم٤مىم٦م اعمختزٟم٦م ذم هذه اجلزئٞم٤مت، ًمٙمـ حترر ُمٕمٝم٤م أيْم٤ًم هم٤مز صمٜم٤مئل  قمٛمٚمٞم٦م

أيمسٞمد اًمٙمرسمقن. وٕٟمف جيري ؾمٜمقي٤ًم طمرق ُمس٤مطم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت سم٘مّمد 

 ٟمتٞمج٦مصمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ذم اجلق حتْمػمه٤م ًمٚمزراقم٦م، ومٝمذا يٕمٜمل زي٤مدة يمٛمٞم٦م 

سمقاؾمٓم٦م  ٞمف ذم اُمتّم٤مص هذا اًمٖم٤مزٕمّقل قمٚمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت اًمٓمبٞمٕمل اعمٚماعمستٛمر ًمت٘مٚمص اًم

 قمغم اًمٓمبٞمٕم٦م.    هرضرقمٛمٚمٞم٦م اًمؽميمٞم٥م اًمْمقئل، وهق ُم٤م ؾمٞمزيد ُمـ 
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 دوسة الىتروحين
حتت٤مج مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت إمم اًمٜمؽموضملم ٕضمؾ صٜمع اًمؼموشمٞمٜم٤مت وإمح٤مض اًمٜمقوي٦م. 

ويدقمك اعمس٤مر اعمٕم٘مد اًمذي يسٚمٙمف اًمٜمؽموضملم وٛمـ اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل سمدورة اًمٜمؽموضملم 

. يِمٙمؾ هم٤مز (2 – 8)، ُمثٚمام يقوحٝم٤م اًمِمٙمؾ Nitrogen cycle ًمٓمبٞمٕم٦مذم ا

سم٤معم٤مئ٦م ُمـ اًمٖمالف اجلقي، سمحٞم٨م يبدو أن ُمـ اًمسٝمقًم٦م  78( ىمراسم٦م N2اًمٜمؽموضملم )

سمٛمٙم٤من قمغم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م احلّمقل قمٚمٞمف. همػم أن ُمٕمٔمؿ اًمٜمب٤مشم٤مت ٓ شمستٓمٞمع ذم 

ات. ومتسٛمك قمٛمٚمٞم٦م حتقيؾ اًمقاىمع آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمؽموضملم إٓ طملم يٙمقن سمّمقرة ٟمؽم

 . Nitrogen fixationهم٤مز اًمٜمؽموضملم إمم ٟمؽمات سمتثبٞم٧م اًمٜمؽموضملم 
 

 
 

 (: دورة اًمٜمؽموضملم ذم اًمٓمبٞمٕم٦م.2 – 8اًمِمٙمؾ )
 
 

 
 
 

 Nitrogen-fixingإطمٞم٤مء قمغم اًمبٙمؽمي٤م اعمثبت٦م ًمٚمٜمؽموضملم  أهمٚم٥مشمٕمتٛمد 

bacteria ذه اًمبٙمؽمي٤م ذم اًمؽمسم٦م ًمتحقيؾ هم٤مز اًمٜمؽموضملم إمم ُم٤مدة ُمٗمٞمدة. إذ شمٕمٞمش ه

وذم داظمؾ إورام اجلذري٦م ًمبٕمض أٟمقاع اًمٜمب٤مشم٤مت، يم٤مًمٗم٤مصقًمٞم٤م واًمب٤مزٓء واًمؼمؾمٞمؿ. 
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وشم٘مقم هذه اًمٜمب٤مشم٤مت سمٛمد اًمبٙمؽمي٤م سم٤مًمٙمرسمقهٞمدرات، ومٞمام شم٘مقم اًمبٙمؽمي٤م ُمـ ضم٤مٟمبٝم٤م 

 سم٢مٟمت٤مج ٟمؽموضملم ُمٗمٞمد ًمٚمٜمب٤مت، أُم٤م اًمٜمؽموضملم اًمزائد ومٞمتحرر إمم اًمؽمسم٦م. 

٤مئٜم٤مت اعمٞمت٦م حتتقي قمغم اًمٜمؽموضملم، ٓؾمٞمام ذم اًمؼموشمٞمٜم٤مت إن أضمس٤مد اًمٙم

وآمح٤مض اًمٜمقوي٦م. يمام أن اًمبقل )اًمٞمقري٤م( واًمؼماز حيتقي٤من قمغم اًمٜمؽموضملم أيْم٤ًم. ًمذا 

شمٕمٛمؾ اعمحٚمالت قمغم شمٗمٙمٞمؽ هذه اعمقاد وشمٓمٚمؼ اًمٜمؽموضملم اعمحتبس ذم داظمٚمٝم٤م قمغم 

(. وشمٕمرف هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م NH4م )(، وذم اًمؽمسم٦م يتحقل إمم أُمقٟمٞمقNH3هٞمئ٦م أُمقٟمٞم٤م )

. ويٙمقن اًمٜمؽموضملم ظمالل هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمت٤مطم٤ًم Ammonificationسم٤مًمتحقل آُمقين 

 ُمـ ضمديد ًمٙم٤مئٜم٤مت أظمرى. 

( NO2شم٘مقم سمٙمؽمي٤م اًمؽمسم٦م سم٤مُمتّم٤مص آُمقٟمٞمقم وأيمسدشمف إمم ٟمؽمي٧م )

ي٦م . يمام يٜمت٩م قمـ قمٛمٚمٞم٦م شمٕمرNitrification(، ذم قمٛمٚمٞم٦م شمدقمك سم٤مًمٜمؽمشم٦م NO3وٟمؽمات )

اًمّمخقر اًمٖمٜمٞم٦م سم٤مًمٜمؽمات حترر هذه اعم٤مدة أيْم٤ًم إمم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل. ومتستخدم اًمٜمب٤مشم٤مت 

ٓ إؽموضملم إمم اًمٖمالف اجلقي جمددًا اًمٜمؽمات ًمتٙمقيـ أمح٤مض أُمٞمٜمٞم٦م. وٓ يٕمقد اًمٜم

. وحتدث هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م Denitrificationُمـ ـمريؼ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمسامة إزاًم٦م اًمٜمؽموضملم 

ًمالهقائٞم٦م سمتٗمٙمٞمؽ اًمٜمؽمات حمررًة هم٤مز اًمٜمؽموضملم إمم اجلق. وومٞمام قمٜمدُم٤م شم٘مقم اًمبٙمؽمي٤م ا

شمستٓمٞمع اًمٜمب٤مشم٤مت اُمتّم٤مص اًمٜمؽمات ُمـ اًمؽمسم٦م، وم٠من احلٞمقاٟم٤مت ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م ومٕمؾ ذًمؽ. 

وًمذا حتّمؾ احلٞمقاٟم٤مت قمغم اًمٜمؽموضملم سمٓمري٘م٦م ُمِم٤مهب٦م حلّمقهل٤م قمغم اًمٓم٤مىم٦م ــ أي 

ًمؼموشمٞمٜم٤مت وآمح٤مض اًمٜمقوي٦م سم٤مًمتٝم٤مم اًمٜمب٤مشم٤مت واًمٙم٤مئٜم٤مت إظمرى وُمـ صمؿ هْمؿ ا

 اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م.
 
 
 

 دوسة الفعفىس 
يٕمد اًمٗمسٗمقر قمٜمٍمًا وُم٤مدًة رضوري٦م حتت٤مضمٝم٤م احلٞمقاٟم٤مت ًمبٜم٤مء اًمٕمٔم٤مم وإؾمٜم٤من 

. شم٠مظمذ اًمٜمب٤مشم٤مت طم٤مضمتٝم٤م RNAو  DNAوىمسؿ ُمـ اجلزيئ٤مت، ُمثؾ احلٛمض اًمٜمقوي 

الل اًمتٖمذي قمغم ُمـ اًمٗمسٗمقر ُمـ اًمؽمسم٦م واعم٤مء، ومٞمام حتّمؾ احلٞمقاٟم٤مت قمٚمٞمف ُمـ ظم

اًمٜمب٤مشم٤مت أو قمغم همػمه٤م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت. واعم٘مّمقد سمدورة اًمٗمسٗمقر ذم اًمٓمبٞمٕم٦م 
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Phosphorus cycle  طمريم٦م اًمٗمسٗمقر ُمـ اًمبٞمئ٦م إمم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وُمـ صمؿ رضمققم٤ًم إمم

. وشمتسؿ هذه اًمدورة سم٤مًمبطء وٓ (2 – 9)اًمبٞمئ٦م ُمرة أظمرى، ُمثٚمام شمتْم  ذم اًمِمٙمؾ 

 اجلقي، وذًمؽ ًمٜمدرة شمقاضمد اًمٗمسٗمقر ذم طم٤مًم٦م هم٤مزي٦م.  حتدث قم٤مدًة ذم اًمٖمالف

 

 
 (: دورة اًمٗمسٗمقر ذم اًمٓمبٞمٕم٦م.2 – 9اًمِمٙمؾ )

 

قمٜمدُم٤م شمتٕمرض اًمّمخقر ًمٚمتٕمري٦م، وم٠من يمٛمٞم٤مت صٖمػمة ُمـ اًمٗمسٗمقر شمذوب 

تقاضمد ذم اًمؽمسم٦م واعم٤مء. ومت٘مقم اًمٜمب٤مشم٤مت سم٤مُمتّم٤مص ي( PO4وشمتحقل إمم ومقؾمٗم٤مت )

ره٤م. يمام شمْم٤مف يمٛمٞم٤مت ُمـ اًمٗمقؾمٗم٤مت إمم اعم٤مء اًمٗمقؾمٗم٤مت ُمـ اًمؽمسم٦م ُمـ ـمريؼ ضمذو

واًمؽمسم٦م قمٜمدُم٤م شمٓمرح اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م اًمٗمسٗمقر اًمزائد ُمع ومْمالهت٤م، ويمذًمؽ قمٜمدُم٤م 

متقت وشمتٗمسخ. هذا ويّمؾ سمٕمض اًمٗمسٗمقر إمم إهنر واعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م سمٕمدُم٤م يٜمجرف 

ىمٞمٕم٤من ُمـ احل٘مقل اًمزراقمٞم٦م اًمتل يستخدم ومٞمٝم٤م أؾمٛمدة وخمّمب٤مت. وسمٕمد اؾمت٘مراره ذم 

اًمبحػمات واًمبح٤مر، يرضمع اًمٗمسٗمقر إمم اًمبٞمئ٦م جمددًا قمٜمد طمدوث ٟمِم٤مط رومع 

 (. 2 – 9اًمِمٙمؾ أٟمٔمر ضمٞمقًمقضمل يٕمٞمده ًمٚمتحٚمؾ ُمرة أظمرى ُمـ اًمّمخقر اًمٔم٤مهرة )

 

 

 

  

انجراف 
الؾوزؾات 

من 
اِراضً 
 الزراعجٌ
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 الخعاقب والثباث البيئي
 

صمٛم٦م ُمٗمٝمقُم٤من ُمٝمامن ذم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م، هلام دور ذم ومٝمؿ طمريمٞم٦م وٟمٛمط اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل ٕي 

الل زُمـ ُمٕملم، مه٤م: اًمتٕم٤مىم٥م اًمبٞمئل واًمثب٤مت اًمبٞمئل. ؾمٜمتٕمرف قمٚمٞمٝمام ذم ُمٜمٓم٘م٦م ظم

 اًمٗم٘مرات أشمٞم٦م ٕمهٞم٦م ذًمؽ ذم اؾمتٙمامل ُمٗمٝمقم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل احلٞمقي.
 

 الخعاقب البيئي
أٟمف قمٛمٚمٞم٦م شمٖمػم ُمتٕم٤مىم٥م يتؿ ومٞمٝم٤م  succession Ecologicalُيٕمرف اًمتٕم٤مىم٥م اًمبٞمئل 

ٟمقاع ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م وٛمـ جمتٛمع سمٞمئل ٟمِمقء أو دمديد ٟمقع ُمٕملم أو جمٛمققم٦م أ

ُمٕملم وسمٛمرور زُمـ ـمقيؾ. إذ يبدأ هذا اعمجتٛمع سم٤مًمتِمٙمؾ أوًٓ سمبْمع ٟمب٤مشم٤مت 

وطمٞمقاٟم٤مت أوًمٞم٦م صمؿ يتٓمقر ويزداد شمٕم٘مٞمدًا طمتك يّمؾ إمم طم٤مًم٦م ُمـ آؾمت٘مرار أو 

. وقم٤مدًة ُم٤م Climax communityيّمب  ُمٙمتٗمٞم٤ًم ذاشمٞم٤ًم ومٞمسٛمك طمٞمٜمٝم٤م سمٛمجتٛمع اًمذروة 

 رق هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمرور زُمـ يؽماوح ُمـ قمنمات إمم آٓف اًمسٜملم.شمستٖم

   
 
 
 

 انؼىامم انمؤثزح في انتؼبقت

يت٠مصمر ُمس٤مر اًمتٖمػم اًمتٕم٤مىمبل ًمٚمٛمجتٛمع آطمٞم٤مئل سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اجلٖمراومٞم٦م 

يمٕمٜم٤مس اًمٓم٘مس )اًمْمقء، احلرارة، اًمرـمقسم٦م..( وـمقسمقهمراومٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م وٟمقع اًمؽمسم٦م 

، ومْماًل قمـ قمقاُمؾ أظمرى ُمثؾ شمٗم٤مقمالت إطمٞم٤مء اعمقضمقدة وسمتب٤ميٜم٤مهت٤م اعمٙم٤مٟمٞم٦م

 وىمدرهت٤م اًمتٜم٤مومسٞم٦م وشمقومر اعمستٕمٛمرات احل٤موٜم٦م أو اًمبذور ذم وىم٧م طمدوث اًمتٕم٤مىم٥م.

سمّمقرة قم٤مُم٦م، هتٞمٛمـ إطمٞم٤مء اًمنيٕم٦م اًمٜمٛمق وآٟمتِم٤مر قمغم اعمجتٛمٕم٤مت 

ت اًم٘مدرة آطمٞم٤مئٞم٦م ذم ُمراطمؾ اًمتٕم٤مىم٥م إومم، وُمع شم٘مدم اًمتٕم٤مىم٥م متٞمؾ إٟمقاع ذا

اًمتٜم٤مومسٞم٦م إيمؼم قمغم احلٚمقل حمؾ إطمٞم٤مء إوٕمػ ُمٜم٤مومس٦ًم. إذ حيدث أن يزداد 

اًمتٜمقع آطمٞم٤مئل سم٤مًمرضورة ظمالل ُمرطمٚم٦م اًمتٕم٤مىم٥م إوزم ُمع دظمقل ٟمقع ضمديد ُمـ 

إطمٞم٤مء، ًمٙمـ ىمد يتٜم٤مىمص ذم ُمراطمؾ اًمتٕم٤مىم٥م اًمالطم٘م٦م سمٕمدُم٤م شم٘ميض اعمٜم٤مومس٦م قمغم 

 احلٞم٦م مم٤م ي١مدي إمم هٞمٛمٜم٦م اعمٜم٤مومسلم اعمحٚمٞملم إىمقى.إٟمقاع آٟمتٝم٤مزي٦م ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت 
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شمتب٤ميـ ُمٕمدٓت ص٤مذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م إوًمٞم٦م وطمجؿ اًمٙمتٚم٦م احلٞمقي٦م  ،وقمغم هذا

واعمستقي٤مت اًمٖمذائٞم٦م قمؼم ُمراطمؾ اًمتٕم٤مىم٥م اعمختٚمٗم٦م، وذًمؽ شمبٕم٤ًم ًمٜمقع اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل 

ض صٗم٤مت وُمقىمٕمف اجلٖمراذم. يمام شم١مصمر ظمّم٤مئص اعمجتٛمع آطمٞم٤مئل ذم شمٓمقر سمٕم

اًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م، ٓؾمٞمام ذم ظمقاص اًمؽمسم٦م ودورات اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م، وهق ُم٤م ي١مصمر 

 سمدوره ذم أي شمٓمقرات شمٕم٤مىمبٞم٦م أظمرى ًمٚمٛمجتٛمع آطمٞم٤مئل ٟمٗمسف.       
 

 أوىاع انتؼبقت

ٓ جيري اًمتٕم٤مىم٥م اًمبٞمئل قمغم ؿم٤ميمٚم٦م واطمدة، سمؾ يٜم٘مسؿ إمم ُمراطمؾ وأٟمقاع قمدة، 

 وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:

: هق اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ اًمتٓمقر Primary successionىم٥م إوزم اًمتٕم٤م -1

اًمتٕم٤مىمبل اًمتل شمبدأ سم٤مضمتٞم٤مح واؾمتٕمامر ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕملم مل يِمٖمٚمٝم٤م ُمـ ىمبؾ أي 

جمتٛمع اطمٞم٤مئل أظمر، وُمث٤مل ذًمؽ اًمتٕم٤مىم٥م اًمذي يٜمِم٠م ومقق ؾمٓمقح صخري٦م 

أو رُمٚمٞم٦م شمٙمقٟم٧م طمديث٤ًم أو ومقق محؿ سمريم٤مٟمٞم٦م سمردت وشمّمٚمب٧م أو ريم٤مُم٤مت 

شمٕمرو٧م ًمالٟمٙمِم٤مف.. اًمخ. وشمِمتٛمؾ هذه اعمرطمٚم٦م إوًمٞم٦م ُمـ ضمٚمٞمدي٦م 

اًمتٕم٤مىم٥م قمغم ٟمٛمق ٟمب٤مشم٤مت سمدائٞم٦م يم٤مٕؿمٜم٤مت واًمٓمح٤مًم٥م صمؿ ٟمب٤مشم٤مت قمِمبٞم٦م صمؿ 

احلٞمقاٟم٤مت شمٜمتنم ذم ؿمجػمات ىمزُمٞم٦م وأظمػمًا شمٖمدو هم٤مسم٦م يم٤مُمٚم٦م. صمؿ شم٠مظمذ 

 دمد هل٤م ُم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م ُمـ ـمٕم٤مم شم٠ميمٚمف ُمتٛمثاًل سم٤مًمٜمب٤مشم٤مت. وطمٞمٜمام أن اعمٜمٓم٘م٦م سمٕمد

يٕمٛمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل سمٙم٤مُمؾ ُمٗم٤مصٚمف، ٟمّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م جمتٛمع اًمذروة أٟمٗم٦م 

 اًمذيمر. 

: هق طم٤مًم٦م اًمتٕم٤مىم٥م واًمتجدد اًمتل Secondary successionاًمتٕم٤مىم٥م اًمث٤مٟمقي  -2

شمتبع وىمقع أطمداث واوٓمراسم٤مت قمٜمٞمٗم٦م )احلرائؼ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م، اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت، 

٥م اًمٖم٤مسم٤مت اًمري٤مح اًمٕم٤مشمٞم٦م، سمٕمض اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م اعمتٛمثٚم٦م سمتحٓمٞم

واًمزراقم٦م( شم٘ميض قمغم اعمجتٛمع آطمٞم٤مئل اًمذي يم٤من ىم٤مئاًم ذم اًمس٤مسمؼ. وشمت٠مصمر 

طمريمٞم٦م اًمتٕم٤مىم٥م اًمث٤مٟمقي شم٠مصمرًا يمبػمًا سم٤مًمٔمروف اًمس٤مئدة ُم٤م ىمبؾ آوٓمراب، 
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ُمـ ىمبٞمؾ سمٜمٞم٦م اًمؽمسم٦م ويمٛمٞم٤مت اًمبذور اعمؽمايمٛم٦م واعم٤مدة اًمٕمْمقي٦م اعمتخٚمٗم٦م 

تٗم٤مظ اًمؽمسم٦م سمبٕمض ظمّمقسمتٝم٤م ويمذًمؽ ُم٤م ُمتب٘مل ُمـ يم٤مئٜم٤مت طمٞم٦م. وسمٗمْمؾ اطم

ووضمقد قمدد ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت ُمـ اعمجتٛمع اًمس٤مسمؼ، وم٘مد يٖمٚم٥م قمغم اعمراطمؾ 

إومم ُمـ اًمتٕم٤مىم٥م اًمث٤مٟمقي شمٖمػم هيع ٟمسبٞم٤ًم يٜمت٤مب اعمجتٛمع آطمٞم٤مئل 

 (. 2 – 10اجلديد )اًمِمٙمؾ 

 

 

 (: ُمراطمؾ اًمتٕم٤مىم٥م اًمبٞمئل إوزم واًمث٤مٟمقي وٛمـ جمتٛمع ٟمب٤ميت ٟمٛمقذضمل.2 – 10اًمِمٙمؾ )

 

 

: قمغم Seasonal and cyclic succession اًمدورياًمتٕم٤مىم٥م اعمقؾمٛمل أو  -3

ظمالف اًمتٕم٤مىم٥م اًمث٤مٟمقي، حيدث هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕم٤مىم٥م دون أي شمدظمؾ 

ٓوٓمراب قمٜمٞمػ أو ُم٤م ؿم٤ميمؾ، سمؾ حيّمؾ سمّمٗم٦م دوري٦م ُمـ طملم ٕظمر. إذ 

شمتٕمرض أٟمقاع ُمـ اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت ًمتٖمػمات دوري٦م ٟمتٞمج٦م حلّمقل شم٘مٚمب٤مت 

 اًمتٗم٤مقمالت آطمٞم٤مئٞم٦م، وهق ُم٤م يٕمده سمٕمض قمٚمامء اًمبٞمئ٦م دًمٞماًل قمغم ـمبٞمٕمٞم٦م ذم

٤مٓؾمت٘مرار سم يتٛمتعأن اعمجتٛمع احلٞم٤ميت ذم طمراك وشمٖمػم ُمستٛمريـ وًمٞمس جمتٛمع 

 واًمسٙمقن سمٛمجرد وصقًمف إمم ُمرطمٚم٦م اًمذروة.
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 انتؼبقت انجيئي ثحظت وظزيخ كهمىتض

اًمتٕم٤مىم٥م وىمدُمٝم٤م ٟمٔمريتف اًمقصٗمٞم٦م طمقل  1916ـمرح ومريدريؽ يمٚمٛمٜمتس ذم اًمٕم٤مم 

ىمقي٤ًم قمغم اًمٗمٙمر اًمبٞمئقي.  ًى ل قم٤مم. وىمد شمريم٧م هذه اًمٜمٔمري٦م صدقمغم أهن٤م ُمٗمٝمقم سمٞمئ

 وسمحس٥م يمٚمٛمٜمتس، وم٠من اًمتٕم٤مىم٥م قمٛمٚمٞم٦م شمٜمٓمقي قمغم قمدد ُمـ اعمراطمؾ، هل يم٤مٔيت:

 : يبدأ ٟمِمقء أطمٞم٤مء سمدائٞم٦م ومقق ُمٜمٓم٘م٦م ضمرداء.Nudationاًمتٕمري٦م واًمتجريد   -1

ُمـ أٟمقاع  Propagulesل إضمزاء اًمتٙم٤مصمري٦م : وصقInvasionآضمتٞم٤مح  -2

 خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م إمم اعمٜمٓم٘م٦م.

 : يؽمؾمخ اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت ويبدأ سمٜمٛمق أوزم.Ecesisاًمتقـمـ   -3

: ُمع اؾمتٛمرار شمقـمـ اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت وٟمٛمقه واٟمتِم٤مره، Competitionاًمتٜم٤مومس  -4

 اًمْمقء واًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م. شمبدأ أٟمقاع طمٞم٤مشمٞم٦م خمتٚمٗم٦م سم٤مًمتٜم٤مومس قمغم اعمٙم٤من وقمغم 

: ذم هذه اعمرطمٚم٦م شم١مصمر اًمتٖمػمات اجلٞمٜمٞم٦م اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م ذم Reactionاًمتٗم٤مقمؾ  -5

 اعمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل ٟمتٞمج٦م إلطمالل جمتٛمع ٟمب٤ميت حمؾ أظمر. 

: ذم هذه اعمرطمٚم٦م يتٙمقن جمتٛمع اًمذروة Stabilizationاًمثب٤مت وآؾمت٘مرار  -6

 سمّمٞمٖمتف اًمٜمٝم٤مئٞم٦م.
 

 الثباث البيئي
ىمدرة أي ٟمٔم٤مم سمٞمئل قمغم اعم٘م٤موُم٦م  Ecological stabilityٛمٗمٝمقم اًمثب٤مت اًمبٞمئل ي٘مّمد سم

وآؾمتٛمراري٦م وآؾمتداُم٦م واًمرضمقع هيٕم٤ًم إمم اًمقوع اًمذي يم٤من قمٚمٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم قمٜمد 

طمدوث أي ٟمقع ُمـ آوٓمراسم٤مت. وُمـ ُمٜمٔمقر قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م، وم٠من اعم٘مّمقد سمثب٤مشمٞم٦م 

قمغم قمدم آٟم٘مراض. ويٕمت٘مد قمٚمامء اًمبٞمئ٦م  ُم٘مدرهت٤م واؾمت٘مراريتٝم٤م هقاجلامقم٦م آطمٞم٤مئٞم٦م 

أن صمب٤مت اعمجتٛمع آطمٞم٤مئل يٕمتٛمد قمغم اًمتقازن ُم٤م سملم إطمٞم٤مء وُمدى وومرهت٤م، 

وم٤معمجتٛمع اًمذي حئمك سم٠مٟمقاع أيمثر يتٛمتع سمرواسمط أىمقى سملم أقمْم٤مئف. وىمد شمٙمقن هذه 

ُمـ  اًمرواسمط ؾمبب٤ًم ذم احلد ُمـ اٟمتِم٤مر شم٠مصمػمات آوٓمراسم٤مت احل٤مصٚم٦م أو ذم اًمتخٗمٞمػ

 شمدُمػمه٤م ًمٚمٛمجتٛمع آطمٞم٤مئل سمحد ذاشمف.
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 أوىاع انثجبد انجيئي
اًمذي ئمؾ ومٞمف  Local stabilityصمٛم٦م ٟمققم٤من ُمـ اًمثب٤مت اًمبٞمئل، مه٤م: اًمثب٤مت اعمحكم 

اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل ُمست٘مرًا ذم طم٤مًم٦م طمدوث اوٓمراسم٤مت حمدودة ىمّمػمة اعمدى، وإظمر هق 

٦م اًمِمديدة اًمتل يبدهي٤م أي ٟمٔم٤مم سمٞمئل ويراد سمف اعم٘م٤موُم Global stabilityاًمثب٤مت اًمٙمقين 

ًمٚمتٖمػمات اًمتل حتّمؾ ذم شمريمٞمب٦م إٟمقاع آطمٞم٤مئٞم٦م أو ذم شمٗم٤مقمالت اًمِمبٙم٤مت اًمٖمذائٞم٦م 

 اًم٘م٤مئٛم٦م ومٞمف.

 

 ػىبصز انثجبد انجيئي
يتٙمقن اًمثب٤مت اًمبٞمئل ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمتل شمرؾمؿ صػمورشمف وقمٛمٚمف قمؼم 

ٞمٝم٤م ٟمٔم٤مم سمٞمئل ُمٕملم. وشمتٛمثؾ هذه ُمراطمؾ اًمتٖمػمات وآوٓمراسم٤مت اًمتل يتٕمرض إًم

 اًمٕمٜم٤مس سمام يكم:

: وهل ىمدرة Constancy and substantialityآؾمتٛمراري٦م وآؾمتداُم٦م  -1

 اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل قمغم اؾمتٛمراري٦م إسم٘م٤مء إطمٞم٤مء ومٞمف وإداُمتٝم٤م دون أي شمٖمٞمػم.

اعم٘م٤موُم٦م واعمقاصٚم٦م: طمٞمٜمام يبدي أي ٟمٔم٤مم سمٞمئل ىمدر ُمـ اعم٘م٤موُم٦م واعمقاصٚم٦م  -2

قاضمٝم٦م اوٓمراب ُم٤م، يراومؼ ذًمؽ طمدوث سمٕمض اًمتِمقش ذم اعمٜمٔمقُم٦م اًمبٞمئٞم٦م. عم

هٜم٤م، أي شمٖمػم ُمٗمروض ُمـ اخل٤مرج يٕمؽمي  Perturbationواعم٘مّمقد سم٤مًمتِمقش 

إطمقال اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل، وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م ي٘مع وٛمـ ُمدة زُمٜمٞم٦م ىمّمػمة. أُم٤م 

واًمّمٛمقد سمقضمف  ومٝمل ىمدرة اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل قمغم اًمتج٤موب Resistanceاعم٘م٤موُم٦م 

إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم Persistence  اًمْمٖمقـم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م. ومٞمام شمٕمٜمل اعمقاصٚم٦م

 آطمٞم٤مئل قمغم ُمقاصٚم٦م ُم٘م٤موُم٦م اًمت٘مٚمب٤مت اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل شمٕمؽميف. 

ٟمزوع  Resilience: ي٘مّمد سم٤مًمرضمققمٞم٦م  وُمدى اًمؽمدداًمرضمققمٞم٦م واعمروٟم٦م  -3

ف ىمبؾ وىمقع ٟمٔم٤مم سمٞمئل ُم٤م إمم اًمرضمقع إمم ووٕمف اًمس٤مسمؼ اًمذي يم٤من قمٚمٞم

وم٠مهن٤م شمٕمد ُم٘م٤ميٞمس ًمٚمرضمققمٞم٦م.  وُمدى اًمؽمددآوٓمراب. أُم٤م اعمروٟم٦م 

ُمدى ٕمٜمل يشمٕمٜمل هقم٦م رضمقع اًمٜمٔم٤مم، ومٞمام   Elasticityوم٤معمروٟم٦م

اًمٗم٤مصؾ سملم اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم سمقوٕمف اًمس٤مسمؼ   Amplitudeاًمؽمدد
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تٕم٤مر هذه اعمٗم٤مهٞمؿ وٟم٘مٓم٦م اًمرضمقع اًمتل قمٚمٞمٝم٤م طم٤مًمٞم٤ًم. قمٚماًم أن قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ىمد اؾم

 ُمـ ٟمٔمري٦م اًمٜمٔمؿ اًمديٜم٤مُمٞم٦م.   

 أظئلت للمىاقؽت واإلاشاحعت

 خلّص ذم ٟم٘م٤مط واوح٦م:  -1

أ. اًمٗمروىم٤مت اجلٖمراومٞم٦م سملم اًمٖمالف احلٞم٤ميت واإلىمٚمٞمؿ آطمٞم٤مئل واًمٜمٔم٤مم 

 اًمبٞمئل.

 ب. آظمتالف اًمبٞمئل سملم ُمٗمٝمقُمّل اعمجتٛمع آطمٞم٤مئل واجلامقم٦م آطمٞم٤مئٞم٦م.

  سملم اعمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل واعمقئؾ. ج. اًمتب٤ميـ اعمٙم٤مين

 عم٤مذا يتسؿ قمٛمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل سم٤مًمتٕم٘مٞمد اًمِمديد  -2

صٜمّػ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م سمحس٥م ـمبٞمٕم٦م ٟم٘مٚمٝم٤م ًمٚمٓم٤مىم٦م، ُمٕمززًا اإلضم٤مسم٦م سمٛمرشمسؿ  -3

 شمقوٞمحل.

 يمٞمػ حتّمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمٜمتج٦م واعمستٝمٚمٙم٦م قمغم اًمٓم٤مىم٦م -4

 لم اًمٜمٔمؿ اًمبٞمئٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ُم٤م ؾمب٥م شمب٤ميـ ُمٕمدل ص٤مذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م آطمٞم٤مئٞم٦م سم -5

 ُم٤م أمهٞم٦م دور اعمحٚمالت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل   -6

 ُم٤م وضمف آظمتالف سملم اًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م واًمِمبٙم٦م اًمٖمذائٞم٦م  -7

أرؾمؿ خمٓمٓم٤ًم ــ أٟم٧م شم٘مؽمطمف ــ يقو  ؾمٚمسٚم٦م همذائٞم٦م سمري٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ أرسمٕم٦م  -8

 ُمستقي٤مت، وأظمرى سمحري٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ مخس٦م ُمستقي٤مت.

 يٕمٚمالن وٕمػ وشمػمة اٟمت٘م٤مل اًمٓم٤مىم٦م وٛمـ ُمٕمٔمؿ إٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م. أذيمر ؾمببلم -9

 عم٤مذا ٓ شمتٕمدى اًمسالؾمؾ اًمٖمذائٞم٦م صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م ُمستقي٤مت همذائٞم٦م ذم اًمٕم٤مدة  -10

وّو ، ُمع اًمرؾمؿ، آًمٞم٦م قمٛمؾ أصمٜملم ُمـ اًمدورات اًمبٞمئٞم٦م اًمٙمؼمى: دورة اعم٤مء ذم  -11

 .ًمٗمسٗمقرن، دورة اًمٜمؽموضملم، دورة ااًمٓمبٞمٕم٦م، دورة اًمٙمرسمق

 ُم٤م وم٤مئدة دور اًمبٙمؽمي٤م وٛمـ دورة اًمٜمؽموضملم ذم اًمٓمبٞمٕم٦م  -12
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 ُم٤م هل اًمٗمروىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم اًمتٕم٤مىم٥م اًمبٞمئل إوزم واًمث٤مٟمقي واًمدوري  -13

 أذيمر ُمراطمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕم٤مىم٥م اًمبٞمئل سمحس٥م ٟمٔمري٦م يمٚمٛمٜمتس. -14

: آؾمتٛمراري٦م، ُم٤م هق اًمثب٤مت اًمبٞمئل  وُم٤م اعم٘مّمقد سم٤معمٗم٤مهٞمؿ أشمٞم٦م اعمرشمبٓم٦م سمف -15

 اعم٘م٤موُم٦م، اعمقاصٚم٦م، اًمرضمققمٞم٦م، اعمروٟم٦م، اعمتسٕم٦م 

 

* * * 
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 الفصل الثالث
 همارج مً العالقاث البيئىيت

 

ٟمستٕمرض ذم هذا اًمٗمّمؾ قمددًا ُمـ اًمٜمامذج وإُمثٚم٦م طمقل أهؿ اًمٕمالىم٤مت اًمبٞمئقي٦م 

رضمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م إطمٞم٤مء ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمبٕمض ُمـ ضمٝم٦م وُمع سمٞمئتٝم٤م اخل٤م شم٘مقم هب٤ماًمتل 

أظمرى، سمام شمٜمٓمقي قمٚمٞمف شمٚمؽ اًمٕمالىم٤مت ُمـ ردود أومٕم٤مل واؾمتج٤مسم٤مت وٟمِم٤مـم٤مت 

شمٓمرأ قمغم سمٞمئتٝم٤م. ومٝمل  اًمتٖمػمات اًمتلسم٤مظمتالف ختتٚمػ سم٤مظمتالف إطمٞم٤مء ٟمٗمسٝم٤م و

قمالىم٤مت اًمتٙمٞمػ واًمتٜم٤مومس وآومؽماس واًمتٙم٤مومؾ سم٠مؿمٙم٤مهل٤م اعمتٜمققم٦م.  ًمتِمٛمؾشمتب٤ميـ 

ذم دراؾم٦م قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م، ًمذا ُمـ اًمرضوري اإلعم٤مم  وٕن هذه اًمٕمالىم٤مت شمٕمد ُمب٤مدئ ُمٝمٛم٦م

 .ضمٞمداً  هب٤م وومٝمٛمٝم٤م
 

 الخنيف

 

ٓسمد أوًٓ ُمـ متٞمٞمز ُمّمٓمٚم  اًمتٙمٞمػ قمـ اًمت٠مىمٚمؿ. إذ يِمتبف اًمٙمثػميـ ذم شمٓم٤مسمؼ 

 ُمٕمٜمٞمٝمام، ُمع أهنام ذم احل٘مٞم٘م٦م خمتٚمٗم٤من قمـ سمٕمض وإن يم٤مٟم٤م يِمػمان إمم اعمبدأ ٟمٗمسف. 

واًمتٕمديالت اًمٗمسٞمقًمقضمٞم٦م  اًمتٖمٞمػمات Acclimationي٘مّمد سم٤مًمتٙمٞمػ 

)اجلسامٟمٞم٦م واًمسٚمقيمٞم٦م( اًمتل يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م يم٤مئـ طمل ُمٕملم عمقاضمٝم٦م طمّمقل شمٖمػم ذم 

ُمـ اًمتٙمٞمػ هذه  قمٛمٚمٞم٦مستٛمر شماًمٔمروف اًمبٞمئٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سمف، وىمد واطمد أو أيمثر ُمـ 

ومٝمق اًمتٖمٞمػمات واًمتٕمديالت  Adaptationسمْمٕم٦م دىم٤مئؼ إمم قمدة أي٤مم. أُم٤م اًمت٠مىمٚمؿ 

تل شم٘مقم هب٤م مج٤مقم٦م ُمـ يم٤مئٜم٤مت طمٞم٦م ُمـ ٟمقع ُمٕملم، وقمغم ُمدى أضمٞم٤مل اًمٗمسٞمقًمقضمٞم٦م اًم

قمدة وعمدة ىمد شمستٖمرق ُمئ٤مت اًمسٜملم، ُمـ أضمؾ اًمتّٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٞمش واًمب٘م٤مء واًمتٙم٤مصمر 

 ُمثاًل. adaptation Geneticذم سمٞمئ٦م ُم٤م، أي أن يٙمقن اًمت٠مىمٚمؿ ذم اجلٞمٜم٤مت اًمقراصمٞم٦م 
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 مبادئ الخنيف
 

 مىحىى انتحّمم

يستٓمٞمع اًمٕمٞمش ذم مجٞمع إطمقال اًمبٞمئٞم٦م، ذًمؽ ٕن ًمٙمؾ يم٤مئـ ٓ يقضمد يم٤مئـ طمل 

ٟمٓم٤مق قمٞمش حمدد، ُمثٚمام ؾمب٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم هذا اًمّمدد )راضمع اًمٗمّمؾ اًمث٤مين(. ومٕمغم 

شمستٓمٞمع أداء ُمٝم٤مُمٝم٤م إٓ وٛمـ ُمدى ُمٕملم ُمـ  ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، هٜم٤مًمؽ يم٤مئٜم٤مت ٓ

ومٞمف أداء اًمٙم٤مئـ درضم٤مت احلرارة. وسم٤مإلُمٙم٤من ُمٕمروم٦م هذا اعمدى احلراري اًمذي يٜمِمط 

احلل ُمـ ظمالل ىمٞم٤مس يمٗم٤مءة وفم٤مئٗمف ذم فمؾ درضم٤مت طمرارة خمتٚمٗم٦م. ومٞمسٛمك اعمٜمحٜمك 

اًمذي يرؾمؿ صقرة قمالىم٦م اإلداء اًمقفمٞمٗمل ًمٚمٙم٤مئـ احلل ُمع ىمٞمٛم٦م اعمتٖمػم اًمبٞمئل، يم٠من 

 . curve Toleranceيٙمقن درضم٦م احلرارة ُمثاًل، سمٛمٜمحٜمك اًمتحّٛمؾ 

ٕمٞمش واًمب٘م٤مء ذم فمروف خترج قمـ هٜم٤مك سمٕمض اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م سم٢مُمٙم٤مهن٤م اًم

اعمدى اعمث٤مزم ًمٕمٞمِمٝم٤م، ًمٙمـ أداءه٤م اًمقفمٞمٗمل يٜمخٗمض إمم أدٟمك ُمستقى. قمغم أن شمٚمؽ 

اًمٙم٤مئٜم٤مت ٓ شمٓمٞمؼ آؾمتٛمرار سم٤مًمٕمٞمش طملم هتبط ُمستقي٤مت شمٚمؽ اًمٔمروف أو شمرشمٗمع 

إمم ُم٤م يتٕمدى طمدوده٤م اًمتحّٛمٚمٞم٦م. ًمذا شمٚمج٠م سمٕمض إطمٞم٤مء إمم شمٙمٞمٞمػ ـم٤مىمتٝم٤م 

يٜم٤مؾم٥م ُمستقى اًمٕمقاُمؾ اًمالطمٞم٤مشمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م هب٤م ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م اًمتحّٛمٚمٞم٦م سمام 

 اًمتٙمٞمػ اعم٤مرة اًمذيمر.
  

 ضجط انكبئىبد انحيخ ألوضبػهب انذاخهيخ

شمتب٤ميـ اًمبٞمئ٤مت ُمـ طمٞم٨م درضم٦م طمرارة واًمْمقء واًمرـمقسم٦م واعمٚمقطم٦م وقمقاُمؾ يمٞماموي٦م 

ٞمئتٝم٤م. أظمرى. وصمٛم٦م ٟمققم٤من ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م سمٕمض هذه اًمتٖمػمات ذم سم

وهل يم٤مئٜم٤مت ٓ شم٘مقم سمْمبط أوو٤مقمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م، سمؾ  Conformersومٝمٜم٤مك اعمتٙمٞمٗم٤مت 

شمٚمج٠م قمقو٤ًم قمـ ذًمؽ إمم اًمتٖمػم سمحس٥م شمٖمػم فمروف سمٞمئتٝم٤م اخل٤مرضمٞم٦م. إذ شمٕمٛمؾ وم٘مط 

قمغم إسم٘م٤مء أوو٤مقمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م وٛمـ اعمدى اعمث٤مزم عمٕمٞمِمتٝم٤م ـم٤معم٤م سم٘مٞم٧م أطمقال سمٞمئتٝم٤م 

وهل  Regulatorsُمـ ذًمؽ، هٜم٤مك اعمٜمٔمامت وٛمـ ذًمؽ اعمدى. وقمغم اًمٕمٙمس 

اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمتل شمستخدم ـم٤مىمتٝم٤م ًمتٜمٔمٞمؿ سمٕمض أوو٤مقمٝم٤م اًمداظمٚمٞم٦م ووبٓمٝم٤م. إذ سمقؾمع 



 مقذمت في علم البيئت ومؽنالتها

 

 
 61 

هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمح٤مومٔم٦م قمغم ووٕمٝم٤م اًمداظمكم وٛمـ اعمدى اعمث٤مزم، طمتك ًمق 

 طمّمؾ شمب٤ميـ يمبػم ذم فمروف سمٞمئتٝم٤م.

 

 انهزوة مه انظزوف غيز انمىبطجخ

ٕٟمقاع ُمـ إطمٞم٤مء إمم دمٜم٥م ُمقاضمٝم٦م اًمٔمروف اًمبٞمئٞم٦م اًمتل ٓ شمٜم٤مؾمبٝم٤م، شمْمٓمر سمٕمض ا

وذًمؽ سم٤مهلروب ُمٜمٝم٤م وىمتٞم٤ًم. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، قم٤مدًة ُم٤م شمٚمج٠م احلٞمقاٟم٤مت اًمّمحراوي٦م 

إمم آظمتب٤مء حت٧م إرض أو اًمٚمجقء إمم اًمٔمؾ قمٜمد اؿمتداد طمّر اًمٜمٝم٤مر. وًمذا شمٙمقن 

اًمٚمٞمؾ شمزاُمٜم٤ًم ُمع اٟمخٗم٤مض درضم٦م احلرارة. يمثػم ُمـ يم٤مئٜم٤مت اًمّمح٤مري ٟمِمٓم٦م ذم أصمٜم٤مء 

وهٜم٤مك أطمٞم٤مء شمٚمج٠م إمم إشمب٤مع اؾمؽماشمٞمجٞم٦م سمٕمٞمدة اعمدى أٓ وهل دظمقهل٤م ذم طم٤مًم٦م ُمـ 

، وذًمؽ ظمالل ومؽمات Dormancyاخلٛمقل وختٗمٞمض اًمٜمِم٤مط، شمسٛمك اًمُسب٤مت 

اًمٔمروف همػم اعمٜم٤مؾمب٦م يم٠من يٙمقن ظمالل اًمِمت٤مء أو اجلٗم٤مف. وشمتبع سمٕمض اًمٙم٤مئٜم٤مت 

أظمرى شمتٛمثؾ سم٤مٟٓمت٘م٤مل إمم سمٞمئ٤مت أٟمس٥م عمٕمٞمِمتٝم٤م، ويدقمك ذًمؽ سم٤مهلجرة  اؾمؽماشمٞمجٞم٦م

Migration وُمث٤مل ذًمؽ احلريم٤مت اعمقؾمٛمٞم٦م ًمٚمٓمٞمقر اًمتل متيض اًمرسمٞمع واًمّمٞمػ ذم .

 اعمٜم٤مـمؼ ذات اعمٜم٤مخ اًمب٤مرد وهت٤مضمر إمم اعمٜم٤مـمؼ اًمداومئ٦م ذم ومّمؾ اخلريػ.

 أمثلت عً الخنيف 
 
 

 نتكيف مغ درجخ انحزارحا

ذم قمٚمؿ اًمبٞمئ٦م ي٘مقل أن اًمٕمديد ُمـ اًمٙم٤مئٜمـ٤مت احلٞمـ٦م ىمـد ـمـقرت ًمٜمٗمسـٝم٤م  صمٛم٦م ُمٗمٝمقم

أؾم٤مًمٞم٥م ًمٚمتٙمٞمػ ُمع اًمتٖمػمات اًمٓم٤مرئ٦م ذم طمرارة اًمبٞمئ٦م وذًمؽ قمـؼم شمٜمٔمٞمٛمٝمـ٤م ًمدرضمـ٦م 

طمـقل اًمتٙمٞمٗمـ٤مت طمرارة أضمسـ٤مُمٝم٤م. وًمتقوـٞم  ذًمـؽ،  ٟمسـتٕمرض سمٕمـض إُمثٚمـ٦م 

 :٤مت ٟمب٤مشمٞم٦م وطمٞمقاٟمٞم٦م قمغم طمّد ؾمقاءًمٙم٤مئٜماحلراري٦م 
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 احلراري ًمٚمٜمب٤مشم٤مت اًمّمحراوي٦م واًم٘مٓمبٞم٦م واجلبٚمٞم٦م: اًمتٙمٞمػ  ـ1

رورة شمـالذم ـسمْمـ اًمٜمب٤مشم٤مت ذم اًمبٞمئ٦م اًمّمحراوي٦ميتٛمثؾ اًمتحدي إيمؼم اًمذي شمقاضمٝمف 

احلرارة اًمزائدة، سمٛمٕمٜمك أن قمغم اًمٜمب٤مشم٤مت اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ خمزوهن٤م احلراري. ومٙمٞمػ ي٤م شمرى 

٘مـ٦م شمسـتخدم، ؿمـ٠مهن٤م ذم شمقاضمف اًمٜمب٤مشم٤مت اًمّمحراوي٦م ُمثؾ هذا اًمتحدي  إهن٤م ذم احل٘مٞم

ذًمؽ ؿمـ٠من ٟمب٤مشمـ٤مت اًمبٞمئـ٤مت إظمـرى، هٞمئتٝمـ٤م 

اًمِمٙمٚمٞم٦م وؾمٚمقيمٝم٤م ًمتٖمٞمػم درضمـ٦م طمرارهتـ٤م شمبٕمـ٤ًم 

حلرارة اًمبٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م. وشمسٚمؽ اًمٜمب٤مشم٤مت ذم هذه 

احل٤مًم٦م ُمس٤مًمؽ ُمتٕمددة. إذ أن أُمـ٤مم اًمٜمب٤مشمـ٤مت ذم 

اًمّمح٤مري احل٤مرة صمالصم٦م ظمٞم٤مرات رئٞمسـ٦م ًمـتالذم 

 ارشمٗم٤مع احلرارة، هل: 

شم٘مقم ُمٕمٔمؿ اًمٜمب٤مشم٤مت اًمّمحراوي٦م ٗمٞمض احلرارة ُمـ ـمريؼ قمٛمٚمٞم٦م اًمتقصٞمؾ: أ. خت

سمقوع أوراىمٝم٤م قمغم سمٕمد يم٤مف ومقق إرض ًمٙمل شم٘مٚمـؾ ُمـ٤م شمٙمسـبف ُمــ طمـرارة 

 سمقاؾمٓم٦م اًمتقصٞمؾ. 

: أن أهمٚم٥م اًمٜمب٤مشم٤مت اًمّمحراوي٦م ىمد ـمقرت ب. زي٤مدة ُمٕمدٓت اًمتؼميد سم٤محلٛمؾ

 ٟمٛمقهـ٤م، وهـل أؾمـ٤مًمٞم٥م ًمٜمٗمسٝم٤م أوراق صٖمػمة ضمدًا واختذت ؿمٙماًل ُمٗمتقطم٤ًم ذم

متٜمحٝم٤م ىمدرًا قم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًمتؼميد سم٤محلٛمؾ ٕن ذًمؽ يزيـد ُمــ طمريمـ٦م اهلـقاء طمـقل 

   ؾمٞم٘م٤من اًمٜمب٤مت وأوراىمف. 

ج. شم٘مٚمٞمؾ ُمٕمدٓت احلرارة اإلؿمٕم٤مقمٞم٦م: شمٕمٛمؾ سمٕمض اًمٜمب٤مشم٤مت اًمّمحراوي٦م قمـغم 

صّد احلرارة اإلؿمٕم٤مقمٞم٦م اًمٙمبػمة اًمقاردة إًمٞمٝمـ٤م، وذًمـؽ سمٗمْمـؾ وضمـقد ؾمـٓمقح 

ل أوراىمٝمـ٤م ـأوراىمٝم٤م. وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت اًمّمحراوي٦م شمٙمتسـ قم٤ميمس٦م قمغم

سمٓمب٘م٦م يمثٞمٗم٦م ُمـ اًمِمٕمػمات اًمبٞمْم٤مء اًمٚمقن، طمٞم٨م شمٕمٛمـؾ هـذه اًمِمـٕمػمات قمـغم 

 
 
 

   .. التذلص داُمًا راويٌتخاول النباتات الشخ
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اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ احلرارة اًمقاردة ُمـ ظمالل قمٙمس إؿمٕم٦م اعمرئٞم٦م، اًمتل شمِمٙمؾ شم٘مريب٤ًم 

٤ًم اًم٘مٞمـ٤مم ٟمّمػ ُم٤م حتتقيف أؿمٕم٦م اًمِمٛمس ُمـ ـم٤مىم٦م. يمام أن سمقؾمـع اًمٜمب٤مشمـ٤مت أيْمـ

سمتٕمديؾ ُم٤م يرده٤م ُمـ طمرارة إؿمٕم٤مقمٞم٦م، وذًمؽ ُمــ ظمـالل شمٖمٞمـػم ادمـ٤مه أوراىمٝمـ٤م 

وؾمٞم٘م٤مهن٤م. وم٤مًمٕمديد ُمــ اًمٜمب٤مشمـ٤مت اًمّمـحراوي٦م شمـتخٚمص ُمــ احلـرارة اًمزائـدة 

سمتقضمٞمف أوراىمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمقاٍز ٕؿمٕم٦م اًمِمٛمس أو سمٓمٞمٝم٤م قمٜمد اٟمتّم٤مف اًمٜمٝم٤مر، طملم 

 شمٙمقن أؿمٕم٦م اًمِمٛمس قمغم أؿمده٤م. 

، وم٢مهنـ٤م شمٗمٕمـؾ اًم٘مٓمبٞم٦ماًمٜمب٤مشم٤مت سمخّمقص 

ٟم٘مٞمض ُمـ٤م شمٗمٕمٚمـف اًمٜمب٤مشمـ٤مت اًمّمـحراوي٦م، ومٝمـل 

شم٘مقم سمٛمح٤موًم٦م ايمتس٤مب احلرارة ًمتدومئ٦م أضمس٤مُمٝم٤م 

واًمتخٚمص ُمـ اًمتؼميـد اًمزائـد ذم حم٤موًمـ٦م ًمرومـع 

درضم٦م طمرارهت٤م إمم طمدود شمٗمـقق درضمـ٦م طمـرارة 

اهلقاء اعمحٞمط اًمِمديد اًمـؼمودة ذم اًمٕمـ٤مدة. وًمـذا 

ظمٞم٤مرات أيْم٤ًم ًمٗمٕمؾ ذًمؽ، ُمع أن ُمٕمٔمٛمٝم٤م يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م  وم٢من أُم٤مم اًمٜمب٤مشم٤مت اًم٘مٓمبٞم٦م صمالصم٦م

 يمٚمٝم٤م ُمرة واطمدة، وهل: 

أ. زي٤مدة ايمتس٤مب احلرارة سم٤مًمتقصٞمؾ: شم٘مقم اًمٕمديد ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت اًم٘مٓمبٞم٦م سمٙمسـ٥م 

ُمتِمـبث٦م  "سمقؾمـ٤مدة"احلرارة ُمـ اعمحٞمط اعمجـ٤مور سمٗمْمـؾ ٟمٛمقهـ٤م سمِمـٙمؾ أؿمـبف 

٤مت احلـرارة سمـام سم٤مٕرض. واعمٕمروف أن إرض هم٤مًمب٤ًم ُم٤م شمٕمٛمؾ قمغم رومع درضمـ

يتج٤موز درضم٦م طمرارة اهلقاء اًمقاىمع ومقىمٝم٤م طمٞم٨م أهن٤م شمِمع أؿمٕم٦م حتـ٧م احلٛمـراء، 

 ومت٘مقم شمٚمؽ اًمٜمب٤مشم٤مت سم٤مُمتّم٤مصٝم٤م سمٓمري٘م٦م اًمتقصٞمؾ احلراري. 

هـذه وم٤مئـدة  "اًمقؾمـ٤مدة"ب. اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ُمٕمـدل اًمتؼميـد سم٤محلٛمـؾ: إن ًمٓمري٘مـ٦م 

٤مت اًم٘مٓمبٞم٦م، وذًمـؽ أظمرى، ومٝمل شم٘مٚمؾ ُمـ وم٘مدان احلرارة سم٤محلٛمؾ سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٜمب٤مشم

ٕن ٟمٛمقه٤م ىمرب إرض يٛمٜمحٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ احلامي٦م ُمـ اًمري٤مح، وأن ٟمٛمق اًمٜمبـ٤مت 
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سمِمٙمؾ ُمؽماص وُمٙمقر أؿمبف سم٤مًمقؾم٤مدة إٟمام ي٘مٚمؾ ُمـ ُمس٤مطمتٝم٤م اًمسٓمحٞم٦م ٟمسب٦م إمم 

 احلجؿ، وهذا سمدوره يبٓم٠م ُمـ طمريم٦م اًمري٤مح قمؼم إضمزاء اًمداظمٚمٞم٦م ُمـ اًمٜمب٤مت. 

ع: شم٘مقم اًمٜمب٤مشمـ٤مت اًم٘مٓمبٞمـ٦م سم٤مُمتّمـ٤مص شمٚمـؽ ج. زي٤مدة ُمٕمدل اًمتسخلم سم٤مإلؿمٕم٤م

إؿمٕم٦م وذًمؽ ُمـ ظمالل صبٖمتٝم٤م اًمدايمٜم٦م. إذ شمزيد هذه اًمّمبٖم٤مت اًمدايمٜمـ٦م ُمــ 

ايمتس٤مب احلرارة سم٤مإلؿمٕم٤مع، أو ايمتس٤مب اًمٜمب٤مشم٤مت ًمٚمحرارة قمؼم شمقضمٞمـف أوراىمٝمـ٤م 

 وأزه٤مره٤م سمِمٙمؾ ُمتٕم٤مُمد قمغم اًمِمٛمس.

، وم٠من أسمرز إُمثٚم٦م قمٜمٝم٤م ٦مًمٜمب٤مشم٤مت اعمٜم٤مـمؼ اجلبٚمٞم أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتٙمٞمػ احلراري

ي٠ميت ُمـ ٟمب٤مت يستقـمـ سم٘م٤مقمـ٤ًم ٟم٤مئٞمـ٦م ُمــ اًمٕمـ٤ممل طمٞمـ٨م يٕمـٞمش ومـقق ضمبـ٤مل اعمٜمـ٤مـمؼ 

آؾمتقائٞم٦م. إذ شمتٛمٞمز ُمثؾ هذه اعمٜم٤مـمؼ ذات اًمبٞمئ٦م اًمٗمريدة سمٕمدم وضمقد شمٗم٤موت ؾمٜمقي 

يمبػم ذم درضم٦م طمرارهت٤م قمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمقد شم٘مٚم٥م طمراري يقُمل يمبـػم، وم٘مـد شمّمـؾ 

رة ًمـٞماًل إمم طمـدود اًمتجٛمـد ومٞمٝم٤م درضم٤مت احلرا

شمتبٕمٝم٤م درضم٤مت طمرارة ُمرشمٗمٕم٦م هن٤مرًا. وهٜم٤م ٟم٠مظمذ 

ي يٙمسـق ذاًمـ Giant rosetteاًمـقرد اًمٕمٛمـالق 

ؾمٗمقح اجلب٤مل آؾمتقائٞم٦م قمؼم اًمٕم٤ممل يمٚمف، يمٛمث٤مل 

ُمذهؾ قمـ يمٞمٗمٞمـ٦م اؾمـتٓم٤مقم٦م هـذا اًمٜمبـ٤مت قمـغم 

 اًمتٙمٞمػ ُمع شمٚمؽ إضمقاء اعمت٘مٚمب٦م. 

د ُمـ اعمزاي٤م اًمتل حتٛمٞمف ُمـ اًمت٘مٚمبـ٤مت يتٛمٞمز ؿمٙمؾ اًمقرد اًمٕمٛمالق سم٤مُمتالك قمد

اًمٜمبـ٤مت  ااجلبٚمٞم٦م آؾمتقائٞم٦م. إذ حيتٗمظ هـذاًمٞمقُمٞم٦م احل٤مدة ذم درضم٦م احلرارة ذم اعمٜم٤مـمؼ 

قمٛمقُم٤ًم سم٠موراىمٝم٤م اعمٞمت٦م ًمٞمٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م وىم٤مءًا قم٤مزًٓ ًمس٤مىمف جيٜمبف آٟمجامد. ومٞمام يٖمٓمل زهم٥م 

. ويٕمٛمؾ هذا اًمزهم٥م ؾمؿ 3 - 2يمثٞمػ إوراق احلٞم٦م ُمٜمف، وسمسٛمؽ يّمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم سملم 

اًمٙمثٞمػ قمغم رومع درضم٦م طمرارة اًمقرىم٦م اًمٜمب٤مشمٞم٦م ذم ُمثؾ هذه اًمبٞمئ٦م اجلبٚمٞم٦م اًمب٤مردة وذًمؽ 

سمتٙمقيٜمف ومجقة هقائٞم٦م ومقق ؾمٓم  اًمقرىم٦م شم٘مٚمؾ سمدوره٤م ُمـ وـٞم٤مع احلـرارة سم٤محلٛمـؾ. 

ويٙمقن قمٛمؾ اًمزهم٥م اًمذي يتٛمٞمز سمف هذا اًمٜمب٤مت اجلبكم ؿمبٞمٝم٤ًم سمٕمٛمؾ اًمٗمـرو احلٞمـقاين. 
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د اًمٕمٛمالق سم٤مٓطمتٗم٤مظ سمٕمدة ًمؽمات ُمـ اعمـ٤مء ذم داظمـؾ قمٜم٤مىمٞمـده اًمزهريـ٦م وي٘مقم اًمقر

اًمْمخٛم٦م اعمجقوم٦م. وٕن اعم٤مء يٗم٘مد طمرارشمف سمبطء، وم٠من هـذا اًم٘مـدر اًم٘مٚمٞمـؾ ُمــ اعمٞمـ٤مه 

ؿمـبٞمف  ٙمـقن قمٛمـؾ أوراق اًمٜمبـ٤متاًمداومئ٦م ي٘مٚمؾ ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اٟمجامد اًمٜمب٤مت ًمٞماًل. يمـام ي

اًمؼمقمٛمٞم٦م ًمٚمٜمبت٦م، ومٞمام يٚمج٠م اًمٜمب٤مت إمم همٚمؼ سمٕمٛمؾ اعمراي٤م اعم٘مٕمرة، وذًمؽ ًمتسخلم اًم٘مٛمؿ 

ىمٛمٛمف اًمؼمقمٛمٞم٦م ًمٞماًل حلاميتٝم٤م ُمـ اًمتجٛمد. وهبذه إؾمـ٤مًمٞم٥م اعمتٜمققمـ٦م اًمٕمجٞمبـ٦م، ي٘مـل 

ٟمب٤مت اًمقرد اًمٕمٛمالق ٟمٗمسف ُمـ اًمتب٤ميـ احلراري اًمٙمبـػم سمـلم اًمٚمٞمـؾ واًمٜمٝمـ٤مر ذم شمٚمـؽ 

 اًمبٞمئ٤مت اجلبٚمٞم٦م.  

 اًمتٙمٞمػ احلراري ًمٚمحٞمقاٟم٤مت: ـ 2

ــؾ ا ـــ أومْم ــض إن ُم ــدرة سمٕم ــغم ىم ــ٦م قم ُٕمثٚم

احلٞمقاٟمــ٤مت قمــغم اًمتٙمٞمــػ احلــراري يٙمٛمـــ ذم 

ضمب٤مل إٟمديز، طمٞم٨م يٕمٞمش هٜمـ٤مك أطمـد أٟمـقع 

. Liolaemus multiformisاًمسح٤مزم ُمــ ٟمـقع 

ىم٤مم سمٕمض قمٚمامء اًمبٞمئـ٦م سمدراؾمـ٦م شمٗمّمـٞمٚمٞم٦م  وىمد

هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمسـح٤مزم اًمتـل يٜمـدر ذم اًمٕمـ٤مدة 

إٟمديز إُمريٙمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م وقمغم ارشمٗم٤مع حتّٛمٚمٝم٤م اًمٕمٞمش ذم سمٞمئ٦م ؿمديدة اًمؼمودة يمجب٤مل 

ُمؽم ومقق ُمستقى اًمبحر. ومٗمل ُمثؾ هذه اًمبٞمئ٤مت، يٙمقن اجلـق سمـ٤مردًا  4800يزيد قمـ 

م. ًمٙمــ  5ْ-قمغم ُمدار اًمسٜم٦م ودرضم٤مت طمرارة اًمّمب٤مح شمٜمخٗمض إمم ُمـ٤م ي٘مـرب ُمــ   

هذا اًمٜمقع ُمـ اًمسح٤مزم ي٘ميض اًمٚمٞمؾ خمتبئ٤ًم ذم ضمحر، طمٞم٨م شمٙمقن أضمقاء اًمـؼمودة ومٞمـف 

ىمؾ مم٤م قمٚمٞمف ذم اًمٕمراء اخل٤مرضمل. وُمـع هـذا وضمـد اًمٕمٚمـامء أن درضمـ٦م طمـرارة ضمسـؿ أ

م. وُم٤م أن حيؾ أول اًمّمب٤مح،  ْ 2.5اًمسحٚمٞم٦م ظمالل اًمٚمٞمؾ ىمد شمٔمؾ ُمٜمخٗمْم٦ًم إمم طمدود 

طمتك خترج هذه اًمسحٚمٞم٦م ُمـ ضمحره٤م وشم٠مظمذ ومقرًا سم٤مًمتِمـٛمس وآؾمـتٛمت٤مع سم٤مًمْمـقء 

وسمب٘م٤مئٝم٤م ضم٤مصمٛم٦م ومقق شمٚمـؽ اًم٘مٓمٕمـ٦م واًمدفء، وشم٘مػ قم٤مدًة ومقق ىمٓمٕم٦م ُمـ سم٘م٤مي٤م ٟمب٤مشمٞم٦م. 

 
 
 

 مثال راُع علٍ التكجفزخلجٌ جبال األنديز.. 
 البرودة السديدةمع درجات الخرارة 
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اًمٜمب٤مشمٞم٦م وحت٤مؿمٞمٝم٤م ُمالُمس٦م إطمج٤مر ُمـ حتتٝم٤م، وم٢مهن٤م شم٘مٚمؾ سمـذًمؽ ُمــ ُمٕمـدل وم٘مـدان 

 احلرارة سم٤مًمتقصٞمؾ قمؼم إرض.

وسمٞمٜمام شم٠مظمذ هذه اًمسحٚمٞم٦م سم٤مًمتِمٛمس، وم٢مهن٤م شم٘مػ سمقضمف اًمِمـٛمس ًمٙمـل شمزيـد 

ٙمل شم٘مٚمؾ ُمــ ُمـ ايمتس٤مهب٤م ًمٚمحرارة اإلؿمٕم٤مقمٞم٦م. يمام أهن٤م شمٗمرش ٟمٗمسٝم٤م ومقق إرض ًم

شمٕمروٝم٤م ًمٚمري٤مح اًمب٤مردة وُمـ صمؿ شمتجٜم٥م وم٘مدان احلرارة سم٤محلٛمـؾ. ومْمـاًل قمــ ذًمـؽ، 

ٓطمظ اًمٕمٚمامء أن هذه اًمسح٤مزم خترج ُمـ خمدقمٝم٤م وهل دايمٜم٦م اًمٚمقن. وىمد قمٚمٚمقا ذًمؽ 

أن هذه  هلؿسم٠من اًمٚمقن اًمدايمـ يٛمٜمحٝم٤م زي٤مدة ذم ايمتس٤مب احلرارة اإلؿمٕم٤مقمٞم٦م. وىمد شمبلم 

ؾمحٚمٞم٦م ضمب٤مل إٟمديز شم١مدي إمم رومـع هيـع ًمدرضمـ٦م طمـرارة  اًمسٚمقيمٞم٤مت اًمتل شمتبٕمٝم٤م

ضمسٛمٝم٤م. ومبٕمد ُميض ؾم٤مقم٦م ُمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمتِمٛمس، وسمٞمـٜمام شمٙمـقن درضمـ٦م طمـرارة اهلـقاء 

م، أي  33ْم، وم٠من درضم٦م طمرارة ضمسؿ اًمسـحٚمٞم٦م شمّمـؾ طمٞمٜمٝمـ٤م إمم ٟمحـق  ْ 1.5سمحدود 

ر، م قمـ درضم٦م طمرارة اهلقاء اعمحـٞمط. وُمـع شم٘مـدم ؾمـ٤مقم٤مت اًمٜمٝمـ٤م ْ 30أقمغم سم٠ميمثر ُمـ 

وارشمٗم٤مع درضم٦م طمرارة اهلقاء شمدرجيٞم٤ًم، شمٔمؾ اًمسحٚمٞم٦م حم٤مومٔم٦م قمغم طمرارة ضمسٛمٝم٤م صم٤مسمتـ٦ًم 

 م.  35ْشم٘مريب٤ًم وسمحدود 
   

 انتكيف مغ انمبء

شمٚمج٠م اًمٜمب٤مشم٤مت واحلٞمقاٟم٤مت اًمؼمي٦م إمم شمٜمٔمٞمؿ ُمٞم٤مهٝم٤م اًمب٤مـمٜمٞم٦م قمؼم اعمقازٟم٦م ُم٤م سملم اًمـقارد 

ًمبٞمئـ٦م اًمؼميـ٦م، وم٢مهنـ٤م شمقاضمـف حتـديلم واًمٗم٤مىمد اعم٤مئل. إذ طملم شمٜمت٘مؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م إمم ا

 سمٞمئٞملم رئٞمسلم، مه٤م: 

  .ٞم٦م يمبػمة إمم اًمبٞمئ٦م سمٗمٕمؾ اًمتبخرأ. طمدوث و٤مئٕم٤مت ُم٤مئ

 ب. و٠مًم٦م ومرص احلّمقل قمغم ُم٤مء سمديؾ. 

قمغم أن اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمؼمي٦م اؾمتٕم٤مٟم٧م سمٙمثػم ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٙمٞمػ عمقاضمٝمـ٦م هـذه 

 . وهٜم٤م سمٕمـض إُمثٚمـ٦مضمقومٝم٤م اًمتحدي٤مت وايمتس٤مب اًم٘مدرة قمغم شمٜمٔمٞمؿ اعم٤مء اعمقضمقد ذم

 :قمغم ذًمؽ
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 احلّمقل قمغم اعم٤مء ًمدى احلٞمقاٟم٤مت:  ـ1

حتّمؾ سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت اًمتل شمٕمٞمش ذم اًمّمح٤مري اًم٘م٤مطمٚم٦م قمغم اعمـ٤مء اًمٜمـ٤مدر اًمقضمـقد 

٦م اًمقاىمٕم Namibأصاًل سمٓمرائؼ قمجٞمب٦م همريب٦م. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، شمتسؿ صحراء ٟم٤مُمٞم٥م 

سمْمآًم٦م يمٛمٞم٦م إُمٓم٤مر اًمتل هتٓمؾ ومقىمٝمـ٤م ًمٙمــ ومري٘مٞم٤م أقمغم اًمس٤مطمؾ اجلٜمقيب اًمٖمريب ُمـ 

اًمْمب٤مب يٚمٗمٝم٤م دوُم٤ًم. وشمٕمد هـذه اًمرـمقسمـ٦م اهلقائٞمـ٦م اعمّمـدر اعمـ٤مئل اًمقطمٞمـد ًمـبٕمض 

احلٞمقاٟم٤مت اعمقضمقدة ذم هذه اًمّمحراء. وُمـ سملم هذه احلٞمقاٟمـ٤مت ظمٜمٗمسـ٤مء ُمــ ٟمـقع 

Lepidochora حتّمــؾ قمــغم اعمــ٤مء سمٓمري٘مــ٦م ،

د هٜمدؾمٞم٦م. إذ شم٘مقم هذه اخلٜمٗمس٤مء سمحٗمر أظم٤مديـ

قمـغم ؾمــٓم  اًمٙمثبــ٤من اًمرُمٚمٞمــ٦م ٕضمــؾ شمٙمثٞمــػ 

اًمْمب٤مب وشمريمٞمزه. وشمني اًمرـمقسم٦م اعمتجٛمٕمـ٦م 

ذم هــذه إظم٤مديــد إمم اًمٓمــرف إدٟمــك ُمٜمٝمــ٤م، 

ًمؽمشمـقي ُمــ طمٞم٨م شمٜمتٔمرهـ٤م اخلٜمٗمسـ٤مء هٜمـ٤مك 

 ُم٤مءه٤م. 

، ي٘مـقم Onymacris unguicularisصمٛم٦م ٟمقع أظمر ُمـ اخلٜمـ٤مومس أظمـر يـدقمك 

ري سمـذًمؽ ـػم ُمــ ضمسـٛمف، طمٞمـ٨م يسـسمجٛمع اًمرـمقسم٦م ُمـ ظمالل رومع اجلـزء إظمـ

اًمْمب٤مب اعمتٙم٤مصمػ قمغم ضمسؿ هذا اخلٜمٗمس وصقًٓ إمم ومٛمف. وحيّمؾ هذا اًمٜمـقع ُمــ 

اخلٜم٤مومس قمـغم اعمـ٤مء أيْمـ٤ًم ُمــ اًمٓمٕمـ٤مم اًمـذي 

ي٠ميمٚمف. إذ يٙمقن ضمزء ُمــ هـذا اعمـ٤مء ممتّمـ٤ًم ذم 

داظمــؾ أٟمســج٦م اًمٖمــذاء. وئمٝمــر اعمــ٤مء اعمتب٘مــل 

قمٜمـــدُم٤م شم٘مـــقم اخلٜمٗمســـ٤مء سمٕمٛمٚمٞمـــ٦م شمـــ٠ميٞمض 

ـــدهقن اًمٙمرسمق ـــ٤مت واًم ـــدرات واًمؼموشمٞمٜم هٞم

  اعمقضمقدة ذم ذًمؽ اًمٖمذاء. 
 

 

 
 

 

 ثمٌ نوع أذر.. يرؽع جزمى ِزتقبال الرياح
 قطرات ماء وتسربواإلٍ الرطبٌ نزبجًا.. ؽتتخول 

 
 
 

 تخؾر بعض أنواع الذناؽس ؽً شخراء نامجب..
لتكثف الضباب وتروي علٍ األرض أذاديد 

 عطسوا
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 احلّمقل قمغم اعم٤مء ًمدى اًمٜمب٤مشم٤مت: ـ2

يٕمد ٟمبـ٤مت اًمّمـبػم ُمثـ٤مًٓ ممتـ٤مزًا قمـغم شمٙمٞمـػ اًمٜمب٤مشمـ٤مت ُمـع ٟمـدرة اعمٞمـ٤مه ذم اعمٜمـ٤مـمؼ 

اًمّمحراوي٦م. إذ أٟمف يتبع ـمري٘م٦م ومريدة ذم احلّمقل قمـغم اعمـ٤مء واحلٗمـ٤مظ قمٚمٞمـف ذم فمـؾ 

ط اًمِمديد. ومجذع اًمٜمب٤مت وأذرقمف شمٙمقن سمٛمث٤مسمـ٦م ُمسـتقدقم٤مت فمروف اجلٗم٤مف واًم٘مح

متّٙمـ اًمّمبػم ُمـ ظمزن يمٛمٞم٤مت يمبـػمة ُمــ اعمـ٤مء قمٜمـد هٓمـقل إُمٓمـ٤مر. ًمٙمــ ي٘مـقم 

اًمٜمب٤مت، ظمالل ومؽمات اجلٗم٤مف، سمسح٥م اعمـ٤مء ُمــ هـذه 

اعمستقدقم٤مت ًمػمشمقي ُمٜمٝم٤م وهبذا يستٓمٞمع اًمب٘م٤مء ًمٗمـؽمات 

 ـمقيٚم٦م سمدون ُم٤مء. وقمٜمد هٓمقل إُمٓمـ٤مر ُمـرة أظمـرى،

يستٓمٞمع اًمّمبػم اؾمتٞمٕم٤مب يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ اعم٤مء، ُمـثٚمام 

يٗمٕمؾ اجلٛمؾ ًمدى سمٚمقهمف واطم٦م ُم٤م، ًمٙمـ سمدًٓ ُمـ ذهب٤م 

وم٠مٟمف حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل ؿمـبٙمتف اجلذريـ٦م اًمْمـحٚم٦م 

اًمٙمثٞمٗم٦م. ومتتد ضمذوره هذه سمِمٙمؾ دائري شم٘مريب٤ًم عمسـ٤موم٦م 

شمٕم٤مدل طمقازم ارشمٗمـ٤مع اًمٜمبـ٤مت ٟمٗمسـف. ومـ٢مذا يمـ٤من ـمـقل 

ُمثاًل، ومٝمـذا ُمٕمٜمـ٤مه أن ضمـذوره شمٖمٓمـل  ُمؽماً  15اًمٜمب٤مت 

 قمؼم اًمؽمسم٦م.  2م 700ُمس٤مطم٦م ىمدره٤م 

يٚمج٤ًم اًمّمبػم أيْم٤ًم إمم اًمت٘مٚمٞمؾ سمٓمرق قمدة ُمـ ُمٕمدل وم٘مدان اعم٤مء اًمذي حيّمؾ 

سمقاؾمٓم٦م اًمتبخر اًمٜمت . اًمٓمري٘م٦م إومم، جلقئف إمم إهمالق صمٖمقره ذم أصمٜمـ٤مء ومـؽمة اًمٜمٝمـ٤مر 

 أؿمـده٤م. وقمٜمـدُم٤م يتْمـ٤مومر طمـدوث طملم شمٙمقن اًمْم٤مئٕم٤مت اعم٤مئٞم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمٜمت  قمغم

اًمٜمت  ُمع اًمِمٛمس اًمالهب٦م، شمرشمٗمع درضم٦م احلرارة اًمداظمٚمٞم٦م ًمٜمب٤مت اًمّمبػم إمم أيمثر ُمــ 

50
o
م، وهل أقمغم درضم٦م طمرارة ُمسجٚم٦م ذم قم٤ممل اًمٜمب٤مت. إٓ أن ارشمٗم٤مع درضم٦م طمرارشمف  

هبذا اًمِمٙمؾ ىمد شمٙمقن ُمٞمزة طمسٜم٦م ٓ ؾمٞمئ٦م، ذًمؽ ٕن اًمّمبػم هبذه اًمقؾمـٞمٚم٦م يسـتٓمٞمع 

ٞمص اًمٗم٤مرق ُمع طمرارة اهلقاء اعمحٞمط، ُمتجٜمب٤ًم وم٘مدان ُمٞم٤مهف سمٓمري٘م٦م اًمتبخـر اًمٜمـت . شم٘مٚم

يمام أن سمٛم٘مدور اًمّمبػم طمٗمظ ُمٞم٤مهف ذم ضمقومـف سمٗمْمـؾ وضمـقد ـمب٘مـ٦م ُمــ اًمِمـٕمػمات 

 
 

 شخراء..ينجو الشبجر من عطش ال
 الناجخٌ ؽً الخشول أزالجبىبؾضل 

 اظ علجىؾعلٍ الماء والخ
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وإؿمقاك اًمٕم٤مزًم٦م ًمٚمحرارة اًمتل شمٖمٓمل أذرع اًمٜمب٤مت وضمذقمف، إذ شمٕمٛمؾ هـذه اًمٓمب٘مـ٦م 

اف اًمٜم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمٜمب٤مت. وهبـذه قمغم قمٙمس أؿمٕم٦م اًمِمٛمس اًمس٤مـمٕم٦م وشمقومػم فمؾ ًمألـمر

 اًمتٙمتٞمٙم٤مت اًمٗمريدة، يٜمجق اًمٜمب٤مت ُمـ قمٓمش حم٘مؼ ذم فمؾ فمروف اًمّمحراء اعمجدسم٦م.
 

 الخىافغ 

 

هق ذًمؽ اًمتٗم٤مقمؾ اًم٘م٤مئؿ قمغم شمٜمـ٤مومس  Interspecific competitionاًمتٜم٤مومس آطمٞم٤مئل 

ُمــ ٟمققملم أو أيمثر ُمـ إطمٞم٤مء قمغم اؾمتخدام ُمقرد حمدود ُم٤م. ومٛمـثاًل، يتٜمـ٤مومس يمـؾ 

إؾمقد واًمْمب٤مع قمغم ٟمٗمس اًمٗمريس٦م يم٠من شمٙمقن ضم٤مُمقؾمـ٤ًم أومري٘مٞمـ٤ًم أو محـ٤مرًا وطمِمـٞم٤ًم. 

وقمغم اًمٖمرار ذاشمف، شمتٜم٤مومس يمثػم ُمـ إٟمقاع اًمٜمب٤مشمٞم٦م قمغم اًمؽمسم٦م وقمغم وقء اًمِمٛمس. إذ 

شم٘مقم سمٕمض إٟمقاع ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت سمٛمٜمع أٟمقاقم٤ًم أظمرى ُمـ اًمٜمٛمق سمجقارهـ٤م وذًمـؽ ُمــ 

ك ىمـ٤مٟمقن اًمتٜمـ٤مومس، ًمـق شمٜم٤مومسـ٧م مج٤مقمتـ٤من ـ. وسمٛم٘متْمـظمالل إومراز ؾمٛمقم إمم اًمؽمسم٦م

اطمٞم٤مئٞمت٤من قمغم ُمقرد ُم٤م، وم٘مـد يـ١مدي ذًمـؽ إمم 

شمٜم٤مىمص ذم قمدد أطمد اعمٜم٤مومسلم أو اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمـف 

هن٤مئٞم٤ًم. وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م يٙمقن أطمد إٟمقاع أيمثر ُم٘مدرة 

ويمٗم٤مءة ُمـ إظمر قمغم اؾمتٖمالل ُمـقرد ُمٕمـلم. 

وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، ومسقف ًمــ يٙمـقن ُمــ طمّمـ٦م 

٤مومس إظمر ؾمقى اًمٜمـزر اًمٞمسـػم ُمــ اًمٜمقع اعمٜم

 اعمقرد اعمتٜم٤مومس قمٚمٞمف. 

 هذا، ويٙمقن اًمتٜم٤مومس سملم إطمٞم٤مء قمغم إؿمٙم٤مل أشمٞم٦م:

 الخىافغ ؤلاقصائي
ىم٤مم سمٕمض قمٚمامء اًمبٞمئ٦م سم٢مضمراء دم٤مرب خمتؼمي٦م ًمدراؾمـ٦م اًمتٜمـ٤مومس ُمـ٤م سمـلم إطمٞمـ٤مء. إذ 

تػميـ٤ًم. واظمتـ٤مروا ىم٤مُمقا، ُمثاًل، سم٠مظمذ أٟم٤مسمٞم٥م اظمتبـ٤مر وووـٕمقا ذم داظمٚمٝمـ٤م ـمٕم٤مُمـ٤ًم سمٙم

دراؾم٦م ٟمققملم ُمـ اًمٙم٤مئٜمـ٤مت إطم٤مديـ٦م اخلٚمٞمـ٦م شمـدقمك اًمب٤مراُمٞمسـٞمقم. ومزرقمـقا ٟمـقع 

 
 
 

 خجنما تكون الؾريزٌ مستركٌ بجن مؾترزجن.. 
 ؽأن التناؽس بجنوما يكون علٍ أسده
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Paramecium caudtum  ذم اٟمبقب اظمتب٤مر ُمست٘مؾ وٟمـقعParamecium aurelia  ذم

اٟمبقب أظمر، وُم٤م يم٤من إٓ أن شمٙم٤مصمر يمال اًمٜمققملم ومٞمٝمام سمِمٙمؾ ـمبٞمٕمل. ًمٙمــ طمٞمـٜمام شمـؿ 

يٛمقت دائاًم ٕن اًمٜمقع إظمـر  P.caudtumد، يم٤من ٟمقع مجٕمٝمام ذم اٟمبقب اظمتب٤مر واطم

((P.aurelia  يم٤من أيمثر يمٗم٤مءة ُمٜمف ذم اعمٜم٤مومس٦م قمغم اًمبٙمؽمي٤م. وهلذا يٓمٚمـؼ قمٚمـامء اًمبٞمئـ٦م

ًمقصػ احل٤مٓت اًمتل جيري ومٞمٝم٤م  Competitive exclusionشمٕمبػم اًمتٜم٤مومس اإلىمّم٤مئل 

ٜم٤مومس٦م قمغم اعمقرد اعمحدود إىمّم٤مء ٟمقع ُمٕملم ُمـ آطمٞم٤مء ُمـ جمتٛمع اطمٞم٤مئل ُم٤م سمسب٥م اعم

طمٞمٜمام يستٝمٚمؽ أطمد إٟمقاع احلٞم٦م اعمـقرد  حيدثٟمٗمسف. وقمٚمٞمف وم٠من اًمتٜم٤مومس اإلىمّم٤مئل 

 اعمحدود سمٙمٗم٤مءة أقمغم مم٤م يٗمٕمٚمف اًمٜمقع إظمر.

ُمـ إُمثٚم٦م اعمِمٝمقرة إظمرى قمـ اًمتٜم٤مومس آطمٞم٤مئل ذم اًمٓمبٞمٕم٦م هـق دراؾمـ٦م 

٤من قمـغم اُمتـداد اًمسـ٤مطمؾ أضمري٧م قمغم ٟمققملم سمحريلم ُمـ هـداسمٞم٤مت آرضمـؾ يٕمٞمِمـ

. إذ يتقاضمــد Chthamalus stellatusو  Balanus balanoidesآؾمــٙمتٚمٜمدي، مهــ٤م 

يمٚمٞمٝمام ذم اعمٜمٓم٘م٦م اعمحّمقرة ُم٤م سملم ٟمٓم٤مق اعمد واجلزر، طمٞمـ٨م شمٜمٙمِمـػ هـذه اعمٜمٓم٘مـ٦م 

، ومـ٠من يمـال 3 – 1ويٜمحن قمٜمٝم٤م ُم٤مء اًمبحر ذم طم٤مًم٦م اجلزر. وُمثٚمام يتْم  ُمـ اًمِمـٙمؾ 

دمٛمٕم٤ًم ظم٤مص٤ًم هبام وٛمـ هذا اًمٜمٓم٤مق ُمــ اعمٜمٓم٘مـ٦م اًمسـ٤مطمٚمٞم٦م.  هذيـ اًمٜمققملم يِمٙمالن

. Balanusحيتؾ اجلزء اًمٕمٚمقي ُمـ اًمّمخقر سمٕمٙمس اًمٜمقع إظمر  Chthamalusومٜمقع 

وىمد شمبلم ًمدى قمٚمامء اًمبٞمئ٦م أن هذا آظمتالف يرضمع ضمزئٞم٤ًم إمم قم٤مُمؾ اعمٜم٤مومس٦م. ومحٞمـٜمام 

ٜمٓم٘م٦م اًمس٤مطمٚمٞم٦م اًمسٗمٚمٞم٦م، إمم اعم Chthamalusشمؿ ٟم٘مؾ صخرة ُمٖمٓم٤مة هبداسمٞم٤مت ُمـ ٟمقع 

سمدى أن هذا اًمٜمقع سم٢مُمٙم٤مٟمف اًمٕمٞمش واًمتٙمٞمـػ ُمـع اًمٔمـروف ذم هـذه اعمٜمٓم٘مـ٦م. ًمٙمــ 

قمغم اًمّمخرة صمؿ ُم٤م ًمب٨م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أن شمقـمـ  Balanusهقم٤من ُم٤م زطمػ اًمٜمقع إظمر 

ومقىمٝم٤م يم٤مُمٚم٦ًم ـم٤مردًا اًمٜمقع إظمر ٟمحق اجلزء إقمغم. وقمغم هذا ظمٚمـص اًمٕمٚمـامء إمم أن 

. وقمـغم اًمـرهمؿ ُمــ Chthamalus شمٕمٛمؾ قمغم شمْمٞمٞمؼ ٟمٓم٤مق شمقاضمد اًمٜمقع اعمٜم٤مومس٦م إٟمام

 Balanusُمـ اًمٕمٞمش ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمسٗمغم، وم٠من ُمٜم٤مومسـ٦م ٟمـقع  Chthamalusإُمٙم٤مٟمٞم٦م ٟمقع 

ًمف ُمٜمٕمتف ُمـ اًم٘مٞمـ٤مم سمـذًمؽ. وًمٙمــ ذم اجلـزء اًمٕمٚمـقي ُمــ اًمّمـخقر، ٓ جيـد ٟمـقع 
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Chthamalus ٤مف قمٜمـد اٟمحسـ٤مر ُمـ يٜم٤مومسف هٜم٤مك ٕن سمقؾمٕمف اًمٕمٞمش ذم فمروف اجلٗم

 ومٕمؾ ذًمؽ. Balanusُم٤مء اًمبحر ومٞمام ٓ يستٓمٞمع ٟمقع 
    

 
 (: اًمتٜم٤مومس آطمٞم٤مئل سملم ٟمققملم ُمـ هداسمٞم٤مت آرضمؾ وٛمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمس٤مطمٚمٞم٦م.3 – 1اًمِمٙمؾ )

 

 الخىافغ اإلاؤدي إلى جقليص حجم اإلاىئل
أن هـذا ؾمب٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أمهٞم٦م اًمدور اًمتل ي١مديف اعمقئؾ سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٙم٤مئـ احلل. قمـغم 

اًمدور ىمد يتٗم٤موت سمحس٥م اًمتٗم٤مقمالت ُمع أٟمقاع اطمٞم٤مئٞم٦م أظمرى. وهلـذا، يٚمجـ٠م قمٚمـامء 

اًمبٞمئ٦م إمم اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م يسٛمك سم٤معمقئؾ إؾم٤مد واعمقئؾ اًمٗمٕمكم ًمٚمٙمـ٤مئـ احلـل. وم٠مُمـ٤م 

ومٞم٘مّمد سمـف ذًمـؽ اعمـدى ُمــ اًمٔمـروف اًمتـل  Fundamental nicheاعمقئؾ إؾم٤مد 

ذم فمٚمف وذًمؽ اعمدى ُمــ اعمـقارد اًمـذي يسـتٓمٞمع  يٛمٙمـ ًمٚمٙم٤مئـ احلل اًمٕمٞمش واًمب٘م٤مء

سمٛمقضمبف اؾمتٖمالهل٤م. وًمٙمـ هم٤مًمب٤ًم ُم٤م شمٕمٛمؾ اعمٜم٤مومس٦م وآومؽماس قمغم شم٘مٚمٞمص إُمٙم٤مٟمٞمـ٤مت 

 Realized nicheاؾمتٗم٤مدة اًمٙم٤مئـ احلل ُمـ شمٚمؽ اعمدي٤مت. وهٜمـ٤م يـؼمز اعمقئـؾ اًمٗمٕمـكم 

ت احلٞمـ٦م اًمذي ي٘مّمد سمف ذًمؽ اجلزء ُمـ اعمقئؾ اًمـذي شمتقاضمـد ومٞمـف سم٤مًمْمـبط اًمٙم٤مئٜمـ٤م

 (. 3 – 1وشمستٖمؾ ومٕمٚمٞم٤ًم اعمقارد اعمت٤مطم٦م ومٞمف )أٟمٔمر اًمِمٙمؾ 
 

 اإلاىافعت وحغيير الصفاث
إن ًمٚمتٜم٤مومس ىمدرة قمغم اًمت٠مصمػم ذم ـمبٞمٕم٦م أي جمتٛمع اطمٞم٤مئل شم٠مصمػمًا سم٤مًمٖم٤ًم. وم٘مد يتٖمػم ىم٤مٟمقن 

اًمتٜم٤مومس سملم إطمٞم٤مء وٛمـ جمتٛمع ُم٤م سمحس٥م ومقز اعمتٜم٤مومسلم أو ظمسـ٤مرهتؿ أو سمسـب٥م 
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ٗمػ ُمـ ؿمدة اًمتٜم٤مومس. وطمٞمٜمام شمقضمد ومـقارق سمـلم اعمتٜم٤مومسـلم يٜمِمـط ٟمِمقء ومقارق خت

قم٤مُمؾ آٟمت٘م٤مء اًمٓمبٞمٕمل، ظمّمقص٤ًم ذم طم٤مًم٦م شمـداظمؾ ُمقائـؾ اعمتٜم٤مومسـلم ُمـع سمٕمْمـٝم٤م. 

ويدقمك هذا اًمٜمِمقء ذم اًمٗمقارق سملم صـٗم٤مت اًمٙم٤مئٜمـ٤مت احلٞمـ٦م اًمٜم٤مؿمـت قمــ اعمٜم٤مومسـ٦م 

يٕمـد ـمري٘مـ٦م ًمٚمحـد  . ذًمؽ أن هذا اًمتٖمٞمػمCharacter displacementسمتٖمٞمػم اًمّمٗم٤مت 

 ُمـ شمداظمؾ اعمقائؾ ُمع سمٕمْمٝم٤م. 

 اًمْمــربُمث٤مًٓ قمـ هذا  Galapagosشمٕمد ُمٜم٤مىمػم قمّم٤مومػم ضمزيرة همالسم٤ميمقس 

ُمـ اعمٜم٤مومس٦م. إذ شمتٖمذى يمثػم ُمـ هذه اًمٕمّمـ٤مومػم اعمتجـ٤مورة قمـغم أـمٕمٛمـ٦م شمقومرهـ٤م هلـ٤م 

سمٕمض اًمٜمب٤مشم٤مت ذم اجلزيرة. ومْماًل قمــ ذًمـؽ، ومـ٠من هـذه اًمٕمّمـ٤مومػم شمتٜمـ٤مول همـذائٝم٤م 

طمجؿ اًمٓمٕم٤مم اعمت٤مح وطمجؿ ُمٜم٤مىمػمه٤م. ومٕمٜمد ُم٘م٤مرٟمـ٦م طمجـؿ ُمٜم٘مـ٤مر يمـؾ ٟمـقع  سمحس٥م

سمحجؿ ُمٜم٤مىمػم إٟمقاع إظمرى، فمٝمر أن أيمؼم ومرق ذم طمجؿ اعمٜم٤مىمػم ي٘مع سمـلم إٟمـقاع 

(. وًمذا وم٠من آظمتالف ذم طمجؿ 3 – 2اًمتل شمتِم٤مرك اًمٕمٞمش ذم هذه اجلزيرة )اًمِمٙمؾ 

ُمـ اًمٓمٞمقر ٕٟمف ؾمـٛم  ًمٙمـؾ ُمٜمٝمـ٤م  اعمٜم٤مىمػم ىمٚمؾ ُمـ طمّمقل اًمتٜم٤مومس سملم هذه إٟمقاع

 سم٤مًمتٖمذي قمغم طمجؿ خمتٚمػ ُمـ اًمٓمٕم٤مم.

 
(: شمٖمٞمػم صٗم٤مت وأؿمٙم٤مل ُمٜم٤مىمػم قمّم٤مومػم ضمزيرة همالسم٤ميمقس سمحس٥م ٟمقع اًمٓمٕم٤مم                   3 – 2اًمِمٙمؾ )

 يمقؾمٞمٚم٦م ًمتجٜم٥م اعمٜم٤مومس٦م.
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 اإلاىافعت وجقاظم اإلاىسد
ٟمقاع اعمتِم٤مهب٦م اًمتـل حتتـ٤مج إمم اعمـقرد ُمـ اعمرضم  أن يٙمقن اًمتٜم٤مومس قمغم أؿمده سملم إ

ٟمٗمسف. ومٕمٜمدُم٤م يتقاضمد ٟمققم٤من ُمتِم٤مهب٤من ُمـ إٟمقاع، وم٘مد يٕمٛمؾ يمـؾ ٟمـقع ُمـٜمٝمام قمـغم 

دمٜم٥م اًمتٜم٤مومس ُمع اًمٜمقع إظمـر وذًمـؽ سم٤مؾمـتٖمالل ضمـزء ُمٕمـلم ُمــ اعمـقرد اعمتـ٤مح. 

. ويٕمد ُمثـ٤مل Resource partitioningويسٛمك هذا اًمٜمٛمط ُمـ اعمٜم٤مومس٦م سمت٘م٤مؾمؿ اعمقرد 

اًمتل شمٕمٞمش ذم هم٤مسم٤مت اًمّمـٜمقسمر، اًمـذي ؾمـبؼ قمروـف ذم صـدر هـذا  ٖمردةٓمٞمقر اعمًما

 اًمٙمت٤مب ُمث٤مًٓ ممت٤مزًا قمغم هذه احل٤مًم٦م )راضمع اًمٗمّمؾ إول(. 
 

 الافتراط

 

، ىمٞمــ٤مم ٟمــقع ُمٕمــلم ُمـــ إطمٞمــ٤مء ويــدقمك سمــ٤معمٗمؽمس Predationي٘مّمــد سمــ٤مٓومؽماس 

Predator ُمٜمـف، ومٞمـدقمك ذاك ، سم٠ميمؾ واًمتٝم٤مم ٟمـقع أظمـر ُمــ اًمٙم٤مئٜمـ٤مت يمٚمـف أو ضمـزء

. ويٕمد آومؽماس ىمقة ومٕم٤مًم٦م ذم أي جمتٛمع اطمٞم٤مئل. إذ شم١مصمر اًمٕمالىمـ٦م ُمـ٤م Preyسم٤مًمٗمريس٦م 

سملم اعمٗمؽمس واًمٗمريس٦م ذم طمجؿ يمؾ مج٤مقم٦م اطمٞم٤مئٞم٦م يمام شمـ١مصمر ذم ُمٙمـ٤من شمقاضمـده٤م وذم 

ـمري٘م٦م قمٞمِمٝم٤م. وقم٤مدًة ُم٤م يتٛمثؾ آومؽماس سم٤مًمٚمقاطمؿ )اًمتل شمتٖمـذى قمـغم احلٞمقاٟمـ٤مت( 

شمتٖمذى قمغم اًمٜمب٤مشم٤مت(. ويٛمٙمـ ًمٙمثػم ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت أن شم١مدي دورًا  ٤مًمٕمقاؿم٥م )اًمتلسمو

ُمزدوضم٤ًم، ومت٤مرًة شمٙمقن ُمٗمؽمؾم٤مت وشم٤مرًة أظمـرى شمٙمـقن ومريسـ٦م ًمٖمػمهـ٤م. وشمٕمـد مجٞمـع 

 اًمٙم٤مئٜم٤مت همػم ذاشمٞم٦م اًمتٖمذي٦م أُم٤م ُمٗمؽمؾم٤مت أو ُمتٓمٗمالت أو يمٚمٞمٝمام ُمٕم٤ًم. 
 

 الىظائل الهجىميت للمفترظاث
آٟمت٘مـ٤مء اًمٓمبٞمٕمـل، اًمٕمديـد ُمــ اًمقؾمـ٤مئؾ  ًم٘مد ـمقرت اعمٗمؽمؾم٤مت ًمٜمٗمسـٝم٤م، سمحٙمـؿ

اهلجقُمٞم٦م اًمتل متّٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمٕمثقر قمغم ومرائسٝم٤م واصـٓمٞم٤مده٤م واًمتٝم٤مُمٝمـ٤م. ومٕمـغم ؾمـبٞمؾ 

اعمث٤مل، شمتٛمتع إومٕمك اعمجٚمجٚم٦م )ذات اجلرس( سمح٤مؾم٦م ؿمؿ طم٤مدة وسمٗمتح٤مت ُمتحسس٦م 

ًمٚمحرارة شم٘مع حت٧م أٟمٗمٞمٝم٤م. إذ متّٙمـ هذه اًمٗمتح٤مت إومٕمك ُمـ اًمٙمِمػ قمــ اًمٗمـرائس 
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وات اًمدم احل٤مر، طمتك ذم اًمٔمالم احل٤مًمؽ. يمام ذ

شمســتخدم اًمٙمثــػم ُمـــ إومــ٤مقمل اًمســّؿ ًمِمــؾ 

  ومريستٝم٤م أو ىمتٚمٝم٤م.

ُمـ اًمقؾم٤مئؾ إظمرى اعمسـ٤مقمدة قمـغم 

آومؽماس اًمِمبٙم٤مت اًمالص٘م٦م اًمتل شمستخدُمٝم٤م 

اًمٕمٜم٤ميم٥م ًمإلُمس٤مك سمٗمريستٝم٤م، وإؾمٜم٤من احل٤مدة 

اخل٤مرىمـ٦م اًمتـل  واًمنقمــ٦م، اًمذئ٤مب وُمٕمٔمؿ اًمسٜمقري٤مت حؿ وشم٘مٓمٞمٕمف ًمدىٚمًمتٛمزيؼ اًم

واجلٚمـد اعمـرىمط ًمٚمٜمٛمـقر اًمـذي يٛمٜمحٝمـ٤م  ،شمتٛمتع هب٤م اًمٗمٝمقد اًمّمٞم٤مدة عمٓم٤مردة ومريستٝم٤م

إُمٙم٤مٟمٞم٦م متقيف ومريستٝم٤م سملم احلِم٤مئش. يمام شمتٛمتع ُمٕمٔمـؿ اًمٕمقاؿمـ٥م سمٗمٙمـقك وأؾمـٜم٤من 

 متّٙمٜمٝم٤م ُمـ ىمٓمع اًمٜمب٤مشم٤مت اًم٘م٤مؾمٞم٦م وىمْمٛمٝم٤م وُمْمٖمٝم٤م. 

حلّمقل قمـغم اًمٓمٕمـ٤مم، ومـٞمام شمٕمتٛمـد هذا ويٕمتٛمد سم٘م٤مء اعمٗمؽمس قمغم ىمدرشمف ذم ا

اًمٗمريس٦م ذم سم٘م٤مئٝم٤م قمغم ىمدرهت٤م ذم دمٜم٥م إُمسـ٤مك اعمٗمؽمؾمـ٤مت هبـ٤م. وًمـذًمؽ، وم٘مـد يمـ٤من 

ًمالٟمت٘م٤مء اًمٓمبٞمٕمل دور أيْم٤ًم ذم ضمؼم اًمٗمرائس قمغم أن شمٓمقر ًمٜمٗمسٝم٤م وؾم٤مئؾ متّٙمٜمٝم٤م ُمــ 

     اهلروب ُمـ ُمٗمؽمؾم٤مهت٤م أو حت٤مؿمٞمٝم٤م أو آومالت ُمٜمٝم٤م سم٠مي ؿمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل.
 

 ائل الذفاعيت لذي الفشائغالىظ
ًمٚمٗمرائس، يمام ذيمرٟم٤م، وؾم٤مئٚمٝم٤م اًمدوم٤مقمٞمـ٦م اخل٤مصـ٦م ًمٚمـتخٚمص ُمــ اعمٗمؽمؾمـ٤مت. وهـل 

 شمتٜمقع سملم اًمٗمرائس احلٞمقاٟمٞم٦م واًمٜمب٤مشمٞم٦م. ًمٜمتبلم يمٚمٞمٝمام:
    

 وطبئم دفبع انفزائض انحيىاويخ

سمقؾمع احلٞمقاٟم٤مت أن شمتالرم إُمس٤مك اعمٗمؽمؾم٤مت هب٤م سمقؾم٤مئؾ قمـدة. ومـبٕمض احلٞمقاٟمـ٤مت 

سمٛمجرد اىمؽماب اعمٗمؽمس، وسمٕمْمٝم٤م إظمر يٚمج٠م إمم آظمتب٤مء أو يتٔم٤مهر قمـغم هٞمئـ٦م شمٗمر 

رء ٓ يّمٚم  ًمأليمؾ. وهٜم٤مك ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ُمـ يستخدم ُمٔم٤مهر ظم٤مدقم٦م، يم٠من شمٙمقن 

إلظم٤موم٦م اعمٗمـؽمس. يمـام أن ًمـدى احلٞمقاٟمـ٤مت وؾمـ٤مئؾ  قٟم٤ًم ومهٞم٦م أو رؤوؾم٤ًم يم٤مذسم٦مقمٞمهل٤م 

 
 

 ..مجزات خراريٌ لكسف ؽراُزوالألؽعٍ المجللٌ 
 جعلت منوا مؾترزًا سرزاً 
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ون ؾمٛمقُم٤ًم ويستخدم أًمقاٟم٤ًم سمراىمـ٦م ًمتحـذير دوم٤مع يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م، ومٛمثاًل يٗمرز وٗمدع إُم٤مز

 اعمٗمؽمؾم٤مت ُمـ ؾمٛمٞمتف.

 
 
 
 
 

 
 

، ي٘مـقم ٟمـقع ُمٕمـلم ُمــ اًمٙم٤مئٜمـ٤مت احلٞمـ٦م Mimicryذم طم٤مًم٦م اًمتٜمٙمـر اًمبٞمئـل 

سمٛمح٤ميم٤مة ٟمقع أظمر واًمتِمبف سمف مت٤مُم٤ًم. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، حت٤ميمل أومٕمك اعمٚمؽ همػم اعم١مذيـ٦م 

يمـام ٤م اًمؼماىم٦م ذم اًمتحذير ُمـ اومؽماؾمـٝم٤م. إومٕمك اعمرضم٤مٟمٞم٦م اًمس٤مُم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ أًمقاهن

شمتِمبف ومراؿم٦م اعمٚمؽ سم٤مًمٗمراؿم٦م إُمريٙمٞم٦م اعمٕمرووم٦م سم٤مؾمؿ وم٤مينوي ُمــ طمٞمـ٨م احلجـؿ 

واًمِمٙمؾ وإًمقان. ويٕمت٘مد أن إومم ُمستس٤مهم٦م اًمٓمٕمؿ ًمـدى اًمٓمٞمـقر، قمـغم قمٙمـس 

 .اًمث٤مٟمٞم٦م. وهبذا شمٜمجق اًمٗمراؿم٦م إُمريٙمٞم٦م ُمـ اًمٓمٞمقر سمٗمْمؾ شمِم٤مهبٝم٤م ُمع ومراؿمـ٦م اعمٚمـؽ

 .  Batesian mimicryيدقمك هذا اًمِمٙمؾ ُمـ اًمتٜمٙمر سم٤مًمتٜمٙمر اًمب٤مشمسٞمٜمل و

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وحيـدث طمٞمـٜمام ، Mullerian mimicryيدقمك اًمِمٙمؾ إظمر سم٤مًمتٜمٙمر اعمقًمري 

ن أو أيمثر ُمـ إطمٞم٤مء اخلٓمرة أو اعم٘مززة ُمتِم٤مهبلم ذم ُمٔمٝمرمه٤م. ومٕمغم ؾمبٞمؾ ٤ميبدو ٟمققم

 
 

 
 

 زرعوف الورقٌ الذضراء..
 يذدع المؾترزات بكونى سًء ِ يشلد لألكل

 
 األؽعٍ المرجانجٌ الزامٌ..

 لمؾترزاتألوانوا البراقٌ إسارة تخذير ل

 
 

 تتسبى بنؾس ألوان  ..الملك غجر المؤذيٌأؽعٍ 
 األؽعٍ المرجانجٌ لتبعد ذطر المؾترزات عنوا

 

 
 
 

 يخمل الزم ؽً ضؾدع األمازون الزام..
 ويتلون بألوان براقٌ.. لتخذير المؾترزات جزمى
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سم٤مسمػم سم٠مٟمامط ُمتِم٤مهب٦م ُمـ اخلٓمـقط اعمتٕم٤مىمبـ٦م اًمٕمديد ُمـ أٟمقاع اًمٜمحؾ واًمد شمتٜمٙمراعمث٤مل، 

اًمّمٗمراء واًمسـقداء اًمٚمـقن. ويسـتٗمٞمد يمـال اًمٜمـققملم ُمــ هـذا اًمِمـٙمؾ ًمٚمتٜمٙمـر ٕن 

 اعمٗمؽمؾم٤مت شمٕمٚمٛم٧م دمٜم٥م اًمٙم٤مئٜم٤مت ذات اعمٔمٝمر اعمتِم٤مسمف.

   
 وطبئم دفبع انفزائض انىجبتيخ

اٟمـ٤مت، سمـؾ أن ٓ شمستٓمٞمع اًمٜمب٤مشم٤مت أن شمٚمقذ سم٤مًمٗمرار ُمـ ُمٗمؽمؾمـ٤مهت٤م ُمـثٚمام شمٗمٕمـؾ احلٞمق

اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م سمدًٓ قمـ ذًمؽ ـمقر ًمٜمٗمسف وؾم٤مئؾ دوم٤مقمٞم٦م حتٛمٞمـف ُمــ إيمـؾ وآًمتٝمـ٤مم. 

ويٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ هذه اًمقؾم٤مئؾ إمم ومٞمزي٤مئٞم٦م وأظمرى يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م. وم٠مُم٤م اًمقؾم٤مئؾ اًمٗمٞمزي٤مئٞمـ٦م، 

يم٤مٕؿمقاك واًمٜمتقءات احل٤مدة واًمِمٕمػمات اًمٚمزضم٦م وإوراق اًم٘م٤مؾمٞم٦م، ومٝمل شمٕمٛمؾ قمغم 

اًمٜمب٤مت. وأُم٤م وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًمسٛمقم واعمـقاد  زي٤مدة صٕمقسم٦م اًمتٝم٤مم

اعمٝمٞمج٦م واعمذاق اًمالذع، ومٝمل هم٤مًمب٤ًم ُم٤م شمٙمقن قمب٤مرة قمـ ٟمقاشم٩م صم٤مٟمقي٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتـ٠ميٞمض 

. وُمثـ٤مل Secondary compoundsاًمتل ي٘مقم هب٤م اًمٜمب٤مت ومتسٛمك سم٤معمريّمبـ٤مت اًمث٤مٟمقيـ٦م 

ٗمـ٦م شمٚمؽ اعمريّمب٤مت اًمث٤مٟمقيـ٦م اًمتـل شم٘مـقم سم٤مًمقفمٞم

، اًمـذي Strychnineاًمدوم٤مقمٞم٦م ُم٤مدة اإلؾمؽميمٜملم 

شمٜمتجـف اًمٜمب٤مشمــ٤مت ُمـــ اًمٗمّمــٞمٚم٦م اإلؾمــؽمويمٜمٞم٦م، 

اًمتـل يٜمتجٝمـ٤م  Nicotineوأيْم٤ًم ُم٤مدة اًمٜمٞمٙمقشملم 

ٟمب٤مت اًمتبغ. أُم٤م ؿمجر اًمٚمبالب اًمس٤مم واًمبٚمـقط 

اًمس٤مم ومٞمٜمتج٤من ُم٤مدة يمٞمامئٞم٦م ُمٝمٞمج٦م شمسب٥م إصم٤مرة 

ـــدى سمٕمـــض  طمس٤مؾمـــٞم٦م ؿمـــديدة ًمٚمجٚمـــد ًم

 احلٞمقاٟم٤مت. 

 

 

 

 

 
 

 سجر اللبّب الزام.. يؾرز علٍ أرواقى
موججٌ تزبب خزازجٌ سديدة لكل من كجماُجٌ مادة 

 كوزجلٌ للدؽاع عن نؾزى يلمزوا
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 الخهافل
 

هق قمالىم٦م محٞمٛم٦م ـمقيٚم٦م إُمد شم٘مقم سمـلم ومـرديـ ُمــ اًمٙم٤مئٜمـ٤مت  Symbiosisاًمتٙم٤مومؾ 

احلٞم٦م. وشمٙمقن هذه اًمٕمالىم٦م اًمتٙم٤مومٚمٞم٦م قمغم صمالصم٦م أؿمٙم٤مل، هل: اًمتٓمٗمؾ وشمبـ٤مدل اعمٜمٗمٕمـ٦م 

ومٝمق قمالىم٦م شم١مدي إمم شمرضر أطمد اًمٙم٤مئٜملم ومـٞمام  Parasitismوآقمتٞم٤مش. وم٠مُم٤م اًمتٓمٗمؾ 

ومٝمـل اًمٕمالىمـ٦م اًمتـل حيّمـؾ  Mutualismأُمـ٤م شمبـ٤مدل اعمٜمٗمٕمـ٦م يٜمتٗمع اًمٙم٤مئـ إظمـر. و

اٟمتٗمـ٤مع  Commensalismسمٛمقضمبٝم٤م يمال اًمٙم٤مئٜملم قمغم وم٤مئدة ُم٤م. ومٞمام ي٘مّمد سم٤مٓقمتٞم٤مش 

 شمرضره.وٓ ٤مسمؾ قمدم اؾمتٗم٤مدة اًمٙم٤مئـ إظمر أطمد اًمٙم٤مئٜملم ذم ُم٘م

 ًمٜم٠ميت أن إمم شمٜم٤مول هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًمثالصم٦م سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ:

 الخطفل
، Hostًمتٓمٗمؾ آومؽماس ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أن أطمد اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م، اعمسـٛمك سم٤معمْمـٞمػ يِمبف ا

. ًمٙمــ اًمتٓمٗمـؾ، Parasiteيٚمحؼ سمف رضر ومٞمام يٜمتٗمع اًمٙم٤مئـ إظمر، اعمسٛمك سمـ٤مًمٓمٗمٞمكم 

ل ذم اًمٕمـ٤مدة إمم ُمـقت ُمبـ٤مذ ـوقمغم ظمالف يمثػم ُمــ أؿمـٙم٤مل آومـؽماس، ٓ يٗمْمـ

ػ عمدة ـمقيٚم٦م ىمبؾ أن ي٘متٚمـف. ًمٚمٛمْمٞمػ. ومبِمٙمؾ قم٤مم، ئمؾ اًمٓمٗمٞمكم ي٘مت٤مت قمغم اعمْمٞم

ـّ واًم٘مٛمؾ واًمٕمٚمؼ واًمؼماهمٞم٨م واًم٘مراّد واًمبٕمقض اًمتل شمب٘مك  وشمسٛمك ـمٗمٞمٚمٞم٤مت ُمثؾ اعم

. أُمـ٤م Ectoparasitesشم٘مت٤مت قمغم اجلزء اخل٤مرضمل ُمـ ُُمْمٞمٗمٝم٤م سم٤مًمٓمٗمٞمٚمٞمـ٤مت اخل٤مرضمٞمـ٦م 

اًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت اًمتـل شمٕمـٞمش ذم داظمـؾ ضمسـؿ ُمْمـٞمٗمٝم٤م ومتـدقمك سم٤مًمٓمٗمٞمٚمٞمـ٤مت اًمداظمٚمٞمـ٦م 

Endoparasites . وُمـــ اًمٓمٗمٞمٚمٞمــ٤مت اًمداظمٚمٞمــ٦م

اًمِمٝمػمة اًمديدان اًم٘مٚمبٞم٦م واًمٗمػموؾم٤مت اعمروٞم٦م 

ــ ــدان اًمِم ــد ريٓمٞم٦م. وـواًمدي ــ٤مء ىم ــ٤من ًمالٟمت٘م يم

اًمٓمبٞمٕمل دور ذم ضمٕمؾ اًمٓمٗمٞمكم يستٖمؾ ُمْمـٞمٗمف 

أسمِمع اؾمتٖمالل. وم٤مًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت ذم اًمٕم٤مدة ظُمٚم٘مـ٧م 

رحيٞم٦م واًمٗمسـٚمجٞم٦م ًمـتامرس ـُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتِمـ

 اًمتٓمٗمؾ ـمقال طمٞم٤مهت٤م.

 
 
 

 تعد الديدان السريطجٌ من الطؾجلجات الداذلجٌ..
 وتقضً خجاتوا كلوا ؽً ازتػّل جوف مضجؾوا
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ٞم٤مت شم٠مصمػم ؾمٚمبل ىمقي قمغم صح٦م اعمْمٞمػ وقمغم شمٙم٤مصمره. ىمد يٙمقن ًمٚمٓمٗمٞمٚم

وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، وم٘مد ـمقرت اعمْمٞمٗم٤مت جمٛمققم٦م ُمـ اًمدوم٤مقم٤مت ًمتحّملم ٟمٗمسٝم٤م ُمـ 

اًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت. ويٕمد اجلٚمد وؾمٞمٚم٦م دوم٤مقمٞم٦م ُمٝمٛم٦م شم٘مل اعمْمٞمػ ُمـ اظمؽماق اًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت 

جلسٛمف. يمام شمٕمد اًمدُمقع واًمبّم٤مق واعمخ٤مط وؾم٤مئؾ دوم٤مقمٞم٦م أوًمٞم٦م ود أي ظمرق ُمـ 

ؾ اًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت ًمٚمٕمٞمقن أو ًمٚمٗمؿ أو ًمألٟمػ. وذم إظمػم شمٕمٛمؾ ظمالي٤م اجلٝم٤مز اعمٜم٤مقمل ىمب

 اًمتل شمٜمج  ذم اظمؽماق هذه اًمدوم٤مقم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م.ُمـ شمٚمؽ قمغم ُمٝم٤ممج٦م اًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت 

ىمد شمٙمقن يمثػم ُمـ اًمٗمٓمري٤مت واًمٜمب٤مشم٤مت اعمتسٚم٘م٦م ـمٗمٞمٚمٞم٦م ذم ـمبٞمٕمتٝم٤م أيْم٤ًم. 

ومٛمثاًل، يٗم٘مد اًمٜمب٤مت اعمٕمؽمش ُم٤مدشمف اخلرضاء 

وأوراىمف ظمالل ُمراطمؾ ٟمٛمقه طمتك يّمؾ إمم 

ُمرطمٚم٦م قمدم اًم٘مدرة قمغم صٜمع همذائف سمٜمٗمسف. 

وًمتٕمقيض ذًمؽ، ي٘مقم هذا اًمٜمب٤مت سم٤محلّمقل 

قمغم اًمٖمذاء ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت اعمْمٞمٗم٦م ًمف اًمتل يٜمٛمق 

ويتسٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م، سمٕمد همرس ُم٤م يِمبف إؾمٜم٤من ذم 

 ضمسد اًمٜمب٤مت إظمر واُمتّم٤مص همذائف ُمٜمٝم٤م.
 

 جبادل اإلاىفعت
٘م٧م اإلؿم٤مرة، وم٠من شمب٤مدل اعمٜمٗمٕم٦م هق قمالىم٦م حيّمؾ سمٛمقضمبٝم٤م يمال اًمٓمـروملم ُمــ ُمثٚمام ؾمب

إظمر. وشمٙمقن سمٕمض اًمٕمالىم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م  اًمٓمرفاًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م قمغم سمٕمض اعمٜمٗمٕم٦م ُمـ 

ٓ يستٓمٞمع اًمٕمٞمش سمدون وضمقد  لمومٜمٗمٕم٦م محٞمٛم٦م ضمدًا ًمدرضم٦م أن أطمد اًمٓمرقمغم شمب٤مدل اعم

 اًمٓمرف إظمر. 

ٕم٦م ذم اًمٕم٤ممل هق اًمتٚم٘مٞم . وشمدقمك احلٞمقاٟم٤مت اًمتل ُمـ أهؿ قمالىم٤مت شمب٤مدل اعمٜمٗم

، وأُمث٤مهلـ٤م اًمٜمحـؾ Pollinatorsشمٜم٘مؾ طمبقب اًمٚم٘م٤مح سملم اًمٜمب٤مشم٤مت اًمزهري٦م سم٤معمٚم٘محـ٤مت 

ك  واًمٗمراش واًمذسم٤مب واخلٜم٤مومس واخلٗمـ٤مومٞمش واًمٓمٞمـقر. ومـ٤مًمزهرة شمٙمـقن سمٛمث٤مسمـ٦م َذَ

عم٘م٤مسمـؾ ي٘مـقم دمذب إًمٞمٝم٤م اعمٚم٘مح٤مت سمٗمْمؾ إهمراء أًمقاهن٤م أو أؿمـٙم٤مهل٤م أو قمٓمرهـ٤م. ذم ا

 
 

 خول النبات المضجف.. يلتف النبات المعترش
 ويمتص العناشر الػذاُجٌ منى
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اًمٜمب٤مت قم٤مدًة سمتقومػم اًمٖمذاء ًمٚمٛمٚم٘مح٤مت، وذًمـؽ ذم صـقرة رطمٞمـؼ أو طمبـقب ًم٘مـ٤مح. 

وطمٞمٜمام يتٖمذى ُمٚم٘م  ُم٤م قمغم زهرة ُمٕمٞمٜم٦م، يٕمٚمؼ ومٞمف يمٛمٞمـ٦م ُمــ طمبـقب اًمٚم٘مـ٤مح اًمتـل 

 حيٛمٚمٝم٤م إمم زهرة أظمرى ُمـ اًمٜمقع ٟمٗمسف، وسمذًمؽ شمتٚم٘م  إزه٤مر ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م.

 ُمـ إُمثٚم٦م إظمرى قمغم شمب٤مدل اعمٜمٗمٕمـ٦م

هق اًمٕمالىم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سملم اًمٜمٛمـؾ وٟمبـ٤مت إىم٤مىمٞمـ٤م 

Acacia ــقف ــف ذم ضم ــؾ أقمِم٤مؿم ــل اًمٜمٛم . إذ يبٜم

إؿمقاك اًمْمخٛم٦م ًمِمجرة إىم٤مىمٞم٤م وحيّمؾ قمغم 

اًمٓمٕم٤مم ُمٜمٝم٤م. وسم٤معم٘م٤مسمؾ، ي٘مقم اًمٜمٛمؾ سمحامي٦م هذه 

اًمِمجرة ُمـ أيمالت إقمِم٤مب واحلنمات وُمـ 

 ُمزامح٦م اًمٜمب٤مشم٤مت اعمٜم٤مومس٦م هل٤م.

ل اعمٜمٗمٕم٦م هق اًمٕمالىم٦م سملم صمٛم٦م ُمث٤مل أظمر قمغم شمب٤مد

ومري٘مل ذم شمٜمزاٟمٞم٤م. ـمٞمقر اًمبٚمِمقن إسمٞمض واجل٤مُمقس إ

إذ شمٜمتٗمع هذه اًمٓمٞمقر وشمتٖمذى قمـغم طمٞمقاٟمـ٤مت صـٖمػمة 

ُمثؾ احلنمات واًمسح٤مزم اًمتل دمؼمه٤م طمريم٦م اجلـ٤مُمقس 

قمــؼم احلِمــ٤مئش قمــغم اخلــروج ُمـــ خم٤مسمئٝمــ٤م. وي٘متــ٤مت 

اًمبٚمِمقن إسمٞمض أيْم٤ًم سملم طملم وأظمر قمغم اًمٓمٗمٞمٚمٞمـ٤مت 

اعمقضمقدة قمغم ضمٚمد اجل٤مُمقس، أُم٤م اجلـ٤مُمقس ومٞمسـتٗمٞمد 

رات ـُمـ وضمقد اًمبٚمِمقن ذم شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م جلسٛمف ُمــ احلِمـ

 وختٚمٞمّمف ُمـ أذى اًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت.

 
 

 الاعخياػ
آقمتٞم٤مش هق اًمتٗم٤مقمؾ اًمذي حيّمؾ سمٛمقضمبف أطمد اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م قمغم وم٤مئدة ُمــ دون 

٤مط اًمٗمت٤مت اعمتب٘مـل ُمــ أن ي١مصمر ذًمؽ ذم اًمٜمقع إظمر. وم٤مًمٙم٤مئـ اًمذي يٕمت٤مش قمغم اًمت٘م

ـمٕم٤مم يم٤مئـ أظمـر شمسـٛمك ذم اًمٖم٤مًمـ٥م سم٤مًمٙم٤مئٜمـ٤مت اعمٕمت٤مؿمـ٦م. وقمٚمٞمـف هم٤مًمبـ٤ًم ُمـ٤م يٙمـقن 

 
 

 ..يتبادل سجر األقاقجا والنمل المنؾعٌ بجنوما
ؽاألول يوؽر المأوى والطعام والثانً يوؽر 

 الخمايٌ

 
 

 تتبادل طجور البلسون
 والجاموس األؽريقً المنؾعٌ..

 ؽكلجوما ينؾع األذر من ناخجٌ معجنٌ
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قمالىم٦م ُمـ ـمرف واطمد يٜمتٗمع ُمٜمٝم٤م أطمدهؿ ومٞمام ٓ جيٜمل اًمٓمـرف قمب٤مرة قمـ آقمتٞم٤مش 

إظمر ُمٜمٝم٤م أي٦م وم٤مئدة سم٤مًمرهمؿ ُمـ شم٘مديؿ ظمدُم٦م ًمٚمٓمرف إول. وُمع هذا، وم٠من اًمٕمالىم٦م 

٤م ٟمقع ُمـ اقمتٞم٤مش يم٤مئـ قمغم أظمر ىمد شمٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م قمالىمـ٦م ىم٤مئٛمـ٦م اًمتل شمبدو قمغم أهن

 قمغم شمب٤مدل اعمٜمٗمٕم٦م، وإن يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مومع اعمتب٤مدًم٦م سملم اًمٓمروملم همػم فم٤مهرة.

ُمـ إُمثٚم٦م قمغم آقمتٞم٤مش ذم اًمٓمبٞمٕم٦م، هـق ٟمٛمـق ٟمـقع ُمــ اًمٜمب٤مشمـ٤مت يـدقمك 

اضمـع اًمٗمّمـؾ قمغم ومروع وأهمّم٤من اًمٜمب٤مشم٤مت إظمرى )ر Epiphytesسم٤مًمٜمب٤مشم٤مت اهلقائٞم٦م 

وشمستٛمد اًمٜمب٤مشم٤مت اهلقائٞم٦م همذائٝم٤م ُمــ اهلـقاء واعمٓمـر وًمـٞمس ُمــ اًمٜمب٤مشمـ٤مت  إول(.

 ٜمدتاعمتقاضمدة قمٚمٞمٝم٤م. إذ يتٛمثؾ دور اًمٜمب٤مت اًمذي حيتْمٜمٝم٤م سمٙمقٟمـف يِمـٙمؾ دقم٤مُمـ٦م شمسـ

 اًمٜمب٤مشم٤مت اهلقائٞم٦م ومحس٥م دون أن يستٗمٞمد أو يترضر ُمـ وضمقده٤م ومقىمف. إًمٞمٝم٤م

ُمثؾ هداسمٞم٤مت إرضمؾ قمغم يم٤مئٜم٤مت أظمـرى  يمام شمٕمت٤مش يم٤مئٜم٤مت سمحري٦م خمتٚمٗم٦م

سمٕمد ٟمٛمقه٤م ومقىمٝمـ٤م، وسمخ٤مصـ٦م ومـقق احلٞمقاٟمـ٤مت 

اًمبحريــ٦م اًمٜمِمــٞمٓم٦م احلريمــ٦م يم٤محلٞمتــ٤من ُمــثاًل. إذ 

حتّمؾ هذه اهلداسمٞم٤مت اعمس٤مومرة جم٤مٟم٤ًم ومقق فمٝمقر 

احلٞمت٤من قمغم مح٤مي٦م أيمـؼم ُمــ آومـؽماس ممـ٤م ًمـق 

سم٘مٞم٧م ىم٤مسمٕم٦م ذم ُمٙمـ٤من واطمـد، ومْمـاًل قمــ أهنـ٤م 

ذه اًمٓمري٘مــ٦م قمــغم ُمــقارد حتّمــؾ سم٤مؾمــتٛمرار هبــ

همذائٞم٦م ضمديدة. وُمع ذًمؽ وم٠مهن٤م ٓ شمسب٥م رضرًا 

 ًمٚمحٞمقان اًمذي حيٛمٚمٝم٤م.

رسمام شمٕمد اًمٕمالىم٦م ُم٤م سملم ٟمقع ُمٕملم ُمــ  

إؾمــامك اعمداريــ٦م اًمّمــٖمػمة )يــدقمك اًمســٛمؽ 

اعمٝمرج( وؿم٘م٤مئؼ ٟمٕمامن اًمبحر )وهل طمٞمقاٟمـ٤مت 

 ُمــ أومْمـؾ إُمثٚمـ٦م سمحري٦م هل٤م جمس٤مت ٓؾمٕم٦م(

ـمـقرت اًمسـٛمٙم٦م اعمٝمـرج . وم٘مـد قمغم آقمتٞم٤مش

 
 

 ..تعتاش هدابجات األرجل ؽوق ظوور الخجتان
 ؽتخشل علٍ ؽواُد عديدة

 
 

 وؽرهاتينتؾع الزمك المورج من الخمايٌ التً 
 قاُق نعمان البخر الّزعٌ.. ؽجعجش آمناً س
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ًمٜمٗمسٝم٤م وؾمٞمٚم٦م شمستٓمٞمع سمٛمقضمبٝم٤م اًمٕمٞمش وؾمط اعمجس٤مت اعمٛمٞمت٦م ًمِم٘م٤مئؼ اًمـٜمٕمامن دون 

أن شمت٠مذى ُمـ ًمسٕم٤مهت٤م. إذ سم٢مُمٙم٤من هذه اعمجس٤مت أن شمّم٘مع أي ٟمقع أظمر ُمـ إؾمـامك 

 وشمِمؾ طمريمتف قمغم اًمٗمقر، ُمقومرًة سمذًمؽ مح٤مي٦م ًمٚمسٛمٙم٦م اعمٝمرج ُمـ اعمٗمؽمؾم٤مت.

ٞمـ٤مئل يمقٟمـف يمتٚمـ٦م ٟم٤مسمْمـ٦م سم٤محلٞمـ٤مة، شمسـػم ومٞمـف وهٙمذا يتّمػ اعمجتٛمـع آطم

قمغم وومؼ ُم٤م ي٘مـرره آٟمت٘مـ٤مء اًمٓمبٞمٕمـل. وقي٦م سملم إطمٞم٤مء سم٤مٟمتٔم٤مم ُمتٜم٤مًه اًمٕمالىم٤مت اًمبٞمئ

وُمـ ظمالل هذه اًمٕمالىم٤مت يتْمـ  أن ًمٙمـؾ يمـ٤مئـ طمـل دور ظمـ٤مص ي١مديـف وـٛمـ 

                   اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف.
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 واإلاشاحعتأظئلت للمىاقؽت 

 ػ ًمدى إطمٞم٤مء.ووّ  ُمبدأ ُمٜمحك اًمتحٛمؾ سمقصٗمف أطمد ُمب٤مدئ اًمتٙمٞمّ  -1

 سمامذا شمتٛمٞمز اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمٜمٔمٛم٦م قمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمتٙمٞمٗم٦م  -2

 عم٤مذا وُمتك شمٚمج٠م سمٕمض اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م إمم أؾمٚمقب اًمُسب٤مت  -3

ُم٤م أوضمف آظمتالف سملم اًمٜمب٤مشم٤مت اًمّمحراوي٦م واًم٘مٓمبٞم٦م ذم وقء شمٙمٞمٗمٝم٤م ًمدرضم٤مت  -4

 احلرارة اعمتٓمروم٦م 

ذم  ؿمـديدة اًمتٗمـ٤موتيمٞمػ يستٓمٞمع ٟمب٤مت اًمـقرد اًمٕمٛمـالق اًمٕمـٞمش وؾمـط سمٞمئـ٦م  -5

 ُمٕمدٓت طمرارهت٤م اًمٞمقُمٞم٦م 

أرضب ُمث٤مًٓ قمـ طمٞمقان يتحٛمؾ اًمٕمٞمش ذم درضم٤مت طمرارة ُمٜمخٗمْم٦م ضمـدًا، صمـؿ  -6

 ووّ  يمٞمػ يٗمٕمؾ ذًمؽ 

ًمبٞمئـ٤مت يمٞمػ شمستٓمٞمع سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت واًمٜمب٤مشم٤مت حتٛمؾ فمـروف ٟمـدرة اعمـ٤مء ذم ا -7

 ػ اًمتل شمتبٕمٝم٤م.اًمّمحراوي٦م  أرضب أُمثٚم٦م قمـ ذًمؽ ُمع أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٙمٞمّ 

 ُم٤م اعم٘مّمقد سمٕمالىم٤مت اًمتٜم٤مومس وآومؽماس واًمتٙم٤مومؾ سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م  -8

( إمم A) ( ُمقئؾ ُمتِم٤مسمف ضمدًا. وىمـد وصـؾ اًمٙمـ٤مئـBو ) (A)ًمٙمؾ ُمـ اًمٙم٤مئٜملم  -9

ٕمـف ُمروـ٤ًم (، طمٞمـ٨م حيٛمـؾ ُمB) اعمقىمع طمديث٤ًم سمٕمد أن يم٤من يِمٖمٚمف ذم اًمس٤مسمؼ اًمٙمـ٤مئـ

. وٛمـ أي ٟمقع ُمـ اًمٕمالىمـ٤مت اًمبٞمئقيـ٦م شمّمـٜمػ هـذه  (B) يٗمتؽ سمٙمؾ أومراد اًمٙم٤مئـ

 احل٤مًم٦م  وُم٤مذا شمسٛمك سم٤مًمْمبط 

ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤معمقئؾ إؾم٤مد واعمقئؾ اًمٗمٕمكم  وُم٤م اًمسب٥م اًمـذي يـدومع سمـبٕمض  -10

 اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م إمم شم٘مٚمٞمص ُمقئٚمٝم٤م إؾم٤مد 

ُمٞم٦م ًمدى اعمٗمؽمؾم٤مت، وم٠من ًمٚمحٞمقاٟمـ٤مت واًمٜمب٤مشمـ٤مت قمـغم عمقاضمٝم٦م اًمقؾم٤مئؾ اهلجق -11

أُمثٚمـ٦م قمــ  ذيمـرطمّد ؾمقاء أؾم٤مًمٞم٥م ًمٚمدوم٤مع قمـ ٟمٗمسٝم٤م. خلّّمٝم٤م ذم ٟم٘م٤مط واوح٦م، ُمع 

 يمؾ طم٤مًم٦م.
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أسمحـ٨م قمــ اإلضم٤مسمـ٦م ذم ُمّمـ٤مدر ُمٙمتبٞمـ٦م أو )هؾ يقضمد ٟمب٤مت يٗمـؽمس حلـاًم   -12

 . (إًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمت٤مطم٦م

 اًمٗمرق سملم يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م  أىمس٤مم، ُم٤مهل  وُم٤م ٦ميٜم٘مسؿ اًمتٙم٤مومؾ إمم صمالصم -13

 أرضب أُمثٚم٦م شمقوٞمحٞم٦م خمتٚمٗم٦م قمـ طم٤مٓت اًمتٙم٤مومؾ ذم اًمٓمبٞمٕم٦م. -14

آومؽماس واًمتٙم٤مومـؾ. أيـ٤ًم وػ واًمتٜم٤مومس درؾم٧م ذم هذا اًمٗمّمؾ قمالىم٤مت اًمتٙمٞمّ  -15

 ُمٜمٝم٤م يٜمدرج وٛمـ قمٚمؿ سمٞمئ٦م اًمٗمرد أو وٛمـ قمٚمؿ سمٞمئ٦م اجلامقم٦م 

 

* * * 
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 الباب الثاني
 

بيئية ال املشكالت
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 الفصل الرابع
 العالقت ما بين ؤلاوعان والبيئت 

 ومفهىم اإلاؽهلت البيئيت
 

٤من واًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م، ي٘مدم هذا اًمٗمّمؾ إجي٤مزًا ًمت٤مريخ اًمٕمالىم٦م اًمتل طمٙمٛم٧م اإلٟمس

إومٕم٤مل اًمبنمي٦م اعمختٚمٗم٦م سم٢مطمداث ُمِمٙمالت ذم اًمبٞمئ٦م اعمحٚمٞم٦م شمٗم٤مىمٛم٧م  ويمٞمٗمٞم٦م سمدأ

إمم ُمِمٙمالت قم٤معمٞم٦م شمٕمؿ يمقيم٥م إرض يمٚمف. صمؿ يٕمرج اًمٗمّمؾ  طمتك حتقًم٧مشمدرجيٞم٤ًم 

 ، ذم وقء هٞمٙمٚمٝم٤م اًمٕم٤مم وأهؿ ؾمامهت٤م احل٤مًمٞم٦م."اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئٞم٦م"إمم إيْم٤مح ُمٗمٝمقم 
 
 

 جاسيخ العالقت ما بين ؤلاوعان والبيئت

 

ًمقىمـ٧م اًمب٤مطمثلم، أن ضمذور اعمِمٙمالت اًمتـل شمٕمـ٤مين ُمٜمٝمـ٤م سمٞمئتٜمـ٤م ذم اي١ميمد اًمٕمديد ُمـ 

احل٤مرض، إٟمٛمـ٤م شمرضمع إمم قمٝمـد سمٕمٞمـد، سمؾ أهن٤م سمدأت ُمٜمذ فمٝمـقر اإلٟمسـ٤من قمـغم وضمـف 

إرض، سمٕمدُم٤م ذع سمٛمزاوًم٦م خمتٚمػ اًمٜمِم٤مـم٤مت سم٤مٓقمتامد قمغم ُمقارد سمٞمئـتف اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م 

. قمٚماًم أن إرضار اًمتل أطمدصمٝم٤م اإلٟمس٤من ذم اًمبٞمئ٦م ذم ذًمؽ احلـلم مل شمٙمــ رئٞمس٤مً اقمتامدًا 

اًمبٞمئ٦م يم٤مٟم٧م ىم٤مدرة آٟمذاك قمغم شمٕمديؾ ٟمٗمسٝم٤م، ٕن قمٛمٚمٞم٦م اهلـدم مل  ذات أصمر سمٚمٞمغ، ًمٙمقن

شمٙمـ سم٤مًمنقم٦م احل٤مًمٞم٦م. إذ أظمذ اإلٟمس٤من يستخدم سمِمٙمؾ ُمتزايد أًمـ٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمـ٤م، 

مم٤م يم٤مٟم٧م ًمف قمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م قمغم اًمبٞمئ٦م طمتـك همــدت اعمِمـٙمالت اًمٜم٤ممجـ٦م قمــ ذًمـؽ 

ذم أو ذم اًمقىمـ٧م احلـ٤مرض ؾمقاء ُمِمٙمالت قمسػمة قمغم احلؾ هتدد اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل سمرُمتف 

 اعمست٘مبؾ. 

ًمـ٘مد قمٛمؾ اجلٜمس اًمبنمي ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد، قمغم شمٖمٞمػم صٗم٤مت ُمقـمٜمف اًمٓمبٞمٕمل 

ُمــ ىمبـؾ دون أي وقمل ًمٕمقاىم٥م ذًمؽ. إذ ؾمٕمك إمم شمٖمٞمػم ُمٕم٤ممل ُمـ إرض مل شمٓم٤مهلـ٤م 
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ىمدم إٟمس٤من ىمـط وىم٤مم سمتحقيٚمٝمـ٤م إمم أراٍض زراقمٞمـ٦م أو إمم ُمــدن قم٤مُمــرة. يمـام ىمــ٤مم 

٤مر واًمبحػمات ذات إمهٞمـ٦م احلٞمقي٦م إمم ممرات ًمٚمٜم٘مؾ أو إمم سم٤مًمققمــ٤مت سمتحقيؾ إهن

إلًم٘مـ٤مء اًمٜمٗم٤ميـ٤مت أو سم٤مؾمتٖمالهل٤م يمٛمٜمتجٕم٤مت ؾمٞم٤مطمٞم٦م. وىمــ٤مم يمذًمؽ سمتٚمقيـ٨م اهلـقاء 

سم٤مًمٖمبـــ٤مر وسم٤مًمٖمــ٤مزات اًمْمــ٤مرة، ويمــ٤من اًمســب٥م 

اًمـــرئٞمس ذم شمٜمـــ٤مىمص واٟم٘مـــراض يمثـــػم ُمــــ 

احلٞمقاٟم٤مت شمٜم٤مىمّم٤ًم طم٤مدًا، وىمـ٤مم يمـذًمؽ سمتجريـد 

عمجتٛمٕمـ٤مت اًمٜمب٤مشمٞمـ٦م اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م، ووصـؾ احلــ٤مل ا

طمديث٤ًم إمم اؾمتخدام اإلٟمس٤من ٕٟمقاع ُمـ اًمٖمـذاء 

ـــ٤مت  ــقير اجلٞمٜم ــالل حت ـــ ظم ــٓمٜم٤مقمل ُم آص

ـــ  ــ٧م ُم ــؾ ضمٕمٚم ــ٤م قمقاُم ــذه يمٚمٝم ــ٦م. وه اًمقراصمٞم

اإلٟمس٤من ىمقة ٓ يستٝم٤من سمف ذم حتدي اًمٓمبٞمٕمـ٦م، ذم 

 ـٕم٤ًم سم٤مًمسٛمـقم. ُم٘م٤مسمـؾ أٟمف أصب  هيـع اًمت٠مصمـر سمام يسببف ُمـ أرضار ويم٤مئٜم٤ًم ُمِمبّ 

إن اإلٟمس٤من، وهـق أيمثر احلٞمقاٟم٤مت ذيمــ٤مًء وأؿمدهــ٤م سم٠مؾمــ٤ًم ومـقق إرض، 

ي٘مقم اًمٞمقم سمتٖمٞمػم وضمف هـذا اًمٙمقيم٥م شمٖمٞمػمًا ضمذري٤ًم سمٙمؾ ُمـ٤م ومٞمـف ُمــ ُمٔمـ٤مهر احلٞمـ٤مة 

 اًمٓمبٞمٕمٞم٦م.
 

 أمثلت جاسيخيت عً دوس ؤلاوعان في حغيير الطبيعت
ر اإلٟمسـ٤من ذم شمٖمٞمـػم وضمـف اًمبٞمئــ٦م ًمٜمـقرد أن سمٕمـض إُمثــٚم٦م اًمت٤مرخيٞمـ٦م طمـقل دو

 اًمٓمبٞمٕمٞم٦م: 

ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، يٕمت٘مد سمٕمض اًمٕمٚمامء، أن يمثػمًا ُمـ اًمثديٞم٤مت اًمْمخٛم٦م اًمتل 

يم٤مٟم٧م شمستقـمـ أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م وأوراؾمٞم٤م ظمالل قمٍم اجلٚمٞمـدي )اًمباليقؾمتقؾمـلم(، 

ودسمب٦م  ُمثؾ ومٞمـٚم٦م اعم٤مؾمتقدن واعم٤مُمقث واًمٕمديد ُمـ اجلامل واخلٞمقل واًمٖمزٓن اًمٕمٛمالىم٦م

اًمٙمٝمقف اًمٕمٛمالىم٦م واًم٘مٜمدس اًمٕمٛمالق ووطمٞمد اًم٘مرن اًمّمقذم، ومْماًل قمـ يمثٞمــر ُمــ 

إٟمقاع إظمرى اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ذم ىم٤مرة أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م، يمـؾ هـذه اعمخٚمقىمـ٤مت مل 

 
 
 

 بالرغم من العّقٌ الخمجمٌ بجن اإلنزان وبجُتى
 الطبجعجٌ ؽً العشور الباكرة..

 إِ أنى كان قد بدأ يزبب بعض المسكّت
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شمٜم٘مرض سمسب٥م شمٖمػمات ُمٜم٤مظمٞم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م أص٤مسم٧م اًمٖمٓم٤مء اًمٜمبـ٤ميت، يمـام يمـ٤من آقمت٘مـ٤مد 

ر ـٕمرو٧م ًمإلسمـ٤مدة ُمـ ىمبـؾ مج٤مقمـ٤مت إٟمســ٤من اًمٕمّمـؾم٤مئد، سمؾ أهن٤م ذم واىمـع إُمر شم

اجلٚمٞمدي اًمّمٞم٤مد، اًمذي يم٤مٟم٧م ًمف اًم٘مدرة آٟمـذاك قمغم ىمذف اًمرُم٤مح وإؿمٕم٤مل اًمٜم٤مر. ومم٤م 

يدقمؿ هذا اًمرأي هق اًمٕمثقر قمغم قمٔمـ٤مم ذم ُمقاوع اًمٜمػمان اعمقضمقدة ذم اًمٙمٝمقف، يمام 

مم طمٞمقاٟم٤مت أىمـ٤مًمٞمؿ احل٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من شمٚمؽ اًمٕمٔم٤مم يم٤مٟم٧م شمرضمع أؾم٤مؾم٤ًم إأيْم٤ًم شمدقمٛمف 

احلِم٤مئش اًمتل اظمتٗم٧م هن٤مئٞمـ٤ًم، ومٞمام ٟمجـ٧م طمٞمقاٟمـ٤مت اًمٖم٤مسمـ٤مت اًمْمـخٛم٦م ُمــ شمٚمـؽ 

اإلسم٤مدة. إو٤موم٦م إمم هذا، وم٠من هٜم٤مك أٟمقاع قمديـدة ُمــ احلٞمقاٟمـ٤مت مل شمتٕمـرض ًمإلسمـ٤مدة 

طمتك وىم٧م ُمت٠مظمر ُمـ اًمٕمٍم اجلٚمٞمدي إظمـػم. إذ شمـذيمر سمٕمـض دراؾمـ٤مت أن مجٞمـع 

 ٟمثروسمقًمـقضملمىمٞمــد احلٞمــ٤مة. وـمب٘مـ٤ًم عمـ٤م يٕمت٘مـد إاًمثديٞم٤مت اًمّمٖمػمة ىمد سم٘مٞم٧م قمـغم 

سمدراؾم٦م اإلٟمس٤من(، وم٠من إٟمس٤من اًمٕمٍم اجلٚمٞمدي ىمد ُمـر سمتٓمـقر قم٘مـكم أدى  اعمختّملم)

ٓ أّي اإلٟمس٤من اعمٗمٙمـر، اًمـذي  ،Homo Sapiensذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم فمٝمقر اإلٟمس٤من اًمٕم٤مىمؾ 

اًمبـ٤مهر.  أطمد ؾمقاه يستٓمٞمـع اصٓمٞمـ٤مد شمٚمـؽ احلٞمقاٟمـ٤مت سمٛمثــؾ هـذا اًمٜمجـ٤مح يقضمد

ٟمـقع ُمــ اًمثـديٞم٤مت  100وسمحس٥م رأهيؿ، وم٘مد يم٤من ذًمؽ ؾمـبب٤ًم ذم اٟم٘مـراض طمـقازم 

اًمٙمؼمى ُمـ ىم٤مرة أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م ًمقطمده٤م ذم همْمقن أًمػ قم٤مم قم٘م٥م اًمٕمٍم اجلٚمٞمدي 

 إظمػم. قمٚماًم أن هذا اًمرأي ُم٤مزال ُمث٤مر ضمدل وٟم٘م٤مش سملم أوؾم٤مط اًمٕمٚمامء. 

٤من ذم اًمبٞمئ٦م، ٟمسـتٛمده ُمــ ُمٜمٓم٘مـ٦م صمٛم٦م ُمث٤مل أظمر ًمٚمدًٓم٦م قمغم ىمدم شم٠مصمػم اإلٟمس

ر ـاًمبحر اعمتقؾمط. إذ يم٤من حيٞمط سمحقض اًمبحر اعمتقؾمط يقُم٤ًم ُمـ٤م ظمـالل هن٤ميـ٦م اًمٕمّمـ

اجلٚمٞمدي إظمٞمـر وذم اًمٗمؽمة اًمتل أقم٘مبتـف، ٟمٓم٤مق ه٤مئؾ ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت يٛمتد ُمـ اًمس٤مطمؾ 

ؿمبف اجلزر اًمـثالث اًمقاىمٕمـ٦م  ذًمؽتك ُمٜمٓم٘م٦م اًمنمق إدٟمك سمام ذم إومري٘مل اًمٖمريب وطم

ري٦م قمـؼم ؾمـ٤مئر أرضمـ٤مء طمـقض اًمبحـر ـضمٜمقب أورسم٤م. وُمع اٟمتِم٤مر احلْم٤مرات اًمبِمـ

اعمتقؾمط، ىمـ٤مم اإلٟمس٤من، وسمال هقادة، سم٘مٓمع اًمٖم٤مسم٤مت حمّقًٓ إي٤مه٤م إمم ُمٜم٤مـمؼ ؿمجػمات 

ُمبٕمثرة وإمم ُمٜم٤مـمؼ ؿمبف صحراوي٦م وُمٜم٤مـمؼ أظمرى ضمرداء ذات صخقر ضمػمي٦م. ويم٤من 

اإلٟمس٤من قمغم ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، سمسب٥م رقمٞمـف  اعم٤مقمز هق أطمد احلٞمقاٟم٤مت إًمٞمٗم٦م اًمتل أقم٤مٟم٧م
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اجل٤مئر ًمٚمٛمرقمك. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ُمس٤ممه٦م اًمٕمقاُمؾ اعمٜم٤مظمٞم٦م ذم إطمداث هذا اًمتٖمـػم اًمبٞمئـل 

قم٤مُمــ٤ًم  4000أيْم٤ًم، وم٠من ُمـ اجلدير سم٤مًمـذيمر أن اًمّمحراء اًمٙمؼمى مل شمٙمـ ُمٜمذ طمقازم 

ىمراسمـ٦م ُمٜمذ ُمْم٧م سمٛمثؾ اًمسٕم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم، ومٛمثاًل يم٤مٟم٧م اًمّمحراء اًمٚمٞمبٞم٦م احل٤مًمٞم٦م 

 قم٤مُمـ٤ًم ظمٚم٧م شمـٕمد ضمٜم٦م ُمـ اًمبس٤مشملم اًمٖمٜمـ٤ّمء. 2000
 

 اإلاشاحل الخاسيخيت لخأثير ؤلاوعان في البيئت
يتٕمزز ومٝمؿ ُمس١موًمٞم٦م اإلٟمس٤من قمـ فمٝمقر اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اعمختٚمٗم٦م وشمٗم٤مىمؿ شم٠مصمػمه٤م ذم 

سٞمؿ هـذا قم٤معمٜم٤م اًمٞمقم، سمتتبع اعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م ًمدوره ذم اًمت٠مصمػم قمغم اًمبٞمئ٦م. إذ يٛمٙمـ شم٘م

 اًمدور إمم صمالث ُمراطمؾ رئٞمس٦م، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق آٓيت:

يم٤من اإلٟمس٤من طمٞمٜمٝم٤م ذم ـمقر اجلٛمع واًمّمٞمد، إذ  . ُمرطمٚم٦م اًمٕمٍم احلجري وُم٤م ىمبٚمـف:1

يم٤من اًمّمٞم٤مدون هٜم٤م يٕمٛمٚمقن قمغم ؿمٙمؾ مج٤مقم٤مت شمٕمتٛمد قمـغم صـٞمد ىمٓمٕمـ٤من اًمثـديٞم٤مت 

٤مء اجلٚمٞمدي ذم ؿمامل أورسم٤م اًمٙمؼمى ذم أىم٤مًمٞمؿ اًمتٜمدرا واًمتٞمٖم٤م اًمقاىمٕم٦م قمغم هقاُمش اًمٖمٓم

وأُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م. وُمـ اعم١ميمد أهنؿ ىمـد اؾمتٕمٚمٛمقا سمٕمض إؾمٚمحـ٦م واعمٕمدات ًمرضب 

احلٞمقاٟم٤مت وىمتٚمٝم٤م، وىمـد جلــ٠موا إمم اؾمـتخدام اًمٜمــ٤مر أيْمـ٤ًم. وُمـع هـذا، مل يتسـب٥م 

 اإلٟمس٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م سمتٖمٞمػمات قمٛمٞمـ٘م٦م ُمٚمحقفم٦م ذم سمٜمٞم٦م اًمبٞمئـ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. 

فمٝمر اعمجتٛمع اًمزراقمل إمم طمٞمـز اًمقضمـقد ُمـع هن٤ميـ٤مت  تٛمع اًمزراقمل:. ُمرطمٚم٦م اعمج2

صمقرة اًمٕمٍم احلجري "ؾمٜمـ٦م ظمٚم٧م، أّي ذم  5000اًمٕمٍم احلجري إول ُمٜمذ طمقازم 

. وٟمتٞمج٦م ًمتزايد اٟمتِم٤مر فم٤مهرة حتقيؾ اًمٖم٤مسم٤مت إمم طم٘مـقل زراقمٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة "اًم٘مديؿ

ذم شمٖمٞمـػم ُمالُمـ  صـقرة  ُمـ أظمِم٤مهب٤م ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمبٜم٤مء، وم٘مد يمـ٤من ًمـذًمؽ أصمـر سمـ٤مًمغ

اًمٓمبٞمٕم٦م. وىمد ص٤مطم٥م هذه اعمرطمٚم٦م زي٤مدة ُمٗم٤مضمئ٦م ذم ٟمٛمـق اًمســٙم٤من، إذ سمـدأت هـذه 

رق ـاًمزي٤مدة اًمسٙم٤مٟمٞم٦م سم٤مُٓمتداد ُمـ وؾمط وضمٜمقب أؾمٞمـ٤م صمـؿ شمقؾمـٕم٧م ًمتِمـٛمؾ اًمِمـ

 إدٟمك وأوروسم٤م.

شمٕمد ُمـ أهؿ ُمراطمؾ اًمتٓمقر احلْم٤مري ًمإلٟمسـ٤من، اًمتـل  . ُمرطمٚم٦م اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م:3

ــذ طمــقازم اٟمٓمٚم٘مــ٧م  ـــ٦م واظمــؽمع  150ُمٜم ـــ٦م. وظمالهلــ٤م اؾمــتٕم٤من اإلٟمســ٤من سم٤مًٔم ؾمٜم
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اًمتٙمٜمقًمقضمٞمــ٤م، ممــ٤م اؾمــٝمؿ ذم شمٕمزيـــز ىمـــدرشمف سمِمــٙمؾ ه٤مئـــؾ قمــغم شمٓمقيــع اًمٓمبٞمٕمــ٦م 

واؾمتٖمالل ُمقارد إرض ًمّم٤محلف. وأدى ىمٞم٤مم اعمجتٛمع اًمّمٜم٤مقمل إمم إوـٕم٤مف شمـ٠مصمػم 

٤مت اًمتٚمـقث اًمبٞمئـل اعمجتٛمع اًمزراقمل وازداد شمدُمػم اعمٜم٤مـمؼ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م وارشمٗم٤مع ُمسـتقي

 همػم ُمسبقق.  قمغم ٟمحق

 

 

 

 

 

 

 
 

 مفهىم اإلاؽهلت البيئيت
 

أهن٤م قمب٤مرة قمـ أي ظمٚمؾ يٓمرأ  Environmental issueيٛمٙمـ شمٕمريػ اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئـٞم٦م 

 قمغم اعمٙمقٟم٤مت اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ًمٚمبٞمئ٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ اعمٜم٤مـمؼ ضمراء ومٕمـؾ سمنمي ذم اًمٖم٤مًم٥م. 

، ٟمتٜم٤مول هٜم٤م اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئٞم٦م ُمـ وًمتسٚمٞمط ُمزيد ُمـ اًمْمقء قمغم هذا اعمٗمٝمقم

 طمٞم٨م هٞمٙمٚمٞمتٝم٤م وؾمامهت٤م اعمٕم٤مسة.
 

 هيهل اإلاؽهلت البيئيت 
احل٘مٞم٘م٦م أن اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئٞم٦م هل ٟمت٤مج ٕزُم٦م سمٞمئٞم٦م أيمؼم وأقمٛمؼ وأوؾمع. وإزُم٦م اًمبٞمئٞمـ٦م 

قمب٤مرة قمـ جمٛمققم٦م ُمٕم٘مـدة ُمـ اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م، جمتٛمٕم٦م أو ُمٜمٗمـردة، حتـدث وـٛمـ 

ُمـ اًمتبسٞمـط، يٛمٙمـ حتٚمٞمؾ ُمٙمقٟم٤مت إزُم٦م اًمبٞمئٞم٦م قمغم ٟمحق ُم٤م  ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م. وسمٌمء

    :(4 -1ُمبلم ذم اًمِمٙمؾ )

  
 

 : اعمٙمقٟم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمألزُم٦م اًمبٞمئٞم٦م.4 – 1اًمِمٙمؾ 

   
 
 

 عبر التارير تػجرات كبرى.. ؽمن مجتمع بداًُ متناغم مع البجٌُالطبجعجٌ سودت العّقٌ ما بجن اإلنزان والبجٌُ 
 هادمرويلوثوا وي ازتػّلأبسع وا ازتػّل جزء من مواردها ثم إلٍ مجتمع شناعً يزتػلعلٍ إلٍ مجتمع زراعً يقوم 
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قًمد شم اًمتلشمٗم٤مقمؾ هذه اعمٙمقٟم٤مت هل  اله، أن طمّمٞمٚم٦مـؿ ُمـ اًمِمٙمؾ أقمـٟمٗمٝم

 ٜمب٤مـمف ُمـ ىمراءةذا ُم٤م يٛمٙمـ اؾمتـ٦م ًمذًمؽ. وهـ٦م إذا ُم٤م شمقاومرت فمروف ُمقاشمٞمـإزُم

 اعمقوّح٦م ذم أدٟم٤مه.، شمٗم٤مقمالهتـ٤مُمٕم٤مدًمـ٦م اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئـٞم٦م و

إن اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئٞم٦م أؿمبف ُمـ٤م شمٙمـقن ذم هٞمٙمٚمٝمـ٤م اًمّمـقري ىمريبـ٦م ُمــ صـٞمٖم٦م 

اعمٕم٤مدًم٦م احلس٤مسمٞم٦م. ومٝمل، ذم اًمقاىمع، طمّمٞمٚم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م ًمٚمتٗم٤مقمؾ سمـلم ُمتٖمـػمات ُمتٕمــددة 

ه قمغم وومؼ فمروف ذًمؽ اًمتٗم٤مقمؾ. وقمـغم شمٗم٤مقمـاًل شمب٤مدًمٞم٤ًم يتٗم٤موت ذم ُم٘مدار ىمقشمف وشم٠مصمػم

  (:4 -2ذم اًمِمٙمؾ )اًمٕمٛمقم، شمتخذ اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م أشمٞم٦م اعمتجسدة 

 
 : ُمس٤مر ٟمِمقء اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئٞم٦م وشمٗم٤مىمٛمٝم٤م.4 – 2اًمِمٙمؾ 

 
 
 

سمٛمقضم٥م ذًمؽ، شمتٙمقن اًمبٞمئـ٦م ُمـ قمٜمٍميـ أؾم٤مؾمٞملم أطمدمه٤م ـمبٞمٕمل وإظمر 

اًمٕمٜمٍميـ )يم٠من يٙمقن ُمـثاًل، آؾمـتخدام  ًمد اًمتٗم٤مقمؾ اًمسٚمبل سملم هذيـسمنمي. ويقّ 

اخل٤مـمت ًمٚمٛمقارد اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م أو اًمتـ٠مصمػمات اجل٤مٟمبٞمـ٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞمـ٤م أو احلـقادث اًمبٞمئٞمـ٦م 

اعمٗم٤مضمئ٦م.. اًمخ(، رضرًا ذم أهمٚم٥م إطمقال، وىمد يتحـقل سمٛمـرور اًمـزُمـ وسم٤مؾمـتٛمرار 

ٗمسـٝم٤م اًمٗمٕمؾ إمم ُمِمٙمٚم٦م ظمٓمػمة. وهذه اعمِمٙمٚم٦م شمٜمٕمٙمس سمآصم٤مره٤م اعم١مذيـ٦م قمـغم اًمبٞمئـ٦م ٟم

وقمغم قمٜمٍمهي٤م اًمٓمبٞمٕمل واًمبنمي قمغم طمّد ؾمـقاء، ومٞمـزداد سمـذًمؽ اًمتٗم٤مقمـؾ اًمسـٚمبل 

ومت٠مظمـذ اعمِمـٙمٚم٦م سم٤مًمتٗمـ٤مىمؿ أيمثــر  .رر..ـسمٞمٜمٝمام، وهق ُم٤م ي١مدي إمم وىمقع ُمزيد ُمـ اًمْم

 وم٠ميمثـر، ُم٤ممل يقوع طمد ًمقىمٗمٝم٤م. 

واعمالطمظ أن صٞمٖم٦م اعمٕم٤مدًم٦م شمسـٚمؽ ؾمـٚمقيم٤ًم دوراٟمٞمـ٤ًم ُمتقاصـاًل، يٙمـقن ًمـف 

 ٛمل قمغم اعمِمٙمٚمـ٦م ذم طم٤مًمـ٦م ديٛمقُم٦م ومٕمـؾ يمـؾ قمٜمٍم ُمٜمٝم٤م قمغم إظمر.ُمٗمٕمقل شمْمخ
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 ظماث اإلاؽهلت البيئيت 
شمتخذ اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞمـ٦م اعمٕمـ٤مسة ادم٤مهـ٤مت وُمالُمـ  وؾمـامت ُمتٕمـددة. إذ يٛمٙمــ 

شمِمخٞمص مخس ؾمامت رئٞمسـ٦م شمرؾمـؿ صـقرة اإلـمـ٤مر اًمٜمٔمـري ًمٚمٛمِمـٙمالت اًمبٞمئٞمـ٦م 

 ٞم٦م، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت: اًمٕم٤معمٞم٦م وآصم٤مره٤م اًمراهٜم٦م وأسمٕم٤مده٤م اعمست٘مبٚم

طمّمٚم٧م هـذه اًمزي٤مدة اؾمتج٤مسم٦م ًمزي٤مدة إؾم٤مًمٞم٥م  . شمزايد أٟمقاع وأؿمٙم٤مل اعمِمٙمالت:1

اًمتل يتبٕمٝم٤م اإلٟمس٤من ذم اًمت٠مصمػم قمغم اًمبٞمئ٦م، ُمـثٚمام احلـ٤مل ذم زيـ٤مدة اؾمـتخدام اعمبٞمـدات 

ذم يمـؾ  اًمٗمٕم٤مًم٦م اسمتٙم٤مر ُمئ٤مت إٟمقاع اجلديدة ُمـ اعمقاد اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م وـمرطمٝم٤م إمم اًمبٞمئـ٦م

 ؾمٜم٦م. 

ًمقطمظ ذم اًمسٜمقات إظمػمة، زي٤مدة ىمقة شم٠مصمػم اعمِمٙمالت  . اؿمتداد طمدة اعمِمٙمالت:2

وشمٙمراره٤م. ًمذا، قم٤مدًة ُم٤م يّم٤مطم٥م ذًمؽ شمّم٤مقمد وشمػمة وىمقع اًمٙمـقارث اًمبٞمئٞمـ٦م اًمتـل 

سم٤مشم٧م أيمثر ىمسقة ُمـ ذي ىمبؾ. وُمث٤مل ذًمؽ زي٤مدة طمـدة اًمتٚمقث اًمْمقو٤مئل ذم اعمـدن 

شمدين سم٦م، ويمذًمؽ شمٕم٤مفمؿ شمدهقر اًمٖم٤مسم٤مت واء واعم٤مء واًمؽموارشمٗم٤مع ُمستقي٤مت شمٚمقث اهلق

 إٟمت٤مضمٞم٦م اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م ضمراء ذًمؽ. 

شمقؾمٕم٧م ُمس٤مطم٦م اعمِمٙمالت اًمبٞمئـٞم٦م واُمتد  . اشمس٤مع اًمرىمٕم٦م اجلٖمراومـٞم٦م ًمٚمٛمِمٙمالت:3

ٟمٓم٤مىمٝم٤م، طمتك حتقًم٧م ُمـ ُمِمـٙمالت حمٚمٞمـ٦م حمـدودة اًمٜمٓمـ٤مق إمم ُمِمـٙمالت إىمٚمٞمٛمٞمـ٦م 

أصـبح٧م يمثـػم ُمــ اعمِمـٙمالت اًمقـمٜمٞمـ٦م ذات أمهٞمـ٦م وقم٤معمٞم٦م ُمؽماُمٞم٦م إـمراف. سمؾ 

 1991دوًمٞم٦م، ُمثؾ ُمِمٙمٚم٦م اطمؽماق أسم٤مر اًمٜمٗمط اًمٙمقيتٞم٦م ظمـالل طمـرب اخلٚمـٞم٩م قمـ٤مم 

وشمٚمقث إهنـ٤مر  DDTودمٗمٞمػ سمحر إورال وُمِمٙمٚم٦م اعمٓمر احلٛميض واًمتٚمقث سمٛمبٞمد 

 واعمحٞمٓم٤مت.. وهمػمه٤م. 

 ذًمؽ هـق اًمتـ٠مصمػمات مم٤م يس٤مقمد قمغم . شمٕم٤مفمؿ شمٕم٘مٞمد اعمِمٙمالت وشمزايد ُمْم٤مقمٗم٤مهت٤م:4

ري٦م اعمختٚمٗمـ٦م، ُمـثٚمام ذم: اًمتٖمـػمات اعمٜم٤مظمٞمـ٦م ـهمػم اعمب٤مذة اعمؽمشمب٦م قمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبِم

رر اًمذي يٚمحـؼ سم٤مًمٖم٤مسمـ٤مت ضمـراء إُمٓمـ٤مر احلٛمْمـٞم٦م ـوشمدهقر ظمّمقسم٦م اًمؽمسم٦م واًمْم

 واًمتٖمػمات ذم ُمقاـمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞمقاٟمٞم٦م. 
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ػ ُمـ اًمت٠مصمػمات اًمٜم٤مؿمئ٦م قمــ مم٤م يْم٤مقم . شمزايد طمّم٦م اًمٗمرد ُمـ اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م:5

اًمتْمخؿ اًمسـٙم٤مين ُمثاًل هق اًمزي٤مدة اًمٕم٤مُم٦م ذم آؾمـتٝمالك اًمٗمـردي واًمتـ٠مصمػم اًمبٞمئـل. 

وهذا آدم٤مه واو  ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول اعمت٘مدُم٦م قمغم طمـّد ؾمـقاء، إذ ارشمٗمٕمـ٧م 

طمّم٦م اًمٗمرد مم٤م يّمٞمبـف ُمـ أرضار اعمِمـٙمالت اًمبٞمئــٞم٦م ارشمٗم٤مقمـ٤ًم ُمٚمحقفمـ٤ًم ذم اًمقىمـ٧م 

 رض سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًمس٤مسمؼ. احل٤م
 

 

 أظئلت للمىاقؽت واإلاشاحعت

. ُم٤م ـمبٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اإلٟمس٤من واًمبٞمئ٦م  وُم٤م اًمدٓئؾ اعمٚمٛمقؾم٦م قمغم اًمتٖمػم اًمذي 1

 اقمؽمى هذه اًمٕمالىم٦م وشمٕم٘مده٤م قمؼم اًمت٤مريخ 

. شمدرج شم٠مصمػم اإلٟمس٤من ذم اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ُمع شمٓمقر ىمدراشمف قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م. ووّ  2

 اًمت٤مرخيٞم٦م هلذا اًمت٠مصمػم.اعمراطمؾ 

 . أذح ُمٗمٝمقم اعمِمٙمٚم٦م اًمبٞمئٞم٦م ذم وقء هٞمٙمٚمٝم٤م اًمٜمٔمري ويمٞمٗمٞم٦م شمٗم٤مقمٚمٝم٤م.3

. ُم٤م أهؿ ؾمامت اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اعمٕم٤مسة  وعم٤مذا يتقىمع أن يٙمقن ادم٤مه هذه 4

 اعمِمٙمالت شمّم٤مقمدي٤ًم ذم اًمقىم٧م احل٤مرض وذم اعمست٘مبؾ    

 

 

     

* * * 
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 الفصل اخلامس
 ث البيئيمؽهلت الخلى 

 

يبدأ اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ هذا اًمٙمت٤مب سمدراؾم٦م أظمٓمر اعمِمٙمالت اًمتل هتدد اًمٞمقم اًمبٞمئ٦م 

اًمٕم٤معمٞم٦م وصح٦م سمٜمل اًمبنم قمغم وضمف اخلّمقص، شمٚمؽ هل ُمِمٙمٚم٦م اًمتٚمقث اًمبٞمئل. إذ 

ؾمٞمٕمرض اًمٗمّمؾ إمم ٟمبذة قمـ هذا اعمقوقع، قمؼم شمٕمريػ اًمتٚمقث واعمٚمقصم٤مت اًمبٞمئٞم٦م 

سمف ومْماًل قمـ اإلؿم٤مرة إمم آصم٤مره ذم اًمّمح٦م اًمبنمي٦م وأٟمقاع اًمتٚمقث وُمّم٤مدره وأؾمب٤م

  وذم اًمبٞمئ٦م قمٛمقُم٤ًم. 
 

 أظاظياث عً الخلىث 
 

 حعشيف الخلىث واإلالىثاث البيئيت
أي شمٖمٞمـػم ُمبـ٤مذ أو همـػم  Pollutionي٘مّمد سم٤مًمتٚمقث 

ُمب٤مذ يٓمرأ قمغم أي ضمزء ُمـ أضمزاء اًمبٞمئ٦م، وذًمؽ ُمـ 

ضمراء شمٍميػ أو اٟمبٕمــ٤مث أو شمرؾمـٞم٥م ومْمـالت أو 

اد سمٙمٛمٞم٤مت شم١مصمـر قمغم اًمبٞمئـ٦م شم٠مصمٞمــرًا وــ٤مرًا، ممـ٤م ُمـق

٦م وهيـدد ؾمـالُم٦م ـيسب٥م ظمٓمقرة قمغم اًمّمح٦م اًمبنمي

 إطمٞم٤مء اًمٜمب٤مشمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م سمِمتك أصٜم٤مومٝم٤م. 

ُيٗمٝمؿ ُمـ اًمتٕمريػ أقمـاله أن اًمتٚمقث إذا ُم٤م أص٤مب ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م، وم٠مٟمف ي١مدي إمم 

دان ىمدرشمـف قمـغم أداء دوره اظمتالل شمقازن اًمبٞمئ٦م وإمم ؿمؾ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٜمٔمـ٤مم اًمبٞمئـل ووم٘مـ

 ُم٤م يسٛمك سم٤مًمتٜم٘مٞم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م(.  وهقاعمٛمٞمز ذم اًمتخٚمص ُمـ اعمٚمقصم٤مت سمِمٙمؾ ـمبٞمٕمل )

اًمتل شمٜمت٩م قمـ ُمّمدر ُم٤م،  ومٝمل اعمقاد اعمسبب٦م ًمٚمتٚمقث Pollutantsأُم٤م اعمٚمقصم٤مت 

وي١مدي ـمرطمٝم٤م إمم اًمبٞمئ٦م سم٠مي٦م ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م إمم شمدهقر ذم ٟمققمٞمتٝم٤م وشمٕمٓمؾ ذم ظمدُم٤مهت٤م. 

 أوـمبٞمٕمـل ذات أصـؾ ومتٙمـقن أُمـ٤م  ،ِمـقئٝم٤مذه اعمٚمقصم٤مت سمحس٥م ُمّمـدر ٟموشمتٜمقع ه

 
 
 

.. أذطر بمذتلف أسكالى التلوثيعد 
 ت التً تودد البجٌُ العالمجٌالمسكّ
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شمريمٞمبتٝم٤م ومتٙمقن أُم٤م ومٞمزي٤مئٞمـ٦م أو يمٞمٛمٞم٤مئٞمـ٦م أو ضمرصمقُمٞمـ٦م، ويمـذًمؽ  أو سمحس٥م، يسمنم

 ؿمٙمٚمٝم٤م ومتٙمقن أُم٤م هم٤مزي٦م أو ؾم٤مئٚم٦م أو صٚمب٦م أو إؿمٕم٤مقمٞم٦م. سمحس٥م

 

 عىامل جفاقم الخلىث
صمٛم٦م قمقاُمؾ شمدومع سم٤مدم٤مه شمٗم٤مىمؿ ُمِمٙمٚم٦م اًمتٚمقث 

ل اًمٕم٤ممل، ُمٜمذ أن اىمؽمن فمٝمقره٤م ُمع اًمبٞمئل طمق

اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم. 

 ويٛمٙمـ إمج٤مل هذه اًمٕمقاُمؾ قمغم اًمٜمحق أيت:

شمزايد أقمداد ؾمـٙم٤من اًمٕمـ٤ممل قمـغم وومــؼ  -1

ُمتقاًمٞم٦م ـمردي٦م، وُم٤م يّم٤مطم٥م ذًمؽ ُمــ 

شمزايد اًمٓمٚم٥م قمغم اًمسٙمـ واإلٟمت٤مج واًمسٚمع آؾمتٝماليمٞم٦م وقمغم وؾم٤مئط اًمٜم٘مؾ 

. وهل يمٚمٝم٤م ُمتٓمٚمب٤مت شم٘متيض اؾمتٖمالل ُمزيـدًا ُمــ ُمـقارد اًمٓمبٞمٕمـ٦م واًمٓم٤مىم٦م

 وـمرح ُمزيدًا ُمـ اًمٗمْمالت إمم اًمبٞمئ٦م. 

شمزايد آسمتٙم٤مرات اًمت٘مٜمٞم٦م وفمٝمقر يمثػم ُمــ اعمّمـ٤مٟمع واًمٕمٛمٚمٞمـ٤مت اًمّمـٜم٤مقمٞم٦م  -2

رورة إمم رُمـل خمٚمٗمـ٤مت صـٜم٤مقمٞم٦م ـاعمٕم٘مدة ضمراء ذًمؽ. وهق أُمر ي١مدي سم٤مًمْم

قي٨م اًمبٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م وٓ شمتحٚمؾ ومٞمٝم٤م ظمٓمػمة ذات شمرايمٞم٥م ُمٕم٘مدة شمٕمٛمؾ قمغم شمٚم

 سمسٝمقًم٦م. 

قمدم ُمراقم٤مة أطمقال اًمبٞمئ٦م ُمـ ىمبـؾ اًمـٜمٔمؿ اًمسٞم٤مؾمـٞم٦م وآىمتّمـ٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞمـ٦م  -3

ع اًمٜمٛمـق ـيـًمٕمـ٤معمل قمـغم ُمّمـ٤مًم  آٟمٞمـ٦م شمتٕمٚمـؼ سمتناًم٘م٤مئٛم٦م. إذ يريمز اًمٜمٔم٤مم ا

اًمّمٜم٤مقمل ورومع ُمستقى اعمٕمٞمِم٦م، دون إيالء آهتامم سم٠من ًمٚمبٞمئ٦م ؾمـٕم٦م حتّٛمـؾ 

ُمر اًمذي يٗميض سمدوره إمم زي٤مدة شمٚمقي٨م اًمبٞمئ٦م وشمدهقره٤م سمِمـٙمؾ حمدودة، إ

 يمبػم. 

رداءة أؾم٤مًمٞم٥م شمٍميػ اًمٗمْمالت إمم اًمبٞمئ٦م، وقمـدم ٟمج٤مقمـ٦م ُمٕمٔمـؿ ـمرائـؼ  -4

 ُمٕم٤مجلتٝم٤م. 

 
 
 

 مع انطّقٌ بسكلى المعروف.. انطلق التلوث 
 عاماً  051قبل ما يزيد عن  الثورة الشناعجٌ
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ـّ شمنميٕم٤مت وىمقاٟملم ووقاسمط ص٤مرُم٦م ورادقم٦م سمحؼ اعمس١موًملم قمـ  -5 قمدم ؾمـ

٨م اًمبٞمئـ٦م اًمتٚمقث، ذم يمثػم ُمـ دول اًمٕم٤ممل، وهق ُم٤م يِمجع قمغم اؾمتٛمرار شمٚمقيـ

 ُمـ اعمّم٤مدر اعمسبب٦م ًمذًمؽ.
 

    مهامً خطىسة الخلىث
يٜمت٩م قمـ وىمقع اًمتٚمقث قمـدد ُمـ اعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م شم١مصمر ذم جمٛمؾ ُمٗم٤مصؾ اًمبٞمئ٦م، 

 وًمذا وم٠من ًمٚمتٚمقث ُمٙم٤مُمـ ظمٓمر شمتٛمثؾ قمغم اًمٜمحق أيت: 

ظمٓمقرة اًمتٚمقث قمغم اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إحل٤مق اًمرضر سمٜمٛمق اًمٜمب٤مشم٤مت  -1

 ت واعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞمـ٦م واًمؽمسمـ٦م واعم٤مء. واحلٞمقاٟم٤م

ظمٓمقرة اًمتٚمقث قمغم صح٦م اإلٟمس٤من ُمـ ضمراء شمريمز اعمٚمقصم٤مت ذم اهلقاء واعم٤مء  -2

واًمٖمذاء ذات اعمس٤مس اًمٞمقُمل سمحٞم٤مة اإلٟمس٤من، وشمٕمروف أيْمـ٤ًم ًمإلؿمـٕم٤مقم٤مت 

 اعمْمـّرة. 

ذم إرضار احلـ٤مل ًمٚمتٚمقث ظمٓمقرة شمرض سم٤مًمٜمقاطمل اجلامًمٞم٦م ًمٚمٓمبٞمٕمـ٦م، ُمـثٚمام  -3

٦م قمـ اٟمبٕم٤مث اًمٖم٤مزات واًمدظم٤من وإصمـ٤مرة اًمٖمبـ٤مر وإصـدار اًمْمقوـ٤مء اًمٜم٤مؿمئ

 ورُمل اًمٗمْمالت اًمّمٚمب٦م إمم اًمبٞمئ٦م.  

اخلٓمقرة اعمتٛمثٚم٦م سم٤مٕصم٤مر اًمبٕمٞمدة اعمدى اًمٜم٤ممج٦م قمـ اًمتٚمقث، اًمتل ٓ يٛمٙمـ ذم  -4

اًمٖم٤مًم٥م اًمِمٕمقر هب٤م آٟمٞم٤ًم، ٓؾمٞمام طمٞمٜمام شمٙمقن اعمٚمقصم٤مت سمؽمايمٞمـز وـئٞمٚم٦م ضمـدًا 

بنمي سمبطء وٓ ئمٝمر ُمٗمٕمقهل٤م إٓ سمٕمد ُمـرور ُمـدة سمحٞم٨م يٛمتّمٝم٤م اجلسؿ اًم

زُمٜمٞم٦م ـمقيٚم٦م. وُمث٤مل ذًمؽ شم٠مصمػم اعمقاد اعمنـمٜم٦م واعمِمٕم٦م واًمتٕمـرض اعمسـتٛمر 

 ًمٚمْمقو٤مء.   
 

 جصييف خطىسة الخلىث
يٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ اًمتٚمقث إمم صمالصم٦م أصٜم٤مف ـمب٘م٤ًم ًمدرضم٦م ظمٓمقرشمف، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق 

 أيت: 
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ٚمقث ًمٙمـ سمـدرضم٤مت ُمٜمخٗمْمـ٦م، وٓ يّمـ٤مطمبف اًمتٚمقث اعمٕم٘مقل: يٕمٜمل وضمقد شم -1    

ذم اًمٖم٤مًم٥م وىمقع أي٦م ُمِمٙمالت أو أظمٓم٤مر واوح٦م قمغم احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م. ًمٙمـ يٛمٙمـ 

اًم٘مقل أٟمف ٓ شمقضمـد ذم اًمقىم٧م احل٤مزم سمٞمئـ٦م ختٚمـق مت٤مُمـ٤ًم ُمــ اعمٚمقصمـ٤مت. ومـ٤مًمتٚمقث 

ُمقضمقد ذم يم٤موم٦م سم٘م٤مع اًمٙمرة إروٞم٦م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمـقد ُمٜمـ٤مـمؼ حمـدودة ذم 

ؿ مم طمـد اخلٓمـر احل٘مٞم٘مـل. إذ أن اًمـٜمٔمشمّمٚمٝم٤م سمٕمـد ُم١مصمرات اًمتٚمـقث إاًمٕم٤ممل ًمـؿ 

 ذم ُمثؾ شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ٓ زاًم٧م ىم٤مدرة قمغم ختٚمٞمص ٟمٗمسٝم٤م ذاشمٞم٤ًم ُمـ اعمٚمقصم٤مت.  ٦ماًمبٞمئٞم

شمتٕمدى ومٞمٝم٤م شمرايمٞمز اعمٚمقصم٤مت ظمط إُم٤من وشم١مصمر شم٠مصمػمًا  اًمتٚمقث اخلٓمـػم: ُمرطمٚم٦م -2    

ؿمتك أٟمقاع اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م. وىمد فمٝمرت يمبػمًا ذم شمقازن اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل، إذ شمٕمتؾ 

سمقادر هذه اعمرطمٚم٦م ُمٜمذ اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م. واعمث٤مل إسمرز قمغم ذًمؽ، هق ُم٤م أص٤مب 

ؿ ُمـ شمٚمقث ظمٓمػم ًمٚمٝمقاء يٗمقق طمد إُم٤من ضمراء طمرق اًمٗمحؿ، اًمذي ـاًمٕم٤مًم

 1860سمٚمٞمقن ـمـ ُمٜمف ظمالل اعمدة ُمـ  130شمِمػم اًمت٘مديرات إمم اؾمتٝمالك طمقازم 

 . 1970إمم 

اًمتٚمقث اًمٙم٤مرصمل: أظمٓمر أصٜم٤مف اًمتٚمقث قمغم اإلـمالق. وإذا ُم٤م وىمع، حتّمؾ  -3    

يم٤مرصم٦م سمٙمؾ ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م سمٗمٕمؾ سمٚمقغ شمرايمٞمز اعمٚمقصم٤مت ُمستقي٤مت ىم٤مشمٚم٦م. وئمؾ 

طمدوث هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ اًمتٚمقث أُمرًا حمتٛماًل ذم أي وىم٧م ُمـ إوىم٤مت. وُمـ 

إُمثٚم٦م قمـ ذًمؽ يم٤مرصم٦م شمٗمجػم اًم٘مٜمبٚم٦م اًمذري٦م قمغم 

وٟم٤ميم٤مزايمل  Hiroshimaل هػموؿمٞمام ُمديٜمت

Nagasaki  اًمٞم٤مسم٤مٟمٞمتلم ظمالل احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

، ويم٤مرصم٦م اًمتٚمقث اإلؿمٕم٤مقمل ضمراء 1945قم٤مم 

اًمٜمقوي ذم  Chernobylاٟمٗمج٤مر ُمٗم٤مقمؾ شمنمٟمقسمٞمؾ 

، ويم٤مرصم٦م 1986آحت٤مد اًمسقومٞمتل اًمس٤مسمؼ قم٤مم 

 Methylاًمتسٛمؿ سمٖم٤مز ُمٞمثٞمؾ أيزوؾمٞم٤مٟمٞم٧م 

isocyanate سمٚمدة سمقسم٤مل اًم٘م٤مشمؾ ذم Phobal ٦م ـاهلٜمدي
 

 

 يمكن لكوارث التلوث البجًُ..
 أن تودي بخجاة آِف البسر
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ضمراء اًمتنب ُمـ أطمد اعمّم٤مٟمع. هذا ومْماًل قمـ اًمٕمديد ُمـ 1984ذم اًمٕم٤مم 

أٓف ُمـ اًمبنم  يمقارث اًمتٚمقث اًمبٞمئل إظمرى، اًمتل أودت يمٚمٝم٤م سمحٞم٤مة

 وشمدُمػم جمتٛمٕم٤مت سمنمي٦م وـمبٞمٕمٞم٦م قمغم طمّد ؾمقاء.  
 

 أهىاع الخلىث ومصادسه وآثاسه
صؾ اًمبٞمئ٦م سمحس٥م ٟمقع اعمٚمقصم٤مت اعمٓمروطم٦م ُمـ اعمّم٤مدر، ي١مصمر اًمتٚمقث ذم خمتٚمػ ُمٗم٤م

 ًمذا يٛمٙمـ حتديد اًمتٚمقث سم٠مٟمقاع قمدة قمغم وومؼ ُم٤م ُمبلم هٜم٤م.
 

 جلىث الهىاء
شمرايمؿ ُمقاد  Air pollutionي٘مّمد سمتٚمقث اهلقاء 

و٤مرة ذم اًمٖمالف اجلقي سمؽمايمٞمز شمٙمٗمل ًمٚمتسب٥م 

سمخٓمر قمغم اًمّمح٦م اًمبنمي٦م أو اًمتسب٥م سمت٠مصمػمات 

٤مئٜم٤مت احلٞم٦م واعمقاد إظمرى. وشمٕمد ؾمٚمبٞم٦م قمغم اًمٙم

حمٓم٤مت شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م وُمٕم٤مُمؾ طمرق اًمٜمٗم٤مي٤مت 

اًمّمٚمب٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ووؾم٤مئط 

اًمٜم٘مؾ ُمـ أهؿ ُمّم٤مدر شمٚمقث اهلقاء اجلقي. أُم٤م أهؿ ُمٚمقصم٤مت اهلقاء ومٝمل أطم٤مدي 

( NOx( وأيم٤مؾمٞمد اًمٜمؽموضملم )CO2( وصمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن )COأيمسٞمد اًمٙمرسمقن )

 ,PM10( وضمسٞمامت اًمٖمب٤مر )HCs( واهلٞمدرويمرسمقٟم٤مت )SO2ٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمؼمي٧م )وصم

PM2.5 .واعم١ميمسدات اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمتٗم٤مقمؾ اًمٙمٞماموقئل ) 
 

 تهىث انهىاء انمحهي واإلقهيمي

ذم اإلٟمس٤من سمِمٙمؾ ظمٓمػم أيمثر ُمـ أي ؿمٙمؾ أظمر ُمـ  Smogي١مصمر اًمْمب٤مب اًمدظم٤مين 

اًمٜمقع ُمـ شمٚمقث اهلقاء اًمذي يتّمػ  ُمٚمقصم٤مت اهلقاء. ويٛمٙمـ شمٕمريٗمف قمغم أٟمف ذًمؽ

سمسٕم٦م اٟمتِم٤مره وسمتٕمدد ُمّم٤مدره ويتِمٙمؾ ذم أضمقاء اعمدن ذم اًمٕم٤مدة. ويٜمِم٠م اًمْمب٤مب 

اًمدظم٤مين، وهق ُمزي٩م ُمـ اًمْمب٤مب واًمدظم٤من، ُمـ طمرق اًمٗمحؿ طمٞمٜمام يتٙم٤مصمػ اعم٤مء 

 
 

 .. من مشادره المذتلؾٌ يزبب تلوث الوواء
  الػّف الجوي تدمجرًا لزّمٌ
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ومقق دىم٤مئؼ اًمدظم٤من. وُمـ احلقادث اعمِمٝمقرة ذم هذا اًمّمدد طم٤مدصم٦م شمٚمقث اهلقاء ذم 

ؿمخص. وهٜم٤مك ؿمٙمؾ أظمر ُمـ هذا  4000اًمتل أودت سمحٞم٤مة زه٤مء  1952ًمٜمدن قم٤مم 

، وحيدث ذم اًمٕمروض اًمٕمٚمٞم٤م وم٘مط قمٜمدُم٤م Ice fogاًمتٚمقث يدقمك اًمْمب٤مب اجلٚمٞمدي 

 ي١مدي اٟمخٗم٤مض درضم٤مت احلرارة اًمِمديد إمم دمٛمع اًمدظم٤من ومقق اًمبٚمقرات اجلٚمٞمدي٦م.        

آىمتّم٤مد، سم٤مت اًمدظم٤من  ـ اًمٗمحؿ ذمقماًل يُمع آقمتامد شمدرجيٞم٤ًم قمغم اًمٜمٗمط سمد

هق اًمس٤مئد ذم أضمقاء يمثػم ُمـ اعمدن قمقو٤ًم قمـ  Photochemical smogاًمٙمٞماموقئل 

اًمْمب٤مب اًمدظم٤مين. ويٜمِم٠م هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدظم٤من سمٗمٕمؾ شمٗم٤مقمؾ اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز ُمع 

اهلٞمدرويمرسمقٟم٤مت وهمػمه٤م ُمـ اعمٚمقصم٤مت ذم اجلق، اًمتل شمٜمبٕم٨م أؾم٤مؾم٤ًم ُمـ اًمقىمقد همػم 

اًمٜم٤مشم٩م قمـ قمقادم اًمسٞم٤مرات وُمّم٤مدر آطمؽماق إظمرى )اًمِمٙمؾ  اعمٙمتٛمؾ آطمؽماق

(. ويٜمجؿ قمـ هذا اًمتٗم٤مقمؾ اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل اًمْمقئل اعمٕم٘مد ؾمٚمسٚم٦م ُمـ اًمٖم٤مزات 5 – 1

واعمقاد اًمْم٤مرة ًمٚمجق ُمثؾ اًمدىم٤مئؼ اًمٕمْمقي٦م وإوزون وآًمدهيٞمد واًمٙمٞمتقٟم٤مت 

ُم٤م يم٤من صمٜم٤مئل وٟمؽمات سمػمويمسٞمد واحلقاُمض اًمٕمْمقي٦م وهمػمه٤م ُمـ اعم١ميمسدات. وإذا 

اًل طم٤مُمض اًمٙمؼميتٞمد أيمسٞمد اًمٙمؼمي٧م ُمتقاضمدًا ذم اجلق، وم٠مٟمف يت٠ميمسد ويتٛملء ُمِمٙمّ 

ويّمب  ضمزءًا ُمـ اجلسٞمامت اًمٖمب٤مري٦م اًمٕم٤مًم٘م٦م ذم اجلق. ومْماًل قمـ ذًمؽ، ٓ شمسب٥م 

اًمٖم٤مزات اعمٜمبٕمث٦م قمـ اًمسٞم٤مرات شمٗم٤مقمالت 

يمٞماموقئٞم٦م ومحس٥م، سمؾ أيْم٤ًم شمٚمقصم٤ًم ًمٚمٝمقاء 

ًم٦م قمـ إو٤موم٦م سم٠مؿمٙم٤مل أظمرى، ومٝمل ُمس١مو

يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ اجلسٞمامت اًمٖمب٤مري٦م إمم اهلقاء، 

ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقهن٤م ُمّمدرًا رئٞمس٤ًم ٕطم٤مدي 

أيمسٞمد اًمٙمرسمقن اًمذي يٕمد ُمـ أيمثر اًمٖم٤مزات 

 ٞم٦م.ؾمٛمّ 

 
 
 

عند تؾاعل أبذرتوا  الزجاراتوادم تزبب ع
وواء لل اً ملوث اً كجماضوُج اً دذانؽً الجو.. 

 المدن
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 (: قمٛمٚمٞم٦م شمِمٙمؾ اًمدظم٤من اًمٙمٞماموقئل وشمٗم٤مقمالشمف ذم اجلق.5 – 1اًمِمٙمؾ )

ٝم٤مز اًمتٜمٗمز اعمختٚمٗم٦م إصم٤مرة طمس٤مؾمٞم٦م اجل سمّمقرهيسب٥م اًمْمب٤مب اًمدظم٤مين 

وشمٜم٤مىمص ذم ُمدى اًمرؤي٦م، ويستثٜمك اًمْمب٤مب اجلٚمٞمدي ُمـ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ. وشمِمػم 

اًمدراؾم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م إمم أن اًمْمب٤مب اًمدظم٤مين يٕمد ُمّمدرًا ًمٚمٕمديد ُمـ إُمراض، إذ 

يسب٥م طمس٤مؾمٞم٦م اًمٕمٞمٜملم واًمدُمٕم٤من ومْماًل قمـ شمٚمػ يمثػم ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت، ٓؾمٞمام 

ُمٕمدل اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م اعمٝمٛم٦م. ويٕمد ارشمٗم٤مع 

اًمقومٞم٤مت ٟمتٞمج٦م أظمرى ًمتٚمقث اهلقاء، ظمّمقص٤ًم 

سملم صٗمقف إؿمخ٤مص اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ 

آًمتٝم٤مسم٤مت اًمتٜمٗمسٞم٦م وإُمراض اًم٘مٚمبٞم٦م )اًمِمٙمؾ 

(. يمام أن ًمتٚمقث اهلقاء أصمر ذم ختري٥م 5 – 2

إقمامل اًمٗمٜمٞم٦م يم٤مًمتامصمٞمؾ واعمٜمحقشم٤مت أصم٤مري٦م 

 اًمٜمٗمٞمس٦م.
 
 
 

 
 

 يزبب تلوث الوواء.. تأثجرات زلبجٌ
 علٍ الشخٌ العامٌ وربما يؤدي إلٍ الوؽاة
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 ٦م ضمراء شمٚمقث اهلقاء ذم اعمدن. (: ٟمس٥م اًمقومٞم٤مت اًمٕم٤معمٞم5 – 2اًمِمٙمؾ )

 
 
 
 

يرضمع ؾمب٥م شمٚمقث اهلقاء قمغم اعمستقى اإلىمٚمٞمٛمل ضمزئٞم٤ًم إمم شمٚمقث اهلقاء 

اعمحكم سمحد ذاشمف اًمٜم٤مشم٩م قمـ ُمّم٤مدر شمٚمقث حمٚمٞم٦م يمٕمقادم اًمسٞم٤مرات وهمػمه٤م. إذ يٛمٙمـ 

ًمتٚمؽ اعمٚمقصم٤مت اعمحٚمٞم٦م آٟمتِم٤مر سمٕمٞمدًا وشمٖمٓمٞم٦م ُمس٤مطم٤مت شمّمؾ ًمٕمدة آٓف اًمٙمٞمٚمق 

رسمٕم٦م. وىمد شمس٤مقمد إطمقال اجلقي٦م واًمتْم٤مريس إروٞم٦م قمغم زي٤مدة شمرايمٞمز ُمؽمات اعم

ُمٚمقصم٤مت اهلقاء ذم ُمٙم٤من ُمٕملم، قمغم اعمستقى اعمحكم واإلىمٚمٞمٛمل. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، ُمـ 

اعمحتٛمؾ أن اعمدن اًمقاىمٕم٦م ذم سمٓمقن إودي٦م طمٞم٨م شمٙمثر ومٞمٝم٤م فم٤مهرة آٟمٕمٙم٤مس 

ؾمامئٝم٤م، شمٕم٤مين ُمـ طمدوث وب٤مب احلراري اًمتل شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ـمب٘م٦م طم٤مضمزة شمٖمٓمل 

(. يمام أن أيم٤مؾمٞمد اًمٙمؼمي٧م واًمٜمؽموضملم اًمتل شمٜمت٘مؾ 5 – 3دظم٤مين يمثٞمػ )اًمِمٙمؾ 

، Acid rainعمس٤موم٤مت ـمقيٚم٦م قمؼم اًمٖمالف اجلقي صمؿ شمؽمؾم٥م قمغم ؿمٙمؾ ُمٓمر محيض 

 ىمد شمٚمحؼ أرضارًا سمٚمٞمٖم٦م ًمٚمٜمب٤مشم٤مت وًمٚمٛمج٤مري اعم٤مئٞم٦م وًمٚمٛمب٤مين قمغم طمّد ؾمقاء. 
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 اٟمحب٤مس اعمٚمقصم٤مت اجلقي٦م ومقق اعمدن سمت٠مصمػم فم٤مهرة آٟمٕمٙم٤مس احلراري.(: 5 – 3اًمِمٙمؾ )

 

 

 انؼبنميتهىث انهىاء 

ي٘مقم اًمبنم سمتٚمقي٨م اًمٖمالف اجلقي قمغم اعمستقى اًمٕم٤معمل أيْم٤ًم، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن 

آًمتٗم٤مت ًمألصم٤مر اًمسٚمبٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ ُمثؾ هذا اًمتٚمقث مل حيّمؾ إٓ ذم ُمٓمٚمع 

 اًم٘مٞم٤مؾم٤مت إمم زي٤مدة شمريمٞمز هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ذم اًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت شم٘مريب٤ًم. إذ شمِمػم

% ؾمٜمقي٤ًم. وىمد شمٙمقن هذه اًمزي٤مدة ٟمذيرًا سم٤مرشمٗم٤مع ُمٕمدل 0.2اًمٖمالف اجلقي سمٜمسب٦م 

درضم٤مت احلرارة ومقق يمقيم٥م إرض، وُم٤م ًمذًمؽ ُمـ شمداقمٞم٤مت سمٞمئٞم٦م وظمٞمٛم٦م. وشمٕمٛمؾ 

إرض ُمـ سمٕمض اعمٚمقصم٤مت قمغم ٟمْمقب ـمب٘م٦م إوزون اجلقي اعمٗمٞمدة حلامي٦م ؾمٓم  

صم٤مر و٤مرة قمديدة. وم٘مد شمسب٥م هذه آق اًمبٜمٗمسجٞم٦م، وُم٤م ًمذًمؽ إُمر ُمـ إؿمٕم٦م ومق

إؿمٕم٦م شمٚمٗم٤ًم ًمٚمٜمب٤مشم٤مت وشمزيد ُمـ اإلص٤مسم٦م سمنـم٤من اجلٚمد. وُمـ إُمثٚم٦م إظمرى قمغم 

اعمٚمقصم٤مت اعم١مصمرة قمغم اًمٖمالف اجلقي أيم٤مؾمٞمد اًمٜمؽموضملم اعمٜمبٕمث٦م ُمـ اًمٓم٤مئرات اخل٤مرىم٦م 

ٚمقرومٚمقريمرسمقن اعمستخدم ذم اًمثالضم٤مت ووقاهمط ًمنقم٦م اًمّمقت ويمذًمؽ اًمٙم

أضمٝمزة اًمتؼميد. إذ شمّمؾ هذه اًمٖم٤مزات إمم ـمب٘م٦م إوزون وشمتٗم٤مقمؾ هٜم٤مك ُمسبب٦م 

اٟمخٗم٤مض شمريمٞمزه وشمآيمؾ اًمٓمب٘م٦م شمدرجيٞم٤ًم، وهق ُم٤م حيّمؾ أن ومقق ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مٓمبلم 

 حتديدًا.   
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 جلىث اإلاياه
ـمرح  Water pollutionي٘مّمد سمتٚمقث اعمٞم٤مه 

ي٦م وومٞمزي٤مئٞم٦م وسمٞمقًمقضمٞم٦م إمم اعمٞم٤مه ُمقاد يمٞمامو

اًمٕمذسم٦م أو إمم اًمبح٤مر واعمحٞمٓم٤مت، مم٤م يسب٥م 

شمردي٤ًم ًمٜمققمٞم٦م اعمٞم٤مه وي١مصمر ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمتل 

شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م. وشمؽماوح هذه اعمقاد ُمـ ُمٚمقصم٤مت 

سمسٞمٓم٦م يم٤معمقاد اًمّمٚمب٦م اًمذائب٦م أو اًمٕم٤مًم٘م٦م إمم 

قؾمط اعم٤مئل ُمٚمقصم٤مت ُمٕم٘مدة ؾم٤مُم٦م شمتّمػ سمخٓمقرهت٤م وـمقل ُمدة سم٘م٤مئٝم٤م ذم اًم

)يم٤معمبٞمدات واعمٕم٤مدن اًمث٘مٞمٚم٦م واعمريّمب٤مت اًمٙمٞماموي٦م همػم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتحٚمؾ أو شمٚمؽ ذات 

اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م اًمؽمايمٛمٞم٦م ذم أضمس٤مم إطمٞم٤مء(. هذا ويٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ ُمٚمقصم٤مت اعمٞم٤مه إمم شم٘مٚمٞمدي٦م 

Conventional pollutants  وأظمرى همػم شم٘مٚمٞمدي٦مNonconventional pollutants . 
 

 انتقهيذيخمهىثبد انميبي 

ًمٚمٛمٞم٤مه قمٛمقُم٤ًم سم٤معمخٚمٗم٤مت اًمبنمي٦م سمدرضم٦م رئٞمس٦م. إذ ختٚمػ  شمرشمبط اعمٚمقصم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م

قمـ اًمٜمٛمق احلرضي واًمزي٤مدة اًمسٙم٤مٟمٞم٦م اًمنيٕم٦م ُمِمٙمالت شمتٕمٚمؼ سمٍمف اعمٞم٤مه اًمث٘مٞمٚم٦م 

وسمٕمدم ُمقايمب٦م شمٚمؽ اًمزي٤مدة إلٟمِم٤مء حمٓم٤مت ُمٕم٤مجل٦م شمٚمؽ اعمٚمقصم٤مت. إذ شمسٝمؿ ُمٞم٤مه 

ٕم٦م ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م اعمٓمروطم٦م ُمـ ؿمبٙم٤مت اعمج٤مري اًمبٚمدي٦م اًمٍمف اًمّمحل همػم اخل٤مو

وُمـ اًمب٤مًمققم٤مت سم٢مو٤موم٦م يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ إُمالح اعمٖمذي٦م واعمقاد اًمّمٚمب٦م اًمٕم٤مًم٘م٦م 

واًمذائب٦م واًمزيقت واعمٕم٤مدن )يم٤مًمزرٟمٞمخ واًمزئبؼ واًمٙمروم واًمرص٤مص واحلديد 

 ٞمئ٦م اعم٤مئٞم٦م.واعمٜمٖمٜمٞمز..(، ومْماًل قمـ اًمٙمرسمقن اًمٕمْمقي اعمتحٚمؾ وـمرطمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم إمم اًمب

يٛمٙمـ ًمٚمٛمٚمقصم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتسب٥م سمٛمِمٙمالت يمثػمة ًمٚمٛمٞم٤مه. ومزي٤مدة اعمقاد 

اًمّمٚمب٦م اًمٕم٤مًم٘م٦م شم١مدي إمم طمج٥م وصقل اًمٓم٤مىم٦م ُمـ اًمِمٛمس وُمـ صمؿ اًمت٠مصمػم ؾمٚمب٤ًم ذم 

قمٛمٚمٞم٦م صٜمع اًمٖمذاء سم٤مًمٜمسب٦م ًمألطمٞم٤مء اعم٤مئٞم٦م، اًمتل شمٕمد طمٞمقي٦م ضمدًا ًمديٛمقُم٦م اًمسٚمسٚم٦م 

 
 
 

 تعانً معظم المجاري الماُجٌ ؽً العالم..
 لملوثات مزتمر لمن طرح 
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سب٥م اًمؽمايمٞمز اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اعمقاد اًمّمٚمب٦م اًمٕم٤مًم٘م٦م ـمٛمر جم٤مري اًمٖمذائٞم٦م إطمٞم٤مئٞم٦م. يمام شم

إهن٤مر واًم٘مٜمقات اعمالطمٞم٦م، مم٤م يستٚمزم يمرهي٤م سم٤مؾمتٛمرار. أُم٤م ارشمٗم٤مع شمريمٞمز اعمقاد 

 اًمّمٚمب٦م اًمذائب٦م ومٞم٘مٚمؾ ُمـ صالطمٞم٦م اعمٞم٤مه ًمٚمنمب وًمري اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م.    

ٗمقؾمٗم٤مت ًمٚمحٞم٤مة اعم٤مئٞم٦م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أمهٞم٦م إُمالح اعمٖمذي٦م يم٤مًمٜمؽموضملم واًم

ذم اًمبحػمات  Eutrophicationوم٠مهن٤م ىمد شمسب٥م أيْم٤ًم طمدوث فم٤مهرة اإلصمراء اًمٖمذائل 

وشمٕمجؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م ؿمٞمخقظمتٝم٤م ـمبٞمٕمٞم٤ًم. إذ شمٗميض هذه اًمٔم٤مهرة إمم شمزايد ٟمٛمق اًمٜمب٤مشم٤مت 

اعم٤مئٞم٦م وازده٤مر اًمٓمح٤مًم٥م سمِمٙمؾ واؾمع وُمـ صمؿ طمدوث شمٖمػم يمكم ًمٚمٛمجتٛمع 

اٟمت٤مضمٞم٦م ُمٜمخٗمْم٦م ذات شمٜمقع أطمٞم٤مئل قم٤مزم إمم اٟمت٤مضمٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م ُمـ  وحتقًمفآطمٞم٤مئل، 

ذات قمدد يمبػم ٕٟمقاع أطمٞم٤مئٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م وُمرضة سم٤مًمٓمبٞمٕم٦م ذم اًمٕم٤مدة. وشم٘مقم اًمبٙمؽمي٤م 

سم٠ميمسدة اًمٙمرسمقن اًمٕمْمقي اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتحٚمؾ وسم٤مؾمتٝمالك 

إيمسجلم اًمذائ٥م ذم اعم٤مء. وطملم شمٙمقن احلٛمقًم٦م 

، ىمد ي١مدي سم٤مًمٙمرسمقن اًمٕمْمقي قم٤مًمٞم٦م ذم سمٕمض احل٤مٓت

اؾمتٝمالك إيمسجلم إمم اٟمخٗم٤موف سمِمٙمؾ ؿمديد )وم٘مد 

ُمٚمٖمؿ/ًمؽم  2شمّمؾ يمٛمٞم٦م إيمسجلم اعمذاب إمم أىمؾ ُمـ 

 7أو  5ومٞمام يٙمقن ذم احل٤مًم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م سمحدود 

ُمٚمٖمؿ/ًمؽم(، وىمد يسب٥م هذا آٟمخٗم٤مض احل٤مد هالك 

إؾمامك وطمدوث اوٓمراب ظمٓمػم ذم شمٙم٤مصمر اًمٙم٤مئٜم٤مت 

 إيمسجلم.اًمتل شمٕمتٛمد ذم وضمقده٤م قمغم 
 

 مهىثبد انميبي غيز انتقهيذيخ

اًمذائب٦م  سمِمٙمٚمٞمٝم٤ميِمٛمؾ هذا اًمّمٜمػ ُمـ اعمٚمقصم٤مت اعمٕم٤مدن اًمس٤مُم٦م وهمػم اًمس٤مُم٦م 

واًمٕم٤مًم٘م٦م، ومْماًل قمـ اعمريّمب٤مت اًمٙمرسمقٟمٞم٦م اًمٕمْمقي٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتحٚمؾ واًمث٤مسمت٦م اًمتل يتؿ 

٦م. أو ضمزء ُمـ ومْمالت ُمستٝمٚمٙم شمٍميٗمٝم٤م إمم اًمقؾمط اعم٤مئل سمّمقرة خمٚمٗم٤مت صٜم٤مقمٞم٦م

اًمٕم٤ممل  أرضم٤مءاٟمسٙم٤مب ٟمٗمٓمل سمٙمٛمٞم٤مت ُمتب٤ميٜم٦م حيدث ذم  13000هٜم٤مك أيمثر ُمـ ومٛمثاًل 

 
 
 

 يؤدي نضوب األكزججن المذاب
 الوزط الماًُ بزبب التلوث ؽً

 إلٍ هّك الكاُنات التً تعجش ؽجى
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ؾمٜمقي٤ًم. يمام ُيٓمرح روشمٞمٜمٞم٤ًم إمم اعمج٤مري اعم٤مئٞم٦م آٓف اعمقاد اًمٙمٞماموي٦م جمٝمقًم٦م إصمر قمغم 

ُمريّم٥م ضمديد يدظمؾ إمم اًمسقق ذم  500إمم  400اًمبٞمئ٦م حلد أن. إذ ي٘مدر أن ٟمحق 

، يتخٚمػ قمـ قمٛمٚمٞم٤مت شمٕمديـ اًمٗمحؿ ـمرح يمٛمٞم٤مت يمبػمة يمؾ ؾمٜم٦م. ومْماًل قمـ ذًمؽ

ُمـ اعمخٚمٗم٤مت احلٛمْمٞم٦م إمم اًمقؾمط اعم٤مئل اعمج٤مور. هذا وشمتٗم٤موت اعمٚمقصم٤مت همػم 

 DDTاًمت٘مٚمٞمدي٦م ُمـ ُمقاد ظم٤مُمٚم٦م سمٞمقًمقضمٞم٤ًم يم٤مهلٞمدرويمرسمقٟم٤مت اعمٝمٚمجٜم٦م )وُمث٤مهل٤م ُمريّم٥م 

(. PCBواًمٙمٞمبقن واعمػميمس واًمٗمٞمٜمقٓت اعمٙمٚمقرة 

ب٤مت إظمػمة أرضارًا سمٞمقًمقضمٞم٦م وشمسب٥م هذه اعمريمّ 

ؿمديدة شمتٓمٚم٥م شمٓمٝمػمًا يم٤مُماًل ًمٚمٛمجرى اعم٤مئل اعمٚمقث 

ُمزُمٜم٦م ؿمبف ممٞمت٦م ىمد  شم٠مصمػمات، ٟم٤مهٞمؽ قمـ طمدوث ٤مهب

يتٕمذر ايمتِم٤مف ُمٗمٕمقهل٤م ًمسٜملم ـمقال. وىمد فمٝمر أن 

إصم٤مر اعمزُمٜم٦م ًمٚمٛمٚمقصم٤مت اًمقاـمئ٦م اعمستقى ُمـ اًمّمٕمقسم٦م 

اٟمتِم٤مره٤م  ػ ُمـ أصمره٤م سمسب٥مسمٛمٙم٤من ازاًمتٝم٤م أو اًمتخٗمٞم

 ُمست٘مرة يمٞمٛمٞم٤مئٞم٤ًم.ُمٚمقصم٤مت ويمقهن٤م  اًمقاؾمع

ققمٞم٦م اعمٞم٤مه ذم اعمحّمٚم٦م، وم٠من اعمٚمقصم٤مت قمغم شمٜمقع أؿمٙم٤مهل٤م شمسب٥م شمردي ٟم

ًمالؾمتخداُم٤مت اعمختٚمٗم٦م )اًمنمب، آؾمتٕمامل اعمٜمززم،  واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ صالطمٞمتف

اًمزراقمل، اًمّمٜم٤مقمل..(، وُم٤م يٜمت٩م قمـ ذًمؽ ُمـ أظمٓم٤مر قمغم اًمّمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وشمرضر 

ى آىمتّم٤مدي٦م قمٛمقُم٤ًم. وذم يمثػم ُمـ اًمبٚمدان شمٕمد ضمقدة اعمٞم٤مه أطمد ُم١مذات اجلدو

اًمروم٤مهٞم٦م آضمتامقمٞم٦م، وم٤مًمبالد ذات ضمقدة اعمٞم٤مه اًمٕم٤مًمٞم٦م شمقصػ سم٤مرشمٗم٤مع روم٤مهٞمتٝم٤م 

آضمتامقمٞم٦م واًمّمحٞم٦م، ومٞمام شمٙمقن اًمبالد ذات ضمقدة اعمٞم٤مه اعمٜمخٗمْم٦م قمغم ٟم٘مٞمض ذًمؽ 

 (.5 – 4)اًمِمٙمؾ 

 

 
 
 

 عادًة ما تكون ملوثات الماء غجر
 التقلجديٌ.. ذطجرة جدًا علٍ

 الشخٌ العامٌ
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 ٞمػ سمٚمدان اًمٕم٤ممل سمحس٥م ضمقدة اعمٞم٤مه وصالطمٞمتٝم٤م ًمالؾمتخدام اًمبنمي.(: شمّمٜم5 – 4اًمِمٙمؾ )
 
 

 جلىث التربت
شمدهقر ؾمٓم  إرض ضمراء ؾمقء اؾمتخدام  Soil pollutionي٘مّمد سمتٚمقث اًمؽمسم٦م 

اًمؽمسم٦م سمٗمٕمؾ إشمب٤مع مم٤مرؾم٤مت زراقمٞم٦م ظم٤مـمئ٦م وؾمقء اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ اعمٕم٤مدن وـمرح 

 دن.اعمخٚمٗم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمتٙمديس اًمٕمِمقائل ًمٜمٗم٤مي٤مت اعم
   

 طىء اطتخذاو انتزثخ

شم١مدي شمٕمري٦م اًمؽمسم٦م، اًمٜم٤مدم٦م قمـ إشمب٤مع مم٤مرؾم٤مت 

ظم٤مـمئ٦م ذم اًمزراقم٦م قم٤مدًة، إمم إزاًم٦م ُم٤مدة اًمدسّم٤مل 

اًمٖمٜمٞم٦م ُمـ اًمٓمب٘م٦م اًمسٓمحٞم٦م واًمتل اؾمتٖمرىم٧م وىمت٤ًم 

ـمقياًل ذم اًمتّٙمقن سمٗمْمؾ شمٗمسخ اًمٜمب٤مشم٤مت 

وقمٛمٚمٞم٤مت اًمتحٚمؾ اعمٞمٙمرويب، ومٞمٗميض ذًمؽ 

ٕرض ُمـ قمٜم٤مسه٤م سم٤معمحّمٚم٦م إمم دمريد ا

اًمٖمذائٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمالزُم٦م ًمٜمٛمق اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م. يمام شمسب٥م أقمامل اًمتٕمديـ 

ًمٚمتٜم٘مٞم٥م قمـ اعمٕم٤مدن واًمٗمحؿ شمرايمؿ خمٚمٗم٤مت متتد قمغم ُمس٤مطم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ومقق إرض 

 
 

 يؤدي زوء ازتذدام األرض.. إلٍ تؾاقم مسكلٌ
 تعريٌ التربٌ وتلوثوا وؽقدان ازتذداموا النؾعً
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ؾمٜمقي٤ًم، مم٤م ي١مدي إمم دمريد اًمؽمسم٦م وشمٕمرض اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل شمؿ شمٕمديٜمٝم٤م إمم ُمِمٙمالت 

ح اًمتقؾمع احلرضي اًمٜم٤مضمؿ قمـ اًمزي٤مدة اًمسٙم٤مٟمٞم٦م ُمزيدًا ُمـ اًمتٕمري٦م اًمٙمثػمة. ويٓمر

اعمِمٙمالت ذات اًمٕمالىم٦م سمتٕمري٦م اًمؽمسم٦م. ومٛمثاًل ىمد شمزداد محقًم٦م إهن٤مر ُمـ اًمرواؾم٥م ذم 

٤م قمٚمٞمف ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمبٕمٞمدة قمـ مم ٤مً وٕمٗم 1000إمم  500اعمٜم٤مـمؼ احلرضي٦م سمٛم٘مدار 

ض ُمـ همٓم٤مئٝم٤م اًمقاىمل اعمدن. ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٓ شمٕمٜمل شمٕمري٦م اًمؽمسم٦م دمريد إر

ومحس٥م، سمؾ شمٚمقي٨م إهنر سمٛمقاد صٚمب٦م قم٤مًم٘م٦م. وىمد ي١مصمر ذًمؽ قمغم قمٛمؾ اًمبٞمئ٤مت 

اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ويسب٥م أيْم٤ًم شمرايمؿ اًمٖمريـ ذم اًم٘مٜمقات اعمالطمٞم٦م، مم٤م ي١مدي إمم شم٘مٚمٞمؾ وم٤مئدة 

 هذه اعمٞم٤مه ًمألهمراض اًمتج٤مري٦م.
 

 انىفبيبد انصهجخ

، اًمتل شمِمٛمؾ ٟمٗم٤مي٤مت اعمٜم٤مزل واعمت٤مضمر Solid wastesشمِمٙمؾ اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمبٚمدي٦م اًمّمٚمب٦م 

وأقمامل اًمتٜمٔمٞمػ اًمبٚمدي٦م، أقمٔمؿ اعمِم٤ميمؾ اعمٝمددة ًمٚمؽمسم٦م ذم اًمقىم٧م اًمراهـ. وومْمالً 

قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٗم٤مي٤مت، هٜم٤مًمؽ ٟمٗم٤مي٤مت صٚمب٦م ُمّمدره٤م قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٕمديـ 

واإلٟمت٤مج اًمّمٜم٤مقمل واًمزراقم٦م. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ 

وم٠من  أن اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمبٚمدي٦م شمبدو أوو  ًمٚمٕمٞم٤من،

ريم٤مُم٤مت إٟمقاع إظمرى ُمـ اًمٜمٗم٤مي٤مت هل ذم 

احل٘مٞم٘م٦م أيمؼم طمجاًم سمٙمثػم، يمام أن اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م 

أيمثر صٕمقسم٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من وشمِمٙمؾ ظمٓمرًا 

 أيمؼم قمغم اًمبٞمئ٦م ُمـ ؾمقاه٤م.

هق أيمثر ـمرائؼ اًمتخٚمص ُمـ اًمٜمٗم٤مي٤مت  Landfillingيٕمد اًمٓمٛمر اًمّمحل 

ب٤مت اعمٗمتقطم٦م اًمتل شمٕمد ُمٔمٝمرًا ُم٘مروم٤ًم ذم اًمّمٚمب٦م اًمبٚمدي٦م ؿمٞمققم٤ًم وأٟمسبٝم٤م. وهٜم٤مك اعمٙم

اًمٕمديد ُمـ ُمدن اًمٕم٤ممل، إذ دمذب إًمٞمٝم٤م أقمدادًا يمبػمة ُمـ اًم٘مقارض وهمػمه٤م ُمـ 

احلنمات وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م شمٙمقن ُمبٕمث٤ًم ًمروائ  يمرهي٦م. ذم طملم أن اًمٓمٛمر اًمّمحل يٕمد ـمري٘م٦م 

ري أومْمؾ ًمٚمسٞمٓمرة قمغم شمٙمدس اًمٜمٗم٤مي٤مت وٓ يّمدر قمٜمف روائ  ُم٘مززة ذم اًمٕم٤مدة. وجي
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ذم اًمٖم٤مًم٥م ظمٚمط اًمٜمٗم٤مي٤مت اعمٜمزًمٞم٦م سمٜمٗم٤مي٤مت صٜم٤مقمٞم٦م جمٝمقًم٦م اعمحتقى. وىمد أوم٣م 

شمرؿم  هذه اعمقاد اًمٙمٞماموي٦م اًمس٤مُم٦م إمم اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م وشمٚمقيثٝم٤م إلؾم٤مًم٦م اعمٞم٤مه إمم ىمٞم٤مم 

ُمقاىمع اًمٓمٛمر اًمّمحل وذم يمؾ ُمـ سمٚمدان قمدة ُم١مظمرًا سم٢مشمب٤مع وقاسمط أيمثر ساُم٦م ذم 

اًمّمٜم٤مقمٞم٦م. وقمٛمؾ إشمب٤مع اضمراءات دىمٞم٘م٦م ذم إدارة  ـمرائؼ اًمتخٚمص ُمـ اعمخٚمٗم٤مت

ُمٙمب٤مت اًمٓمٛمر اًمّمحل يمتقومػم قمٛمٚمٞم٦م شمّمٗمٞم٦م وُمٕم٤مجل٦م اعمٞم٤مه اًمسٓمحٞم٦م ٟم٤مهٞمؽ قمـ 

تخٗمٞمػ ُمـ وـم٠مة اعمِمٙمالت اًمتٖمٓمٞم٦م اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمٛمٙم٥م سمٓمب٘م٦م ُمـ اًمؽماب، قمغم اًم

 ـ اعمٙمب٤مت اعمٗمتقطم٦م. قمغم أن اعمس٤مطم٦م اعمخّمّم٦م عمٙمب٤مت اًمٜمٗم٤مي٤مت ذم سمٕمضقماًمٜم٤ممج٦م 

 اعمٜم٤مـمؼ آظمذة سم٤مًمت٘مٚمص ًمذا جي٥م دوُم٤ًم اًمبح٨م قمـ سمدائؾ.

أطمد اًمٓمرائؼ اًمٕمٛمٚمٞم٦م  Recyclingيٕمد شمدوير اعمقاد وإقم٤مدة آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م 

ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمبٚمدي٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م قمغم طمّد ؾمقاء، إذ أن هٜم٤مك اًمٞمقم شمزايد ذم 

ًمٙمـ طمٞمٜمام جيري  اقمتامد هذا إؾمٚمقب وإن يم٤من ٓيزال حمدودًا ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ.

ظمٚمط اًمٜمٗم٤مي٤مت، وم٠من قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٕم٤مدهت٤م شمٖمدو صٕمب٦م وُمٙمٚمٗم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م. وقمغم هذا شمؿ 

شمٓمقير وؾمٞمٚم٦م ًمٗمرز اًمٜمٗم٤مي٤مت ُمـ ُمّم٤مدر ـمرطمٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م إمم ُمٕمدٟمٞم٦م وهمػم ُمٕمدٟمٞم٦م، 

ورق، زضم٤مج، سمالؾمتٞمؽ، ُمقاد قمْمقي٦م )سم٘م٤مي٤م 

اًمٓمٕم٤مم(.. اًمخ، طمتك سم٤مشم٧م هذه ـمري٘م٦م إضمب٤مري٦م 

جتٛمٕم٤مت اًمٞمقم. وىمد أوم٣م ذم اًمٕمديد ُمـ اعم

اقمتامد ـمري٘م٦م إقم٤مدة اًمتدوير إمم اسمتٙم٤مر اًمٕمديد ُمـ 

اًمقؾم٤مئؾ عمٕم٤مجل٦م اعمقاد اعمٓمروطم٦م وشمّمٜمٞمع 

ُمٜمتج٤مت ضمديدة ُمـ اعمقاد اعمٕم٤مدة ومْماًل قمـ 

 إجي٤مد أؾمقاق ضمديدة ًمتٍميٗمٝم٤م. 

ومٝمق ـمري٘م٦م أظمرى ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمّمٚمب٦م.  Incinerationأُم٤م احلرق 

ق ُمتٓمقرة شم٘مقم سم٤مؾمتخدام اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمّمٚمب٦م يمقىمقد، وذًمؽ سمحرق ومٝمٜم٤مًمؽ حم٤مر

يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ اًم٘مامُم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ احلرارة اًمٜم٤مدم٦م ًمتقًمٞمد اًمبخ٤مر عمحٓم٤مت 
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اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م. وُمـ ذوط ذًمؽ وضمقب طمرق اًمٜمٗم٤مي٤مت سمدرضم٤مت طمرارة قم٤مًمٞم٦م 

ة ُمتٓمقرة ضمدًا، وًمذا جي٥م أن شمٙمقن ُمداظمـ اعمح٤مرق ُمزودة سمٛمرؿمح٤مت وسم٠مضمٝمز

وهمػمه ُمـ اعمٚمقصم٤مت اًمس٤مُم٦م. وُمع هذا، شمّم٤مطم٥م  اًمدويمسلمًمٚمتخٚمص ُمـ هم٤مز 

اًمرُم٤مد اعمتخٚمػ اًمذي حيتقي قمغم ٟمس٥م قم٤مًمٞم٦م  ح٤مرق مجٚم٦م ُمـ اعمِمٙمالت ُمٜمٝم٤م ُمثالً اعم

 ُمـ اعمٕم٤مدن اًمث٘مٞمٚم٦م ومٞمتحقل سمذًمؽ إمم ُم٤مدة ظمٓمرة سمحد ذاشمف. 

دم سمِمٙمؾ ُمتزايد اًمتل سم٤مشم٧م شمستخ Compostingٛمدة هٜم٤مك أيْم٤ًم ـمري٘م٦م اإلؾَم 

ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع سمٕمض اعمخٚمٗم٤مت اًمزراقمٞم٦م، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اؾمتخداُمٝم٤م ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٗم٤مي٤مت 

سمٚمدي٦م يم٠موراق اًمٜمب٤مشم٤مت واًمريش. ويٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه اعمٜمتج٤مت ذم زي٤مدة 

ختّمٞم٥م اًمؽمسم٦م، إذ أهن٤م شمتحقل إمم ُم٤مدة دسّم٤مًمٞم٦م ذم همْمقن أؿمٝمر ىمٚمٞمٚم٦م شمسٛمك 

 .  Compostاًمٙمٛمبقؾم٧م 

اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م اعم١مدي٦م إمم شمدهقر  تُمـ يمؾ ذًمؽ، وم٘مد شمزايدقمغم اًمرهمؿ 

اًمؽمسم٦م، وشمزايدت ُمٕمٝم٤م ُمس٤مطم٤مت اًمؽمب اعمتدهقرة طمقل اًمٕم٤ممل. وُمثٚمام يبلم اًمِمٙمؾ 

(، وم٠من ُمس٤مطم٦م اًمؽمب ُمـ اًمّمٜمٗملم اعمتدهقرة واعمتدهقرة ضمدًا سم٤مشم٧م شمِمٙمؾ 5 – 5)

شمدهقر اًمؽمسم٦م ُمست٘مبالً ٟمسب٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ أمج٤مزم اًمؽمب اعمست٘مرة، ورسمام ؾمتتسع رىمٕم٦م 

 
 (: أصٜم٤مف اًمؽمسم٦م سمحس٥م درضم٤مت شمدهقره٤م اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م اعمختٚمٗم٦م.5 – 5اًمِمٙمؾ )
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سم٤مؾمتٛمرار اعمامرؾم٤مت اعمسٞمئ٦م ٓؾمتخداُمٝم٤م وشمٙمديس اًمٜمٗم٤مي٤مت ومقىمٝم٤م، إُمر اًمذي 

 ؾمقف يسٗمر قمـ ُمزيد ُمـ اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اعمرشمبٓم٦م سمذًمؽ.

 

 الخلىث ؤلاؼعاعي
أٟمف أي   Radiation pollutionيٕمّرف اًمتٚمقث اإلؿمٕم٤مقمل

٤مشم٩م ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اإلؿمٕم٤مع اعم١ميـ وهمػم اعم١ميـ اًمٜم

ُمـ ومٕم٤مًمٞم٤مت سمنمي٦م. وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م يم٤من ُمٜمِم٠م طم٤مٓت 

اًمتٚمقث اإلؿمٕم٤مقمل اعمٕمرووم٦م اًمتل طمّمٚم٧م طمتك أن هق 

اٟمٗمج٤مر اعمٕمدات اًمٜمقوي٦م أو حترر إؿمٕم٤مقم٤مت ُمسٞمٓمر 

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ حمٓم٤مت شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م. وشمِمٙمؾ 

وطمدات ُمٕم٤مجل٦م اعمحروىم٤مت واًمٜمقاشم٩م اًمٕمروٞم٦م 

٦م ُمّم٤مدر أظمرى ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٕمديـ واًمتج٤مرب اعمختؼمي

ذم اًمٗمحقص٤مت  X raysٟٓمبٕم٤مث اإلؿمٕم٤مقم٤مت. يمام أن اًمتٕمرض اعمتزايد ٕؿمٕم٦م أيمس 

اًمٓمبٞم٦م واإلؿمٕم٤مقم٤مت اعمٜمبٕمث٦م ُمـ أومران اعم٤ميٙمرويػ وُمـ همػمه٤م ُمـ إضمٝمزة اعمٜمزًمٞم٦م 

 متثؾ يمٚمٝم٤م ُمّم٤مدر ًمٚمتٚمقث اإلؿمٕم٤مقمل.      

ًم٘مد شمّم٤مقمد اًم٘مٚمؼ اًمِمٕمبل يمثػمًا طمٞم٤مل حترر 

صم٤مره٤م آًمبٞمئ٦م ذم أقم٘م٤مب اًمٙمِمػ قمـ ت إمم ااإلؿمٕم٤مقم٤م

اًمْم٤مرة اعمحتٛمٚم٦م قمغم اإلٟمس٤من، وذًمؽ سمٕمد اٟمبٕم٤مث ٟمس٥م 

قم٤مًمٞم٦م ُمـ هذه اإلؿمٕم٤مقم٤مت ضمراء اظمتب٤مرات إؾمٚمح٦م 

اًمٜمقوي٦م ويمذًمؽ ضمراء سمٕمض احلقادث ُمثؾ طم٤مدصم٦م حمٓم٦م 

اًمٜمقوي٦م ًمتقًمٞمد  Three Mile Islandصمري ُم٤ميؾ آيٚمٜمد 

، 1979يٙمٞم٦م قم٤مم اًمٓم٤مىم٦م اًمقاىمٕم٦م سمقٓي٦م سمٜمسٚمٗم٤مٟمٞم٤م إُمر

اًمٜمقوي٦م قم٤مم  Chernobylويم٤مرصم٦م اٟمٗمج٤مر حمٓم٦م شمنمٟمقسمؾ 

اًمٜمقوي٦م  Fukushima، وُم١مظمرًا طم٤مدصم٦م اًمتنب اإلؿمٕم٤مقمل ُمـ حمٓم٦م ومقيمِمٞمام 1986

 
 
 

 يسكل التلوث اإلسعاعً..
 البسربنً  مجعجهاجزًا مقلقًا لدى 
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. يمام شمزايدت خم٤موف اًمرأي اًمٕم٤مم إسم٤من اًمثامٟمٞمٜم٤مت إصمر اًمٙمِمػ 2011ذم اًمٞم٤مسم٤من قم٤مم 

ؾمٚمح٦م اًمٜمقوي٦م قمـ وىمقع ُمِمٙمالت شمٚمقث إؿمٕم٤مقمل ُم٘مٚم٘م٦م ذم ُمٗم٤مقمالت إ

 إُمريٙمٞم٦م.  

ًم٘مد شمؿ شمقصمٞمؼ اًمتداقمٞم٤مت اًمبٞمئٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ اًمتٕمرض عمستقي٤مت ُمرشمٗمٕم٦م ُمـ 

اإلؿمٕم٤مقم٤مت اعم١ميٜم٦م، وذًمؽ قمؼم دراؾم٤مت أضمري٧م قمغم أومراد شمٕمروقا إمم إؿمٕم٤مع 

ٟمقوي ذم اًمٞم٤مسم٤من قم٘م٥م إًم٘م٤مء اًم٘مٜمبٚم٦م اًمذري٦م قمٚمٞمٝم٤م ظمالل احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. إذ 

سمبٕمض أٟمقاع اًمنـم٤من قمغم اًمٗمقر، ًمٙمـ هٜم٤مك أُمراض يم٤مُمٜم٦م ًمٚمتسٛمؿ فمٝمرت اإلص٤مسم٦م 

 30إمم  10سم٤مإلؿمٕم٤مع ًمـ شمٔمٝمر إٓ سمٕمد ُمرور 

قم٤مُم٤ًم ُمـ اًمتٕمرض إًمٞمف. هذا وٓ يٕمرف ًمٖم٤مي٦م 

أن إصم٤مر اًمتل يٛمٙمـ أن شمٜمت٩م قمـ اًمتٕمرض 

ًمٚمٛمستقي٤مت اإلؿمٕم٤مقمٞم٦م اعمٜمخٗمْم٦م، ًمٙمـ أيمؼم 

ىمٚمؼ طمٞم٤مل هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمرض اإلؿمٕم٤مقمل 

 يتٛمثؾ ذم اطمتامل شمرضر اجلٞمٜم٤مت اًمقراصمٞم٦م.    

هذا وٓ يٛمٙمـ ُمٕم٤مجل٦م اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م اعمِمٕم٦م سم٤مًمٓمرائؼ اًمٙمٞماموي٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م، 

ًمذا يٜمبٖمل ظمزهن٤م ذم طم٤موي٤مت ُمٖمٚم٘م٦م سم٢مطمٙم٤مم وذم ُمٜم٤مـمؼ ٟم٤مئٞم٦م سمٕمٞمدًا قمـ أي شمقاضمد 

قمغم اؾمتخدام ًمٚمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م. وشمٕمتٛمد أيمثر ُمقاىمع اًمتخزيـ أُم٤مٟم٤ًم ذم اًمقىم٧م احل٤مرض 

اًمٙمٝمقف اًمٕمٛمٞم٘م٦م همػم اعمٜمٗمذة ًمٚمامء أو ُمٜم٤مضمؿ اعمٚم  اعمٝمجقرة. وُمع هذا وم٠من ُمٕمٔمؿ 

اًمٜمٗم٤مي٤مت اعمِمٕم٦م ًمدهي٤م أٟمّم٤مف أقمامر ٓ شم٘مؾ قمـ ُمئ٤مت أو آٓف اًمسٜملم، يمام أٟمف ٓ 

 شمقضمد ـمري٘م٦م خلزن اًمٜمٗم٤مي٤مت ُم٠مُمقٟم٦م مت٤مُم٤ًم.
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 الخلىث باإلابيذاث 

ٕم٦م، ّمٜمّ هل ُمقاد يمٞماموي٦م ُمُ  Pesticidesدات اعمبٞم

سمٕمْمٝم٤م ذي أصؾ قمْمقي وسمٕمْمٝم٤م إظمر ٓ 

قمْمقي، وىمد ضمرى اؾمتخداُمٝم٤م سمٗمٕم٤مًمٞم٦م ٕول 

ُمرة سم٘مّمد حتسلم اًمبٞمئ٦م اًمبنمي٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم 

سمٕمض إٟمقاع إطمٞم٤مئٞم٦م همػم اعمرهمقب ومٞمٝم٤م 

يم٤مًمبٙمؽمي٤م وأوم٤مت اًمزراقمٞم٦م واحلنمات اعم١مذي٦م. 

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اخلٓمقرة واعمس٤مطم٦م اًمتل شمسبب٧م سمتٚمقث ٓ يستٝم٤من سمف همػم أن ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م هذه 

ٖمٓمٞمٝم٤م. إذ ٓ ي٘متٍم اًمتٚمقث سم٤معمبٞمدات قمغم اعمٙم٤من اًمذي اؾمتخدُم٧م ومٞمف وم٘مط، سمؾ شم

يٛمٙمـ أن يٜمتنم قمغم ُمس٤مطم٤مت واؾمٕم٦م ويسٚمؽ ـمرىم٤ًم ُمتٕمددة يٚمقث ُمـ ظمالهل٤م أضمزاء 

همػم اًمٙم٤مئـ اعمستٝمدف. خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمبٞمئ٦م مم٤م ي١مصمر ذم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى وذم يم٤مئٜم٤مت أظمرى 

وسمذًمؽ شمٙمقن دورة اعمبٞمدات ذم اًمبٞمئ٦م ُمتٜمققم٦م ذم ُمس٤مًمٙمٝم٤م وُمتب٤ميٜم٦م ذم شم٠مصمػمه٤م اًمبٞمئل 

 (.5 – 6)اًمِمٙمؾ 
 
    

 
 
 

 (: دورة اعمبٞمدات ذم اًمبٞمئ٦م.5 – 6اًمِمٙمؾ )

 
 
 

 يمثل التلوث بالمبجدات.. تزممًا مباسراً 
 واإلنزانللبجٌُ 
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شمٙمٛمـ ظمٓمقرة اًمتٚمقث سم٤معمبٞمدات ذم صٜمػ يدقمك سم٤معمبٞمدات اعمستديٛم٦م أو 

٤م قمغم ُم٘م٤موُم٦م اًمتحٚمؾ ُمـ ىمبؾ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م أو اًمِمديدة اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م شمتسؿ سم٘مدرهت

اًمبٞمقًمقضمٞم٦م، وهل٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م أيْم٤ًم قمغم اًمؽمايمؿ اًمتدرجيل واًمب٘م٤مء ذم أضمس٤مم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م 

اعمستٝمٚمٙم٦م هل٤م وُمـ صمؿ شمؽميمز ُمع يمؾ ُمستقى شم٤مزم ُمـ اًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م إطمٞم٤مئٞم٦م 

ُمث٤مًٓ ممت٤مزًا  DDTيٕمد ُمبٞمد (. وBioaccumulation)وهق ُم٤م يسٛمك سم٤مًمؽمايمؿ احلٞمقي 

ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م  DDTقمغم إصمر اًمؽمايمٛمل احلٞمقي ًمٚمٛمبٞمدات. ومٚمق شمؿ اؾمتٕمامل ُمبٞمد 

سمحٞم٨م ٓ شمتج٤موز ُمستقي٤مشمف ذم اًمبٞمئ٦م 

اعمحٞمٓم٦م واطمد ضمزء سم٤مًمبٚمٞمقن، وم٠من 

اًمبٙمؽمي٤م وهمػمه٤م ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمجٝمري٦م 

ؾمت٘مقم هبْمؿ اعمبٞمد وآطمتٗم٤مظ سمف، 

ز ُمئ٤مت أو وسمذًمؽ ىمد يتْم٤مقمػ اًمؽميمٞم

آٓف اعمرات سم٤مًمتدري٩م. وحيّمؾ هذا 

اًمتْم٤مقمػ قمٜمدُم٤م يتقاصؾ اسمتالع 

اعمبٞمدات ُمـ ىمبؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م إقمغم 

ُمرشمب٦م وم٤مٕقمغم: إؿمٜم٤مت واًمٓمح٤مًم٥م، 

اعمح٤مر، إؾمامك، اًمٓمٞمقر، وُمـ صمؿ 

اإلٟمس٤من. وىمد يّمؾ هذا اًمؽميمٞمز ذم 

اًمٙم٤مئٜم٤مت إقمغم رشمب٦م إمم آٓف أو 

 (. 5 – 7بٚمٞمقن )اًمِمٙمؾ ُماليلم إضمزاء سم٤مًم

شمتٛمٞمز ُمٕمٔمؿ اعمبٞمدات سمٙمقهن٤م ُمتٕمددة آؾمتخدام، سمٛمٕمٜمك أهن٤م ًمٞمس خمّمّم٦م 

 DDEًمٜمب٤مت أو يم٤مئـ طمل ُمٕملم. وُمـ إُمثٚم٦م اعمِمٝمقرة قمغم ذًمؽ هق شم٠مصمػم ُمبٞمد 

سمحد ذاشمف(، ويتٛمٞمز سمٗمٕم٤مًمٞمتف قمغم شمثبٞمط  DDT)وهق ٟم٤مشم٩م قمريض يتحٚمؾ قمـ ُمبٞمد 

اًمرضوري٦م ًمبٜم٤مء ىمِمقر سمٞمْمٝم٤م، مم٤م ي١مدي إمم رىم٤مىم٦م ىمِمقر  إٟمت٤مج اًمٓمٞمقر عم٤مدة اًمٙم٤مًمسٞمقم

 
 
 

  ُمبٞمد ب٘م٤مي٤مًم احلٞمقي اًمؽمايمؿ(: 5 – 7اًمِمٙمؾ )

DDT .وشمْم٤مقمػ شمريمٞمزه ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م 
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اًمبٞمض وشمٗم٘مٞمسف ىمبؾ أواٟمف. وهٜم٤مك أصمر ضم٤مٟمبل أظمر ًمٚمٛمبٞمدات وهق شم٠مصمػمه٤م ذم اجلٝم٤مز 

اًمٕمّمبل ًمٚمحٞمقاٟم٤مت وإؾمامك، إذ ىمد شمسب٥م وم٘مدان اًمتقازن واًمتِمقش ورسمام شم٘مقد 

صمػم اًمِمديد قمغم اعمدى أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم اعمقت. ومتثؾ هذه إُمثٚم٦م ذم اًمٕمٛمقم طم٤مٓت اًمت٠م

 اًم٘مّمػم طملم شمٙمقن ُمستقي٤مت اعمبٞمدات ذم ضمسؿ اًمٙم٤مئـ احلل ُمرشمٗمٕم٦م ٟمسبٞم٤ًم.

أُم٤م إصم٤مر اًمبٕمٞمدة إُمد )اعمزُمٜم٦م( ًمٚمٛمبٞمدات اعمستديٛم٦م ومال زاًم٧م همػم ُمٕمرووم٦م 

مت٤مُم٤ًم ذم واىمع احل٤مل، سمٞمد أن اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚمامء يرون أن ظمٓمره٤م قمغم اًمبٞمئ٦م يمبػم سم٘مدر 

ت اًم٘مّمػمة إُمد. أُم٤م اعمبٞمدات أو اًمبدائؾ همػم اعمستديٛم٦م )اًم٘م٤مسمٚم٦م ظمٓمر اًمت٠مصمػما

ًمٚمتحٚمؾ سمسٝمقًم٦م( وشم٘مٜمٞم٤مت اًمتٕم٘مٞمؿ واًمتٓمٝمػم وإدظم٤مل ُمٗمؽمؾم٤مت شمتٖمذى قمغم 

احلنمات وأوم٤مت اًمْم٤مرة، ومٝمل شمٕمٓمل صقرة أيمثر إذاىم٤ًم ًمٚمسٞمٓمرة قمغم أوم٤مت ُمـ 

 دون أن شمٙمقن هٜم٤مك أرضار يمبػمة قمغم اًمبٞمئ٦م.

بٞمدات ذم اًمٕم٤ممل (، سمٕمْم٤ًم ُمـ أؿمد سم١مر اًمتٚمقث سم٤معم5 – 8ٙمؾ )هذا ويبلم اًمِم

ٞم٤مت اًمزراقمٞم٦م ُم٘مروٟم٤ًم سمٕمدد اًمسٙم٤من اعمحتٛمؾ شمٕمروٝمؿ ًمٚمخٓمر ُمـ ٚمٛماًمٜم٤مدم٦م قمـ  اًمٕم

 ضمراء ذًمؽ.
 
 

 
 (: سم١مر اًمتٚمقث سم٤معمبٞمدات ذم اًمٕم٤ممل وقمدد اًمسٙم٤من اعمترضريـ.5 – 8اًمِمٙمؾ )
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 الخلىث الظىطائي
طمدي٨م   Noise pollutionاًمْمقو٤مئليٕمد اًمتٚمقث 

اًمٜمِم٠مة ٟمسبٞم٤ًم. واعم٘مّمقد سمف جمٛمقع إصقات 

اًمتل شمتٗم٤موت ُمـ واعمتقًمدة قمـ ٟمِم٤مـم٤مت سمنمي٦م 

ٟم٤مدم٦م قمـ إضمٝمزة اعمٙمؼمة ًمٚمّمقت إمم وقو٤مء 

وقو٤مء ـم٤مئرات اًمٜم٘مؾ اخل٤مرىم٦م حل٤مضمز اًمّمقت. 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن درضم٦م شمردد اًمْمقو٤مء )احلدة 

عمج٤مل، وم٠من ُمٕمٔمؿ ُمّم٤مدر اًمْمقو٤مء شم٘م٤مس اًمّمقشمٞم٦م( شمٕمد ذات أمهٞم٦م يمؼمى ذم هذا ا

٘م٤مس اًمْمقو٤مء سمقطمدة ُم٘مٞم٤مس شمسٛمك شمؿمدة اعمج٤مل اًمّمقيت أو ىمقشمف. إذ  ذم وقء

(، وهل متثؾ ُم٘مدار اًمّمقت اعمسٛمقع ُمـ ىمبؾ إذن اًمبنمي٦م. هذا dBاًمديسبؾ )

وشمٙمقن اًمْمقو٤مء ذم اًمٕم٤مدة ُمّم٤مطمب٦م ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، طمٞم٨م أصقات اعمٙمٜمٜم٦م 

ويٙمقن ت واًمٓم٤مئرات اًمتل أصبح٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمت٤مدًا ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م. اًمث٘مٞمٚم٦م واًمسٞم٤مرا

اًمتٚمقث اًمْمقو٤مئل أيمثر ؿمدة ذم سمٞمئ٦م اًمٕمٛمؾ مم٤م قمٚمٞمف ذم اًمبٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اخل٤مرضمٞم٦م، قمٚماًم 

أن  اًمْمقو٤مء اخل٤مرضمٞم٦م ىمد ؿمٝمدت زي٤مدة ُمٚمحقفم٦م ذم ُمستقي٤مهت٤م ُمٜمذ صمامٟمٞمٜم٤مت اًم٘مرن 

و  ٤40مئٞم٦م ذم ُمٜمزل ٟمٛمقذضمل اًمٞمقم سملم اعم٤ميض. هذا ويؽماوح  ُمٕمدل اخلٚمٗمٞم٦م اًمْمقو

هل طمقل ُمستقي٤مت اًمْمقو٤مء اعمرشمٗمٕم٦م ذم اًمبٞمئ٦م اعمٕمت٤مدة إُمثٚم٦م وُمـ ديسبؾ.  50

ُمؽم( وىمٓم٤مرات  15ديسبؾ قمغم سمٕمد  90إصقات اًمّم٤مدرة قمـ اًمِم٤مطمٜم٤مت اًمث٘مٞمٚم٦م )

 6ديسبؾ قمغم سمٕمد  60) ُمؽم( وُمٙمٞمٗم٤مت اهلقاء 15ديسبؾ قمغم سمٕمد  75اًمِمحـ )

 (.5 – 1دول )اجلأُمت٤مر( 

 

 

 

 
 

 
 
 

 التلوث الضوضاًُ.. مسكلٌ العشر
 وضريبٌ التقدم
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 (: ُم٘مٞم٤مس ُمستقى اًمّمقت ودرضم٦م اًمْمقو٤مء سمقطمدة اًمديسبؾ.5 – 1اجلدول )
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صم٤مر اًمٗمسٞمقًمقضمل اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمتٚمقث يٕمد شمرضر اًمسٛمع ُمـ أيمثر أ

اًمْمقو٤مئل اًمتل يٛمٙمـ ىمٞم٤مؾمٝم٤م سمسٝمقًم٦م، وىمد يٙمقن هذا اًمترضر وىمتٞم٤ًم أو دائٛمٞم٤ًم وىمد 

٤مـم٤مت آقمتٞم٤مدي٦م أو ىمد يٙمقن جمرد ازقم٤مج قم٤مسمر. يسب٥م إرسم٤ميم٤ًم ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜمِم

ويتٗم٤موت هذا إصمر شمبٕم٤ًم حلس٤مؾمٞم٦م اًمٗمرد وُمدة اًمتٕمرض وـمبٞمٕم٦م ُمّمدر اًمْمقو٤مء 

)درضم٦م اًمّمخ٥م( واًمتقزيع اًمزُمٜمل ًمٚمتٕمرض )يم٠من يٙمقن صم٤مسمت٤ًم أو ُمت٘مٓمٕم٤ًم(. وشمبدأ 

ديسبؾ  80أو  75ُمٕم٤مٟم٤مة يمؾ ؿمخص طملم يّمؾ ُمستقى اًمْمقو٤مء ذم اعمٕمدل إمم 

قمدة ؾم٤مقم٤مت. وٓ شمتقىمػ اعمٕم٤مٟم٤مة طمتك يزول اعمّمدر اعمسب٥م ًمٚمْمقو٤مء. وصمٛم٦م عمدة 

ُمستقى وقو٤مئل ُمٝمؿ أظمر ي١مصمر قمغم اًمقفم٤مئػ اًمٗمسٞمقًمقضمٞم٦م ًمإلٟمس٤من ذًمؽ هق ُم٤م 
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يسٛمك سمٕمتب٦م إمل، وهل اًمٕمتب٦م اًمتل يٜمت٩م 

 140إمم  130قمٜمٝم٤م  أعم٤ًم ضمسامٟمٞم٤ًم )شمبٚمغ 

ديسبؾ( طمتك ًمق يم٤من اًمتٕمرض ًمقىم٧م 

ذا وم٠من أي وقو٤مء شم٘مع ىمّمػم. وقمغم ه

وٛمـ هذا اًمٕمتب٦م ىمد شمسب٥م وٕمٗم٤ًم دائٛمٞم٤ًم 

ديسبؾ(، وم٠مهن٤م ىمد  150ذم اًمسٛمع. وطملم شمبٚمغ اًمْمقو٤مء أىمَم ُمستقي٤مهت٤م )أيمثر ُمـ 

 شمسب٥م أذًى ضمراطمٞم٤ًم ذم داظمؾ إذن ووم٘مداٟم٤ًم شم٤مُم٤ًم ًمٚمسٛمع.       

ستقي٤مت صم٤مر اجل٤مٟمبٞم٦م اًمٜمٗمسٞم٦م عمـ ىمٚم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتقومرة طمقل أقمغم اًمرهمؿ ُم

اًمْمقو٤مء اعمرشمٗمٕم٦م، وم٠من سم٤مطمثلم يمثر يٕمزون طم٤مٓت هقم٦م آٟمٗمٕم٤مل واٟمخٗم٤مض 

آٟمت٤مضمٞم٦م وشمٕمٙمر اعمزاج واخلِمقٟم٦م ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م إظمريـ ومْماًل قمـ زي٤مدة اإلص٤مسم٦م 

سم٠مُمراض اًم٘مرطم٦م واًمّمداع اًمٜمّمٗمل واإلقمٞم٤مء، إمم اًمتٕمرض اعمستٛمر عمستقي٤مت قم٤مًمٞم٦م 

 اًمبٞمئ٦م اخل٤مرضمٞم٦م. ُمـ اًمْمقو٤مء ؾمقاء ذم سمٞمئ٦م اًمٕمٛمؾ أم ذم
 

 أظئلت للمىاقؽت واإلاشاحعت
 ُم٤م شمٕمريػ اًمتٚمقث واعمٚمقصم٤مت اًمبٞمئٞم٦م  وُمتك يستٙمٛمؾ اًمتٚمقث ذوـمف  -1

ُم٤م اًمٕمقاُمؾ اًمتل شمدومع سم٤مدم٤مه شمٗم٤مىمؿ ُمِمٙمٚم٦م اًمتٚمقث اًمبٞمئل ُمٜمذ ىمٞم٤مم اًمثقرة  -2

 اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وطمتك أن 

صم٦م أصٜم٤مف. ًمٚمتٚمقث ُمٙم٤مُمـ ظمٓمقرة قمديدة، وقمغم وقء ذًمؽ ُيّمٜمػ إمم صمال -3

 وو  شمٚمؽ اعمٙم٤مُمـ وهذه إصٜم٤مف.

ُم٤مذا يٕمٜمل شمٚمقث اهلقاء  وُم٤م اعمٚمقصم٤مت اًمرئٞمس٦م ًمٚمٖمالف اجلقي  وُم٤م هق اًمبٕمد  -4

 اجلٖمراذم عمِمٙمٚم٦م شمٚمقث اهلقاء 

ُم٤م اًمٗمرق سملم اًمْمب٤مب اًمدظم٤مين واًمدظم٤من اًمٙمٞماموقئل  ويمٞمػ حيدث هذا  -5

 إظمػم  قمزز إضم٤مسمتؽ سمرؾمؿ شمقوٞمحل.

 
 
 

 من أذطر نتاُح التلوث الضوضاًُ.. هو ؽقدان الزمع
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 اعمٞم٤مه واعمٚمقصم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م وهمػم اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمٚمٛمٞم٤مه  ُم٤م شمٕمريػ شمٚمقث -6

 يمٞمػ حتدث فم٤مهرة اإلصمراء اًمٖمذائل  وُم٤م أصمره٤م ذم اًمبٞمئ٦م إطمٞم٤مئٞم٦م  -7

أيـ شمؽميمز إصٜم٤مف اًمثالصم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه ضمٖمراومٞم٤ًم سمحس٥م درضم٦م ضمقدهت٤م: اًمٕم٤مًمٞم٦م  -8

 واعمتقؾمٓم٦م واعمٜمخٗمْم٦م اجلقدة 

 ٚمقصمٝم٤م. طمدّد هذه اعمِمٙمٚم٦م ذم ٟم٘م٤مط واوح٦م.يٕمد ؾمقء اؾمتخدام اًمؽمسم٦م ؾمبب٤ًم ُمٝماًم ًمت -9

ُم٤م اعمٕم٤مجل٤مت اعمتبٕم٦م ذم اًمسٞمٓمرة قمغم ُمِمٙمٚم٦م شمٙمدس اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمّمٚمب٦م سمقصٗمٝم٤م  -10

 أطمد أؾمب٤مب شمٚمقث اًمؽمسم٦م وإرايض 

عم٤مذا يِمٙمؾ اًمتٚمقث اإلؿمٕم٤مقمل ىمٚم٘م٤ًم يمبػمًا ًمدى اًمٜم٤مس  أضم٥م ُمـ ظمالل سمٞم٤من  -11

 اعمخ٤مـمر اًمبٞمئٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمٜمف. 

ذم ُمرشمسؿ شمقوٞمحل دورة اعمبٞمدات ذم اًمبٞمئ٦م. صمؿ قمٚمؾ ؾمب٥م اٟمتِم٤مر سملّم  -12

 اعمبٞمدات قمغم رىمٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م واؾمٕم٦م طمتك وإن اؾُمتخدُم٧م وٛمـ ُمٜمٓم٘م٦م حمدودة.

يِمٙمؾ ظمٓمرًا يمبػمًا قمغم اًمبٞمئ٦م وإطمٞم٤مء  ذاُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمؽمايمؿ احلٞمقي  وعم٤م -13

 طملم يتٕمٚمؼ إُمر سم٤معمبٞمدات اًمٗمت٤ميم٦م 

 ٦م اًمتٚمقث اًمْمقو٤مئل طمديث٦م ٟمسبٞم٤ًم عم٤مذا شمٕمد ُمِمٙمٚم -14

خلّص، ذم ٟم٘م٤مط واوح٦م، أصم٤مر اعمستقي٤مت اعمرشمٗمٕم٦م ًمٚمْمقو٤مء قمغم صح٦م  -15

 اإلٟمس٤من.

 

* * * 
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 الفصل السادس
 مؽهلت جحطيب الغاباث اإلاذاسيت

 

يٕمرض هذا اًمٗمّمؾ إمم سمح٨م ُمِمٙمٚم٦م حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اًمتل شمٕمّد ُمـ أيمثر 

تؿ هٜم٤م أوًٓ اًمتٕمريػ سمجٖمراومٞم٦م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اعمٓمػمة اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م ىمٚم٘م٤ًم. وي

سمقصٗمٝم٤م حمط اعمِمٙمٚم٦م، صمؿ حتديد ُمٕمٜمك حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت واعمٕمدٓت اجل٤مري٦م قمٚمٞمٝم٤م، 

وسمح٨م اًمٕمقاُمؾ اعمسبب٦م ًمتدُمػمه٤م، صمؿ اؾمتٕمراض أهؿ اًمٕمقاىم٥م اًمبٞمئٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ 

 ذًمؽ اًمٗمٕمؾ.
 

 الغاباث اإلاذاسيت ومعذالث جحطيبها
 

 لغاباث اإلاذاسيتحغشافيت ا
شمٕمد اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م ُمـ أيمثر طمدائؼ اًمٓمبٞمٕم٦م 

ؾمحرًا ومج٤مًٓ. وقمؼم ؾم٘مػ اًمٖم٤مسم٦م اعمداري٦م اًمتل 

شمتّمػ سم٠موراىمٝم٤م اًمْم٤مرسم٦م إمم اًمٚمقن إظمرض 

شمتقهمؾ أؿمٕم٦م اًمِمٛمس اًمس٤مـمٕم٦م قمؼم أهمّم٤من 

إؿمج٤مر، ًمؽمؾمؿ ُمِمٝمدًا ٓ ُمثٞمؾ ًمف ذم قم٤ممل 

 اًمٓمبٞمٕم٦م.

رئٞمس٦م، هل: ة طمقل ظمط آؾمتقاء ذم صمالصم٦م أىم٤مًمٞمؿ شم٘مع اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اعمٓمػم

ومري٘مٞم٤م، وذم أُمريٙم٤م اجلٜمقسمٞم٦م واًمقؾمٓمك. ويتحدد ٟمٓم٤مق أهمرب وضمٜمقب ذىمل أؾمٞم٤م، 

درضم٦م ؿمامل وضمٜمقب ظمط آؾمتقاء، وهٜم٤مك  10شمقزيع ُمٕمٔمٛمٝم٤م سملم دائريت قمرض 

ٞمؽ أيْم٤ًم أضمزاء ُمتٗمرىم٦م ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م شمتٛمثؾ ذم يمؾ ُمـ أُمريٙم٤م اًمقؾمٓمك واعمٙمس

 
 

 تعد الػابات المداريٌ المطجرة..
 وتنوعاً  ؽوق الكوكب جماًِ  اِخجاُجٌأكثر اإلقلجم 

 



 مقذمت في علم البيئت ومؽنالتها

 

 
 119 

وضمٜمقب ذىمل اًمؼمازيؾ وإضمزاء اًمنمىمٞم٦م ُمـ ضمزيرة ُمدهمِم٘مر وضمٜمقب اهلٜمد 

 (.2 – 1ويمذًمؽ ذم إىمس٤مم اًمِمامًمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م ُمـ أؾمؽماًمٞم٤م )أٟمٔمر اًمِمٙمؾ 

قمغم ُمدار اًمسٜم٦م، ُمع  ٤مً ورـمب ٤مً داومئسمٙمقٟمف يتٛمٞمز ُمٜم٤مخ إىمٚمٞمؿ اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م 

واو  ظمالل اًمٞمقم اًمقاطمد. درضم٤مت طمرارة ىمٚمٞمٚم٦م اًمتب٤ميـ ومّمٚمٞم٤ًم ًمٙمٜمٝم٤م ذات شمب٤ميـ 

وٓ يتسؿ إىمٚمٞمؿ اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م سم٤محلر اًمِمديد يمام جيري آقمت٘م٤مد، ومٛمٕمدل درضم٦م 

25احلرارة ذم هذه اعمٜم٤مـمؼ يؽماوح سملم 
o
27إمم  

o
ُمئقي٦م، وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمٕمدل  

يمثػم ُمـ اًمّمح٤مري وإىم٤مًمٞمؿ ػم ُمـ ُمٕمدٓت درضم٤مت احلرارة ذم طمراري أىمؾ سمٙمث

ُٕمٓم٤مر، ومٝمل شمٕمد إيمثر همزارة ذم هذا اإلىمٚمٞمؿ، إذ شمؽماوح يمٛمٞمتٝم٤م اعمٕمتدًم٦م. أُم٤م ا

ُمٚمؿ، أو أيمثر ُمـ ذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم. وهتٓمؾ إُمٓم٤مر  4000إمم  2000اًمسٜمقي٦م ُم٤م سملم 

سمِمٙمؾ ُمتس٤موي شم٘مريب٤ًم ـمٞمٚم٦م أي٤مم اًمسٜم٦م، وٓ يٙم٤مد يقضمد ؿمٝمر أو ومّمؾ ضم٤مف ذم هذه 

 اعمٜمٓم٘م٦م.

ه٤م اًمٖمذائٞم٦م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، شمٕمد شمرسم٦م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م وم٘مػمة ذم قمٜم٤مس

ويرضمع ذًمؽ ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٖمسٞمؾ اعمستٛمرة سمٗمٕمؾ إُمٓم٤مر اًمٖمزيرة واًمتحٚمؾ اًمنيع 

ًمٚمامدة اًمٕمْمقي٦م اعمتزاُمـ ُمع اًمرـمقسم٦م واحلرارة اًمٕم٤مًمٞمتلم. وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ هم٤مًمب٤ًم ُم٤م متٞمؾ 

شمرسم٦م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م إمم احل٤مُمْمٞم٦م وشمٙمقن ىمٚمٞمٚم٦م اًمسٛمؽ وؿمحٞمح٦م ذم ُم٤مدهت٤م 

٦م. وًمذا شمستٛمد اًمٖم٤مسم٤مت هٜم٤م اعم٤مدة اًمٖمذائٞم٦م ُمـ اًمٖمٓم٤مء اخلرضي وآطمٞم٤مئل اًمٕمْمقي

اعمٙمقن ًمٚمٖم٤مسم٦م أيمثر ُمـ اقمتامده٤م قمغم اًمؽمسم٦م. قمغم أٟمف شمقضمد هم٤مسم٤مت ُمداري٦م متت٤مز 

أن سمخّمقسم٦م شمرسمتٝم٤م ضمدًا، ومٛمثالً هٜم٤مك هم٤مسم٤مت شمٜمٛمق ومقق شمرب سمريم٤مٟمٞم٦م ٟم٤مؿمئ٦م، سمحٞم٨م 

ٝم٤م. وشمقضمد ُمثؾ هذه اًمؽمب ُمٜمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م همسؾ اًمٕم مل شم١مصمر سمٕمد ذمإُمٓم٤مر اًمٖمزيرة 

أيْم٤ًم سمجقار إهن٤مر، طمٞم٨م شمتزود هذه اعمٜم٤مـمؼ سمٙمٛمٞم٤مت ضمديدة ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م 

  ُمع يمؾ ومٞمْم٤من حيدث.

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إطمٞم٤مئٞم٦م، وم٠من اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م شمٕمد إيمثر شمٜمققم٤ًم. إذ يقضمد ذم 

ٟمقع ُمـ  300ري٦م أيمثر ُمـ ُمؽم ُمرسمع( ُمـ اًمٖم٤مسم٦م اعمدا 10.000اهلٙمت٤مر اًمقاطمد )
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ُمؽمًا، ٟم٤مهٞمؽ قمـ  150إؿمج٤مر اًمتل يٛمٙمـ أن يّمؾ ارشمٗم٤مع سمٕمْمٝم٤م إمم ُم٤م يزيد قمـ 

أقمداد ه٤مئٚم٦م ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت اهلقائٞم٦م واعمتسٚم٘م٦م وإقمِم٤مب وهمػمه٤م. وشمٕم٩م اًمٖم٤مسم٦م اعمداري٦م 

أيْم٤ًم سم٠مقمداد وومػمة ُمـ احلٞمقاٟم٤مت يم٤مًمببٖم٤موات واخلٗم٤مومٞمش ودسمب٦م اًمٙمسالن وإوم٤مقمل 

ْمٗم٤مدع واًم٘مردة وهمػمه٤م، إذ يٙمقن ارشمب٤مـمٝم٤م سم٤مٕؿمج٤مر ؿمديدًا. أُم٤م أقم٤مزم إؿمج٤مر واًم

ومٕم٤مدًة ُم٤م شمٙمقن ُم٠موى ٕقمداد ه٤مئٚم٦م ُمـ احلنمات اًمتل شمدب ومقىمٝم٤م، وم٘مد شمْمؿ 

ٟمقع ُمـ اًمٜمٛمؾ، ومْماًل قمـ آٓف إٟمقاع  250اًمِمجرة اًمقاطمدة ُمثاًل قمغم أيمثر ُمـ 

 إظمرى اًمتل ٓزال اًمٕمٚمامء مل يٕمرومقه٤م سمٕمد.
 

 حعشيف جحطيب الغاباث 
قمغم أٟمف قمٛمٚمٞم٦م ىمٓمع أؿمج٤مر اًمٖم٤مسم٤مت  Deforestationيٛمٙمـ شمٕمريػ حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت 

 ، وذًمؽ ٕهمراض ؿمتك. ؿم٤مؾمٕم٦موإزاًمتٝم٤م ُمـ ُمٙم٤مهن٤م إصكم سمٛمس٤مطم٤مت 

ًم٘مد قمٛمؾ اإلٟمس٤من ُمٜمذ اًم٘مدم قمغم إزاًم٦م 

اًمٖم٤مسم٤مت، أُم٤م ٓؾمتخدام أظمِم٤مهب٤م سمحد ذاهت٤م أو 

ّم٥م ومقىمٝم٤م. وقمغم ُمر ٓؾمتثامر إرض اًمتل شمٜمت

اًمت٤مريخ، يم٤من حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ُمـ أومم 

اخلٓمقات اًمتل ٟمٗمذه٤م اإلٟمس٤من سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ 

طمرومتل اًمّمٞمد وآًمت٘م٤مط وُمـ صمؿ رقمل اعم٤مؿمٞم٦م 

وصقًٓ إمم طمروم٦م اًمزراقم٦م اعمست٘مرة وهمػمه٤م ُمـ اعمٝمـ آىمتّم٤مدي٦م. وىمد شمٕمرو٧م 

ريلم إوؾمط واحلدي٨م، ًمٙمـ اًمٖم٤مسم٤مت ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلزاًم٦م ذم أورسم٤م إسم٤من اًمٕمٍميـ احلج

سملم ُم٤م إىمس٤مم اًمقؾمٓمك واًمٖمرسمٞم٦م ُمـ اًم٘م٤مرة ؿمٝمدت ُمرطمٚم٦م حتٓمٞم٥م يمثٞمٗم٦م ذم اعمدة 

. وسمٕمد ذاك، طمٞمٜمام وصؾ اعمستقـمٜمقن إورسمٞمقن إمم أُمريٙم٤م ُمٞمالدي1250 -1050

اًمِمامًمٞم٦م، ؿمٝمدت ُمس٤مطم٤مت واؾمٕم٦م ُمـ هم٤مسم٤مهت٤م قمٛمٚمٞم٤مت حتٓمٞم٥م سمٛمٕمدل أهع سمٙمثػم 

ؾمٜم٦م أيمثر مم٤م  200اضمت٨م ُمـ هم٤مسم٤مت أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م ذم همْمقن  مم٤م ؿمٝمدشمف أورسم٤م، إذ

ؾمٜم٦م. وشمِمػم شم٘مديرات ُمٜمٔمٛم٦م اًمزراقم٦م وإهمذي٦م  2000اضمت٨م ذم أورسم٤م قمغم ُمدى 

 
 

 ..ع األسجار كمونٌ قديمٌمارس اإلنزان قط
 لكنوا تخولت ؽً الوقت الخاضر إلٍ مسكلٌ
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إمم أٟمف ذم قمّمقر ُم٤م ىمبؾ اًمزراقم٦م يم٤مٟم٧م ُمس٤مطم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٖم٤ميب ذم اًمٕم٤ممل  FAOاًمدوًمٞم٦م 

ن هٙمت٤مر ُمع ُمٓمٚمع اًمٕم٤مم سمٚمٞمق 3.9سمٚمٞمقن هٙمت٤مر، وىمد اٟمخٗمض هذا اًمرىمؿ إمم  5شمٜم٤مهز 

. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ُمٕمٔمؿ هذه اخلس٤مرة ىمد طمّمٚم٧م ذم اًمٕمروض اعمٕمتدًم٦م 2000

ُمـ ٟمّمػ اًمٙمرة إروٞم٦م اًمِمامزم، وم٠من ٟمسب٦م اخلس٤مرة ذم ذًمؽ اًمٜمٓم٤مق ىمد ؿمٝمدت 

اٟمخٗم٤مو٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم ذم اًمٕم٘مقد إظمػمة، إذ حتقًم٧م اًمٕمديد ُمـ اًمبٚمدان إمم مم٤مرؾم٦م 

اًمقىم٧م ذاشمف، أدى شمْم٤مومر اًمزي٤مدة اًمسٙم٤مٟمٞم٦م اًمنيٕم٦م وشمٓمقر سمراُم٩م زراقم٦م اًمبستٜم٦م. ذم 

وؾم٤مئط اًمقصقل إمم اًمٖم٤مسم٤مت ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمداري٦م ذم أوٟم٦م إظمػمة إمم شمس٤مرع 

 ُمٕمدٓت حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ. 
 

 معذالث جحطيب الغاباث
ل شمتب٤ميـ شم٘مديرات اعمٕمدل اًمسٜمقي ًمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداريـ٦م ُمــ قم٘مـد ٕظمـر، ومٗمـ

ُمٚمٞمـقن هٙمتـ٤مر، صمـؿ  15إمم  11ُمٓمٚمع ؾمبٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض شمـراوح اعمٕمـدل سمـلم 

ُمٚمٞمقن هٙمت٤مر ، ًمٙمــ قمـ٤مد  7.5إمم  6.1أٟمخٗمض ذم أواظمر اًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت ًمٞمؽماوح ُمـ 

ُمٚمٞمـقن هٙمتـ٤مر. وئمٝمـر ُمــ  14.2إمم  12.2وارشمٗمع ذم اًمثامٟمٞمٜمٞمـ٤مت ًمٞمـؽماوح سمـلم 

 
 .2000 – 1990(: ُمٕمدل شمٖمػم اًمٖمٓم٤مء اًمٖم٤ميب سمحس٥م اًمبٚمدان ًمٚمٛمدة 6 – 1اًمِمٙمؾ )
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ًمٖمٓمـ٤مء اًمٖمـ٤ميب سمحسـ٥م اًمبٚمـدان، ( أطمدث اًمت٘مٞمٞمامت عمٕمدٓت شمٖمػم ا6 - 1اًمِمٙمؾ )

اًمذي أقمدشمف ُمٜمٔمٛم٦م اًمزراقم٦م وإهمذي٦م اًمدوًمٞم٦م. إذ شمبلم هذه اخلريٓم٦م سمِمـٙمؾ واوـ  

شمزايد ُمس٤مطم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٖمـ٤ميب أو اؾمـت٘مراره قمٛمقُمـ٤ًم ذم ُمٜمـ٤مـمؼ اًمٕمـروض اًمٕمٚمٞمـ٤م، أُمـ٤م 

اًمبٚمدان اعمداري٦م ومٝمل شمٕم٤مين ذم واىمع احل٤مل ُمـ شمٜم٤مىمص واوـ  ذم ُمسـ٤مطم٤مت هم٤مسم٤مهتـ٤م. 

خٛمٞمٜم٤مت، وم٠من ُمٕمدل حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ذم مجٞمـع اعمٜمـ٤مـمؼ اعمداريـ٦م ًمٚمٛمـدة وسمحس٥م اًمت

ُمٚمٞمقن هٙمت٤مر ؾمٜمقي٤ًم. قمغم أن هذا اعمٕمـدل يمـ٤من أىمـؾ  14.2ىمد سمٚمغ  2000 - 1990

 ُمٚمٞمقن هٙمت٤مر.  13.1، إذ سمٚمٖم٧م ٟمحق  1990 - 1981ُمـ ذًمؽ ظمالل اعمدة 

       

 أظباب جحطيب الغاباث اإلاذاسيت

حتٓمٞمـ٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت ًمٞمس ُمـ اًمسٝمؾ إجي٤مز أؾمب٤مب 

ــع  ــؽ ٕن ىمٓم ــػمة، ذًم ــ٦م اعمٓم ــ٤مـمؼ اعمداري ذم اعمٜم

إؿمج٤مر يٛمثؾ اًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمسٚمسـٚم٦م ـمقيٚمـ٦م 

ُمـ اًمٕمقاُمؾ واعمسبب٤مت اًمتل شمؽماسمط ُمـع سمٕمْمـٝم٤م 

سمّمــقر ؿمــتك. ًمٙمـــ يٛمٙمـــ اًم٘مــقل قمٛمقُمــ٤ًم أن 

ــذيـ ي٘مقُمــقن سم٘مٓمــع إؿمــج٤مر  إؿمــخ٤مص اًم

 يتٛمثٚمقن سم٤معمزارقملم وُمريب اعمقار واحلٓم٤مسملم.

أن اًمٗمٝمؿ اًمسٚمٞمؿ ًمٕمٛمٚمٞم٦م حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت يسـتٚمزم سمحثـ٤ًم ُمٕمٛم٘مـ٤ًم ًمٚم٘مـقى  قمغم

اًمٙم٤مُمٜم٦م وراء هذه اًمٕمقاُمؾ. ومٛمثاًل، يٕمد اًمقصقل إمم اًمٖم٤مسم٤مت أُمرًا ُمٝماًم، وهذا يتـقومر 

ـمريؼ ضمديد، ؾمقاء أيمـ٤من ذًمـؽ  ؿمؼقم٤مدة ُمـ ظمالل ُمد ؿمبٙم٤مت اًمٓمرق. وهلذا، وم٠من 

اًمتٜمٛمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م، يٕمد ضمـزءًا  سمقاؾمٓم٦م أطمدى ذيم٤مت اًمتحٓمٞم٥م أو يمجزء ُمـ ُمِم٤مريع

إظمر ُمـ اعمٕم٤مدًم٦م سم٤مًمدور اًمـذي  اًمٓمرفُمٙمٛماًل ُمـ قمٛمٚمٞم٦م حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت. ويتٛمثؾ 

شمٚمٕمبف اًمٕمقاُمؾ آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اًمتل شمدومع سم٤مًمٜم٤مس إمم جم٤مورة اًمٖم٤مسمـ٦م: ومـ٤مًمٗم٘مر 

 وشمدين اإلٟمت٤مج اًمزراقمل وقمدم اعمس٤مواة ذم شمقزيع إرايض قمقاُمؾ ُمٝمٛمـ٦م ذم اًمٖم٤مًمـ٥م،

ريٕم٦م اًمتل شمتّمـػ هبـ٤م اًمٕمديـد ُمــ سمٚمـدان اعمٜمٓم٘مـ٦م ـأُم٤م ُمٕمدٓت اًمٜمٛمق اًمسٙم٤مين اًمس

 
 
 

 تتعدد أزباب تخطجب الػابات المداريٌ..
 وتتداذل مع بعضوا بسكل معقد
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اعمداري٦م ومٝمل أيْم٤ًم شمٚمٕم٥م دورًا ذم ذًمؽ. ويٕمد دور احلٙمقُمـ٤مت قمـ٤مُماًل أظمـر يِمـجع 

سمٕمض اجلامقم٤مت قمغم اؾمتثامر ُمقارد اًمٖم٤مسمـ٤مت، وذًمـؽ ُمــ ظمـالل شم٘مـديؿ اًم٘مـروض 

إقم٤مدة اًمتقـملم اًمقاؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق.  ًمٚمحٓم٤مسملم وُمريب اعمقار، ُمثاًل، أو ُمـ ظمالل ظمٓمط

وقمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٤معمل، ٓسمد أيْم٤ًم ُمـ إظمذ سمٕملم آقمتب٤مر دور إؾمقاق اًمدوًمٞمـ٦م ذم 

همػمه٤م ُمـ اعمٜمتج٤مت اًمقاردة ُمـ يم٤مخلِم٥م اعمٜمِمقر، وشمداول سمٕمض ُمٜمتج٤مت اًمٖم٤مسم٤مت، 

 اًمبس٤مشملم اًمزراقمٞم٦م.

رى، وىمد شمتٖمػم شمتب٤ميـ أمهٞم٦م هذه اًمٕمقاُمؾ ُمـ سمٚمد إمم أظمر وُمـ ُمٜمٓم٘م٦م إمم أظم

( اًمٕمقاُمؾ اًمرئٞمس٦م اًمتـل شمٙمٛمــ وراء حتٓمٞمـ٥م 6 - 1سمٛمرور اًمزُمـ. ويٛمثؾ اجلدول )

اًمٖم٤مسم٤مت ذم أهؿ أىم٤مًمٞمؿ اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م. إذ شمٖمػمت ـمبٞمٕم٦م حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ُمـ قمٛمٚمٞم٦م 

يم٤مٟم٧م شم٘مع أؾم٤مؾم٤ًم قمغم قم٤مشمؼ اًمدوًمـ٦م إمم قمٛمٚمٞمـ٦م راطمـ٧م شمٜمٗمـذه٤م ذيمـ٤مت ظم٤مصـ٦م ذم 

ًمٕمنميـ. ومخالل ومؽمة اًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت أدى ؿمؼ اًمٓمرىم٤مت ُمـ اًمٕم٘مقد إظمػمة ُمـ اًم٘مرن ا

ري ـىمبؾ اًمدوًم٦م واًمؼماُم٩م آؾمتٕمامري٦م إمم ومت  ُمٜم٤مـمؼ قمديدة سمقضمف آؾمـتٞمٓم٤من اًمبِمـ

واًمنموع سمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت قمؼم ؾم٤مئر أرضم٤مء اعمٜم٤مـمؼ اعمداري٦م. وسمحٚمقل اًمتسـٕمٞمٜمٞم٤مت 

يمـ٤مت ظم٤مصـ٦م شمالؿم٧م مجٞمع هذه اًمؼماُم٩م، ًمٞمحؾ حمٚمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت حتٓمٞم٥م شم٘مقم هبـ٤م ذ

 أظمذت شمتقؾمع ُمدي٤مهت٤م وشمتٜمقع وؾم٤مئٚمٝم٤م ُمٜمذ قم٘مد اًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعمٜمٍمم. 
 
 

 تحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م ذم سمحس٥م أىم٤مًمٞمٛمٝم٤م اًمرئٞمس٦م ذم اًمٕم٤ممل.ًم(: اًمٕمقاُمؾ اعمسبب٦م 6 - 1دول )اجل
 

 

 العوامل الرئيسة اإلقليم
العف يةةةةة الر اةةةا ال شالةةةاة ،ةةةاكات ال ةةةر ة ال ةةة   تربيةةةة ايا،ةةةيةة الةةةا ة الرةةة     ا  ةةةرة  أمريكا الالتينية

 السكاينة الاىن االجرمالية غري ايركافئة. 
 مجا ح ب ال ق  ة حت يب األ، اشة الر اا ال شالاة ال    السكاين. أفريقيا

 ال    السكاينة الر اا ال شالاة الفسا  اإل اشية مجا األلالفة مجا ح ب ال ق  . جن ب آايا
 الفسا  اإل اشية الر اا ال شالاة حت يب األ، اشة ال    السكاين.  ياجن ب ،ر  آا
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 جحطيب الغاباث اإلاذاسيت في بعع البلذان معبباث حىل أمثلت 
 

 

 

 فيتىبو

يتْم  أصمر اًمٕمقاُمؾ اخل٤مرضمٞم٦م قمـغم طمجـؿ حتٓمٞمـ٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت اًمـذي ضمـرى ذم سمٕمـض 

اقمـ٦م ُمٖمٓمـك سم٠ميمٛمٚمـف اًمبٚمدان، ُمـ دمرسم٦م ومٞمتٜم٤مم، وهق سمٚمد يم٤من ذم قمّمقر ُمـ٤م ىمبـؾ اًمزر

% ُمــ ُمسـ٤مطمتف اًمٖم٤مسمٞمـ٦م إصـٚمٞم٦م، وطمّمـؾ 80شم٘مريب٤ًم سم٤مًمٖم٤مسم٤مت ًمٙمٜمف ظمن أيمثر ُمـ 

(. إذ ؿمـٝمدت 6 - 2ُمٕمٔمؿ ذًمؽ ظمالل اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمــ اًم٘مـرن اعمـ٤ميض )اًمِمـٙمؾ 

اًم٘مرون اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعمٜمٍمُم٦م إزاًمـ٦م اًمٖم٤مسمـ٤مت ُمــ ُمٜمـ٤مـمؼ اًمسـٝمقل اًمسـ٤مطمٚمٞم٦م واًمقديـ٤من 

ؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز قمٜمدُم٤م ضمرى إزاًم٦م ُمسـ٤مطم٤مت ًمٖمرض اًمزراقم٦م، ويمذًمؽ إسم٤من ومؽمة آ

% ُمـ 45واؾمٕم٦م ذم اجلٜمقب ًمزراقمتٝم٤م سمبس٤مشملم اعمقز واًمبـ واعمٓم٤مط، وُمع ذًمؽ سم٘مٞم٧م 

ريـ. ًمٙمـ شمٚمـؽ اًمٜمسـب٦م ـُمس٤مطم٦م اًمبالد ُمٖمٓم٤مة سم٤مًمٖم٤مسم٤مت ًمٖم٤مي٦م أرسمٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمِم

اء اًمثامٟمٞمٜم٤مت قمغم إصمر شمدُمػم ُمٜمـ٤مـمؼ ؿم٤مؾمـٕم٦م ضمـر أواظمر% طمتك 17هبٓم٧م إمم طمقازم 

احلرب اًمٗمٞمتٜم٤مُمٞم٦م، وٓزاًم٧م شمٚمؽ اعمس٤مطم٤مت اعمزاًم٦م ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت آظمذة سم٤مٓشمس٤مع ٟمٔمـرًا 

 ًمٚمتدُمػم اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمٜمٛمق اًمسٙم٤مين اًمنيع وأقمامل إقم٤مدة اإلقمامر ُم٤م سمٕمد احلرب.

 

 
 

 
 .1982ـــ  1945(: اًمتٜم٤مىمص اًمتدرجيل ًمٚمٖمٓم٤مء اًمٖم٤ميب ذم ومٞمتٜم٤مم، 6 – 2اًمِمٙمؾ )
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 طبحم انؼبج

ىمتّم٤مد اًمدوزم اًمتل شمٕمد ُمٙمٛمٚم٦م ًمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت ذم ُمٜمـ٤مـمؼ قمديـدة ًمٕمب٧م ىمقى آ

دورًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم همرب أومري٘مٞم٤م، طمٞم٨م سم٤مت ُمـ اًمّمٕم٥م أن دمد ذم ُمٕمٔمؿ سمٚمدان اعمٜمٓم٘م٦م 

إىمٚمٞماًم ٟمب٤مشمٞم٤ًم ـمبٞمٕمٞم٤ًم سمٙمرًا إٓ وـم٤مًمتف يد إٟمس٤من. واعمث٤مل اًمت٘مٚمٞمدي قمغم ذًمؽ هـق ؾمـ٤مطمؾ 

٦م شمٜم٤موًم٧م حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ذم اعمٜمٓم٘م٦م اعمداري٦م اًمٕم٤مج. إذ ٓ يقضمد هٜم٤مك ذم اًمقاىمع دراؾم

ُمــ أهع ُمٕمـدل إلزاًمـ٦م اًمٖم٤مسمـ٤مت ذم  ٧موظمٚمّم٧م إمم أن ؾم٤مطمؾ اًمٕم٤مج ىمـد قم٤مٟمـ إٓ

 قم٤مُم٤ًم اعم٤ميض.  40ؾمٜمقي٤ًم ظمالل اًمـ  2يمؿ 3500 - 2800اًمٕم٤ممل، إذ سمٚمغ 

شمٜمٔمــر ؾمــ٤مطمؾ اًمٕمــ٤مج، ؿمــ٠مهن٤م ؿمــ٠من ُمٕمٔمــؿ 

احلٙمقُمــ٤مت إومري٘مٞمــ٦م، إمم هم٤مسم٤مهتــ٤م يمٛمّمــدر ًمٚمريــع 

ب٤مدل اخل٤مرضمل. وُمع هذا، وم٢مذا ُم٤م ؾمٚمٛمٜم٤م سم٤مًمـديقن واًمت

اخل٤مرضمٞم٦م اًمٙمبػمة ًمٚمبالد، وسمتدين إؾمٕم٤مر اًمدوًمٞم٦م دم٤مه 

ص٤مدرات اًمسـٚمع اًمزراقمٞمـ٦م، ومـ٠من ًمـٞمس أُمـ٤مم اًمـبالد 

ــدائؾ يمثــػمة ؾمــقى اًمتقضمــف إمم اؾمــتٖمالل هم٤مسم٤مهتــ٤م  سم

، وومــرت صــ٤مدرات 1973سمٙمث٤مومــ٦م. ومٗمــل اًمٕمــ٤مم 

٤مًمٞم٦م، همـػم أن % ُمـ اًمٕم٤مئدات اعم35اعمٜمتج٤مت اخلِمبٞم٦م 

ريع ذم ـ% وم٘مط ُمع هن٤مي٦م اًم٘مرن اعم٤ميض ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٜم٤مىمص اًمس11هذا اًمرىمؿ اٟمخٗمض إمم 

 5.5اًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت، يم٤من يستخرج ذم يمـؾ ؾمـٜم٦م ٟمحـق  أواظمراًمـٛمقرد. وذم هذا ىم٤مقمدة 

 3ُمٚمٞمقن م 3هذا اإلٟمت٤مج هبط إمم ُم٤م دون  ًمٙمـُمـ اخلِم٥م اعمدور اًمّمٜم٤مقمل،  3ُمٚمٞمقن م

ووٕم٧م ؾم٤مطمؾ اًمٕمـ٤مج ىمٞمـقدًا قمـغم شمّمـدير  1997اًمٕم٤مم . وذم 1991سمحٚمقل اًمٕم٤مم 

إظمِم٤مب هبدف زي٤مدة إيراداهت٤م ُمـ ظمالل شمّمٜمٞمٕمف ذم اًمـداظمؾ. وأؾمـٗمر ذًمـؽ قمــ 

شمزايد ُمٕم٤مُمؾ شم٘مٓمٞمع إظمِم٤مب وزي٤مدة شمّمٜمٞمع اعمٜمتج٤مت اخلِمبٞم٦م، ًمٙمٜمف أدى أيْمـ٤ًم إمم 

 وثوطمـدهبقط أؾمٕم٤مر اخلِم٥م سم٤مًمٜمسب٦م عم٤مًمٙمل اًمٖم٤مسمـ٤مت، وإمم شمـدين اعمـقرد اًمٖمـ٤ميب 

شمداقمٞم٤مت ؾمٚمبٞم٦م ذم جم٤مل إدارة اًمٖم٤مسم٤مت. هذا وسمٚمغ إٟمت٤مج اخلِم٥م اعمـدور اًمّمـٜم٤مقمل ذم 

 
 

 تعد زاخل العاج.. من أكثر البلدان
 ًِّ لػاباتواالمداريٌ ازتػ
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ل طمٗمزت قمغم حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت ذم ت. وُمـ إُمقر اًم3ُمٚمٞمقن م 1.7ٟمحق  2004اًمٕم٤مم 

 15إمم طمقازم  1970ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م ذم قم٤مم  5ؾم٤مطمؾ اًمٕم٤مج أيْم٤ًم هق ٟمٛمق اًمسٙم٤من ُمـ 

م ؾمـٞمٓمرة اعمـزارقملم قمـغم آؾمـتٞمٓم٤من ، ويمـذًمؽ قمـد2000ُمٚمٞمقن ٟمسـٛم٦م ذم اًمٕمـ٤مم 

اًمبنمي واًم٘مٞم٤مم سم٢مزاًم٦م اًمٖم٤مسم٤مت ًمٖمرض إٟمِم٤مء سمس٤مشملم ًمزراقمـ٦م اًمـبـ واًمٙم٤ميمـ٤مو سمـدقمؿ 

 وشمِمجٞمع طمٙمقُمل.
 

 

 

 انفهجيه

يٕمد حتٓمٞم٥م إظمِم٤مب واًمزراقم٦م اًمٕم٤مُمٚملم اًمرئٞمسلم إلزاًم٦م اًمٖم٤مسمـ٤مت ذم اًمٗمٚمبـلم ُمٜمـذ 

% ُمــ ُمسـ٤مطم٦م 70ًمٗمٚمبـلم ُمــ أرسمٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض. إذ شم٘مٚمص اًمٖمٓم٤مء اًمٖم٤ميب ذم ا

، صمؿ شم٘مٚمّم٧م اعمس٤مطم٦م ُمرة أظمرى 1950و  1900% سملم إقمقام 50أرض اًمبالد إمم 

% ذم ُمٓمٚمع اًمتسٕمٞمٜمٞم٤مت، ذم اًمقىم٧م اًمذي اظمتٗم٧م ومٞمف هم٤مسم٤مت إرايض 25إمم أىمؾ ُمـ 

، شم٘مدر ٟمسب٦م اًمٖم٤مسمـ٤مت اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م اًمتـل 2000اعمٜمخٗمْم٦م ُمـ اًمبالد مت٤مُم٤ًم. وًمٖم٤مي٦م اًمٕم٤مم 

 % وم٘مط.  17ًمبالد سمحقازم شمٖمٓمل ُمس٤مطم٦م ا

 انجزاسيم

ًم٘مد يم٤من ًمٚمسٞم٤مؾم٦م احلٙمقُمٞم٦م دورًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم حتٓمٞم٥م هم٤مسم٤مت طمقض إُم٤مزون ذم 

اًمؼمازيؾ، إذ مت٧م اعمب٤مذة قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع ذم أواؾمط ؾمبٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ 

سمخٓم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمتٓمقير اعمٜم٤مـمؼ اعمداري٦م ُمـ اًمبالد. ويم٤من اًمتقؾمع اًمزراقمل أهؿ 

س١مول قمـ إزاًم٦م اًمٖم٤مسم٤مت ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، ؾمقاء ُمـ ىمبؾ اعمزارقملم اًمّمٖم٤مر أو قم٤مُمؾ ُم

ُمـ ُمزارقمل اعمزارع اًمتج٤مري٦م اًمقاؾمٕم٦م، سمام ذم ذًمؽ ُمريب إسم٘م٤مر اإلٟمت٤مضمٞم٦م ًمسد طم٤مضم٦م 

اًمسقق اعمحٚمٞم٦م. وطمٗمزت رؤي٦م احلٙمقُم٦م اًمؼمازيٚمٞم٦م عمٜمٓم٘م٦م إُم٤مزون قمغم يمقهن٤م أرض 

وع سمؼماُم٩م إقم٤مدة اًمتقـملم، ٓؾمٞمام ذم وٓيتل همٜمٞم٦م سم٤معمقارد قمغم اًمنمًمٙمٜمٝم٤م وم٤مرهم٦م 

ؿمٕم٥م سمدون أرض ذم أرض سمدون "حت٧م ؿمٕم٤مر  Paraوسم٤مرا  Rondoniaروٟمدوٟمٞم٤م 

، إمم ضم٤مٟم٥م سمراُم٩م ًمٚمتقؾمع اًمزراقمل وظمٓمط ٓؾمتٖمالل اعمٕم٤مدن واعمقارد "ؿمٕم٥م

 إطمٞم٤مئٞم٦م واًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م.
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 تعد منطقٌ روندونجا ؽً غابات األمازون البرازيلجٌ..
 مثاًِ بارزًا علٍ أثر الزجازات التسججعجٌ الخكومجٌ ؽً زيادة رقعٌ تخطجب الػابات بمرور الزنجن

 
 
 

شمتٚمخص أؾمب٤مب حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ذم إُم٤مزون اًمؼمازيٚمٞم٦م، ذم ىمٞمـ٤مم اعمٕمقٟمـ٤مت 

 ٓدظم٤مراحلٙمقُمٞم٦م سمتِمجٞمع شمرسمٞم٦م اعمقار ٟمٔمرًا عم٤م شمتسؿ سمف إرض واعم٤مؿمٞم٦م ُمـ ضم٤مذسمٞم٦م 

اًمتل أشمبٕمٝمـ٤م  "أىمٓمع وأطمرق"ؽمات اًمتْمخؿ اًمٕم٤مزم. وشمٕمد ـمري٘م٦م زراقم٦م اًمثروة أصمٜم٤مء وم

اعمزارقمقن إوائؾ اًمذيـ ضم٤مؤوا إمم إُم٤مزون ُمـ اعمٜم٤مـمؼ إظمرى، يمبـديؾ ًمٓمري٘مـ٦م 

اًمزراقم٦م اعمتٜم٘مٚم٦م اًمتل يم٤من اًمسٙم٤من إصٚمٞمقن ذم اعمٜمٓم٘م٦م يامرؾمـقهن٤م ُمٜمـذ وىمـ٧م سمٕمٞمـد، 

هذا إؾمـٚمقب ؾمـ٤مئدًا ُمٜمـذ اًم٘مـدم ذم ؾمبب٤ًم ُمٝماًم أظمرًا ًمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت، طمٞم٨م يم٤من 

ُمٜم٤مـمؼ إُم٤مزون ذم يمؾ ُمـ سمػمو وإيمقادور. ويـتؿ إشمبـ٤مع أؾمـٚمقب أىمٓمـع وأطمـرق 

اعمبتٙمر طمٞمثام يم٤مٟم٧م اًمٙمث٤موم٦م اًمسٙم٤مٟمٞم٦م يمبػمة ضمدًا، إذ ٓ يقضمد ذم اًمٖم٤مًم٥م ومؽمات يم٤مومٞمـ٦م 

إلراطم٦م إرض ويٕم٘م٥م زراقم٦م إرض سمٛمحّمـقل أوزم زراقمتٝمـ٤م سم٤مًمٕمِمـ٥م ٕضمـؾ 

 ر اًمذي جيٕمؾ إرض شمٗم٘مد اؾمتداُمتٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م. اًمرقمل، إُم
 

 عىاقب جحطيب الغاباث اإلاذاسيت

حيدث حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمداري٦م، ؿم٠مٟمف ذم ذًمؽ ؿم٠من اًمتحٓمٞم٥م ذم أي ُمٙم٤من 

أظمر ُمـ اًمٕم٤ممل، سمداومع رهمب٦م اًمٜم٤مس ذم آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمقارد اًمٖم٤مسم٤مت. وقمغم هـذا، ومـ٠من 

عمجتٛمٕم٤مت اًمبنمي٦م سمٗمقائد مّجـ٦م يم٤مًمٓمٕمـ٤مم وإظمِمـ٤مب حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م يٛمد ا

واعمقاد اخل٤مم إظمرى، ومْماًل قمـ شمقومػم ومرص قمٛمؾ وُمـردود ُمـ٤مزم ًمٕمـدد يمبـػم ُمــ 
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اًمبٚمدان، أهمٚمبٝم٤م سمٚمدان وم٘مػمة ٟمسبٞم٤ًم. همػم أن ظمس٤مرة اًمٖم٤مسم٤مت ىمد شم١مدي أيْم٤ًم إمم شمدهقر 

حتٓمٞمـ٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت  سمٕمض ظمدُم٤مهت٤م اًمبٞمئٞم٦م، إذ أن ُمٕمٔمؿ اًم٘مٚمؼ اًمدائر اًمٞمقم طمقل ىمْمٞم٦م

اعمداري٦م يٙمٛمـ ذم اطمتامل شمٕمرض اًمدور اًمذي شمٚمٕمبف اًمٖم٤مسمـ٤مت ذم دقمـؿ أٟمٔمٛمـ٦م احلٞمـ٤مة 

اًمبنمي٦م إمم آوٓمراب، ذًمؽ اًمدور اعمتٛمثؾ ذم شمٕمديؾ اعمٜم٤مخ اعمحكم وذم ضمري٤من اعمٞمـ٤مه 

وذم اًمدورات اًمٖمذائٞم٦م، ٟم٤مهٞمـؽ قمــ دورهـ٤م ذم 

يمقهن٤م خمزٟمـ٤ًم ًمٚمتٜمـقع إطمٞمـ٤مئل وُمقـمٜمـ٤ًم ـمبٞمٕمٞمـ٤ًم 

أصمـر أن يتبـ٤ميـ ٚمٙمثػم ُمـ إطمٞم٤مء. هذا ويٛمٙمـ ًم

اًمٕمقاىمــ٥م اًمبٞمئٞمــ٦م اًمســٚمبٞم٦م اهل٤مئٚمــ٦م اًمٜم٤ممجــ٦م قمـــ 

ُمـ ٟمٓم٤مق حمكم إمم أظمـر  ظمس٤مرة اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م

قم٤معمل. وقمغم ذًمؽ ؾمٜمبح٨م هٜم٤م اًمت٠مصمػمات اًمبٞمئٞم٦م 

 ًمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت قمغم اًمٜمحق أيت: 
 

 سد اإلاائيتالخأثير في اإلاىا
قمـغم اعمـقارد  ضمسـٞمؿ إن ًمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت أصمـر

اعم٤مئٞم٦م. إذ ي١مدي حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت قمٛمقُم٤ًم إمم زي٤مدة 

اجلري٤من اًمسٓمحل وشمس٤مرع شمٍميػ ُمٞم٤مه إهن٤مر، 

ــل  ــ٦م ؾمــببٞم٦م أصمبتتٝمــ٤م اًمدراؾمــ٤مت اًمت وهــل قمالىم

أضمري٧م قمغم إطمقاض اًمٜمٝمري٦م اًمّمـٖمػمة )اًمتـل 

( ذم يمــؾ اعمٜمــ٤مـمؼ 2يمــؿ 10شم٘مــؾ ُمســ٤مطمتٝم٤م قمـــ 

ٜمٔمؿ اًمٜمٝمري٦م إيمؼم سم٤مًمٓمري٘م٦م قمٞمٜمٝم٤م. وصمٛم٦م ىمٚمؼ طمٞم٤مل اعمداري٦م. وُمـ اعمحتٛمؾ أن شمت٠مصمر اًم

دور اًمٖم٤مسم٦م ذم شمٜمٔمٞمؿ ضمري٤من إهن٤مر واجلداول اعم٤مئٞم٦م اعمتدوم٘م٦م ُمـ اعمٜم٤مسمع اًمٕمٚمٞم٤م. ويتجغم 

هذا اًم٘مٚمؼ ذم أوو  صقره ذم ُمدى اًمت٠مصمػم اإلىمٚمٞمٛمل قمـغم إٟمٔمٛمـ٦م اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م ضمـراء 

ذا ىمــ٧م رواضمـ٤ًم واؾمـٕم٤ًم هبــحتٓمٞمـ٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت ذم ضمبـ٤مل اهلامٓيــ٤م. وهٜم٤مًمـؽ ٟمٔمريـ٦م ٓ

هـق  1950ُمٗم٤مده٤م أن اًمتحٓمٞم٥م اًمقاؾمع اًمذي ؿمٝمدشمف اعمٜمٓم٘م٦م ُمٜمذ اًمٕمـ٤مم  ّمقصاخل

 
 
 

 ؽً يعنً ؽقدان الػابات.. اذتّل دورة الماء
 وتزايد الؾجضانات المدمرةالطبجعٌ 

 
 

 الػابات المداريٌ.. تخطجبيؤدي 
 قجمٌإلٍ ذزارة ذدمات بجُجٌ 
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اعمس١مول قمـ شمزايد ومٞمْم٤مٟم٤مت هنري اًمٖمـ٤مٟمغ واًمؼمامهـ٤مسمقشمرا. قمـغم أن هـذه اًمٜمٔمريـ٦م مل 

شمسٚمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ آٟمت٘م٤مدات يمقهن٤م مل شم٘مدم أدًم٦م يم٤مومٞم٦م قمغم اًمٕمالىمـ٦م اعمٗمؽموـ٦م سمـلم 

سم٤مت وشمزايد اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت. ًمٙمـ أطمدى اًمدراؾم٤مت اًمتل أضمري٧م قمغم سمٕمض حتٓمٞم٥م اًمٖم٤م

اًمبٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م وضمدت قمالىم٦م واوح٦م ُم٤م سمـلم زيـ٤مدة اًمٗمٞمْمـ٤مٟم٤مت وشم٘مٚمـص ُمسـ٤مطم٦م 

اًمٖم٤مسم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. وفمٝمر أيْم٤ًم وضمقد قمالىم٦م ـمردي٦م سملم شمٜم٤مىمص اًمٖمٓم٤مء اًمٖم٤ميب اًمٓمبٞمٕمـل 

قمدد اًمٜم٤مس اًمـذي  ُمـ ضمٝم٦م وُم٘م٤ميٞمس أظمرى ًمٚمٗمٞمْم٤مٟم٤مت )ُمثؾ: ـمقل ومؽمة طمدوصمٝم٤م،

 ًم٘مقا طمتٗمٝمؿ وٟمزطمقا قمـ دي٤مرهؿ سمسببٝم٤م، إرضار اإلمج٤مًمٞم٦م..( ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.
 

 الخأثير في خضاهاث العذود وفي ميعىب اإلاياه الجىفيت 
يٛمٙمـ أن شمسب٥م يمٛمٞم٤مت اًمرواؾم٥م اًمٙمبػمة اًمتـل 

ــ٤مت ذم  ــ٥م اًمٖم٤مسم ــ٦م ًمتحٓمٞم ــ٤مر ٟمتٞمج ــ٤م إهن حتٛمٚمٝم

غم ظمزاٟمـ٤مت اعمٜم٤مـمؼ اًمتل شمٜمبع ُمٜمٝم٤م، أصمرًا ؾمٚمبٞم٤ًم قمـ

اًمسدود. إذ إهن٤م شم١مدي، ُمثاًل، إمم شم٘مّمـػم قمٛمرهـ٤م 

اعمٗمٞمد يمٛمجٝمزات ًمٚمٓم٤مىم٦م وعمٞمـ٤مه اًمـري ويسـتٚمزم 

إقم٤مدة شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م ُمب٤مًمغ ـم٤مئٚم٦م. وُمـ اعمحتٛمـؾ أيْمـ٤ًم 

شم٠مصمر ُمٜمسقب اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م اعمحٚمٞمـ٦م سمتحٓمٞمـ٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت. ومٕمٜمـدُم٤م حتـؾ احلِمـ٤مئش أو 

ر اًمٕمٛمٞم٘م٦م اجلذور يٛمٙمـ أن شمـ١مدي اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م اًمْمحٚم٦م اجلذور حمؾ إؿمج٤م

اًمتٖمذي٦م اعمتزايدة عمستقدقم٤مت اعمٞمـ٤مه اًمب٤مـمٜمٞمـ٦م إمم ارشمٗمـ٤مع ذم ُمٜمسـقب اعمٞمـ٤مه اجلقومٞمـ٦م. 

رىمٞم٦م ـويٛمٙمـ آؾمتِمٝم٤مد هبذا اًمت٠مصمػم ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اعمرشمٗمٕم٤مت اًمت٤ميالٟمديـ٦م اًمِمـامًمٞم٦م اًمِمـ

ن طمٞم٨م أؾمٗمر إزاًم٦م اًمٖم٤مسم٤مت اعمحٚمٞم٦م قمـ فمٝمقر ُمِمٙمٚم٦م متٚمـ  اًمسـٗمقح اًمـدٟمٞم٤م وسمٓمـق

 إودي٦م ٟمتٞمج٦م ٓرشمٗم٤مع ُمٜمسقب اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م اعم٤محل٦م.

 

 
 

 
 

 يزوم تخطجب الػابات..
 ؽً رؽع منزوب المجاه الجوؽجٌ
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 الخأثير في جذهىس التربت
شمـدهقر اًمؽمسمـ٦م، سمٛمٔمـ٤مهره اعمختٚمٗمـ٦م اعمتٛمثٚمـ٦م  يٕمد

سم٤مًمتٕمريــــ٦م وآٟمــــزٓق إريض وآٟمْمــــٖم٤مط 

واًمتٓمبــؼ، ُمـــ اعمِمــٙمالت اعمٕم٘مــدة اًمتــل شمراومــؼ 

حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ذم أي إىمٚمٞمؿ طمٞم٤ميت، ًمٙمٜمٝمـ٤م هم٤مًمبـ٤ًم 

قمـغم أؿمـده٤م ذم اعمٜمـ٤مـمؼ اعمداريـ٦م سمقضمـف ُم٤م شمٙمقن 

ظمـ٤مص. إذ شمتّمـػ إُمٓمــ٤مر ذم اعمٜمٓم٘مـ٦م اعمداريــ٦م 

اًمرـمب٦م سمٖمزارة يمٛمٞم٤مهت٤م اًمسٜمقي٦م وسمـديٛمقُمتٝم٤م قمـغم 

ُمدار اًمٕم٤مم وسم٘مدرهت٤م اًمٙمبػمة قمـغم ومٕمـؾ اًمتٕمريـ٦م. 

وًمذا، وم٠من إزاًم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت اًمقاىمل هقم٤من ُم٤م شمٗميض إمم اًمتٕمجٞمـؾ سمٗم٘مـدان اًمؽمسمـ٦م، 

دل ذًمؽ اًمٗم٘مدان يٕمتٛمد قمغم ٟمـقع اؾمـتٕمامل إرض اًمـذي ؾمـٞمحؾ حمـؾ قمٚماًم أن ُمٕم

اًمٖمٓم٤مء اًمٖم٤ميب. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، شمقصـؾ اًمبـ٤مطمثقن، ذم دراؾمـتٝمؿ إلطمـدى هم٤مسمـ٤مت 

ضمٜمقب ذق أؾمٞم٤م، إمم أن أقمغم ُمستقي٤مت وم٘مدان اًمؽمسم٦م سمحس٥م يمؾ وطمـدة ُمسـ٤مطمٞم٦م 

اًمذي حيّمؾ ضمراء ُمت٠مصمرة شم٠ميت قمٛمقُم٤ًم ُمـ اًمٓمرىم٤مت ودروب اًم٘مقاومؾ، سمٞمد أن اًمٗم٘مدان 

حتقل أرض اًمٖم٤مسم٦م يٙمقن قم٤مًمٞم٤ًم ذم اعمٜم٤مـمؼ اجلبٚمٞم٦م إذا ُم٤م ضمرى اؾمتٖمالل سمٕمض اعمقاىمـع 

اؾمتٖمالًٓ ُمٙمثٗم٤ًم ًمألهمراض اًمزراقمٞم٦م أو قمٜمدُم٤م شمٙمقن اعمح٤مصٞمؾ واًمبسـ٤مشملم وم٘مـػمة ذم 

همٓم٤مءه٤م ُمـ اًمؽمسم٦م قمٛمقُم٤ًم. يمام ٓطمظ أوًمئـؽ اًمبـ٤مطمثقن أن وم٘مـدان اًمؽمسمـ٦م يـ١مدي إمم 

أروٞم٦م ٓؾمٞمام ومقق ُمٜم٤مـمؼ اًمتالل، اًمتل ىمد شم٘مقد سمٕمد ُمرور وىمـ٧م  طمدوث اٟمزٓىم٤مت

ـمقيؾ إمم شمرايمؿ يمٛمٞم٤مت ُمـ اًمرواؾم٥م شمْم٤مهل ُم٤م ُمقضمقد ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمسٝمقل سمرُمتٝم٤م. 

قمغم أن اطمتامٓت طمدوث آٟمزٓىم٤مت إروٞم٦م شمزداد ذم واىمع احل٤مل طمتك سمٕمد ُمرور 

ُمـ٤م اؾمـتٛمرت زراقمـ٦م قمدة ؾمٜمقات قمغم حتقل اًمٖم٤مسم٦م وىمد شمب٘مك ُمتقاصٚم٦م احلدوث إذا 

 اعمح٤مصٞمؾ واًمبس٤مشملم ذات اجلذور اًمْمٕمٞمٗم٦م سمدًٓ قمٜمٝم٤م.

 
 

 ..يؤثر تخطجب الػابات ؽً تدهور التربٌ
 خدوث انزِقات أرضجٌومنوا 
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يٛمٙمـ أن شمتٗم٤مىمؿ شمٕمري٦م اًمؽمسم٦م أيْم٤ًم سمٗمٕمؾ آٟمْمٖم٤مط اًمذي يٜمجؿ قمــ ُمـرور 

آًمٞم٤مت صم٘مٞمٚم٦م ومقق اًمؽمسم٦م، أو شمٕمرض اًمؽمسم٦م ًمٚمسحؼ سم٠مىمدام اعم٤مؿمٞم٦م طملم شمتحـقل اًمٖم٤مسمـ٦م 

١مدي ؾمٓم  اًمؽمسمـ٦م اعمٜمْمـٖمط إمم ُمرقمك، أو ضمراء اًمتٕمرض إمم اًمِمٛمس وإُمٓم٤مر. وي

ٗم٘مدان اًمؽمسم٦م. أُم٤م اًمٓمب٘مٞم٦م ًم ُمٝمامً ٤ًم ُم٤م يٙمقن ذًمؽ ؾمبب٤ًم اجلري٤من اًمسٓمحل وهم٤مًمب شمزايدإمم 

Laterization ،وهل قمب٤مرة قمـ شمّٙمقن ـمب٘م٦م ؾمٓمحٞم٦م صٚمدة وهمػم ٟمٗمـ٤مذة ُمــ اًمؽمسمـ٦م ،

% ُمــ ُمسـ٤مطم٦م أرايض اعمٜمٓم٘مـ٦م 2ًمٙمـ ُمـ اعمحتٛمؾ أن ٟمسب٦م ظمٓمره٤م ٓ شمٖمٓمل ؾمـقى 

 رـمب٦م. اعمداري٦م اًم

يٕمد وم٘مر حمتقى اًمٕمديد ُمـ شمرب اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م سم٤مًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞمـ٦م قمـ٤مُماًل 

يسٝمؿ ذم احلد ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ىمٞم٤مم اًمٙمثػم ُمـ اؾمتٕمامٓت إرض اًمتـل أزيٚمـ٧م ٕضمٚمٝمـ٤م 

اًمٖم٤مسم٦م. ومٗمل سمٕمض أٟمح٤مء طمقض إُم٤مزون، ُمثاًل، شمبٚمـغ يمٛمٞمـ٦م اًمٗمسـٗمقر وهمـػمه ُمــ 

ًٓ سمٕمد اًم٘مٞم٤مم سمحرق اًمٜمب٤مشم٤مت اعمزاًم٦م، إُمر اًمذي اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م ذم اًمؽمسم٦م ذروهت٤م أو

يدر إٟمت٤مضمٞم٦م زراقمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ٟمسبٞم٤ًم وُمـ صمؿ طمّمقل اعمـزارقملم قمـغم إيـرادات ُمرشمٗمٕمـ٦م. 

ًمٙمـ حيدث سمٕمد ذًمؽ ذم اًمٖم٤مًم٥م أن يٜمخٗمض ُمستقى اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م ٟمتٞمج٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م 

رور أىمؾ اًمٖمسؾ، وشمّمب  إرض همػم ىم٤مدرة طمتك قمغم إٟمب٤مت أقمِم٤مب ًمٚمٛمرقمك سمٕمد ُم

ُمـ قمنم ؾمٜمقات. وهقم٤من ُم٤م يٕمٛمـؾ شمٕمـرض اًمؽمسمـ٦م ًمٜمْمـقب قمٜم٤مسهـ٤م اًمٖمذائٞمـ٦م 

وًمالٟمْمٖم٤مط وهمزو إقمِم٤مب اًمْمـ٤مرة قمـغم اؾمـتٜمٗم٤مذ وم٤مئـدة اًمؽمسمـ٦م يمـ٠مرض صـ٤محل٦م 

ًمٚمزراقم٦م واًمرقمل. وسمٕمد طملم ُمـ اًمقىم٧م ؾمقف ًمـ شمّمب  شمرسمٞم٦م إسم٘م٤مر أُمرًا ُمرسمح٤ًم مم٤م 

 (.   6 – 3ًمِمٙمؾ ؾمقف يّم٤مر إمم هجر إرض ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف )ا

واًمٌمء ٟمٗمسف ي٘م٤مل ذم طم٤مًم٦م اًمزراقم٦م اعمتٜم٘مٚم٦م همػم اعمستداُم٦م اًمتـل هقمـ٤من ُمـ٤م 

دمرد اًمؽمسم٦م ُمـ قمٜم٤مسه٤م اًمٖمذائٞم٦م، وشم١مدي إمم شمٜم٤مىمص إٟمت٤مضمٞمتٝم٤م سمنقم٦م، ويمـذًمؽ إمم 

شمدهقر صالطمٞمتٝم٤م ًمٚمرقمل، وشمدومع سمٛمسـتقـمٜمٞمٝم٤م إمم هجرهـ٤م واًمبحـ٨م قمــ هم٤مسمـ٤مت 

 شمٙمرار اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمرة أظمرى.ضمديدة أظمرى ًمٞم٘مقُمقا سم٢مزاًمتٝم٤م و
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 (: دورة اًمتدهقر اًمبٞمئل ذم اًمٖم٤مسم٦م اعمٕمرو٦م ًمٚمتحٓمٞم٥م.6 – 3اًمِمٙمؾ )

 

 اإلاىاخ الخأثير في
ُمٜم٤مظمٞم٦م حمتٛمٚم٦م قمغم  ُمـ اعمٛمٙمـ طمدوث شمداقمٞم٤مت

ٟمٓم٤مق حمكم وإىمٚمٞمٛمـل وطمتـك قمـ٤معمل سمٗمٕمـؾ إزاًمـ٦م 

ُمســ٤مطم٤مت ؿم٤مؾمــٕم٦م ُمـــ اًمٖم٤مسمــ٤مت، واًمتــل شمــ١مصمر 

٤مء واًمٙمرسمـقن ذم سم٤معمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م قمغم دوريت اعمـ

اًمٓمبٞمٕم٦م. ومٕمغم ؾمـبٞمؾ اعمثـ٤مل، شمٙمِمـػ ؾمـجالت 

إُمٓم٤مر ذم أُمريٙم٤م اًمقؾمٓمك قمـ طمّمقل شم٠مصمػمات 

حمٚمٞم٦م ًمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت. ومٗمل همقاشمٞمامٓ واعمٜم٤مـمؼ اعمج٤مورة إًمٞمٝم٤م، أفمٝمر حتٚمٞمؾ سمٞم٤مٟمـ٤مت 

حمٓم٦م أٟمقاء ضمقي٦م، طمدوث اٟمخٗم٤مض واو  ذم يمٛمٞم٦م إُمٓمـ٤مر أصمٜمـ٤مء  266ُمستٚمف ُمـ 

ُمٜمـ٤مـمؼ أزيٚمـ٧م قمٜمٝمـ٤م اًمٖم٤مسمـ٤مت ُم٘م٤مرٟمـ٦ًم سمٛمٜمـ٤مـمؼ جمـ٤مورة ُم٤مزاًمـ٧م  ومّمؾ اجلٗم٤مف ذم

اًمٖم٤مسم٤مت شمٙمسقه٤م. وقمٛمقُم٤ًم، شمقصٚم٧م سمٕمض اًمدراؾم٤مت إمم أن اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمتل 

أزيٚم٧م قمٜمٝم٤م اًمٖم٤مسم٤مت شمتسؿ ظمالل ومّمؾ اجلٗم٤مف سمدرضم٤مت طمرارة ُمرشمٗمٕم٦م قمٜمد اًمٜمٝمـ٤مر 

 
 
 

 لتخطجب الػابات المداريٌ.. عواقب وذجمٌ
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سم٤مت وٛمـ اإلىمٚمٞمؿ اًمبٞمئل وسمٖمٞمقم أىمؾ وسمرـمقسم٦م شمرسم٦م أدٟمك مم٤م ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمٙمسقة سم٤مًمٖم٤م

طمـ٤مر  ءاًمتل أزيٚمـ٧م قمٜمٝمـ٤م اًمٖم٤مسمـ٤مت هبـقا ٟمٗمسف. واحلّمٞمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م هل اشمس٤مم اعمٜم٤مـمؼ

 ضم٤مف وسم٘مٚم٦م شمِمٙمؾ اًمٖمٞمقم واًمتس٤مىمط. و

قمغم اًمّمٕمٞمد اإلىمٚمٞمٛمل، وذم ُمٜمٓم٘م٦م واؾمٕم٦م يم٤مُٕم٤مزون، طمٞم٨م شمٕمقد أيمثر ُمــ 

ًمتبخر ـــ اًمٜمـت ، ٟمّمػ يمٛمٞم٦م إُمٓم٤مر اعمتس٤مىمٓم٦م إمم اًمٖمالف اجلقي صم٤مٟمٞم٦م قمـ ـمريؼ ا

اًمـدورة  ذموم٠من إزاًم٦م ُمس٤مطم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٖم٤مسم٦م ىمد يٜمٓمقي أيْم٤ًم قمـغم شمـ٠مصمػم ظمٓمـػم 

اعم٤مئٞم٦م، وُم٤م يٕم٘م٥م ذًمؽ ُمـ أصم٤مر ؾمٚمبٞم٦م قمغم إُمٓم٤مر وُمـ صمؿ قمغم وضمقد اًمٖم٤مسم٦م ٟمٗمسـٝم٤م 

وقمغم اًمزراقم٦م اًمتل شم٘م٤مم حمٚمٝم٤م. وىمد ضمرى اظمتب٤مر ُمثـؾ شمٚمـؽ اًمٜمٔمريـ٤مت ُمــ ظمـالل 

بٚمٞم٦م سمٜمامذج اًمدورة اعمٜم٤مظمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، واشمٗم٘مـ٧م اًمٜمتـ٤مئ٩م اًمتـل شمـؿ حم٤ميم٤مة اًمٔمروف اعمست٘م

٦م اًمتس٤مىمط وشمٖمػم حمدود ذم درضمـ٦م شمٜم٤مىمص ذم يمٛمٞم طمدوثاحلّمقل قمٚمٞمٝم٤م قمٛمقُم٤ًم قمغم 

% 40 - 30. وشمِمػم اًمٕمديد ُمـ اًمدراؾم٤مت أيْم٤ًم إمم أن حتٓمٞم٥م طمقازم طمرارة اًمسٓم 

ٕمٔمـؿ أرضمـ٤مء طمـقض ُمـ هم٤مسم٦م إُم٤مزون ىمد أوم٣م إمم ؾمٞم٤مدة ٟمٔم٤مم ُمٜم٤مخ ضم٤مف ومقق ُم

 إُم٤مزون. 

أُم٤م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٤معمل، ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٚمتٖمػمات احل٤مصٚم٦م قمغم ظمّم٤مئص 

ل ـاًمسٓم  ُمـ ضمراء حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م واظمتالف اٟمٕمٙم٤مؾمٞم٦م اإلؿمـٕم٤مع اًمِمٛمسـ

قمغم ُمٜم٤مخ اًمٕمروض اًمقؾمٓمك واًمٕمٚمٞم٤م. وىمد شمؿ ُمالطمٔم٦م طمّمقل سمٕمـض  ٤مً ؾمٚمبٞم اً ُمردود

اًمٖم٤مسمـ٤مت قمـغم دورة اًمٙمرسمـقن ُمـثاًل. إذ يٕمٛمـؾ حتٓمٞمـ٥م اًمت٠مصمػمات اًمٕم٤معمٞم٦م ًمتحٓمٞمـ٥م 

ل أيمسـٞمد اًمٙمرسمـقن إمم اجلـق، ؾمـقاء سمٗمٕمـؾ قمٛمٚمٞمـ٤مت ئ٤مٜماًمٖم٤مسم٤مت قمغم زي٤مدة إـمالق صم

اإلطمراق أو اًمتٗمسخ، ورسمام يسٝمؿ ذًمؽ ذم شمٗم٤مىمؿ فم٤مهرة آطمتب٤مس احلراري. وًمـٞمس 

ل ئ٤مٜمـ٤موم٦م صمُمٕمٚمقُم٤ًم حلد أن ُمدى اعمس٤ممه٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداريـ٦م ذم إوـ

أيمسٞمد اًمٙمرسمقن إمم اجلق، وذًمـؽ ٟمٔمـرًا ًمٕمـدم اعمٕمرومـ٦م اًمدىمٞم٘مـ٦م سمٛمٕمـدٓت حتٓمٞمـ٥م 

اًمٖم٤مسم٤مت ُمـ ضمٝم٦م وسمٙمٛمٞم٦م اًمٙمرسمقن اعمقضمقدة ذم يمؾ وطمدة ُمس٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت ُمــ 

ل أيمسـٞمد ئ٤مٜمـضمٝم٦م أظمرى. وُمـع أن إؾمـٝم٤مم حتٓمٞمـ٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت ذم زيـ٤مدة شمريمٞمـزات صم
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قىمقد إطمٗمـقري، ومـ٠من اًمتحٓمٞمـ٥م ىمـد اًمٙمرسمقن اجلقي هق أىمؾ مم٤م يسٝمؿ سمف طمرق اًم

 يسٝمؿ سمام يزيد قمـ ٟمسب٦م اًمثٚم٨م ذم هذا اعمج٤مل. 
 

 الخأثير في الخياة الىباجيت والخيىاهيت
يٕمد ظمس٤مرة إطمٞم٤مء اًمٜمب٤مشمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م ُمــ أؿمـد قمقاىمـ٥م حتٓمٞمـ٥م هم٤مسمـ٤مت اعمٜمـ٤مـمؼ 

٤ًم سمٖمػمه٤م ُمـ  ومريد ىمٞم٤مؾمطمٞم٤ميتاعمداري٦م ظمٓمقرًة. إذ شمتٛمٞمز اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اعمٓمػمة سمتٜمقع 

إىم٤مًمٞمؿ إطمٞم٤مئٞم٦م إظمرى. وقمـغم اًمـرهمؿ ُمــ أن اعمٕمٚمقُمـ٤مت طمـقل اًمٕمـدد اًمٙمـكم 

ًمألٟمقاع إطمٞم٤مئٞم٦م اعمقضمقد ومقق وضمف إرض ٓزاًم٧م وـئٞمٚم٦م، وم٘مـد أمجٕمـ٧م ُمٕمٔمـؿ 

اًمت٘مديرات قمغم أن أيمثر ُمـ ٟمّمػ هذه إطمٞم٤مء إٟمام يٕمٞمش ذم اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اعمٓمػمة 

ـ ُمس٤مطم٦م اًمٞم٤مسمس اًمٕم٤معمل، مم٤م يـدًمؾ قمـغم أمهٞمـ٦م هـذه % وم٘مط ُم6اًمتل ٓ شمٖمٓمل ؾمقى 

اًمب٘مٕم٦م ُمـ إرض ذم دقمؿ احلٞم٤مة. هـذا وشمتّمـػ اًمٙمثـػم ُمــ إطمٞمـ٤مء سمـ٤مًمت٘مقىمع ذم 

شمقزيٕمٝم٤م وسمٕمالىم٤مت محٞمٛم٦م أو سمٛمقائؾ سمٞمئٞم٦م وٞم٘م٦م، إُمر اًمذي يسٗمر قمـ شمٙم٤مومؾ دىمٞمـؼ 

بٞمئـل ًمٚمٖم٤مسمـ٦م سملم يمؾ ٟمقع وأظمر. وهلذا، يٛمٙمـ أن يٚمحؼ هب٤م دُم٤مر ؿمـديد ذم اًمٜمٔمـ٤مم اًم

سمٛمجرد إزاًم٦م ُمس٤مطم٦م صٖمػمة ُمٜمٝم٤م. وقمٛمقُم٤ًم، هٜم٤مك إمج٤مع واؾمـع ذم اًمقؾمـط اًمٕمٚمٛمـل 

قمغم أن حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمداري٦م يٛمثـؾ هتديـدًا ظمٓمـػمًا ًمألطمٞمـ٤مء وًمٚمتٜمـقع 

 اجلٞمٜمل ومقق يمقيم٥م إرض. 

شمِمػم إطمدى اًمدراؾم٤مت اًمتل أضمريـ٧م ذم 

ي١مدي  وؾمط ُمٜمٓم٘م٦م إُم٤مزون إمم أن شم٘مٓمٞمع اًمٖم٤مسم٦م

إمم طمّمقل قمدم دم٤مٟمس ظمٓمػم سم٤مًمٜمسب٦م ًمألؿمـج٤مر 

اًمٙمبػمة، وأن وم٘مدان شمٚمؽ إؿمـج٤مر ؾمـٞمٙمقن ًمـف 

شمداقمٞم٤مت وظمٞمٛمـ٦م قمـغم اًمٜمٔمـ٤مم اًمبٞمئـل ًمٚمٖم٤مسمـ٤مت 

ة ذم اعمٓمػمة. ويٕمزى هقم٦م شم٠مصمر إؿمـج٤مر اًمٙمبـػم

أؾمـب٤مب قمـدة. ومٝمـل ىمـد شمتٕمـرض سمّمـٗم٦م ظم٤مصـ٦م إمم إمم اًمٖم٤مسم٤مت اعمداريـ٦م اعمجزئـ٦م 

وإمم اًمتٙمن ٟمٔمرًا ًم٘مقاُمٝم٤م اًمٓمقيـؾ وؾمـٛمٙمٝم٤م ٟمسـبٞم٤ًم وقمـدم آضمتث٤مث ُمـ ضمذوره٤م 

 
 

 يؤدي تقطجع الػابٌ وتجزُتوا إلٍ..
 عواقب وذجمٌ علٍ النظام البجًُ للػابٌ
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شمـ٠مصمػم اًمريـ٤مح  كُمروٟم٦م ضمذوقمٝم٤م، ٓؾمٞمام سم٤مًم٘مرب ُمـ أـمراف اًمٖم٤مسم٦م طمٞم٨م يـزداد هٜمـ٤م

اًمٕم٤مشمٞم٦م. وشمٙمقن إؿمج٤مر اهلرُم٦م اًمٙمبػمة أيْمـ٤ًم قمروـ٦م ًمالسمـتالء سم٤مًمٜمب٤مشمـ٤مت اعمتسـٚم٘م٦م 

رة(، ويـزداد )وهل ٟمب٤مشم٤مت ُمٕمؽمؿم٦م ظمِمبٞم٦م ـمٗمٞمٚمٞم٦م ي٘مٚمؾ وضمقدهـ٤م ُمــ قمٛمـر اًمِمـج

ٟمٛمقه٤م سمِمٙمؾ ظم٤مص ىمرب أـمراف اًمٖم٤مسم٦م. ومْماًل قمـ ذًمؽ، شمتّمػ إؿمج٤مر اعمداري٦م 

ر ؿمـديديـ، سمحس٤مؾمـٞمتٝم٤م ـاًمٙمبػمة، وسمسب٥م شمٕمرض شمٞمج٤مهن٤م إمم إؿمٕم٤مع ؿمٛمز وشمبخـ

عمقضم٤مت جلٗم٤مف وىمد يتٕمرض اعمقضمقد ُمٜمٝم٤م ىمـرب أـمـراف اًمٖم٤مسمـ٦م إمم اًمتٞمـبس سمٗمٕمـؾ 

 ذًمؽ. 

سم٦م اعمداري٦م أُمر يبٕمـ٨م قمـغم اًم٘مٚمـؼ طم٘مـ٤ًم، إن وم٘مدان إؿمج٤مر اًمٙمبػمة ُمـ اًمٖم٤م

روري ًمٚمحٞمقاٟمـ٤مت. وُمــ ـذًمؽ ٕهن٤م اعمٜمبع اعمٝمؿ ًمٚمٗم٤ميمٝمـ٦م وإزهـ٤مر واعمـ٠موى اًمْمـ

اعمرضم  أيْم٤ًم أن ظمس٤مرة هذه إؿمج٤مر ي٘مٚمؾ ُمـ طمجؿ اًمٖم٤مسم٦م وُمـ شمريمٞمبتٝمـ٤م اعمٕم٘مـدة 

ل ويِمجع قمغم شمٙم٤مصمر إٟمقاع اعمحٚمٞم٦م ذات اًمٕمٛمر اًم٘مّمػم، وي١مدي ذًمؽ أيْم٤ًم إمم شمبـد

اًمدورات اًمٙمٞماموي٦م احلٞمقي٦م ذم اًمٖم٤مسم٦م واوٓمراب ٟمٔم٤مم اًمتبخر ــ اًمٜمت  وشمٕمٓمؾ شمـدوير 

اًمٙمرسمقن مم٤م يس٤مقمد قمغم اٟمبٕم٤مث هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م اعمرضة. وُمـ إُمقر اعم٘مٚم٘م٦م أيْم٤ًم هـق 

اطمتامل قمدم قمقدة إطمٞم٤مء ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل أزيٚم٧م قمٜمٝم٤م اًمٖم٤مسمـ٦م، ٟمٔمـرًا ًمتزايـد هـالك 

سم٤مت اًمتل يؽماوح ومٞمٝم٤م قمٛمر إؿمج٤مر اًمٙمبػمة ُمـ ُم٤مئ٦م إمم أيمثر إؿمج٤مر ذم أضمزاء اًمٖم٤م

 ُمـ أًمػ قم٤مم. 
 

 مؽهلت الخشائق
اًمٜمٔمــ٤مم اًمبٞمئــل  هيــددأظمــر  قمــ٤مُمالً شمٕمــد احلرائــؼ 

ًمٚمٖم٤مسم٤مت اعمت٠مصمرة سم٤مًمتحٓمٞم٥م. ومٕمـغم ؾمـبٞمؾ اعمثـ٤مل، 

أصمرت احلرائـؼ اًمتـل اٟمـدًمٕم٧م ذم إقم٘مـ٤مب ُمقضمـ٦م 

شم٠مصمػمًا سمٚمٞمٖمـ٤ًم  1982/1983اجلٗم٤مف ظمالل اًمٕم٤مم 

هٙمت٤مر ُمـ هم٤مسم٤مت  950.000قمغم ُمس٤مطم٦م ىمدره٤م 

 2.7ويمـذًمؽ قمـغم طمـقازم  Sabahضمزيرة صب٤مح 

 
 
 

  تكرار يزاعد تخطجب الػابات علٍ زيادة
 النظام البجًُ للػابٌ وتأثجرها ؽًالخراُق 
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اًمقاىمٕم٦م ذق ضمزيـرة  Kalimantanُمٚمٞمقن هٙمت٤مر ُمـ اعمستٜم٘مٕم٤مت وهم٤مسم٤مت يم٤مًمٞمامٟمت٤من 

اإلٟمدوٟمٞمسٞم٦م، واٟمتنمت احلرائؼ سم٤مًمدرضم٦م إؾم٤مس ذم اعمٜمـ٤مـمؼ اًمتـل  Boreno سمقريٜمق

سم٦م سم٘م٤مي٤م ظمِمبٞم٦م ُمبٕمثرة ختٚمٗم٧م قمـ ىمٓمـع شمٕمرو٧م ًمٚمتحٓمٞم٥م طمٞم٨م شمٙمسق أروٞم٦م اًمٖم٤م

نيٕم٦م ًمالؿمتٕم٤مل. ويٕمـد شمـدهقر اًمٖم٤مسمـ٦م واضمتث٤مصمٝمـ٤م ُمــ اًم تٝم٤موشمتٛمٞمز سم٘م٤مسمٚمٞم إؿمج٤مر

إرض اًمسب٥م اًمرئٞمس أيْم٤ًم ًمٙم٤مرصم٦م احلرائؼ اًمتل اٟمدًمٕم٧م ذم إٟمدوٟمٞمسٞم٤م ظمالل اًمٕم٤مم 

ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م قمؼم ضمٜمـقب  20واًمتل ظمٞمٛم٧م ؾمح٤مسمتٝم٤م اًمدظم٤مٟمٞم٦م ومقق  1997/1998

ٞم٤م وٕؿمٝمر قمدة، وُم٤م ص٤مطمبٝم٤م ُمـ قمقاىم٥م يم٤مرصمٞم٦م قمغم اًمّمح٦م اعمحٚمٞم٦م. هـذا ذق أؾم

وذم اًمقىم٧م اًمذي يسب٥م ومٞمف ٟمٔم٤مم اًمزراقم٦م اعمتٜم٘مٚم٦م اًمت٘مٚمٞمـدي اًمـذي قمـ٤مدة ُمـ٤م يراوم٘مـف 

إؿمٕم٤مل طمرائؼ حمدودة اًمٜمٓم٤مق اوٓمراسم٤ًم سمسٞمٓم٤ًم ًمٚمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اعمٓمػمة شمسـتٓمٞمع ومٞمـف 

٠من احلرائـؼ اًمٙمـؼمى شمسـب٥م ذم اًمٖم٤مًمـ٥م اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمٜمققمٝمـ٤م إطمٞمـ٤مئل اًمٕمـ٤مزم، ومـ

اوٓمراسم٤ًم أقمٔمؿ سمٙمثػم، شمستٖمرق ظمالًمف اًمٖم٤مسم٦م وىمت٤ًم ـمقياًل ضمـدًا طمتـك شمسـؽمد طم٤مًمتٝمـ٤م 

 اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. 
  

 أظئلت للمشاحعت واإلاىاقؽت

 . طمدّد، ذم ٟم٘م٤مط، أسمرز اخلّم٤مئص اجلٖمراومٞم٦م إلىمٚمٞمؿ اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م اعمٓمػمة.1

قًم٧م إمم ُمِمٙمٚم٦م سمٞمئٞم٦م يمؼمى ذم اًمقىم٧م . ُم٤م ُمٕمٜمك حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت  وعم٤مذا حت2

 احل٤مرض 

. شَمتبع، ذم قمٛمقد زُمٜمل، ُمٕمدٓت حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت قم٤معمٞم٤ًم. صمؿ ومّن ؾمب٥م ادم٤مه زي٤مدة 3

هذه اعمٕمدٓت صقب ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمروض اعمداري٦م وشمٜم٤مىمّمٝم٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمروض 

 اعمٕمتدًم٦م واًمٕمٚمٞم٤م. 

قمغم زي٤مدة حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ، ذم ٟم٘م٤مط حمددة، أهؿ اًمٕمقاُمؾ اًمٕم٤مُم٦م اعمس٤مقمدة . أوضمزّ 4

 اعمداري٦م.

يمزة، ووع حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م ذم يمؾ ُمـ ومٞمتٜم٤مم واًمٗمٚمبلم . أذح، ذم أُمثٚم٦م ُمرّ 5

 وؾم٤مطمؾ اًمٕم٤مج واًمؼمازيؾ.
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. ُم٤م اًمٕمقاىم٥م اًمبٞمئٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م اًمتل خيٚمٗمٝم٤م حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م قمغم اعمقارد اعم٤مئٞم٦م 6

 ؽ ذم ٟم٘م٤مط حمددة.واًمسدود واعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م  خلّص أضم٤مسمت

. ُم٤م هل ُمٔم٤مهر اًمتدهقر اًمتل شمتٕمرض إًمٞمٝم٤م اًمؽمسم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمداري٦م اًمرـمب٦م قمٜمد 7

 إزاًم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٖم٤ميب قمٜمٝم٤م  خلّّمٝم٤م.. وأرؾمؿ خمٓمٓم٤ًم يبلم ُمالحمٝم٤م.

. يتقزع شم٠مصمػم حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م ذم اعمٜم٤مخ قمغم صمالصم٦م أصٕمدة. ووّ  ظمّم٤مئص 8

 ُمٜمٝم٤م. شمٖمػم اعمٜم٤مخ ذم يمؾ واطمدة

. عم٤مذا يِمٙمؾ حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م هتديدًا ظمٓمػمًا قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل آطمٞم٤مئل  9

 وُم٤م هل ُمٔم٤مهر هذا اًمتٝمديد 

اطمتامًمٞم٦م شمٕمروٝم٤م حلرائؼ يمؼمى   قمغم زي٤مدةحتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت اعمداري٦م  يٕمٛمؾ. عم٤مذا 10

 وُم٤م إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ      

 

* * * 
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 الفصل السابع
 خــشمؽهلت الخص

 
 

يبح٨م اًمٗمّمؾ احل٤مزم ذم واطمدة ُمـ أيمثر اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اؾمتٗمح٤مًٓ، إذ سم٤مت 

بف اًمرـمب٦م اًمتّمحر يِمٙمؾ هتديدًا ومٕمٚمٞم٤ًم ًمألىم٤مًمٞمؿ اجل٤موم٦م وؿمبف اجل٤موم٦م ويمذًمؽ ًمتٚمؽ ؿم

ٞمتؿ هٜم٤م حتديد شمٕمريػ اًمتّمحر، ومْمالً قمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ًمذا ؾماًمقاىمٕم٦م قمغم هقاُمِمٝم٤م. 

 ُمٕمززة سم٠مُمثٚم٦م يمثػمة. أؾمب٤مسمف واًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشمب٦م قمٜمف
 

 حعشيف الخصخش

ٕول  Desertificationفمٝمرت يمٚمٛمـ٦م اًمتّمـحر 

ُمرة ُمـ ىمبؾ أطمـد اًمٕمٚمـامء اًمٗمرٟمسـٞملم ًمقصـػ 

حتقل فمروف اعمٜم٤مـمؼ اًمرـمب٦م اعمج٤مورة ًمٚمّمحراء 

ــبف  ــروف أؿم ــ٤م إمم فم ــرب أومري٘مٞم ــؼمى ذم هم اًمٙم

سم٤مًمّمحراوي٦م قمغم إصمر إزاًمـ٦م اًمٖم٤مسمـ٤مت ذم اعمٜمٓم٘مـ٦م 

طمرومٞمــ٤ًم اًمتحــقل إمم  شمــدرجيٞم٤ًم. ويٕمٜمــل اًمتّمــحر

ن ٠ماعمّمـٓمٚم  ٕيمثـر ُمــ مخسـلم قم٤مُمـ٤ًم، ومـصحراء، ًمٙمـ وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اؾمتخدام 

اإلمج٤مع قمغم شمٕمريػ اعمّمٓمٚم  مل يتؿ اًمتقصؾ إًمٞمف إٓ ُم١مظمرًا. وأفمٝمر ُمس  ٕدسمٞمـ٤مت 

اعمقوقع وضمقد أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م شمٕمريػ خمتٚمػ. ويِمػم ُمٕمٔمؿ هذه اًمتٕمريٗمـ٤مت قمٛمقُمـ٤ًم 

وسمخ٤مص٦م ذم إرايض اعمح٤مذي٦م ًمٚمّمح٤مري. يمـام اؿمـتٛمٚم٧م إمم اشمس٤مع رىمٕم٦م اًمّمحراء، 

اًمٕمديد ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت قمغم قمب٤مرات ُمثؾ وم٘مدان اعمٜمٓم٘م٦م عمقاردهـ٤م اًمٙم٤مُمٜمـ٦م أو اؾمـتٜمٗم٤مذ 

يِمـػم  ومـٞمام ، وسمٕمض إصٜم٤مف اًمٜمب٤مشمٞم٦م اعمٗمٞمدةظمّمقسم٦م اًمؽمسم٦م أو ٟمْمقب اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت

ـ ُمـدى قمٛمـر سمٕمض اًمتٕمريٗم٤مت إمم ُمٕمٜمك اؾمتح٤مًم٦م شمٕمقيض ُمثؾ شمٚمؽ اخلسـ٤مئر وـٛم

 اإلٟمس٤من.   

 
 
 

 وم.. أكبر مسكلٌيسكل التشخر الج
 الجاؽٌ وسبى الرطبٌ ىؽً األقالجم الجاؽٌ وسب
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يتٗمؼ ُمٕمٔمؿ اخلؼماء، إن مل يٙمـ أمجٕمٝمؿ، قمغم أن فمـ٤مهرة اًمتّمـحر حتـدث ذم 

إرايض اجل٤موم٦م، واًمتل يٛمٙمـ حتديده٤م سمٛمقضم٥م طمدود اًمتّمٜمٞمٗم٤مت اعمٜم٤مظمٞم٦م )اًمِمٙمؾ 

 (، طمٞم٨م شمِمٙمؾ ُمس٤مطمتٝم٤م أيمثر ُمـ صمٚم٨م ُمس٤مطم٦م اًمٞم٤مسمس اًمٕم٤معمل. 7 - 1

اعمٜم٤مـمؼ اجل٤مومـ٦م وؿمـبف اجل٤مومـ٦م وؿمـبف  يٛمٙمـ اقمتب٤مر إرايض اجل٤موم٦م سم٠مهن٤م شمٚمؽ

اًمرـمب٦م اجل٤موم٦م اًمتل شمٙمقن قمرو٦م ًمٚمتّمحر، سم٤مؾمتثٜم٤مء اعمٜم٤مـمؼ اًم٘م٤مطمٚم٦م ًمٙمقهنـ٤م ٓ شم٘مـدم 

ٙمقن فمروومٝم٤م ؿمبٞمٝم٦م ًمٚمسٙم٤من ؾمقى ُمقارد حمدودة ضمدًا ٟم٤مدرًا ُم٤م يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م وًمذًمؽ شم

احلديث٦م اًمتّمحر قمغم أٟمف قمٛمٚمٞمـ٦م شمـدهقر شمّمـٞم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمرة  رىسم٤مًمّمح٤مري. وشم

ٕرض ذم اعمٜم٤مـمؼ اجل٤موم٦م. ويرشمبط ُمٗمٝمقم اًمتدهقر سم٤مؾمتخدام ُمقارد إرض ــ اًمتل ا

شمِمٛمؾ قمغم اًمؽمسم٦م واًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت واعمقارد اعم٤مئٞم٦م اعمحٚمٞمـ٦م ـــ سمٓمري٘مـ٦م همـػم ُمسـتداُم٦م. 

وم٤مٕرض اًمتل جيري اؾمتخداُمٝم٤م سمٓمري٘م٦م همػم ُمستداُم٦م شمٙمقن قمرو٦م ًمٚمتدهقر، سمٛمٕمٜمك 

سم٤معمقارد اعمت٤مطم٦م ٟمتٞمجـ٦م ًمٕمٛمٚمٞمـ٦م أو ًمسٚمسـٚم٦م ُمــ  أن اًمتّمحر يٕمٜمل اًمتدين اًمذي يٚمحؼ

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمتٗم٤مقمٚم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م. أُم٤م اًمتٕمريػ اًمرؾمٛمل اًمذي اقمتٛمدشمف إُمؿ اعمتحدة ذم 

، ومٞمٕمتؼم اًمتّمحر 1996ُم١ممتر ُمٙم٤مومح٦م اًمتّمحر، واًمذي أصب  ٟم٤مومذ اعمٗمٕمقل ذم اًمٕم٤مم 

رـمبـ٦م اجل٤مومـ٦م ٟمتٞمجـ٦م شمدهقر إرض ذم اعمٜم٤مـمؼ اجل٤موم٦م وؿمبف اجل٤موم٦م وؿمـبف اًم"قمغم أٟمف 

 
 ألرايض اجل٤موم٦م ذم اًمٕم٤ممل.اًمتقزيع اجلٖمراذم ًم(: 7 – 1اًمِمٙمؾ )
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. ويدًمؾ اًمتٕمريـػ قمـغم "ًمٕمقاُمؾ ُمتٕمددة ُمثؾ اًمتٖمػمات اعمٜم٤مظمٞم٦م واًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م

واطمدة ُمـ اعمِمٙمالت اًمتل شمٜمٓمقي قمٚمٞمٝم٤م ىمْمـٞم٦م اًمتّمـحر، أٓ وهـل: أن اعمّمـٓمٚم  

 سمذاشمف يِمٛمؾ أؿمٙم٤مًٓ خمتٚمٗم٦م قمديدة ُمـ شمدهقر إرض.

ُمٜم٤مـمؼ شمٕم٤مين ُمـ ؿم   إن إرايض اجل٤موم٦م، سمحس٥م اًمتٕمريػ اعمذيمقر، إٟمام هل

ذم شمقومر اعمٞم٤مه قمغم ُمدار اًمسٜم٦م، همػم أن اًمتس٤مىمط قمغم إرايض اجل٤موم٦م يتسؿ سمتب٤ميـ يمبػم 

قمغم اعمستقى اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين. إذ ٓ هتٓمؾ إُمٓم٤مر قم٤مدًة إٓ ذم ُمٜم٤مؾمب٤مت ىمٚمٞمٚم٦م وقمغم 

ٟمٓم٤مق ُمٙم٤مين وٞمؼ، ٟمٔمرًا ٕن أيمثره٤م حيدث سمٗمٕمؾ شمٞم٤مرات احلٛمؾ. وومْماًل قمـ هذا 

ب٤ميـ اًمسٜمقي، وم٢من اًمتٖمػمات قمغم اعمدى إسمٕمد، يمٛمقضم٤مت اجلٗم٤مف ُمثاًل، إٟمام حتدث اًمت

قمغم ومؽمات متتد ًمٕمنمات اًمسٜملم. ويتٜم٤مهمؿ اًمقوع اًمبٞمئل ًمألرايض اجل٤موم٦م ُمع هذا 

 اًمتب٤ميـ ذم ُم٘مدار اًمرـمقسم٦م اعمت٤مطم٦م وهلذا يتّمػ هذه اًمقوع سمنقم٦م شمٖمػمه وشمٙمٞمٗمف. 

سم٦م سمٛمٙمـ٤من اًمتٛمٞمٞمـز ذم اعمٞمـدان ُمـ٤م سمـلم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وم٢من ُمــ اًمّمـٕمق

قمقاُمؾ اًمتّمحر اًمٜم٤ممج٦م ُمـ إومٕم٤مل اًمبنمي٦م قمـ شمٚمؽ اًمٜم٤ممج٦م ُمـ اًمتٖمـػمات اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م 

احل٤مصٚم٦م ذم يمٛمٞم٦م اًمرـمقسم٦م. وُمـ إُمثٚم٦م اجلٞمدة قمغم ذًمؽ هـق آرشمٗمـ٤مع اعمٚمحـقظ ذم 

٤مطمؾ ُم٘مدار وٞم٤مع اًمؽمسم٦م ٟمتٞمج٦م اًمتٕمري٦م اًمري٤مطمٞم٦م اًمذي أص٤مب سمٕمض أضمزاء إىمٚمٞمؿ اًمسـ

)ٟمٓم٤مق ذيٓمل ي٘مع قمغم اُمتداد ضمٜمقب اًمّمحراء اًمٙمـؼمى ُمــ  The Sahelاإلومري٘مل 

ؾمــ٤مطمؾ همــرب إومري٘مٞمــ٤م إمم ذىمٝمــ٤م( ظمــالل 

ؾمبٕمٞمٜمٞم٤مت وصمامٟمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض سمحسـ٥م ُمـ٤م 

أفمٝمره اًمٕمدد اًمسٜمقي ٕي٤مم اًمٕمقاصػ اًمٖمب٤مري٦م. 

ومٗمل ٟمقايمِمقط قم٤مصٛم٦م ُمقريت٤مٟمٞمـ٤م، يمـ٤من ُمٕمـدل 

أي٤مم ذم اًمسـٜم٦م  اًمٕمقاصػ اًمٖمب٤مري٦م ي٘مؾ قمـ قمنمة

ظمالل قم٘مد اًمسـتٞمٜمٞم٤مت، ًمٙمٜمـف أزداد ذم أواؾمـط 

يقُم٤ًم ذم اًمسٜم٦م. ويٛمٙمـ  80اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت إمم طمقازم 

شمٕمٚمٞمؾ هذه اًمزي٤مدة ذم وٞم٤مع اًمؽمسمـ٦م إمم يمـؾ ُمــ 

 
 يعد إقلجم الزاخل اإلؽريقً..
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اجلٗم٤مف، اًمذي رضب اعمٜمٓم٘مـ٦م إسمـ٤من قم٘مـدي اًمسـبٕمٞمٜمٞم٤مت واًمثامٟمٞمٜمٞمـ٤مت، وإمم أومٕمـ٤مل 

دار ُمسـ٤ممه٦م يمـؾ واطمـد ُمــ هـذيـ اإلٟمس٤من أيْم٤ًم، همػم أٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م حتديـد ُم٘مـ

   اًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمْمبط.
 

 أظباب الخصخش وهخائجه

شمتٕمدد إؾمب٤مب اعم١مدي٦م إمم إهن٤مك إرض وُمــ صمـؿ إؾمـٝم٤مُمٝم٤م ذم طمـدوث اًمتّمـحر. 

ويٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ هـذه إؾمـ٤مًمٞم٥م حتـ٧م قمٜمـ٤مويـ اًمرقمـل اجلـ٤مئر واًمزراقمـ٦م اعمٗمرـمـ٦م 

ايض اًمزراقمٞمـ٦م اعمرويـ٦م وآؾمتٖمالل اجل٤مئر ًمٚمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت. أُمـ٤م ُمِمـٙمٚم٦م ُمٚمقطمـ٦م إر

ومٞمجري شمّمٜمٞمٗمٝم٤م هم٤مًمب٤ًم ذم ومئ٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمٝم٤م. وقمغم اًمـرهمؿ ُمــ ُمٕمرومـ٦م اًمٙمٞمٗمٞمـ٦م اًمتـل 

شم١مدي سمٛمقضمبٝم٤م اؾمتٕمامٓت إرض همػم اعمٜم٤مؾمب٦م إمم اًمتّمحر ُمــ اًمٜم٤مطمٞمـ٦م اًمٜمٔمريـ٦م، 

وم٠من ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م هٜم٤مك سمٕمض اعمٜمـ٤مـمؼ شمٕمـد ُمتّمـحرة ًمسـب٥م ُمــ إؾمـب٤مب 

ذاشمٞم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م وًمٞمس قمغم رصد قمٚمٛمل ـمقيـؾ إضمـؾ. ومْمـاًل اقمتامدًا قمغم شم٘مٞمٞمامت 

قمـ ذًمؽ، وُمع أن سمٕمض اؾمتٕمامٓت إرض يم٤مٟمـ٧م شمٜمـ٤مل طمّمـ٦م أيمـؼم ُمــ اهـتامم 

ُمٕمروم٦م إؾمب٤مب احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمب٤مطمثلم ذم ُمقوقع اًمتّمحر أيمثر ُمـ همػمه٤م، وم٠من ُمـ اعمٝمؿ 

اًمتل شم٘مػ وراء إؾم٤مءة اؾمتٕمامل اًمٜمـ٤مس ًمٚمٛمـقارد. إذ أن ُمثـؾ شمٚمـؽ إؾمـب٤مب، اًمتـل 

يرشمبط أيمثره٤م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م، ىمد شمّسٝمؾ أو شمِمـجع أو 

ئٞم٦م إمم اًمتّمحر. قمغم شمدومع سم٤مًمٚمجقء إمم إشمب٤مع مم٤مرؾم٤مت ظم٤مـمئ٦م شم١مدي ذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤م

 هذا، يٛمٙمـ إمج٤مل أهؿ أؾمب٤مب اًمتّمحر وٟمت٤مئجف سمام يكم:

 

 الشعي الجائش
ًم٘مد يم٤من اجلقر ذم اؾمتخدام اعمراقمل اًمٓمبٞمٕمٞم٦م، اًمذي ي٠ميت ُمـ اًمسامح ٕقمداد يمبػمة ُمـ 

احلٞمقاٟم٤مت أو ٕٟمقاع همػم ُمٜم٤مؾمب٦م ُمٜمٝم٤م سم٤مًمتٝم٤مم اعمرقمك، ؾمبب٤ًم ًمٚمتدهقر ذم أيمثـر اعمٜمـ٤مـمؼ 

. UNEP  اًمٜمٓم٤مق اًمٕم٤معمل ـمب٘م٤ًم ًمت٘مديرات سمرٟم٤مُم٩م إُمؿ اعمتحـدة ًمٚمبٞمئـ٦ماعمتّمحرة قمغم

يمقهن٤م شمٕم٤مين ُمـ اًمتّمحر، ومـ٠من  1992ُمٚمٞمقن هٙمت٤مر ىمدرت ذم اًمٕم٤مم  3592ومٛمـ سملم 
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%، ُمــ شمٚمـؽ إرايض شمتٕمـرض 72ُمٚمٞمقن هٙمت٤مر، أي طمقازم  2576ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ 

قمغم طمّد ؾمـقاء قمــ إزاًمـ٦م ًمتدهقر ذم همٓم٤مئٝم٤م اًمٜمب٤ميت. ويٛمٙمـ أن يسٗمر اًمرقمل اجل٤مئر 

رقمل احلٞمقاٟم٤مت ومْماًل قمـ أصم٤مر أظمرى شمٜمت٩م قمـ اعم٤مؿمـٞم٦م  ضمراءًمٚمٙمتٚم٦م إطمٞم٤مئٞم٦م  ومٕمٚمٞم٦م

يمسحؼ اًمؽمسم٦م واًمتسب٥م ذم اٟمْمٖم٤مـمٝم٤م. وُمـ اًمٕمقاىم٥م اًمِمـ٤مئٕم٦م اًمٜم٤ممجـ٦م قمــ اًمرقمـل 

ل إمم زيـ٤مدة ذم ُمٕمـدل اًمتٕمريـ٦م اعم٤مئٞمـ٦م أو ـاجل٤مئر هل شمٜم٤مىمص اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت، مم٤م يٗمْمـ

 .اًمري٤مطمٞم٦م

صمٛم٦م شم٠مصمػم ؿم٤مئع أظمر قمـ اًمرقمـل اجلـ٤مئر 

ذًمؽ هق ٟمٛمق اًمِمجػمات همػم اعمستس٤مهم٦م اًمٓمٕمـؿ 

أو اًمْم٤مرة ذم أرايض اعمرقمك. إذ يٛمٙمــ ًمٚمرقمـل 

اًمٓمقيؾ إُمد ذم ُمٜم٤مـمؼ احلِم٤مئش ؿمب٦م اجل٤موم٦م أن 

ي٘مقد ذم اًمٕم٤مدة إمم شمزايد قمدم آٟمسـج٤مم اعمٙمـ٤مين 

ـ واًمزُم٤مين سملم اعمقارد اعم٤مئٞم٦م واًمٖمذائٞم٦م وهمػمه٤م ُم

ُمقارد اًمؽمسم٦م، مم٤م يِمجع قمغم اضمتٞم٤مح اًمٜمب٤مشم٤مت اًمّمحراوي٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘مـ٦م، واًمـذي يـ١مدي 

سمدوره إمم ُمزيد ُمـ شم٘مقىمع عمقارد اًمؽمسمـ٦م ذم فمـؾ همـزو اًمِمـجػمات اًمْمـ٤مرة وهٙمـذا 

دواًمٞمؽ. أُم٤م ذم اعمس٤مطم٦م اجلرداء اًمتل شمتخٚمؾ اًمِمجػمات، وم٢من ظمّمقسم٦م اًمؽمسم٦م شمتٜم٤مىمص 

اًمٖم٤مزيـ٦م. ويـ١مدي شمٕمـ٤مفمؿ اجلريـ٤من اًمسـٓمحل ومٞمٝم٤م سمٗمٕمؾ اًمتٕمري٦م وسمٗمٕمؾ آٟمبٕم٤مصمـ٤مت 

واًمتٕمري٦م إمم دمريد وشم٘مِمػم اًمٓمب٘م٦م اًمسٓمحٞم٦م ُمـ اًمؽمسم٦م، وإمم شمٙمقيـ ُم٤م يِمـبف ؾمـٓمقح 

صحراوي٦م ُمتحجرة ذم اعمس٤مطم٤مت اًمتـل ختٚمـق ُمــ اًمِمـجػمات، ويمـذًمؽ إمم شمّٙمـقن 

 ُمسٞمالت ُم٤مئٞم٦م قمٜمد هٓمقل إُمٓم٤مر. ويٗميض هذا اًمتدهقر ذم اعمقارد اًمٜمب٤مشمٞم٦م سمدوره إمم

 شمٜم٤مىمص قمدد اعمقار اًمتل يٛمٙمـ رقمٞمٝم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م. 

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وم٢من أؾمب٤مب زي٤مدة وٖمط اًمرقمل قمغم اعمراقمـل اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م 

أؾمب٤مب قمديدة وُمٕم٘مدة. وُمــ سمٞمٜمٝمـ٤م اعمٜم٤مومسـ٦م قمـغم إرض ٟمتٞمجـ٦م ًمتقؾمـع اعمٜمـ٤مـمؼ 

د ُمــ اًمزراقمٞم٦م، مم٤م يدومع سم٤مًمرقم٤مة إمم زي٤مدة اؾمتٖمالل اعمراقمـل اهل٤مُمِمـٞم٦م. ومٗمـل اًمٕمديـ
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رهمقم ـُمس٤مطم٤مت زراقم٦م حمّمقزم اًمسذم تقؾمع اًمومري٘مل، يم٤من أرضم٤مء إىمٚمٞمؿ اًمس٤مطمؾ إ

واًمدظمـ ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمرئٞمس٦م اعمسـ١موًم٦م قمــ اًمتٜمـ٤مىمص اًمٙمبـػم ذم ُمسـ٤مطم٦م اعمراقمـل 

اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. وٕن ُمٙم٤مٟم٦م اًمرقم٤مة ذم ٟمٔمر اًمٕمديد ُمـ احلٙمقُم٤مت اعمريمزي٦م يم٤مٟمـ٧م شمْمـٕمٝمؿ 

ذم هن٤مي٦م ؾمٚمسٚم٦م إطمداث، ًمذا يم٤مٟمـ٧م هـذه قمغم ه٤مُمش اعمجتٛمع وأهنؿ أٟم٤مس ي٘مبٕمقن 

احلٙمقُم٤مت شمِمجع قمغم شمقؾمٞمع إرايض اعمروي٦م اخل٤مص٦م سمزراقمـ٦م اعمح٤مصـٞمؾ اًمٜم٘مديـ٦م 

٤مر طمٞم٨م دمـ٤موز اعمزارقمـقن قمـغم اًمتل طمٚم٧م حمؾ اًمزراقم٦م اعمٕمٞمِمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم إُمٓم

طم٦م. اعمراقمل اًمت٘مٚمٞمدي٦م، ُم٤م أوٓمر ُمٕمف اًمرقم٤مة إمم اًمٚمجقء إمم ُمراقمل أصٖمر ُمس٤م يضأرا

وشمتٛمثؾ هذه احل٤مًم٦م ذم ضمٜمقيب اًمّمقُم٤مل سمِمٙمؾ ظم٤مص، إذ أدى شمقؾمع اًمزراقم٦م اعمرويـ٦م 

سمٛمح٤مذاة هنري ضمقسم٤م وؿمب٤مزم إمم ىمٞم٤مم اعمزارقملم اًمّمٖم٤مر سم٢مزاًمـ٦م ُمسـ٤مطم٤مت يمبـػمة ُمــ 

أرايض إطمراش عمّمٚمح٦م اًمزراقم٦م. وسم٤مًمٜمسـب٦م ًمٚمرقمـ٤مة اًمبـدو، شمٕمـد ُمٜمٓم٘مـ٦م اًمسـٗم٤مٟم٤م 

قمل ُمٝمٛم٦م ظمـالل ومّمـؾ اجلٗمـ٤مف. وأدى أيْمـ٤ًم واًمقدي٤من اًمٜمٝمري٦م سمحد ذاهت٤م أرايض ر

اؿمتداد وٖمقط اًمرقمل وٛمـ ُمس٤مطم٤مت صٖمػمة إمم شمقـمـ سمٕمض اجلامقم٤مت اًمبدويـ٦م، 

وهق ادم٤مه ؿمجٕمتف اًمسٞم٤مؾم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ذم ؾمبٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض، وىمد ؿمـٝمد هـذا 

آدم٤مه شمس٤مرقم٤ًم ذم أوٟم٦م إظمػمة سمٗمٕمؾ ُمقضمـ٤مت اجلٗمـ٤مف. وٓزال اًمتـقـملم اًمـذي 

ومري٘مٞم٦م إظمرى وذم دم وؾم٤مق ذم اًمٕمديد ُمـ اًمبٚمدان إٙمقُم٤مت جيري قمغم ىمشمرقم٤مه احل

 همػمه٤م ُمـ إُم٤ميمـ. 

ُمـ إؾمب٤مب إظمرى اعمس٤مقمدة قمغم اًمرقمل اجل٤مئر هـق طمٗمـر أسمـ٤مر ارشمقازيـ٦م 

ًمتقومػم إُمدادات ُم٤مئٞم٦م ضمديدة ُمْمٛمقٟم٦م، اًمذي إمم ازدي٤مد وٖمقـم٤مت اًمرقمل ذم ُمٕمٔمـؿ 

ذم سمتسقاٟم٤م،  Kalahariأىم٤مًمٞمؿ اًمتّمحر، ٓؾمٞمام ذم إىمٚمٞمؿ اًمس٤مطمؾ وذم صحراء يم٤مهل٤مري 

 1976و  1965تٞمنة ًمٚمٗمؽمة سمـلم طمٞم٨م ازداد قمدد رؤوس اعم٤مؿمٞم٦م وُمقارد اًمرقمل اعم

سمٛم٘مدار طمقازم اًمْمٕمٗملم واًمٜمّمػ. ومٗمل سمٕمض أٟمحـ٤مء اًمٕمـ٤ممل، يٕمـد شمـدهقر إرايض 

قمــغم أٟمــف ٟمتٞمجــ٦م حلّمــقل شمٖمــػم ذم ـمري٘مــ٦م اؾمــتٖمالل اعمرقمــك: إذ حتــقل احلــ٤مل ُمـــ 

اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمرٟم٦م يم٤من يٜمتٝمجٝم٤م اًمرقمـ٤مة اًمبـدو اًمت٘مٚمٞمـديقن سمحسـ٥م اًمتٖمـػم اًمٓمبٞمٕمـل 
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إرايض اجل٤موم٦م طمٞم٨م يتحريمقن ُمع ىمٓمٕم٤مهنؿ سم٤مٟمتٔم٤مم ُمع آطمتٗمـ٤مظ ًمٚمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت ذم 

سم٠مٟمقاع خمتٚمٗم٦م قمديدة ُمـ احلٞمقاٟم٤مت، إمم ـمري٘م٦م أىمؾ ُمروٟم٦م شم٘مٚمد اًمٖمـرب شمٕمتٛمـد قمـغم 

شمسٞمٞم٩م اعمرقمك وشمرك إسم٘م٤مر وم٘مط شمرقمك ومٞمـف، ممـ٤م يسـب٥م وـٖمٓم٤ًم هـ٤مئاًل قمـغم أرض 

 اعمرقمك اعمسٞم٩م.

ٝمــ٤م يمثــػمًا إًمٞم ِمــ٤مرُمـــ احلــ٤مٓت اًمتــل ي

تل شمٕمـد ٟمٛمقذضمـ٤ًم ًمٚمٛمٜمـ٤مـمؼ اعمتّمـحرة هـل واًم

وم٘مــدان اًمٖمٓمــ٤مء اًمٜمبــ٤ميت طمــقازم أسمــ٤مر أو اًمــؼمك 

اعم٤مئٞم٦م، إذ شمتٙمقن ُمـ طمقهل٤م ُمٜم٤مـمؼ ضمرداء سمٕمٙمس 

ُم٤م يٗمؽمض أهن٤م شمٙمقن ُمٙمسقة سم٤مًمٜمب٤مشمـ٤مت. وهـذه 

اًمب٘م٤مع اعمجدسم٦م قمب٤مرة قمـ شمرسم٦م ُمْمٖمقـم٦م سمٛمحٞمط 

ٚمسـحؼ سم٠مىمـداُمٝم٤م، إذ شمٕمـد ُمؽمًا ٟم٤مدم٦م قمـ رقمل اعم٤مؿمٞم٦م ومقىمٝم٤م وشمٕمروٝم٤م ًم 100 - 50

ُمـ اعمٔم٤مهر اًمقاوح٦م سمجقار اًمٕمديد ُمـ أسم٤مر اعم٤مئٞم٦م ذم اعمراقمل. قمـغم أن ُمثـؾ شمٚمـؽ 

اعمٜم٤مـمؼ شمتّمػ أيْم٤ًم سم٤مرشمٗم٤مع ُمستقي٤مت اًمٕمٜمـ٤مس اًمٖمذائٞمـ٦م ىمٞم٤مؾمـ٤ًم سمـام جي٤مورهـ٤م ُمــ 

ُمٜم٤مـمؼ وذًمؽ سمٗمْمؾ ُم٤م يٚم٘مك ومٞمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمٜمتٔمؿ ُمـ روث احلٞمقاٟم٤مت وسمقهل٤م، اًمتل ىمد 

ٕم٤مدًم٦م أي شم٠مصمػمات ؾمٚمبٞم٦م شمٜمت٩م قمـ وم٘مـدان اًمؽمسمـ٦م سمٗمٕمـؾ اًمتٕمريـ٦م. ورسمـام شمٕمٛمؾ قمغم ُم

يٛمٙمـ قمّد هذه اًمب٘م٤مع اعمجدسم٦م قمغم أهن٤م ُمٜم٤مـمؼ يتٕم٤مدل ومٞمٝم٤م وم٘مدان اعمقرد اًمٜمب٤ميت سمٗمقائد 

. أُم٤م اعمٜم٤مـمؼ اًمتل شم٘مع ُم٤م سمٕمد اًمب٘م٤مع اعمجدسم٦م هذه، ومٞمٛمٙمـ ُمْمٛمقنوضمقد متقيـ ُم٤مئل 

ي قمغم ُم٤م ُمقضمقد ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمب٤مشم٤مت. وُيٕمت٘مـد أن قمّده٤م ُمٜم٤مـمؼ ُمتّمحرة ُمـ ضمراء اًمتٕمد

وضمقد اعم٤مؿمٞم٦م سمٙمث٤موم٦م يمبػمة يِمجع قمغم همزو اعمرقمك سم٤مٕطمراش واًمٜمب٤مشم٤مت اًمِمقيمٞم٦م يمام 

ك قمـغم قمـرشم ُمـثٚمامسم٘مـ٤مر ؾمـقف شمرقمـك قمـغم إطمـراش ٤ًم. وُمع أن إآٟمٗمذًمؽ  ذيمرٟم٤م

ًمـذًمؽ اًمٕمِم٥م، وم٢مهن٤م متٞمؾ إمم دمٜم٥م سمٕمض إٟمقاع اًمٜمب٤مشمٞم٦م اعمحتقيـ٦م قمـغم أؿمـقاك، و

يّمب  هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت هق اًمس٤مئد ذم اعمٜمٓم٘م٦م سمٛمرور اًمـزُمـ. ويسـب٥م وضمـقد 

همٓم٤مء يمثٞمػ ُمـ إطمراش اًمِمقيمٞم٦م إقم٤مىمـ٦م ٟمٛمـق احلِمـ٤مئش وإقمِمـ٤مب اعمستسـ٤مهم٦م 
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ويٛمٜمع إسم٘م٤مر ُمـ اًمـدظمقل إمم إدهمـ٤مل. وىمـد أدى هـذا اًمٜمـقع ُمــ اًمتٕمـدي قمـغم 

ل اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م اجلٞمـدة اًمٜمققمٞمـ٦م ذم اًمٜمب٤مشم٤مت إمم طمّمقل شمٜم٤مىمص يمبـػم ذم ُمسـ٤مطم٦م اعمراقمـ

 سمتسقاٟم٤م سمّمقرة ظم٤مص٦م.
  

 الضساعت اإلافشطت
شمتٜمقع ُمٔم٤مهر اًمزراقم٦م اعمٗمرـم٦م، ومبٕمْمٝم٤م يٜمت٩م ُمـ 

زراقم٦م إرض، ممـ٤م يٛمٙمــ أن يسـٗمر  اإليمث٤مر ذم

ر ومـؽمات إراطمـ٦م إرض، ويـ١مدي إمم ـقمـ ىمّم

ــ٤م.  ــدين إٟمت٤مضمٞمتٝم اؾمــتٜمٗم٤مذ ظمّمــقسمتٝم٤م وأظمــػمًا شم

خدام اعمٗمـرط وسمٕمْمٝم٤م إظمـر يٜمـت٩م ُمــ آؾمـت

ــ٤مح  ــ٤م سمقاؾمــٓم٦م اًمري ــ١مدي إمم شمٕمريتٝم ــ٦م، ومٞم ًمٚمؽمسم

واعمٞم٤مه، وهل ٟمتٞمج٦م شمٜمِم٠م ُمـ وٕمػ سمٜم٤مء اًمؽمسم٦م وىمٚم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت. ويٛمٙمـ أيْمـ٤ًم أن 

شم١مدي اًمزراقم٦م إطم٤مدي٦م إمم طمدوث يمؾ هـذه إؿمـٙم٤مل ُمــ شمـدهقر اًمؽمسمـ٦م، ُمـثٚمام 

رايض اًمزراقمٞمـ٦م ذم قم٤مُم٤ًم ًمأل 27أفمٝمرت ذًمؽ اًمبٞم٤مٟم٤مت اعمستحّمٚم٦م ُمـ ُمراىمب٦م داُم٧م 

ـ ًمٗمـؽمات ؿمبف اجل٤مف ذم إرضمٜمتلم. وم٘مد فمٝمر أن زراقمـ٦م اًمـدظم Pampaإىمٚمٞمؿ اًمبٛمب٤م 

ٖم٦م سم٤مخلّم٤مئص اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م واًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م ًمٚمؽمسم٦م، مم٤م أدى إمم ٤مًمـمقيٚم٦م ىمد أرضت سمّمقرة سم

%( وإمم شمٜمـ٤مىمص اعمـ٤مدة اًمٕمْمـقي٦م 10)سمٛم٘مدار ًمٚمؽمسم٦م شمٜم٤مىمص اؾمت٘مراري٦م اًمٙمتٚم٦م اجل٤موم٦م 

%(، احلديــد 44وشمٜمــ٤مىمص ضم٤مهزيــ٦م اًمٕمٜمــ٤مس اًمٖمذائٞمــ٦م يم٤مًمٗمســٗمقر ) %(30ًمٚمؽمسمــ٦م )

%(. ُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٗميض اؾمتٜمٗم٤مذ ظمّمقسم٦م اًمؽمسمـ٦م إمم اإليمثـ٤مر 90%( واًمزٟمؽ )20)

ُمـ اؾمتخدام اعمخّمب٤مت وإؾمٛمدة سمٖمٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم إٟمت٤مضمٞمتٝم٤م ُمرشمٗمٕم٦م وهذا يٕمٜمـل 

دم اؾمـت٘مراري٦م اًمؽمسمـ٦م ُمزيدًا ُمـ اإلهن٤مك ًمٚمؽمسم٦م، ومٞمام يٕمٜمل ٟم٘مص اعمـ٤مدة اًمٕمْمـقي٦م وقمـ

 زي٤مدة شمٕمروٝم٤م ًمٚمتٕمري٦م. 

حتــدث اًمتٕمريــ٦م أيْمــ٤ًم، ذم أطمٞمــ٤من يمثــػمة، سمٗمٕمــؾ إدظمــ٤مل اعمٙمٜمٜمــ٦م اًمزراقمٞمــ٦م 

واؾمتخداُمٝم٤م ذم احل٘مـقل اًمقاؾمـٕم٦م ًمٖمـرض طمرصمٝمـ٤م قمٛمٞم٘مـ٤ًم، ممـ٤م يسـب٥م ُمزيـدًا ُمــ 
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آوٓمراب ًمبٜمٞم٦م اًمؽمسمـ٦م واًمٕمٛمـؾ قمـغم زيـ٤مدة شمٕمروـٝم٤م ًمٕمقاُمـؾ اًمتٕمريـ٦م اعمختٚمٗمـ٦م. 

٩م مم٤مصمٚم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل ؿمـٝمدت شمقؾمـٕم٤ًم ذم اًمزراقمـ٦م ًمتِمـٛمؾ ُمٜمـ٤مـمؼ وًمقطمٔم٧م ٟمت٤مئ

ضمديدة شم٘مع قمغم ه٤مُمش آؾمتخدام اًمزراقمل ًمٙمقهن٤م أيمثر قمروـ٦م ًمٚمجٗمـ٤مف، أو أهنـ٤م 

قمب٤مرة قمـ ُمٜمحدرات ؿمديدة شمٙمقن أيمثر قمرو٦م ًمٚمتٕمري٦م. وذم مجٞمع إطمقال، شمٙمـقن 

٤م إمم فمـروف أؿمـبف اًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م هل وٕمػ اإلٟمب٤مت ومقق اًمؽمسم٦م وهجره٤م وحتقهلـ

 سم٤مًمؽمسم٦م اًمّمحراوي٦م، إُمر اًمذي يزيد ُمـ رىمٕم٦م اًمتّمحر سمِمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل.
 

 الاظخغالل الجائش للغطاء الىباحي
شمِمٝمد أرايض اًمٖم٤مسم٤مت إزاًم٦م ٕؿمج٤مره٤م ٕؾمب٤مب 

قمدة ؾمبؼ ذيمره٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مدس، ًمٙمــ ُمــ 

أهؿ هذه إؾمب٤مب هق شمقؾمع اًمرقمل أو اًمزراقمـ٦م 

ُملم طمٓم٥م اًمقىمـقد. ويٕمـد أو ٕؾمب٤مب شمتٕمٚمؼ سمت٠م

ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ شمدهقرًا ًمٚمٛمقارد اًمٜمب٤مشمٞم٦م ويـ١مدي 

أيْم٤ًم إمم شم٘مٚمٞمؾ احلامي٦م اًمتـل شمقومرهـ٤م ًمٚمؽمسمـ٦م ُمــ 

ظمالل همٓم٤مءه٤م اًمِمجري. وىمد يٕمٛمؾ ذًمؽ قمغم شمس٤مرع ُمٕمـدٓت اًمتٕمريـ٦م، وطمرُمـ٤من 

 اًمؽمسم٦م قمغم اعمدى اًمبٕمٞمد ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمٖمذائٞم٦م وُمـ اعم٤مدة اًمٕمْمقي٦م اًمتل حتّمؾ قمٚمٞمٝمـ٤م

ُمـ شمٗمسخ إوراق اعمتس٤مىمٓم٦م. ويٛمٙمـ أن شمٗميض يمٚمت٤م ه٤مشملم اًمٕمٛمٚمٞمتلم إمم شمدهقر سمٜمٞم٦م 

 اًمؽمسم٦م وظمّمقسمتٝم٤م ذم آن واطمد. وىمد يت٠مصمر ُمٜمسقب اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م ضمراء ذًمؽ أيْم٤ًم.

إن إلزاًم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜمبـ٤ميت شمـ٤مريخ ـمقيـؾ ذم يمثـػم ُمــ اعمٜمـ٤مـمؼ. ومٗمـل ؿمـامزم 

ؿمبف اجل٤موم٦م إمم آؾمتٖمالل قمغم  Chacoanإرضمٜمتلم، ُمثاًل، شمٕمرو٧م هم٤مسم٤مت شمِم٤ميمقن 

ُمدى أيمثـر ُمــ ىمـرن ُمــ اًمزُمـ٤من، وذًمـؽ ٕن ذم اًمبدايـ٦م يم٤مٟمـ٧م أظمِمـ٤مهب٤م شمّمـٚم  

يمٕمقارض ًمسٙمؽ احلديد، ًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ أظمـذ جيـري إزاًمـ٦م أؿمـج٤مره٤م ٓؾمـتٖمالل 

أراوٞمٝم٤م ذم اًمتقؾمع اًمزراقمل، اًمذي ؿمجٕمف ارشمٗم٤مع أؾمٕم٤مر احلبـقب وزيـ٤مدة يمٛمٞمـ٤مت 

ومري٘مٞم٦م، يتٕمـرض اًمٖمٓمـ٤مء اًمٜمبـ٤ميت ٤مت. أُم٤م ذم إرايض اجل٤موم٦م إٞمٜمٞمإُمٓم٤مر ُمٜمذ اًمسبٕم
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إلزاًم٦م يم٤مُمٚم٦م شم٘مريب٤ًم ذم اًمٕمديد ُمـ أٟمح٤مء إىمٚمٞمؿ اًمس٤مطمؾ. ويٕمد اًمتقؾمع اًمزراقمل ؾمـبب٤ًم 

هٙمت٤مرًا ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت  50.000رئٞمس٤ًم ًمتحٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت ذم سمقريمٞمٜم٤م وم٤مؾمق، إذ ي٘مدر أن 

ت اًم٘مرن اعم٤ميض. وسم٤معمثؾ، وم٘مد طمٚمـ٧م يم٤من يتٕمرض ًمإلزاًم٦م يمؾ ؾمٜم٦م ُمٜمذ ُمٓمٚمع صمامٟمٞمٜمٞم٤م

 1957اًمزراقم٦م حمؾ ُمس٤مطم٤مت واؾمٕم٦م ُمـ أؿمج٤مر اًمسٗم٤مٟم٤م قمغم ُمدى اًمٗمؽمة اعمٛمتدة ُمـ 

اعمقريت٤مٟمٞمـ٦م، إذ شمْمـ٤مقمٗم٧م  ـقمغم احلـدود اعم٤مًمٞمـ٦م  Naraسمدءًا ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م ٟم٤مرا  1987إمم 

 اعمس٤مطم٦م اًمزراقمٞم٦م ومٕمٚمٞم٤ًم ظمالل شمٚمؽ اًمٗمؽمة.        

٤مسم٤مت ًمألهمراض اعمٜمزًمٞم٦م )وسمخ٤مص٦م ٕهمراض إن آؾمتٖمالل اعمٗمرط ًمٚمٖم

طمٓم٥م اًمقىمقد وصٜمع اًمٗمحؿ( مل ي١مِد ذم اًمٕم٤مدة إمم اإلزاًم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ُم٤م ُمقضمقد ُمـ 

همٓم٤مء ٟمب٤ميت، ًمٙمٜمف يٛمثؾ اؾمتٖمالًٓ ًمٚمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت ًمدرضم٦م شمٗمقق ىمدرشمف اًمٓمبٞمٕمٞم٦م قمغم 

  .ُمـ ضمراء ذًمؽ دمديد ٟمٗمسف، مم٤م يسٗمر قمـ طمّمقل شمدهقر ذم اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت

ذم سم٤ميمست٤من، وم٠من إؿمج٤مر اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعمتب٘مٞم٦م ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت اًمِمقيمٞم٦م اعمداري٦م اًمتـل 

يم٤مٟم٧م شمٙمسق يقُم٤ًم ُم٤م ؾمٝمقل اًمبٜمج٤مب، واًمتل أزيٚم٧م سم٤مًمدرضم٦م إؾم٤مس ًمتحقيٚمٝمـ٤م إمم 

أرايض زراقمٞم٦م ُمروي٦م، شمتٕمرض اًمٞمقم إمم وٖمط  ُمتقاصـؾ ٓؾمـتخداُمٝم٤م ُمٜمـذ قمٝمـد 

ٓمـ٥م طمـقل اًمٕمديـد ُمــ اعمرايمـز ـمقيؾ يمٛمّمدر حلٓم٥م اًمقىمقد. وىمد شمسب٥م مجع احل

احلرضي٦م ذم اهلٜمد سمحّمـقل اٟمٙمـامش يمبـػم ذم ُمسـ٤مطم٦م اًمٖم٤مسمـ٤مت اًمقاىمٕمـ٦م ذم ُمٜمـ٤مـمؼ 

اًمْمقاطمل إسم٤من اًمٕم٘مقد إظمػمة، طمٞم٨م يْمٓمر اًمٗم٘مراء ذم اعمدن إمم اؾمتخدام احلٓمـ٥م 

سمِمٙمؾ ُمتزايد سمسب٥م ارشمٗمـ٤مع أؾمـٕم٤مر اًمـٜمٗمط إسمـٞمض واًمٗمحـؿ. وأفمٝمـرت إطمـدى 

دن اهلٜمدي٦م اًمٙمؼمى، سم٤مؾمتخدام اًمّمـقر اًمٗمْمـ٤مئٞم٦م، أن اًمدراؾم٤مت اًمتل أضمري٧م قمـ اعم

يمؿ طمقل اًمٕمديـد ُمــ ُمـدن  100أيمثر ُمـ ٟمّمػ اًمٖمٓم٤مء اًمٖم٤ميب اعمٖمٚمؼ وٛمـ ؿمٕم٤مع 

 إرايض اجل٤موم٦م ىمد أزيؾ ذم اًمسٜمقات اًمٕمنم إظمػمة. 

ًم٘مد قُمدت اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ مجع طمٓم٥م اًمقىمقد، ذم ؾمبٕمٞمٜمٞم٤مت 

اعمِمٙمالت اخلٓمػمة ذم إىمٚمٞمؿ اًمس٤مطمؾ اإلومري٘مل ًمدرضم٦م  وصمامٟمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض، ُمـ

. وشمرى اًمت٘م٤مرير اًمدوًمٞم٦م أن احلٓم٥م إذا ُم٤م شمؿ "أزُم٦م طمٓم٥م"ظمٌم ُمٕمٝم٤م ُمـ طمدوث 
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اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف سمٓمري٘م٦م ُمستداُم٦م يٛمٙمـ أن يدقمؿ طمقازم صمٚمثل قمدد ؾمٙم٤من إىمٚمٞمؿ 

 اًمس٤مطمؾ. 

قمغم اًمرهمؿ ُمــ أن أزُمـ٦م احلٓمـ٥م اًمتـل 

٤مطمؾ مل حتّمـؾ يم٤من يتقىمع طمّمقهل٤م ذم إىمٚمٞمؿ اًمسـ

قمغم اًمٜمٓم٤مق اًمذي يم٤من خيِمك أن شم٘مـع ومٞمـف، وم٘مـد 

ؿمٝمدت سمٕمض اعمٜمـ٤مـمؼ شمـدهقرًا سمٞمئٞمـ٤ًم. إذ يؽميمـز 

ُمٕمٔمؿ هذا اًمِمٙمؾ ُمـ أؿمـٙم٤مل اًمتّمـحر طمـقل 

اعمٜم٤مـمؼ احلرضي٦م اًمتل ؿمٝمدت شمقؾمٕم٤ًم هيٕم٤ًم ُمٜمذ 

شمداقمٞم٤مت اجلٗمـ٤مف. وىمـد أومـ٤مدت  اًمٜم٤مدم٦م قمـهلجرة اًمريٗمٞم٦م ا سمسب٥مأواظمر اًمستٞمٜمٞم٤مت 

اًمقاردة ُمـ اًمٕمديد ُمـ ُمدن إىمٚمٞمؿ اًمسـ٤مطمؾ يمـ٤مخلرـمقم ودايمـ٤مر وأهمقدايمـق اًمت٘م٤مرير 

 تٕمرض اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمٙمقسم٦م إمم شمٕمري٦م ؿمديدة.سموٟمٞم٤مُمل 
  

   مؽهلت اإلالىحت
شمٕمـد اعمٚمقطمـ٦م ُمــ أيمثـر ُمٔمـ٤مهر شمـدهقر اًمؽمسمــ٦م 

ؿمٞمققم٤ًم اًمتل شمقاضمف اعمٜم٤مـمؼ ذات اعمٜمـ٤مخ اجلـ٤مف، 

ذ ُمع أهن٤م حتدث أيْم٤ًم ذم اًمبٞمئ٤مت إيمثر رـمقسم٦م. إ

ر اًمـؽمب اعمتـ٠مصمرة سم٤معمٚمقطمـ٦م ـمبٞمٕمٞمـ٤ًم، أو ُمـ٤م ـشمٜمتِم

، ذم اعمٜمـ٤مـمؼ "إصـٚمٞم٦م"يٕمرف سم٤مًمؽمب اعمٚمحٞمـ٦م 

ـ اجل٤موم٦م ٕن ُمٕمـدل اًمتبخـر اًمٙمـ٤مُمـ ًمٚمٛمٞمـ٤مه ُمـ

أُمٓم٤مر، إُمر اًمـذي يسـٛم  ًمألُمـالح سمـ٤مًمؽمايمؿ سمّمقرة اًمؽمسم٦م يتٕمدى اًمقارد ُمـ اعم٤مء 

اعمت٠مصمرة سمـ٤مُٕمالح ـمبٞمٕمٞمـ٤ًم ىمرب اًمسٓم  قمٜمد ضمٗم٤مف اًمؽمسم٦م. وسمٞمٜمام شمتقاضمد هذه اًمؽمب 

سمِمٙمؾ واؾمع ذم فمؾ فمروف ـمبٞمٕمٞم٦م، وم٠من ُمِمٙمالت اعمٚمقطم٦م شمثـػم ىمٚم٘مـ٤ًم ظم٤مصـ٤ًم ًمـدى 

اعمزارقملم وذًمؽ طمٞمٜمام شمّمب  اًمؽمسم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٜمتج٦م يقُم٤ًم ُم٤م ُمتٛمٚمح٦م ٟمتٞمج٦م وـٕمػ 

. وحتتـؾ اًمؽمسمـ٦م اعمتـ٠مصمرة سم٤معمٚمقطمـ٦م "اًمث٤مٟمقي٦م"إدارة إرايض، وهق ُم٤م يسٛمك سم٤معمٚمقطم٦م 
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٦م، أو اًمؽمب اعمتٛمٚمح٦م سمٗمٕمؾ اإلٟمس٤من، ُمس٤مطم٦م أصٖمر ممـ٤م حتتٚمـف اًمـؽمب اعمٚمحٞمـ٦م اًمث٤مٟمقي

إصٚمٞم٦م، قمغم أن اعمٚمقطم٦م اًمث٤مٟمقي٦م متثؾ ُمِمٙمٚم٦م أيمثـر ظمٓمـقرة سم٤مًمٜمسـب٦م ًمٚمٛمجتٛمٕمـ٤مت 

اًمبنمي٦م وذًمؽ ٕهن٤م شم١مصمر سم٤مًمدرضم٦م إؾم٤مس قمـغم إٟمتـ٤مج اعمح٤مصـٞمؾ اًمزراقمٞمـ٦م. إذ أن 

ًمألُمالح ىمٚمٞمٚم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤مًمٜمب٤مشم٤مت اًمؼمي٦م اًمتـل ؾ ًمٚمٛمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م اًمرئٞمس٦م ىم٤مسمٚمٞم٦م حتٛمّ 

ؾ قم٤مًمٞم٦م )اعمحب٦م ًمٚمٛمٚمقطم٦م(، وهلذا شمـ١مدي اعمٚمقطمـ٦م إمم طمـدوث شمٜمـ٤مىمص هل٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م حتٛمّ 

هيع ذم إٟمت٤مج اعمح٤مصٞمؾ. وإزاء ذًمؽ وم٠من إرض اًمزراقمٞم٦م، اًمتل شمٕمدو ُمقردًا ٟمـ٤مدرًا 

ام شمّمب  ُمتٛمٚمحـ٦م، وٟمٗمٞمس٤ًم ذم ُمٜم٤مـمؼ إرايض اجل٤موم٦م، يمثػمًا ُم٤م شمتٕمرض ًمٚمٝمجران طمٞمٜم

 وذًمؽ سمسب٥م اًمٙمٚمٗم٦م اعمرشمٗمٕم٦م ضمدًا اًمالزُم٦م ٓؾمتّمالطمٝم٤م.

إن اعمٚمقطم٦م اًمث٤مٟمقي٦م حتّمؾ ذم فمؾ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٔمروف، ًمٙمـ أيمثره٤م ؿمٞمققم٤ًم 

ُمــ جمٛمـؾ % 50طمدى اًمت٘مديرات أن ٟمحق ي٘مؽمن سمسقء إدارة ُمِم٤مريع اًمري. وشمبلّم إ

هـل ُمتـ٠مصمرة إمم طمـد ُمـ٤م سم٤معمٚمقطمـ٦م إرايض اعمروي٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اجل٤موم٦م وؿمبف اجل٤موم٦م إٟمام 

اًمث٤مٟمقي٦م. وشمِمتٝمر اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٙمقهن٤م ُمـ أهؿ اعمِمـٙمالت اًمبٞمئٞمـ٦م اًمتـل شمٕم٤مٟمٞمٝمـ٤م اًمزراقمـ٦م 

 اعمروي٦م.

يٙمقن شم٠مصمػم اعمٚمقطم٦م قمـغم إٟمتـ٤مج اعمح٤مصـٞمؾ همـػم 

ُمب٤مذًا ُمـ ظمالل شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمؽمسم٦م وُمـ ظمالل شم٠مصمػمهـ٤م 

الح قمغم اعمب٤مذ قمغم اًمٜمب٤مشم٤مت ٟمٗمسٝم٤م. إذ يٕمٛمؾ شمرايمؿ إُم

شم٘مٚمٞمؾ اعمس٤موم٤مت سملم ُمس٤مُم٤مت اًمؽمسمـ٦م وي٘مٚمـؾ ُمــ ىم٤مسمٚمٞمـ٦م 

اًمؽمسمــ٦م قمــغم آطمتٗمــ٤مظ سمــ٤مهلقاء وسم٤مًمرـمقسمــ٦م وسم٤مًمٕمٜمــ٤مس 

اًمٖمذائٞم٦م، مم٤م يسٗمر قمــ طمّمـقل شمـدهقر ذم سمٜمٞمـ٦م اًمؽمسمـ٦م 

وشمدين ذم صـالطمٞمتٝم٤م يمقؾمـط ُمٜم٤مؾمـ٥م ًمٜمٛمـق اًمٜمب٤مشمـ٤مت. 

وشمٕمٛمؾ اعمٚمقطم٦م أيْم٤ًم قمغم اًم٘مْم٤مء سمِمٙمؾ ُمب٤مذ قمغم ٟمٛمـق 

ٞم٦م إُمـالح سم٤مًمٜمسـب٦م ًمٚمٜمب٤مشمـ٤مت، ظم٤مصـ٦م ذم ُمرطمٚمـ٦م وذًمؽ سمسب٥م أوًٓ ؾمٛمّ  اًمٜمب٤مشم٤مت،

اإلٟمب٤مت، وصم٤مٟمٞم٤ًم ُمـ ظمالل شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمْمٖمط اًمتٜم٤مومذي. إذ أن ُمالُمس٦م حمٚمقل اًمؽمسم٦م 
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اعمحتقي قمغم يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ إُمالح اًمذائب٦م خلٚمٞمـ٦م اًمٜمبتـ٦م شمسـب٥م اٟمٙمـامش سمٓم٤مٟمـ٦م 

اخلٚمٞمـ٦م إمم حمٚمـقل اًمؽمسمـ٦م إيمثـر شمريمٞمـزًا.  اخلٚمٞم٦م ُمـ ضمراء احلريم٦م اًمتٜم٤مومذي٦م ًمٚمامء ُمـ

 وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ شمٜمٝم٤مر اخلٚمٞم٦م ويٛمقت اًمٜمب٤مت.

شم١مدي اعمٚمقطم٦م أيْم٤ًم إمم مجٚم٦م ُمـ إظمٓم٤مر اجل٤مٟمبٞم٦م. إذ هم٤مًمب٤ًم ُم٤م يٕمٛمـؾ اًمبـزل 

ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اعمتٛمٚمح٦م قمغم زي٤مدة شمريمٞمز إُمالح ذم اجلداول وإهن٤مر وإرايض اًمرـمب٦م 

٤مة اًمٜمب٤مشمٞم٦م ذم اعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م، يمام يسٗمر ذًمؽ ذم سمٕمض احل٤مٓت قمـ مم٤م ي١مصمر ؾمٚمب٤ًم قمغم احلٞم

ظمس٤مرة ذم اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل. وىمد شمّمب  اعمٞمـ٤مه اجلقومٞمـ٦م اًمتـل شمّمـ٤مب سمـ٤مًمتٛمٚم  همـػم 

رب ُمـثاًل(، ذم طمـلم ىمـد يسـب٥م ارشمٗمـ٤مع ـص٤محل٦م ًمالؾمتٕمامٓت اًمبنمي٦م )يمٛمٞم٤مه اًمِمـ

أؾم٤مؾمـ٤مت إمم  "اًمْمـ٤مرة"٦م إُمالح سمٗمٕمؾ اخل٤مصٞم٦م اًمِمٕمري٦م ُمـ ُمثؾ هذه اعمٞم٤مه اجلقومٞم

اعمب٤مين وإمم همػمه٤م ُمـ اعمٜمِمآت سم٢محل٤مق أرضار سم٤مًمٖم٦م سمٛمقاد اًمبٜم٤مء وذًمؽ سمٗمٕمؾ اًمتجقيـ٦م 

 اعمٚمحٞم٦م.

ــري ًمٞمســ٧م  إن ؾمــقء إدارة ُمِمــ٤مريع اًم

ري اًمقطمٞمد عمِمـٙمالت اعمٚمقطمـ٦م ذم ـاًمسب٥م اًمبِم

ــدث  ـــ أن حي ــ٦م. إذ يٛمٙم ــ٤مت إرايض اجل٤موم سمٞمئ

ي إزاًمـ٦م ارشمٗم٤مع عمٜمسقب اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م طمـلم جيـر

اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت اًمٓمبٞمٕمل وحتقيٚمف إمم ُمرقمك ـمبٞمٕمل 

أو زراقمتف سمٛمحّمقل ٓ حيت٤مج إمم يمٛمٞم٤مت يمبـػمة 

ـــ  ــت  ُم ــر واًمٜم ــ٦م اًمتبخ ــؾ ىمٚم ــ٤مء. وشمٕمٛم ـــ اعم ُم

اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م وُمـ اعمراقمل ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٜمب٤مشم٤مت اعمٜمٓم٘م٦م إصٚمٞم٦م ذات اجلذور اًمٕمٛمٞم٘م٦م 

صقًٓ إمم ُمٙم٤مُمـ اعمٞم٤مه اًمب٤مـمٜمٞم٦م. وم٘مـد أدى قمغم زي٤مدة يمٛمٞم٦م اعمٞم٤مه اًمتل شمٖمقر ذم اًمؽمسم٦م و

إزاًم٦م أؿمج٤مر اًمٞمقيم٤مًمبتقس إصٚمٞم٦م ُمـ ُمس٤مطم٤مت واؾمٕم٦م ذم اجلٜمقب اًمٖمـريب ًمقٓيـ٦م 

اًمٜمزيـز "أؾمؽماًمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م إمم ارشمٗم٤مع اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م اعم٤محل٦م ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، ومسب٥م ُمِمـٙمٚم٦م 

٦م قمــ اعمٚمقطمـ٦م. . وُمـ اعمٛمٙمـ أيْم٤ًم إجي٤مد طمٚمقل عمثؾ هذه اعمِمٙمالت اًمٜم٤ممجـ"اعمٚمحل
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وم٤مُٕمالح يٛمٙمـ أن شمؽمؿم  قمـ ُم٘مد اًمؽمسم٦م سم٤مؾمتخدام أُمـ٤م اًمبـزل ؿمـبف اًمسـٓمحل أو 

أسم٤مر اعمٕم٘مقدة سم٤مًم٘مرُمٞمد أو أسم٤مر إٟمبقسمٞم٦م اًمرأؾمٞم٦م أو سمزراقم٦م اًمٜمب٤مشم٤مت اًمتـل شمتحٛمـؾ 

ذي اجلذور اًمٕمٛمٞم٘مـ٦م ذم إـمـراف  Tamarixاعمٚمقطم٦م. وم٘مد أدت زراقم٦م أؿمج٤مر إصمؾ 

ذم اًمّملم إمم احلـد ُمــ شمٖمـدق اعمٞمـ٤مه  Taklimakanشم٤ميمالُم٤ميم٤من  اجلٜمقسمٞم٦م ُمـ صحراء

 واعمٚمقطم٦م ومْماًل قمـ شمقومػم ُمّمدر ضمديد حلٓم٥م اًمقىمقد ًمٚم٘مرويلم اعمحٚمٞملم. 

 

 أظباب أخشي 
صمٛم٦م جمٛمققم٦م أظمرى ُمـ إؾمب٤مب اعمتداظمٚم٦م شمسـ٤مقمد قمـغم شمٗمـ٤مىمؿ فمـ٤مهرة اًمتّمـحر ذم 

هـذه إؾمـب٤مب أو  ضمٝم٤مت واؾمٕم٦م ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اجل٤مومـ٦م ذم اًمٕمـ٤ممل. وىمـد شمٙمـقن ُمٕمٔمـؿ

 اًمٕمقاُمؾ ذات ٟمٓم٤مق قم٤معمل وشم٠مصمػمه٤م واؾمع اًمٜمٓم٤مق.

ٛمز )آًمبٞمـدو( ـإن اًمتٖمػمات اًمتل شمٓمرأ قمغم درضم٦م اٟمٕمٙم٤مس اإلؿمٕم٤مع اًمِمـ

ومقق ُمس٤مطم٤مت واؾمٕم٦م ُمـ ضمراء شم٘مٚمص اًمٖمٓمـ٤مء اًمٜمبـ٤ميت، ؾمـقاء أيمـ٤من ذًمـؽ سمسـب٥م 

ُمٓمـ٤مر. إذ يـ١مدي اجلٗم٤مف أو سمسب٥م اًمرقمل اجل٤مئر، ىمد يٙمقن هل٤م أصمرًا ؾمٚمبٞم٤ًم ذم يمٛمٞم٦م إ

وم٘مدان اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت إمم اٟمٕمٙم٤مس أهع ًمألؿمٕم٦م اًمِمٛمسٞم٦م، مم٤م يسٗمر قمـ شمـؼمد ؾمـٓم  

إرض، إُمر اًمذي ي٘مٚمؾ سمدوره ُمـ ٟمِم٤مط شمٞم٤مرات احلٛمؾ وُمــ صمـؿ ىمٚمـ٦م إُمٓمـ٤مر. 

وشم١مدي يمٛمٞم٦م إُمٓم٤مر اًم٘مٚمٞمٚم٦م سمدوره٤م إمم ىمٚم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت، وهٙمـذا دواًمٞمـؽ. وقمـّد 

ب٤مب سمٛمث٤مسم٦م شمٗمسػم ًمٓمقل ومؽمات اجلٗم٤مف اًمتل يِمٝمده٤م إىمٚمٞمؿ سمٕمض اًمب٤مطمثلم هذه إؾم

 اًمس٤مطمؾ ُمٜمذ أواظمر ؾمتٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض.          

ُمـ اعمرضم  أيْم٤ًم أن يتقًمـد قمــ 

شمٙمقيـ يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ اًمٖمبـ٤مر اجلـقي 

اًمٜم٤مؿمت ُمـ شمدهقر شمرسم٦م إرايض اجل٤مومـ٦م 

شمداقمٞم٤مت قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اجلقي٦م، اعمتٛمثٚمـ٦م 

قل إُمٓمــ٤مر. إذ سمتِمــٙمٞمؾ اًمٖمٞمــقم وهٓمــ

يٛمٙمـ أن ٟمجد عمثؾ هذه اًمتٕمري٦م اًمري٤مطمٞم٦م 

 
 
 

ًّ العواشف الػباريٌ ؽً ا تعد  ألراضً الجاؽٌ.. زببًا مختم
 ِنخباس األمطار ومن ثم تزايد رقعٌ التشخر
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أؾمب٤مسم٤ًم شمرضمع أصقهل٤م إمم سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٓمبٞمٕمٞم٦م يم٤مجلٗم٤مف ُمـثاًل، أو أؾمـب٤مسم٤ًم شمرضمـع 

أصقهل٤م ُمرة أظمرى ًمٜمِم٤مـم٤مت سمنمي٦م يم٤مًمرقمل اجلـ٤مئر واًمزراقمـ٦م اعمٙمثٗمـ٦م. ومـ٤مًم٘مٓمرات 

ٖمبـ٤مر، ًمٙمــ يمثـرة اعم٤مئٞم٦م اعمٙمقٟم٦م ًمٚمسح٥م شم٠مظمذ سم٤مًمتِمٙمؾ قمـغم ضمزيئـ٤مت صـٖمػمة يم٤مًم

دىم٤مئؼ اًمٖمب٤مر ىمد متٜمع طمدوث اًمتس٤مىمط وذًمؽ ٕهن٤م دمٕمؾ ُمـ اًم٘مٓمرات صٖمػمة وًمٞمس 

يمبػمة سمام يٙمٗمل هلٓمقهل٤م سمِمٙمؾ ُمٓمر. وصمٛم٦م قم٤مُمؾ أظمر ي١مصمر ذم قمـدم هٓمـقل إُمٓمـ٤مر 

ذًمؽ هق اًمتٖمػمات اًمتل شمٓمرأ قمغم ٟمِم٤مط شمٞم٤مرات احلٛمؾ، إذ يـ١مدي وضمـقد اًمٖمبـ٤مر إمم 

 ري٦م ذم اًمٖمالف اجلقي. شمٖمٞمػم ذم اعمٜمحدرات احلرا

ر ىمـد ـقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ، وم٢من ُمثؾ هذه اًمتٖمػمات اًمبٞمئٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمــ اًمبِمـ

 اٟمحسـ٤مريٙمقن هل٤م ضمذور شم٤مرخيٞم٦م ُمقهمٚم٦م ذم اًم٘مدم. إذ شمرى إطمـدى اًمٜمٔمريـ٤مت طمـقل 

٠من اإلٟمسـ٤من اًم٘مـديؿ سمهٓمقل إُمٓم٤مر اعمقؾمٛمٞم٦م ذم وؾمط أؾمؽماًمٞم٤م ذم قمٍم اهلقًمقؾملم 

ه٤مُم٦م عمٕم٤ممل اعمٜمٓم٘م٦م وذًمؽ قمؼم إؿمـٕم٤مل احلرائـؼ. وشم٘مـؽمح قمٛمؾ قمغم إطمداث شمٖمٞمػمات 

اًمٜمٔمري٦م أن قمٛمٚمٞم٤مت اإلطمراق اعمٜمتٔمٛم٦م قمٛمٚم٧م قمغم شمٖمٞمػم وضمف اعمٜم٤مـمؼ ؿمبف اجل٤مومـ٦م سمـام 

شمزظمر سمف ُمـ أٟمقاع ٟمب٤مشمٞم٦م )أؿمـج٤مر، ؿمـجػمات، طمِمـ٤مئش( وحتقيٚمٝمـ٤م إمم ُمٔمٝمـر ُمــ 

سـٝمؿ سم٢موـ٤موم٦م ُمٔم٤مهر اًمّمح٤مري احلديث٦م، وُمـ صمؿ إوٕم٤مف اًمٕمقاُمؾ إطمٞم٤مئٞم٦م اًمتل شم

ي١مدي إمم طمدوث شمّمحر ـمقيؾ ىمد يمٛمٞم٤مت ُمـ اًمرـمقسم٦م إمم اًمٖمالف اجلقي، وهق ُم٤م 

 إضمؾ ذم قمٛمقم اًم٘م٤مرة. 
 
 
 

 أظئلت للمشاحعت واإلاىاقؽت

، وم٠مهن٤م حتٛمؾ ُمْم٤مُملم ُمِمؽميم٦م. طمدّده٤م "اًمتّمحر"قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٕمدد شمٕم٤مريػ  -1

 ذم ؿمٙمؾ ٟم٘م٤مط. صمؿ أذيمر اًمتٕمريػ اًمرؾمٛمل عمّمٓمٚم  اًمتّمحر.

ُم٤م إمهٞم٦م اًمتل يتٛمٞمز هب٤م اًمرقمل اجل٤مئر ًمٙمل يٙمقن قم٤مُماًل ظمٓمػمًا ي١مدي إمم  -2

 اًمتّمحر  خلّص إضم٤مسمتؽ ذم ٟم٘م٤مط حمددة.

 حلدوث اًمتّمحر  اً   ويمٞمػ شمٙمقن ؾمبب٤ًم همػم ُمب٤مذ"اًمب٘مع اعمجدسم٦م"أيـ شمتٙمقن  -3
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 ُم٤م دور قم٤مُمؾ اًمزراقم٦م اعمٗمرـم٦م ذم اًمتسب٥م سم٤مًمتّمحر  -4

ذم  ٤مء اًمٜمب٤ميت قم٤مُماًل ُمٝماًم ذم طمدوث اًمتّمحر. أوضمزّ يٕمد آؾمتٖمالل اجل٤مئر ًمٚمٖمٓم -5

 ٟم٘م٤مط واوح٦م أصمر هذا اًمٕم٤مُمؾ، ُمع ذًمؽ أُمثٚم٦م يمٚمام شمٓمٚم٥م ذًمؽ. 

 يمٞمػ شمٙمقن ُمٚمقطم٦م اًمؽمسم٦م ؾمبب٤ًم ُمب٤مذًا وهمػم ُمب٤مذًا ذم اًمتسب٥م سم٤مًمتّمحر   -6

اعمس٤مقمدة قمغم طمدوث اًمتّمحر  طمدّده٤م ذم صٞمٖم٦م  "اًمٕم٤معمٞم٦م"ُم٤م هل إؾمب٤مب  -7

 ٟم٘م٤مط.

 ؾ اًمٕمقاصػ اًمٖمب٤مري٦م ؾمب٥م أم ٟمتٞمج٦م ًمٚمتّمحر  وعم٤مذا ه -8

عم٤مذا يٕمد إىمٚمٞمؿ اًمس٤مطمؾ اإلومري٘مل ُمـ أؿمٝمر اعمٜم٤مـمؼ ذم اًمٕم٤ممل اًمتل شمٕم٤مين ُمـ  -9

فم٤مهرة اًمتّمحر  وُم٤م هل أسمرز قمقاُمؾ وُمٔم٤مهر اًمتّمحر اعمتٛمثٚم٦م ومٞمف  أيمت٥م شم٘مريرًا 

 ُمقضمزًا قمـ ذًمؽ ذم وقء دراؾمتؽ عمقوقع اًمتّمحر. 

   

* * * 
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 الفصل الثامن
ىاخي

ُ
 مؽهلت الخغير اإلا

 

هذا اًمٗمّمؾ حتٚمٞماًل ُمستٗمٞمْم٤ًم عمِمٙمٚم٦م اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل، سمقصٗمٝم٤م أهؿ اعمِمٙمالت  ؾمٞم٘مدم

اًمبٞمئٞم٦م اًمتل شمِمٖمؾ ذم اًمقىم٧م احل٤مرض اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل واًمرأي اًمٕم٤مم قمغم طمّد ؾمقاء. 

ف وؾمٞمتؿ هٜم٤م سمح٨م اعمقوقع ُمـ صمالث زاوي٤م: إومم شمٜم٤مىمش أصمر اًمبنم ذم اًمٖمال

اجلقي، واًمث٤مٟمٞم٦م شمقو  ُمٗمٝمقم هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م وفم٤مهرة آطمتب٤مس احلراري، واًمث٤مًمث٦م 

 شمستٕمرض إصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ هذه اًمٔم٤مهرة. 
 

 أثش البؽش في الغالف الجىي 

 Climatic changeهٞمٛمٜم٧م ىمْمٞم٦م اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل 

اًمٜم٤مدم٦م ُمـ زي٤مدة شمريمٞمزات هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م قمغم 

ذ ُمٜمتّمػ صمامٟمٞمٜم٤مت اًم٘مرن إضمٜمدة اًمبٞمئٞم٦م ُمٜم

وقمٚمٛمٞم٤ًم اعمٜمٍمم وأطمدصم٧م ضمدًٓ دوًمٞم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم 

حمتدُم٤ًم. وُم٤م ُمـ ؿمؽ أٟمف قمغم ُمدى اعم٤مئتلم ؾمٜم٦م 

اعم٤موٞم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، قمٛمؾ اًمبنم قمغم زي٤مدة 

شمريمٞمزات اًمٕمديد ُمـ هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م ذم اجلق زي٤مدة ُمٚمحقفم٦م، إُمر اًمذي ًمف قمالىم٦م 

ه اًمؽميمٞمزات ويبدو قمغم إرضم  أن هلذ يمبػمة سم٤مرشمٗم٤مع درضم٦م طمرارة إرض.

غ قمغم اعمٜم٤مخ اًمٕم٤معمل، وإن يم٤مٟم٧م ُمٕمرومتٜم٤م وومٝمٛمٜم٤م ُم٤مزآ ىم٤مسيـ ٤مًماعمتزايدة، شم٠مصمػم سم

دم٤مه ُم٤م ؾمتٙمقن قمٚمٞمف اعمقازٟم٦م احلراري٦م اًمٕم٤معمٞم٦م أن وذم اعمست٘مبؾ. أُم٤م اًمتقىمٕم٤مت طمٞم٤مل 

ٖمػمات اعمٜم٤مظمٞم٦م قمغم ـمبٞمٕم٦م ُمٜم٤مخ إرض ذم اًم٘مرن اًم٘م٤مدم، واًمتداقمٞم٤مت اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمت

  ضمقاٟم٥م أظمرى ُمـ اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م واًمبنمي٦م، ومال شمزال همػم هن٤مئٞم٦م سمٕمد.

 
 
 

 .. أكثر الناتح عن البسر يعد التػجر المناذً
 قلقًا ؽً الوقت الخاضر القضايا البجُجٌ
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إن اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م شم١مصمر ؾمٚمبٞم٤ًم ذم اًمٖمالف اجلقي سمٓمرق قمدة، وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م 

(. وم٤معمدظمالت اعمب٤مذة 8 - 1يٙمقن هل٤م شمداقمٞم٤مت حمتٛمٚم٦م قمغم اًمٜمٔمؿ اعمٜم٤مظمٞم٦م )اجلدول 

واًمٓم٤مىم٦م  Aerosolsامت اًمّمٖمػمة اعمسامة اهلب٤مء اجلقي اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًمٖم٤مزات واجلسٞم

احلراري٦م يٛمٙمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م اًمت٠مصمػم ذم قمٛمؾ اعمٜم٤مخ قمغم ُم٘م٤ميٞمس خمتٚمٗم٦م. إذ يٙمقن اٟمبٕم٤مصم٤مت 

اهلب٤مء اجلقي واحلرارة ُمس١موًملم قمـ ٟمِمقء اجلزر احلراري٦م اعمحٚمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سم٤معمٜم٤مـمؼ 

قب اًمٕمقاصػ اًمٖمب٤مري٦م، احلرضي٦م، ويمذًمؽ قمـ شمٙمقيـ اًمْمب٤مب اًمدظم٤مين، وزي٤مدة هب

ٓؾمٞمام ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اًمزراقمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم إىم٤مًمٞمؿ اجل٤موم٦م، وشمٙمقن ُمس١موًم٦م أيْم٤ًم قمـ 

اًمت٠مصمػم ذم ظمّم٤مئص اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز اًمقاصؾ إمم اًمٖمالف اجلقي، إُمر اًمذي 

يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم شمٜم٤مىمص هٓمقل إُمٓم٤مر حمٚمٞم٤ًم. ًمٙمـ، قمغم اًمٜمٓم٤مق إوؾمع، يٕمت٘مد 

ٖم٤مزي٦م هل اًمسب٥م ذم زي٤مدة شم٠مصمػم ُمٗمٕمقل اًمدومٞمئ٦م وذم شمآيمؾ ـمب٘م٦م أن آٟمبٕم٤مصم٤مت اًم

إوزون ذم أقم٤مزم ـمب٘م٤مت اًمٖمالف اجلقي. وقمغم اًمٕمٛمقم، يٛمٙمـ إمج٤مل أهؿ 

 اًمت٠مصمػمات اًمبنمي٦م قمغم اًمٖمالف اجلقي سم٤مًمٜمحق أيت:

 (: إصم٤مر اعمحتٛمٚم٦م ًمتٖمػم اعمٜم٤مخ سمٗمٕمؾ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م.8 -1اجلدول )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة الماشرر المدخالالتأثير في    ت الوـو
  االناعاثات ال ازية )ثاين أكسيد الكرب نة اييثانة الكل شفل شكرب نة أكسيد

 النرت ج ة الكرايار نة خباش اياءة ال ازات الن شة(
 ا ااء اجل ي 
 الرل ث احلراشي 

 التغيرا ت في سطوح اليشبسة
 ة الرلا الر ري يف اإل،عاع الشمسا اينعكس )حت يب ال اباتة  الرش ري

 اجلائرة تراكم ال ااش ف   ال  اءات اجلليدية(
 )الر ري يف  ل شة األشض )حت يب ال اباتة الرش رية الرح ر 
 الر اا يف الري 
 خ انات ايياه 

 في المحيطش ت التغيرا ت
 اجلاشية بفعل ،ق ايمرات ايالحية الر ريات 
 بفعل ت يري جماشي ايياه العذبة ص ب احملي ات الر ريات 
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 اًمتسب٥م سمتآيمؾ ـمب٘م٦م إوزون:  ـ 1

يٚمٕم٥م إوزون اجلقي دورًا رئٞمسـ٤ًم ذم اًمٕمٛمٚمٞمـ٤مت 

اعمٜم٤مظمٞمــ٦م يتٛمثــؾ سم٘مدرشمــف قمــغم اُمتّمــ٤مص إؿمــٕم٦م 

اًمِمٛمسٞم٦م ومـقق اًمبٜمٗمسـجٞم٦م اًمقاصـٚم٦م إمم إرض. 

ـــ٦م  ـــخلم ـمب٘م ـــ٦م إمم شمس ـــذه اًمٕمٛمٚمٞم ـــ١مدي ه وشم

اًمسؽماشمقؾمـــٗمػم اًمتـــل شمتقاضمـــد وـــٛمٜمٝم٤م ـمب٘مـــ٦م 

ــغم ــػم ًمدرضمــ٦م  إوزون. ويٕمٛمــؾ قم اٟمٕمٙمــ٤مس يمب

يمـؿ ومـقق ؾمـٓم   50و  15احلرارة ُم٤م سملم طمقازم 

إرض، إُمر اًمـذي يـ١مصمر قمـغم شمٞمـ٤مرات احلٛمـؾ 

ايمتِمـػ  1985وقمغم اًمدورة اجلقي٦م ذم ـمب٘م٦م اًمؽموسمقؾمٗمػم اًمقاىمٕم٦م حتتٝم٤م. وذم اًمٕمـ٤مم 

ٕول ُمرة وضمقد صم٘م٥م ذم ـمب٘م٦م إوزون ومقق اًم٘م٤مرة اًم٘مٓمبٞمـ٦م اجلٜمقسمٞمـ٦م. وُمٜمـذ ذًمـؽ 

٥م آهتامم يمثػمًا قمغم اًمتداقمٞم٤مت اًمبٞمئٞم٦م اًمتل ىمد شمٜمجؿ قمـ شمزايـد وصـقل احللم، اٟمّم

إؿمٕم٦م ومقق اًمبٜمٗمسجٞم٦م إمم ؾمٓم  إرض. ومٛمــ اعمـرضم  أن يـ١مصمر ذًمـؽ ذم قمٛمٚمٞمـ٦م 

ٖم٦م قمغم اًمٕمديد ُمـ اًمٙم٤مئٜمـ٤مت احلٞمـ٦م. ٤مًماًمْمقئل، وُمـ صمؿ طمدوث شم٠مصمػمات سم اًمؽميمٞم٥م

ئٞم٦م يم٤مهل٤مئامت اًمٜمب٤مشمٞم٦م واًمٜمب٤مشم٤مت يمام ُمـ اعمحتٛمؾ طمّمقل شمٜم٤مىمص ذم إٟمت٤مضمٞم٦م إطمٞم٤مء اعم٤م

اًمؼمي٦م. أُم٤م إصمر اعمب٤مذ قمغم صـح٦م اإلٟمسـ٤من ومٞمتٛمثـؾ ذم زيـ٤مدة اطمـتامٓت اإلصـ٤مسم٦م 

سمنـم٤من اجلٚمد واًمٕمٛمك. ومل شمٕمد اعمِمٙمٚم٦م حمّمقرة وم٘مط ذم ٟمّمػ اًمٙمرة اجلٜمـقيب، سمـؾ 

ايمتِمػ أن صم٘م٥م ذم ـمب٘م٦م إوزون ومـقق اًمٕمـروض اًمقؾمـٓمك ُمــ ٟمّمـػ اًمٙمـرة 

اًم٘مٓم٥م اًمِمامزم. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اجلٝمـقد اًمدوًمٞمـ٦م احلثٞمثـ٦م ًمٚمحـد ُمــ اًمِمامزم وومقق 

، وهــق اعمريّمــ٥م اًمــرئٞمس Chlorofluorocarbonاٟمبٕم٤مصمــ٤مت همــ٤مز اًمٙمٚمقرومٚمقريمرسمــقن 

اعمس١مول قمـ ٟمْمقب ـمب٘م٦م إوزون، وم٠من آٟمبٕم٤مصم٤مت اًمتل مت٧م ذم اعم٤ميض ؾمتستٛمر ذم 

قىمع أن ٓ شمّمؾ ـمب٘مـ٦م زي٤مدة شمدهقر ـمب٘م٦م إوزون ًمٕم٘مقد أظمرى ُمـ اًمزُمـ. وُمـ اعمت

 قمغم أىمؾ شم٘مدير. 2050إوزون إمم درضم٦م اًمتٕم٤مذم اًمت٤مم إٓ سمحٚمقل اًمٕم٤مم 
 
 
 

 
 
 

 كما يبدو ؽوق القارة ..ثقب األوزون
 (2102القطبجٌ الجنوبجٌ )الشورة 
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 شمٖمٞمػم يمٛمٞم٦م اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز اعمٜمٕمٙمس:  ـ 2

ُمـ اعمحتٛمؾ أن هٜم٤مك قمدد ُمـ إومٕم٤مل اًمبنمي٦م اًمتل دمـري قمـغم ؾمـٓم  اًمٞم٤مسمسـ٦م هلـ٤م 

ٛمز اعمـٜمٕمٙمس، أو ُمـ٤م ـِمشم٠مصمػمات ُمٜم٤مظمٞم٦م حمٚمٞم٦م ُمـ ظمالل شمٖمٞمػم ىم٤مسمٚمٞم٦م رد اإلؿمٕم٤مع اًم

. إذ ازداد اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز اعمٜمٕمٙمس سمٗمٕمؾ اًمتٖمػمات اًمٙمبػمة Albedoيسٛمك سم٤مًمبٞمدو 

اًمتل شمٕمرض إًمٞمٝم٤م اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت اًمٓمبٞمٕمـل يمتحٓمٞمـ٥م اًمٖم٤مسمـ٤مت واًمرقمـل اًمٙمثٞمـػ أو 

سمٗمٕمؾ دىم٤مئؼ اًمٖمب٤مر اهل٤مسم٦م ُمـ اًمؽمب اًمزراقمٞمـ٦م واعمؽمؾمـب٦م ومـقق اًمٖمٓمـ٤مءات اجلٚمٞمديـ٦م. 

ل ـٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٓمبٞمٕمٞم٦م أيْم٤ًم اًمٕمٛمؾ قمـغم زيـ٤مدة رد اإلؿمـٕم٤مع اًمِمٛمسـويٛمٙمـ ًمبٕمض اًم

ُمقضمــ٤مت اجلٗمــ٤مف اًمتـل شمــ١مصمر سمــدوره٤م ذم اًمٖمٓمــ٤مء اًمٜمبــ٤ميت ، وُمثــ٤مل ذًمــؽ اعمـٜمٕمٙمس

 واًمثقراٟم٤مت اًمؼميم٤مٟمٞم٦م اًمتل سمقؾمٕمٝم٤م ًمٗمظ يمٛمٞم٤مت ه٤مئٚم٦م ُمـ اًمٖمب٤مر إمم اجلق. 

يمٛمٞمـ٦م إن اًمتٖمػمات ذم ُم٘مدار اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز اعمـٜمٕمٙمس شمـ١مصمر سم٤مًمٜمتٞمجـ٦م ذم 

اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م اعمٛمتّم٦م ُمـ اًمسٓم ، وُمـ صمؿ ذم يمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م احلراري٦م اعمتحررة ُمــ 

اًمسٓم . وي١مصمر ذًمـؽ سمـدوره أيْمـ٤ًم ذم قمٛمٚمٞمـ٤مت ضمقيـ٦م يمتٞمـ٤مرات احلٛمـؾ وهٓمـقل 

إُمٓم٤مر. وسمٕمب٤مرة أظمرى، يمٚمام ازداد رد اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز اعمٜمٕمٙمس ُمـ اًمسـٓم  أدى 

ٚمؾ سمدوره ُمــ ٟمِمـ٤مط شمٞمـ٤مرات احلٛمـؾ ذًمؽ إمم شمؼميد ؾمٓم  إرض، إُمر اًمذي ي٘م

وُمـــ هٓمــقل إُمٓمــ٤مر. وىمــد يــ١مدي ذًمــؽ إمم 

شمــداقمٞم٤مت قمديــدة يمحّمــقل ُمقضمــ٤مت ضمٗمــ٤مف 

ومري٘مل ذم قيٚم٦م يم٤مًمتل رضسم٧م إىمٚمٞمؿ اًمس٤مطمؾ إـم

أواظمر اًمستٞمٜمٞم٤مت. وطمّمٚم٧م طم٤مٓت ُمِمـ٤مهب٦م ذم 

ُمٜمــ٤مـمؼ ؿمــٝمدت قمٛمٚمٞمــ٤مت حتٓمٞمــ٥م واؾمــٕم٦م 

 ًمٚمٖم٤مسم٤مت. 

 شمٖمٞمػم يمٛمٞم٦م اًمرـمقسم٦م ودرضم٦م احلرارة:  ـ 3

إن ًمٚمتٖمػمات اًمتل جيرهي٤م اإلٟمس٤من قمغم دورة اعم٤مء ذم اًمٓمبٞمٕمـ٦م اٟمٕمٙم٤مؾمـ٤مت قمـغم اعمٜمـ٤مخ 

أيْم٤ًم. وم٤مًمزي٤مدة ذم ُمس٤مطم٦م اًمزراقم٦م اعمرويـ٦م ذم اًمٕمديـد ُمــ سم٘مـ٤مع اًمٕمـ٤ممل واؾمـتحداث 

 
 
 

 ع السمزً..يؤدي زيادة انعكاس اإلسعا
 إلٍ مسكّت بجُجٌ عديدة
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ُمسٓمح٤مت ُم٤مئٞم٦م ؿم٤مؾمٕم٦م ظمٚمػ اًمسدود، يٕمٛمؾ يمٚمٞمٝمام قمغم شمٖمٞمػم ىم٤مسمٚمٞمـ٦م رد اإلؿمـٕم٤مع 

، ويمذًمؽ قمغم زي٤مدة ُمٕمدٓت اًمتبخـر واًمٜمـت . اًمِمٛمز اعمٜمٕمٙمس قمغم اًمٜمٓم٤مق اعمحكم

ومتحقيؾ اؾمتٕمامل إرض إمم ٟمٛمط اًمزراقم٦م اعمروي٦م، اًمذي يٕمٛمؾ قمـغم شمٕمـديؾ شمقزيـع 

اًمرـمقسم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اجلذري٦م، ي١مصمر ذم ُمقازٟم٦م اًمٓم٤مىم٦م ذم ؾمٓم  اًمؽمسم٦م. ويٛمٙمـ أن يٙمقن 

ٟمٔمـ٤مم اًمـري  ًمذًمؽ شم٠مصمػمات ُمٚمحقفم٦م قمغم درضم٦م احلرارة اعمحٚمٞم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل شمتبع

قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع. ومٗمل سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ ُمـ اًمسٝمقل إُمريٙمٞم٦م اًمٕمٔمٛمك طمٞم٨م أن أيمثـر 

% ُمـ اؾمتٕمامل إرض شمبدل ُمـ ٟمٛمط اًمزراقم٦م همػم اعمروي٦م إمم اعمروي٦م، ظمـالل 80ُمـ 

اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، اٟمخٗمْم٧م ُمٕمدٓت درضم٦م احلرارة ظمالل ُمقؾمـؿ 

لم قمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمـف ؾمـ٤مسم٘م٤ًم. هـذا وأن ًمٚمتقؾمـع ذم اًمٜمٛمق إمم ُم٤م يزيد قمـ درضمتلم ُمئقيت

اًمزراقم٦م اعمرويـ٦م آصمـ٤مر واؾمـٕم٦م اًمٜمٓمـ٤مق أيْمـ٤ًم. إذ 

ٛمز ـيٕمت٘مد أن اًمزي٤مدة ذم ُم٘مـدار اإلؿمـٕم٤مع اًمِمـ

اعمٜمٕمٙمس ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل يم٤من يِمٖمٚمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم سمحر 

إورال، ىمد أؾمـٝمٛم٧م ذم زيـ٤مدة درضمـ٦م اًم٘م٤مريـ٦م 

ٞم٦م وشمٖمػم اعمٜمـ٤مخ، ُمتٛمثٚمـ٦م هببـقط اًمرـمقسمـ٦م اًمٜمسـب

وارشمٗم٤مع درضمـ٤مت احلـرارة واًمتٖمـػم ذم ُمقؾمـٛمٞم٦م 

 اًمّم٘مٞمع وزي٤مدة قمدد أي٤مم اجلٗم٤مف سمٛم٘مدار صمالصم٦م أوٕم٤مف. 

 شمٖمٞمػم ٟمسب٦م ُمٚمقطم٦م اعمحٞمٓم٤مت:  ـ 4

يٛمٙمـ ًمٚمٛم١مصمرات اًمبنمي٦م اجل٤مريـ٦م قمـغم اًمٓمبٞمٕمـ٦م 

وقمغم ٟمٔم٤مم اعمحٞمٓم٤مت إطمداث شمٖمٞمـػمات ذم ٟمٛمـط 

اعمٜم٤مخ اعمحكم. وم٤مًمتٖمػمات اًمتل شمٓمرأ قمـغم ُمٚمقطمـ٦م 

٤مه اًمسقاطمؾ ٟمتٞمج٦م ًمتحقير اًمٜمٔمؿ اًمٜمٝمري٦م ُمثاًل، ُمٞم

ــغم  ــ٦م قم ــ٤مه اًمبحري ــ٦م اعمٞم ــػم ىم٤مسمٚمٞم ــؾ شمٖمٞم ــام شمٕمٛم إٟم

 اُمتّم٤مص احلرارة. 

 
 

 خجنما تزداد ملوخٌ البخار.. ؽأنوا تؾضً
 ر قابلجتوا علٍ امتشاص الخرارةجإلٍ تػج

 ومن ثم تػجر المناخ

 
 
 

  أدى تجؾجف بخر األورال.. إلٍ
 المناخ اإلقلجمً لدول أزجا الوزطٍ تػجر
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 غاصاث الذفيئت وظاهشة الاحخباط الخشاسي 
 

 غاصاث الذفيئت
إن ُمـ أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ختٚمٗمٝم٤م اًمٜمِم٤مـم٤مت 

اًمبنمي٦م قمغم اعمٜم٤مخ هق اٟمبٕم٤مصم٤مت ُم٤م يسٛمك سمٖم٤مزات 

. إذ أن اطمؽمار Greenhouse gasesاًمدومٞمئ٦م 

اًمٖمالف اجلقي اًمٜم٤مضمؿ قمـ هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م اًمتل 

شمتقاضمد ذم اجلق سمٙمٛمٞم٤مت وئٞمٚم٦م هق ذم احل٘مٞم٘م٦م 

فم٤مهرة ـمبٞمٕمٞم٦م شمٜمت٩م قمـ ُمٗمٕمقل هذه اًمٖم٤مزات 

اًمتل شمٙمقن ؿمٗم٤موم٦م أُم٤مم دظمقل ُمقضم٤مت إؿمٕم٦م 

  اًمِمٛمسٞم٦م اًم٘مّمػمة، ًمٙمٜمٝم٤م شمٙمقن ُمٕمتٛم٦م سمقضمف إؿمٕم٦م اًمِمٛمسٞم٦م اعمرشمدة ُمـ ؾمٓم

إرض ذات اعمقضم٤مت اًمٓمقيٚم٦م )إؿمٕم٦م حت٧م احلٛمراء(، مم٤م ي١مدي إمم شمسخلم اهلقاء 

 (.8 – 2)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ 

قمغم أن ىمدرًا حمدودًا ُمـ هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م يٙمـقن ُمٗمٞمـدًا. ومبـدوهن٤م، ؾمـٞمبٚمغ      

م، ُم٤م ؾمـٞمجٕمؾ إرض ُمٙم٤مٟمـ٤ًم همـػم  18ْ –ُمٕمدل درضم٦م طمرارة ؾمٓم  إرض طمقازم 

ـمالق. يمام شمس٤مقمد هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م قمغم إسم٘م٤مء درضم٦م طمرارة ؾمٓم  ُمٜم٤مؾمب٤ًم ًمٚمحٞم٤مة قمغم اإل

م. ًمٙمـ ٟمٔمرًا ٓرشمٗم٤مع شمريمٞمزات  15ْإرض ذم طمدود ُمالئٛم٦م ضمدًا ًمٚمحٞم٤مة، أي طمقازم 

هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م سمسب٥م إٟمِمٓم٦م اًمبنمي٦م ذم اًمٕمّمقر احلديث٦م، وم٠من ُم٤م حيـدث أن هـق 

اعمٜمـ٤مخ ؾمٜمِمـٝمد  شمّم٤مقمد ُمٕمدل درضم٦م طمرارة اًمٙمقيم٥م وإطمداث شمٖمـػمات ظمٓمـػمة ذم

( اعمسـ١مول CO2مجٞمٕمٜم٤م وىمققمٝم٤م ُمـ طمقًمٜم٤م. وقم٤مدة ُم٤م يٙمقن صمٜم٤مئل أيمسـٞمد اًمٙمرسمـقن )

% ُمـ إمج٤مزم اٟمبٕم٤مصم٤مت هم٤مزات اًمدومٞمئـ٦م. 80إول قمـ وىمقع ذًمؽ ٕٟمف يٛمثؾ ُم٤م ٟمسبتف 

إذ أٟمٜم٤م طمٞمٜمام ٟم٘مقم سمحرق اًمقىمقد آطمٗمقري )اًمـٜمٗمط، اًمٖمـ٤مز اًمٓمبٞمٕمـل، واًمٗمحـؿ( ذم 

ُمّم٤مٟمٕمٜم٤م، وحمٓم٤مت شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م، أو طمٞمٜمام ٟم٘مقم سم٘مٓمع اًمٖم٤مسمـ٤مت ُمٜم٤مزًمٜم٤م، وؾمٞم٤مراشمٜم٤م، و

وطمرىمٝم٤م، أو طمٞمٜمام ٟم٘مقم سم٢مٟمت٤مج اإلؾمٛمٜم٧م، وم٠مٟمٜم٤م ٟم٘مقم ذم احل٘مٞم٘م٦م سم٢مـمالق صمٜم٤مئل أيمسـٞمد 

 
 

 تعد غازات الدؽجٌُ.. وعلٍ رأزوا غاز
 الكربون.. المزؤولٌ الرُجزٌثناًُ أكزجد 

 خدوث اِختباس الخراريعن 
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اًمٙمرسمقن إمم اجلق. وشمِمػم اًمبٞم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٠مظمقذة ُمـ قمٞمٜم٤مت ًم٥م اجلٚمٞمد عمـدة شمزيـد 

٦م هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ذم اجلق ؾمٜم٦م ظمٚم٧م، إمم أن اًمزي٤مدة ذم ٟمسب 400.000قمـ 

ىمد راوم٘مٝم٤م ارشمٗم٤مع ُمتزاُمـ ذم درضم٦م طمرارة ضمق إرض سمِمـٙمؾ يٙمـ٤مد يٙمـقن ُمتٓم٤مسم٘مـ٤ًم 

(. وًمذا يستدل اًمٕمٚمامء ُمـ هذا آرشمب٤مط اًمقصمٞمؼ قمغم اقمتب٤مر صمٜم٤مئل 8 – 1مت٤مُم٤ًم )اًمِمٙمؾ 

 أيمسٞمد اًمٙمرسمقن اعمتسب٥م اًمرئٞمس ذم اطمؽمار إرض.
 

 
 ؼ ذم ُمستقي٤مت هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ودرضم٦م طمرارة ضمق إرض.(: اًمتٓم٤مسم8 - 1اًمِمٙمؾ )

 
 
 

( CH4وُمثٚمام احل٤مل ُمع هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن، وم٠من وضمقد هم٤مزّي اعمٞمث٤من )

( يسبؼ وضمقدٟم٤م ومقق إرض ًمٙمٜمٝمام طمّمال قمغم زي٤مدات N2Oوأيمسٞمد اًمٜمؽموضملم )

طم٤مًمٞم٤ًم ذم اجلق ٟم٤مشم٩م قمـ  % ُمـ هم٤مز اعمٞمث٤من اعمقضمقد60يمبػمة ُمـ ًمدن سمٜمل اًمبنم. إذ أن 

اًمبنم سمدرضم٦م رئٞمس٦م، ومٝمق ي٠ميت ُمـ ُمقاىمع ـمٛمر اًمٜمٗم٤مي٤مت وُمـ شمرسمٞم٦م اعم٤مؿمٞم٦م وطمرق 

اًمقىمقد آطمٗمقري وُمـ حمٓم٤مت ُمٕم٤مجل٦م ُمٞم٤مه اًمٗمْمالت وُمـ صٜم٤مقم٤مت أظمرى. ومٗمل 

طم٤مًم٦م شمرسمٞم٦م اعمقار اًمقاؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق، جيري ظمزن اًمسامد اًمس٤مئؾ ذم ظمزاٟم٤مت يمبػمة ُم٤م 

اعمٞمث٤من. أُم٤م هم٤مز أيمسٞمد اًمٜمؽموضملم  وم٠مٟمف يتقاضمد ـمبٞمٕمٞم٤ًم أيْم٤ًم، همػم  يسب٥م اٟمبٕم٤مث هم٤مز

أن اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م اعمختٚمٗم٦م قمٛمٚم٧م قمغم زي٤مدة ٟمسبتف ذم اًمٖمالف اجلقي سمحدود 
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% ُمٜمذ ىمٞم٤مم اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، طمٞم٨م يٜمجؿ سم٤مًمدرضم٦م إؾم٤مس ُمـ صٜم٤مقم٦م إؾمٛمدة 17

 سم٘م٤مي٤م اعمح٤مصٞمؾ اعمتٗمسخ٦م. اًمٙمٞماموي٦م وُمـ اًمقىمقد آطمٗمقري وُمـ طمرق اًمٖم٤مسم٤مت و

( SF6ومْماًل قمـ ذًمؽ، شمٕمد هم٤مزات هٙمس٤مومٚمقريد اًمٙمؼمي٧م )

( هم٤مزات دومٞمئ٦م شمٜمجؿ HFCS( وهٞمدروومٚمقريد يمرسمقن )PFCSواًمبػمومٚمقرويمرسمقن )

طمٍمي٤ًم قمـ إٟمِمٓم٦م اًمبنمي٦م. وٓ قمج٥م أن ٟمجد أن اٟمبٕم٤مصم٤مت هذه اًمٖم٤مزات آظمذ ذم 

يستخدم يمامدة ُمس٤مقمدة إلٟمت٤مج هم٤مز آرشمٗم٤مع أيْم٤ًم. ومٖم٤مز هٞمدروومٚمقريد اًمٙمرسمقن 

(، اًمذي شمؿ ُمٜمع اؾمتخداُمف سمسب٥م اٟمبٕم٤مصم٤مشمف ُمـ أٟمٔمٛم٦م CFCSاًمٙمٚمقرومٚمقرويمرسمقن )

اًمتؼميد ويٛمثؾ وضمقده أيٜمام يم٤من دُم٤مرًا ًمٓمب٘م٦م إوزون. يمام يٕمد هم٤مز 

اًمٙمٚمقرومٚمقريمرسمقن هذا ُمـ هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م اًمب٤مًمٖم٦م اًمت٠مصمػم. ومٞمام يتحرر هم٤مزّي 

٤مومٚمقريد اًمٙمؼمي٧م إمم اجلق ُمـ ضمراء سمٕمض اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اًمبػمومٚمقرويمرسمقن وهٙمس

اًمّمٜم٤مقمٞم٦م يمّمٝمر إعمقٟمٞمقم وشمّمٜمٞمع اعمقصالت اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، إو٤موم٦م إمم اٟمبٕم٤مصمٝمام ُمـ 

 حمٓم٤مت شمقًمٞمد اًمٙمٝمرسم٤مء اًمتل شمٜمػم ُمدٟمٜم٤م. 

هذا وشمٕمد اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ُمـ أيمـؼم ُمّمـ٤مدر هـذه آٟمبٕم٤مصمـ٤مت 

% ُمـ هذه آٟمبٕم٤مصم٤مت. ومٞمام شم٠ميت أورسم٤م صم٤مٟمٞمـ٤ًم 30.3سم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، إذ شمسٝمؿ ًمقطمده٤م سم٘مرا

%، وشمسٝمؿ دول ضمٜمقب ذىمل أؾمـٞم٤م واهلٜمـد 13.7%، صمؿ روؾمٞم٤م سمحقازم 27.7سمٜمحق 

رق ـ%، صمـؿ شمٚمٞمٝمـ٤م أُمريٙمـ٤م اجلٜمقسمٞمـ٦م واًمٞم٤مسمـ٤من واًمِمـ12.2واًمّملم جمتٛمٕمـ٦م سمحـقازم 

% و 2.6% و 3.7% و 3.8ومري٘مٞم٤م ويمٜمـدا وأؾمـؽماًمٞم٤م سمٛمسـ٤ممه٤مت ىمـدره٤م أإوؾمط و

% قمغم اًمتقازم. وذم أوٟم٦م إظمػمة أصبح٧م ُمٕمٔمؿ اعمس٤ممه٤مت 1.1% و 2.3% و 2.5

 سمٖم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمداري٦م شم٠ميت ُمـ ضمراء حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت.
 

 ظاهشة الاحخباط الخشاسي 
اًم٘مٞم٤مم  اًمبنم سم٢مُمٙم٤مناًمقاىمع أن اًمٖمالف اجلقي ًمٙمقيم٥م إرض رىمٞمؼ ًمدرضم٦م أن 

ة ذم شمرايمٞمز سمٕمض ُمـ قمٜم٤مسه اجلزيئٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م. ودًمٞمؾ ذًمؽ سم٢مطمداث شمٖمػمات يمبػم
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هق اًمزي٤مدة اعمٚمحقفم٦م ذم يمٛمٞم٦م هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن، وهق ُمـ أهؿ هم٤مزات ُم٤م 

 يسٛمك سمٖم٤مزات اًمدومٞمئ٦م ُمثٚمام ذيمر ؾم٤مسم٘م٤ًم.

قمغم ُم٤م  Global warmingي٘مقم اعمبدأ إؾم٤مد ًمٔم٤مهرة آطمتب٤مس احلراري 

. وحتدث هذه Greenhouse effectقسم٦م احلراري٦م( يٕمرف سمٛمٗمٕمقل اًمدومٞمئ٦م )اًمّم

 ٔيت:ا اًمٜمحق قمغم( 8 – 2اًمٔم٤مهرة ُمثٚمام يقّوحٝم٤م اًمِمٙمؾ )
 
 

 
 راري.احل آطمتب٤مس فم٤مهرة طمدوث ذم وأصمره اًمدومٞمئ٦م ُمٗمٕمقل(: 8 – 2اًمِمٙمؾ )

 
 
 

شمدظمؾ اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م إمم اًمٖمالف اجلقي ذم ؿمٙمؾ ُمقضم٤مت ىمّمػمة. وي٘مقم 

 إرض وُمـ صمؿ يرشمد راضمٕم٤ًم إمم اًمٗمْم٤مء اخل٤مرضمل ُمرة ضمزء ُمـ شمٚمؽ اًمٓم٤مىم٦م سمتسخلم

 أظمرى ذم ؿمٙمؾ ُمقضم٤مت حت٧م احلٛمراء.

وذم اًمٔمروف آقمتٞم٤مدي٦م، ي٘مقم اًمٖمالف اجلقي ـمبٞمٕمٞم٤ًم سم٤مطمتج٤مز ضمزء ُمـ 

إؿمٕم٦م حت٧م احلٛمراء اخل٤مرضم٦م، ويٕمد ذًمؽ أُمرًا طمسٜم٤ًم، ٕٟمف حي٤مومظ قمغم درضم٦م احلرارة 

اًمزهرة شمتسؿ هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م هٜم٤مك  ومقق إرض ذم طمدود ُمرحي٦م. ومٗمل يمقيم٥م

سمساميمتٝم٤م اًمٙمبػمة ًمدرضم٦م شمٙمقن ومٞمف درضم٤مت احلرارة ُمرشمٗمٕم٦م ضمدًا سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمبنم. ومٞمام 
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يٙم٤مد يمقيم٥م اعمريخ أن خيٚمق ُمـ أي وضمقد ًمٖم٤مزات اًمدومٞمئ٦م ومقىمف، وًمذا شمٙمقن درضم٦م 

أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٙمقهن٤م احلرارة ُمٜمخٗمْم٦م ضمدًا هٜم٤مك. وهذا ُم٤م يٗمن ؾمب٥م وصػ إرض 

 ، ذًمؽ أن درضم٤مت احلرارة ومقىمف شمٙمقن ُمٜم٤مؾمب٦م ضمدًا ًمٚمحٞم٤مة. "اعمتقازن٥م اًمٙمقيم"

اعمِمٙمٚم٦م اًمتل ٟمقاضمٝم٤م أن هل أن هذه اًمٓمب٘م٦م اًمرىمٞم٘م٦م ُمـ اًمٖمالف اجلقي ىمد 

أظمذ ؾمٛمٙمٝم٤م يزداد سمٗمٕمؾ اًمٙمٛمٞم٤مت اًمٙمبػمة اًمتل يتسب٥م هب٤م اًمبنم ذم ـمرح صمٜم٤مئل 

ًمؽ اًمٖمالف ؾمٛمٙم٤ًم، يمٚمام أيمسٞمد اًمٙمرسمقن وهمػمه ُمـ هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م. ويمٚمام أزداد ذ

قمٛمؾ قمغم طمبس ىمدرًا أقمٔمؿ ُمـ إؿمٕم٦م حت٧م احلٛمراء اًمتل ؾمقف ًمـ دمد هل٤م ـمري٘م٤ًم 

ًمٚمخروج إمم اًمٗمْم٤مء. وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، ؾمٞمزداد ارشمٗم٤مع درضم٦م طمرارة اًمٖمالف اجلقي 

ًمألرض، ويمذًمؽ درضم٦م طمرارة اعمحٞمٓم٤مت قمغم ٟمحق يٜمذر سمخٓمر يمبػم. وهذا هق ُم٤م 

 راري.ٟمٕمٜمٞمف سمٔم٤مهرة آطمتب٤مس احل

ـ ـإن إدًم٦م اًمتل شمؿ مجٕمٝم٤م ُمـ ُم١مذات ؿمتك، شمِمـػم إمم أن اًم٘مـرن اًمٕمنميـ

يم٤من إدرم ُمـ سملم ىمرون إًمٗمٞم٦م اعم٤موٞم٦م. وأن اًمتٖمـػمات اًمتـل ـمـرأت قمـغم ُمٕمـدل 

درضم٦م طمرارة اًمٕم٤ممل اًمتل شمؿ رصده٤م ُمٜمذ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم إٟمام شمدًمؾ، ُمـثٚمام 

إرض ىمد ارشمٗمٕم٧م درضم٦م طمرارشمف إمجـ٤مًٓ (، قمغم أن يمقيم٥م 8 - 3ئمٝمر ذم اًمِمٙمؾ )

 1906درضم٦م ُمئقي٦م قمغم ُمدى اعم٤مئ٦م ؾمٜم٦م اعمٜمٍمُم٦م ــ أي ُم٤م سملم اًمٕمـ٤مُملم  0.74سمٜمحق 

. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اطمتامًمٞم٦م أن يٙمقن هذا آدم٤مه احلـراري اعمتّمـ٤مقمد دًمـٞماًل 2005و 

ٛمثـؾ قمغم هن٤مي٦م اًمٕمٍم اجلٚمٞمدي اًمّمٖمػم، وم٠من ُمٕمٔمؿ اًمب٤مطمثلم يرون قمدم أرضمحٞم٦م أن ي

ذًمؽ آدم٤مه طم٤مًم٦م ـمبٞمٕمٞم٦م ذم واىمع احل٤مل. ومٝمق ىمد يٙمقن اٟمٕمٙم٤مؾم٤ًم ًمت٠مصمػم ُمٗمٕمقل اًمدومٞمئ٦م 

اًمٜم٤مضمؿ قمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م اعمٚمقصم٦م ًمٚمٖمـالف اجلـقي سمِمـٙمؾ أو أظمـر. وذم شم٘مريـر 

ٕومٕم٤مل اإلٟمس٤من "، شمؿ اإلىمرار أن 2007ًمٕم٤مم  IPCCاهلٞمئ٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمتٖمػمات اعمٜم٤مظمٞم٦م 

 . "تب٤مس احلراريآطمطمدوث ذم  واو دور 
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 ُمٞمالدي. 2100إمم  1000(: اًمتب٤ميٜم٤مت ذم درضم٦م طمرارة ؾمٓم  إرض ُمـ اًمٕم٤مم 8 – 3اًمِمٙمؾ )

 

 ألاثاس البيئيت لظاهشة الاحخباط الخشاسي 

 

ٟمٔمرًا ٓرشمب٤مط اًمٖمالف اجلقي ارشمب٤مـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم سم٤مًمٖمالف احلٞم٤ميت واعم٤مئل واًمّمخري، وم٠من 

اًمٕم٤معمل ؾمٞمٙمقن هل٤م قمقاىم٥م وظمٞمٛمـ٦م قمـغم مجٞمـع أي شمٖمػمات ُمست٘مبٚمٞم٦م شمٓمرأ قمغم اعمٜم٤مخ 

ُمٗم٤مصؾ اًمٓمبٞمٕم٦م اًمتل ٟمحٞم٤م ذم فمٚمٝم٤م. وومٞمام يكم إجي٤مزًا سم٠مهؿ اًمت٠مصمػمات اعمحتٛمٚم٦م ًمٔمـ٤مهرة 

 آطمتب٤مس احلراري:

 

 اٟمٙمامش ضمٚمٞمد اًم٘مٓم٥م اًمِمامزم:  ـ 1

شمتٛمٞمز اًمٕمروض اًمٕمٚمٞم٤م سمٙمقهن٤م أيمثر اعمٜم٤مـمؼ اًمتل ىمـد شمـ١مصمر 

٘مد ؿمـٝمدت درضمـ٤مت ومٞمٝم٤م فم٤مهرة آطمتب٤مس احلراري. وم

 ؿمـامًٓ  65ْطمرارة اهلقاء ىمرب اًمسٓم  قمٜمد ظمط اًمٕمرض 

زي٤مدة سمٜمحق وٕمٗملم قمـ اعمٕمدل اًمٕم٤معمل ظمالل اعم٤مئـ٦م ؾمـٜم٦م 

ــ٦م ذم  ــػمات ُمٝمٛم ــقل شمٖم ــع طمّم ـــ اعمتقىم ــٞم٦م. وُم اعم٤مو

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اجلٚمٞمدي٦م، إُمر اًمذي ي١مصمر ذم ضمٚمٞمد اًمثالضم٤مت 

وذم اجلٚمٞمد إريض وضمٚمٞمد اًمبح٤مر قمغم طمـّد ؾمـقاء، ممـ٤م 

ٜمٕمٙمس سمدوره قمغم اًمٖمٓم٤مء اًمٜمبـ٤ميت وقمـغم سمٞمئـ٤مت احلٞمـ٤مة ي

 
 
 

 زجكون الدب القطبً.. أول
 من ذوبان جلجد القطب الذازرين
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اًمؼمي٦م وقمغم اعمٜمِمآت واعمراومؼ اًمبنمي٦م قمٛمقُم٤ًم. وُمـ اعمحتٛمؾ طمدوث شمٖمػمات ُمـ١مصمرة 

طمقل اًمدائرة اًم٘مٓمبٞم٦م اًمِمامًمٞم٦م إمم اًمِمامل ُمـ يمٜمدا. ومثٛم٦م اطمتامل ىمقي سمتالر اًمٖمٓمـ٤مء 

٘مؾ اًمبحـري واؾمـتٖمالل اجلٚمٞمدي ًمٚمٛمحٞمط اعمتجٛمد اًمِمامزم، إُمر اًمذي ىمد يسٝمؾ اًمٜم

اًمٜمٗمط واًمٖم٤مز ُمـ ضمٝم٦م، وًمٙمـ أيْم٤ًم ىمد يزيد اعمخ٤مـمر اعمت٠مشمٞم٦م ُمـ اجلب٤مل اجلٚمٞمديـ٦م ُمــ 

ضمٝم٦م أظمرى. واًمقاىمع، أن ُمٕمـدل اًمـت٘مٚمص ذم ضمٚمٞمـد اعمحـٞمط اعمتجٛمـد اًمِمـامزم ُمٜمـذ 

% ًمٙمؾ قمنم ؾمـٜمقات 8اخلٛمسٞمٜمٞم٤مت يم٤من أهع ُمـ اعمتقىمع، إذ يّمؾ اعمٕمدل إمم ٟمحق 

 . 2006ــ  1953ي يٛمثؾ هن٤مي٦م ومّمؾ اًمذوسم٤من، وذًمؽ ًمٚمٛمدة ظمالل ؿمٝمر أيٚمقل اًمذ

إن ٓظمتٗم٤مء اجلٚمٞمد اًمبحري شمداقمٞم٤مت ُمٝمٛم٦م ٟمٔمرًا ٕن اجلٚمٞمد إٟمام يٕمد قم٤ميمسـ٤ًم 

يمبػمًا ًمإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز، وسمٗمْمؾ ذًمؽ شمرشمد ٟمسـب٦م يمبـػمة ُمــ اإلؿمـٕم٤مع إمم اًمٗمْمـ٤مء 

ٗمتقطمـ٦م، أظمـذة اخل٤مرضمل ويزداد قم٤مُمؾ اًمتؼميد. أُم٤م اعمس٤مطم٤مت اعمٕمتٛم٦م ُمــ اعمٞمـ٤مه اعم

سم٤مًمتقؾمع ٟمتٞمج٦م ًمذوسم٤من اجلٚمٞمد، وم٢مهن٤م متتص يمٛمٞم٤مت أيمؼم ُمـ اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز ومؽمشمٗمع 

سمذًمؽ درضم٦م احلرارة. وشمسٝمؿ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم طمّمقل ُمزيد ُمــ اًمْمـٞم٤مع ًمٚمجٚمٞمـد.. 

 وهٙمذا دواًمٞمؽ.         
 

 ذوسم٤من اًم٘م٤مرة اًم٘مٓمبٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م واًمثالضم٤مت اجلبٚمٞم٦م:  ـ 2

ــ٠مصمر ُم ــؿ رصــد شم ــد شم ـــ ًم٘م ســ٤مطم٤مت واؾمــٕم٦م ُم

اًمٖمٓم٤مءات اجلٚمٞمدي٦م  ًمٚم٘م٤مرة اًم٘مٓمبٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م ُمٜمـذ 

أرسمٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض سمٗمٕمؾ ارشمٗمـ٤مع درضمـ٤مت 

طمرارة اعمٜم٤مخ. إذ يم٤مٟم٧م حتدث ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن 

اعم٤ميض ُمقاؾمؿ ؿمت٤مء سمـ٤مردة يـزداد ظمالهلـ٤م ؾمـٕم٦م 

اًمٖمٓم٤مء اجلٚمٞمدي ذم يمؾ أرسمع ؾمٜمقات ُمــ أصـؾ 

ط ؾمـٜم٦م أو ؾمـٜمتلم ذم يمـؾ مخـس ؾمـٜمقات ُمٜمـذ مخس، ًمٙمـ هذا اًمرىمؿ شمٜم٤مىمص إمم وم٘م

ذوسمـ٤من اًمثالضمـ٤مت  شمسـ٤مرعأواؾمط اًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت. وي١مدي ارشمٗم٤مع درضم٤مت احلـرارة إمم 

اجلٚمٞمدي٦م واٟمحس٤مره٤م ذم اًم٘م٤مرة اًم٘مٓمبٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م وذم ُمٕمٔمـؿ سم٘مـ٤مع اًمٕمـ٤ممل. إذ شمتٕمـرض 
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٤ًم اًمثالضم٤مت إمم اًمؽماضمع قمغم ٟمحق هيع ٓؾمٞمام ذم اهلامٓي٤م، إُمـر اًمـذي يسـب٥م ىمٚم٘مـ

سم٤مًمٖم٤ًم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتجٝمٞمزات اعم٤مئٞم٦م قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ عماليلم اًمٜم٤مس ذم يمـؾ ُمــ اًمّمـلم 

واهلٜمد واًمٜمٞمب٤مل اًمتل شمٕمتٛمد أهن٤مره٤م قمغم اعمٞم٤مه اًمذائبـ٦م ُمــ اًمثالضمـ٤مت. وهٜمـ٤مك أيْمـ٤ًم 

دٓئؾ ُمقصم٘م٦م ًمت٘مٚمص واظمتٗم٤مء صمالضم٤مت سم٠ميمٛمٚمٝم٤م ذم أٓؾمٙم٤م وذم ضمب٤مل إٟمديز سم٠مُمريٙم٤م 

 ومري٘مٞم٤م.٠مسم٠موروسم٤م ويمذًمؽ ذم ضمبؾ يمٚمٛمٜمج٤مرو سم٥م اجلٜمقسمٞم٦م وضمب٤مل إًم
    

 شم٘مٚمص ُمس٤مطم٦م ُمٜم٤مـمؼ اًمّم٘مٞمع اًمدائؿ:  ـ 3

إن شمراضمع ظمط اًمّم٘مٞمع اًمدائؿ سم٤مدمـ٤مه اًمِمـامل ًمـف 

اًمٕمديــد ُمـــ اًمتــ٠مصمػمات قمــغم اًمٓمرىمــ٤مت واعمبــ٤مين 

ــقق أرايض  ــ٤ًم وم ــٞمدة طم٤مًمٞم ــٜمٗمط اعمِم ــ٥م اًم وأٟم٤مسمٞم

ــ٤مُمٞمؿ اهلٜمدؾمــٞم٦م  ــدائؿ وقمــغم اًمتّم ــ٘مٞمع اًم اًمّم

٤مء اجلديـدة. وإُمـر اخلٓمـػم اًمـذي وشم٘مٜمٞم٤مت اًمبٜم

يٛمٙمـ أن يٜمجؿ قمــ ذوسمـ٤من اًمّمـ٘مٞمع اًمـدائؿ ذم 

ت اًمدومٞمئـ٦م اعمسـ٤ممه٦م ذم زيـ٤مدة أرايض اًمٕمروض اًمٕمٚمٞم٤م، هق حترر اعمٞمثـ٤من، أطمـد همـ٤مزا

تب٤مس احلراري. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، يمٚمام ارشمٗمٕم٧م درضم٦م احلرارة يمٚمام ـمـ٤مل ومّمـؾ طمآ

ل، وُمــ اعمحتٛمـؾ أن يزيـد ذًمـؽ ُمــ اًمٜمٛمق وحترك ظمط اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت صقب اًمِمام

اطمتج٤مز اًمٙمرسمقن وظمزٟمف سمٗمٕمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمؽميمٞم٥م اًمْمقئل. وىمد ؾمب٥م ارشمٗم٤مع درضمـ٤مت 

ريـ سمحّمقل شم٘مٚمص يمبػم ذم أؿمج٤مر اًمٖم٤مسم٤مت اًمِمـامًمٞم٦م ذم ـاحلرارة ظمالل اًم٘مرن اًمٕمِم

ؾمٞمبػمي٤م وأٓؾمٙم٤م وشمراضمٕمٝمـ٤م صـقب اًمِمـامل، ُمـثٚمام أفمٝمـرت ذًمـؽ صـقر إىمـامر 

 آصٓمٜم٤مقمٞم٦م. 
 

 ٟم٘مص اعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م:  ـ 4

يٛمٙمـ ًمتٖمػمات صـٖمػمة ٟمسـبٞم٤ًم ذم اعمٜمـ٤مخ أن شمـ١مصمر ذم ضم٤مهزيـ٦م اعمٞمـ٤مه اًمٕمذسمـ٦م. إذ ُمــ 

اعمحتٛمؾ أن يتسب٥م ذًمؽ سمٛمِمٙمالت ظمٓمػمة ٓؾمٞمام ذم إىم٤مًمٞمؿ اجل٤مومـ٦م وؿمـبف اجل٤مومـ٦م 

وذم اعمٜم٤مـمؼ إيمثر ُمٜمٝم٤م رـمقسم٦م، وذًمؽ أُم٤م ٟمتٞمج٦م ًمزي٤مدة اًمٓمٚم٥م قمغم اعمٞم٤مه أو ًمتٚمقصمٝمـ٤م، 
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اًمذي ىمد ي١مدي إمم ٟمدرهت٤م وؿمحتٝم٤م. ويٕمد طمقض اًمبحر اعمتقؾمط أطمد إُمثٚمـ٦م إُمر 

قمغم ذًمؽ. إذ ؿمٝمدت اجلٝم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م واًمقؾمٓمك ُمـ احلقض ظمالل اًمٕم٘مقد إظمـػمة 

شمٜم٤مىمّم٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم ذم جمٛمقع إُمٓم٤مر، يمام ًمقطمظ طمدوث شمٖمػمات واوح٦م ذم ُمقؾمٛمٞم٦م 

اًمسٜم٦م ُمـثٚمام ذم ضمٜمـقب  ؾم٘مقـمٝم٤م. وأصب  هٓمقل إُمٓم٤مر يؽميمز ذم ومؽمات أىمٍم ُمـ

اًمؼمشمٖم٤مل ُمثاًل، إذ اٟمخٗمْم٧م ٟمسب٦م اًمتس٤مىمط اًمسٜمقي ظمالل اخلريػ ويم٤من ُم٤م يس٘مط ذم 

اًمِمت٤مء قمغم طمس٤مب جمٛمقع اعمتس٤مىمط ذم اًمرسمٞمع. وؿمٝمدت ُمٜم٤مـمؼ ضمٜمقب إؾمب٤مٟمٞم٤م أيْم٤ًم 

رىمٞم٦م ُمــ اًمـبالد، وم٘مـد ـشمراضمٕم٤ًم ذم هٓمقل إُمٓم٤مر اًمرسمٞمٕمٞم٦م. أُم٤م إضمزاء اًمِمامًمٞم٦م اًمِم

ة ذم يمٛمٞم٦م اًمتس٤مىمط ظمالل اًمِمت٤مء واًمرسمٞمع ُمٜمذ قمنميٜم٤مت اًم٘مـرن اعمـ٤ميض، ؾمجٚم٧م زي٤مد

ومْماًل قمـ طمّمقل زي٤مدة قمٛمقُم٤ًم ذم قمدد إيـ٤مم اعمٛمٓمـرة اًمِمـديدة شمتخٚمٚمٝمـ٤م ومـؽمات 

ضمٗم٤مف أـمقل. وىمد يم٤من ًمٚمتٖمػمات ذم شمقزيـع إُمٓمـ٤مر أصمـر ؾمـٚمبل ذم ضم٤مهزيـ٦م اعمٞمـ٤مه 

ٕمري٦م اًمؽمسم٦م. يمام ُمـ اعمتقىمـع ًمٚمٛمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م، إُمر اًمذي أؾمٝمؿ ذم زي٤مدة ُمٕمدل شم

أن يٙمقن عمثؾ هذه اًمتٖمػمات ذم ُمقؾمٛمٞم٦م إُمٓم٤مر وؿمدهت٤م شم٠مصمػم ذم ُمقاؾمـؿ ومٞمْمـ٤مٟم٤مت 

إهنر. وىمد شمقصٚم٧م اًمدراؾم٤مت اًمتل أضمري٧م طمقل قمدد ُمـ إطمـقاض اًمٜمٝمريـ٦م ذم 

 اًمٕم٤ممل إمم ارشمٗم٤مع اطمتامًمٞم٦م ظمٓمقرة اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت اًمٕم٤مرُم٦م ظمالل اًم٘مرن اًمٕمنميـ.
 

 قن ُمـ اًمؽمسم٦م: حترر اًمٙمرسم ـ 5

ي١مصمر آطمتب٤مس احلراري أيْم٤ًم ذم اًمؽمسم٦م ٓؾمٞمام ذم 

ـــدى  ـــدت إطم ـــٓمك. إذ وضم ـــروض اًمقؾم اًمٕم

قمٞمٜم٦م  5600اًمدراؾم٤مت، اًمتل شمٗمحّم٧م أيمثر ُمـ 

ًمٚمؽمسم٦م ذم يمـؾ ُمــ إٟمٙمٚمـؽما وويٚمـز، أن اعمحتـقى 

ُمٚمٞمـقن ـمــ ذم  13اًمٙمرسمقين ىمد شمٜم٤مىمص سمٛمٕمـدل 

اعمخزون ذم اًمؽمسم٦م يبـدو أٟمـف ىمـد . وٟمٔمرًا ٕن اًمٙمرسمقن 2003 - 1978ٚمٛمدة اًمسٜم٦م ًم

حترر إمم اجلق سمِمٙمؾ أو أظمر، وم٘مد شمقصؾ اًمب٤مطمثقن إمم أن اًمسـب٥م اًمـرئٞمس ذم ذًمـؽ 

ٓسمد أن يرضمع إمم اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل اًمذي أدى إمم ارشمٗم٤مع درضم٦م احلـرارة وزيـ٤مدة ُمٕمـدل 

 
 
 

 تخرر الكربون من التربٌ بؾعل التػجر المناذً
 زجزيد من ؽعل اِختباس الخراري
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ن حتٚمؾ اعم٤مدة اًمٕمْمقي٦م وُمـ صمؿ حترر اًمٙمرسمقن. وشمٕمد هذه اًمٜمت٤مئ٩م ُم٘مٚم٘م٦م طم٘مـ٤ًم ٟمٔمـرًا ٕ

اًمذي يٛمتص أي٦م زي٤مدة ذم اًمٙمرسمـقن اجلـقي يمٚمـام ازدادت  "اجلٚمد"اًمؽمب شم٘مقم ُم٘م٤مم 

ُمٕمٝم٤م ُمستقي٤مت صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ذم اجلق، وهل سمـذًمؽ شمٙمـقن أؿمـبف سم٤محلجـ٤مب 

اًمذي ي٘مل ُمـ شم٠مصمػمات آطمتب٤مس احلراري. وًمٙمـ سمدًٓ ُمـ ذًمـؽ أصـبح٧م اًمؽمسمـ٦م 

 سمسب٥م ارشمٗم٤مع درضم٤مت طمرارة إرض. أن شمٓمٚمؼ اًمٙمرسمقن وشمٕمٞمده ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إمم اجلق

   
 شمدهقر اعمٜم٤مـمؼ اجل٤موم٦م:  ـ 6

ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمت٠مصمر اعمٜم٤مـمؼ اجل٤موم٦م وؿمبف اجل٤مومـ٦م 

سمِمٙمؾ ظمـ٤مص ُمــ اًمتٖمـػم اعمٜمـ٤مظمل اًمٕمـ٤معمل. إذ 

ــض  ــ٤مخ ذم سمٕم ــػم اعمٜم ــ٤مهرة شمٖم ــػمة فم ازدادت وشم

احل٤مٓت سمٗمٕمؾ ٟمِم٤مـم٤مت اإلٟمس٤من اعمدُمرة ًمٚمٖمٓم٤مء 

اًمقىمـ٧م ٟمٗمسـف، ىمـد اًمٜمب٤ميت وًمسٓم  اًمؽمسمـ٦م. وذم 

يـــ١مصمر اًمتٖمـــػم اعمٜمـــ٤مظمل قمـــغم اًمٕمٛمٚمٞمـــ٤مت 

اجلٞمٛمقومقًمقضمٞم٦م ذم هذه إىمـ٤مًمٞمؿ، وذًمـؽ سمٗمٕمـؾ اًمتـ٠مصمػم اعمبـ٤مذ ٓرشمٗمـ٤مع درضمـ٤مت 

احلرارة وُم٤م يرشمبط هب٤م ُمـ شمٖمػمات قمغم ٟمٔمـؿ اًمتسـ٤مىمط ودرضمـ٤مت احلـرارة واًمٖمٓمـ٤مء 

ٜمـ٤مىمص ذم اًمٜمب٤ميت. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، حيـدث ذم اًمٕمديـد ُمــ اعمٜمـ٤مـمؼ ؿمـبف اجل٤مومـ٦م، شم

رـمقسم٦م اًمؽمسم٦م سمسب٥م ازدي٤مد اًمْم٤مئٕم٤مت ُمـ اًمتبخر واًمٜمت  وشمٜم٤مىمص اجلري٤من اًمسٓمحل 

ظمالل اًمّمٞمػ وارشمٗمـ٤مع ُمٕمـدٓت شمٕمريـ٦م اًمؽمسمـ٦م سمٗمٕمـؾ اًمريـ٤مح. وأفمٝمـرت سمٕمـض 

اًمدراؾم٤مت اًمتل أضمري٧م ذم ضمٜمقب أومري٘مٞم٤م، أٟمف ظمـالل اًم٘مـرن احلـ٤مزم ؾمـقف شمّمـب  

يمثب٤مٟم٤ًم ُمتٜم٘مٚمـ٦م وٟمِمـٓم٦م احلريمـ٦م  Kalahariُمٕمٔمؿ اًمٙمثب٤من اًمرُمٚمٞم٦م ذم صحراء يم٤مهل٤مري 

ٟمتٞمج٦م ًمتْم٤مومر مجٚم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ ُمثؾ شمٜم٤مىمص رـمقسم٦م اًمؽمسم٦م ووم٘مدان اًمٜمبـ٤مت اًمٓمبٞمٕمـل 

 وشمزايد ـم٤مىم٦م اًمري٤مح. 

 

 

 
 
 

 زتزداد معاناة المناطق الجاؽٌ بؾعل
 التػجر المناذً
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 شمدهقر ٟمققمٞم٦م اهلقاء:  ـ 7

ري٦م إظمـرى إمم ـُمـ اعمحتٛمؾ أن ي١مدي شمْم٤مومر اًمتٖمػم اعمٜمـ٤مظمل ُمـع اًمتـ٠مصمػمات اًمبِمـ

جـؾ ُمــ ٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. وم٤مرشمٗم٤مع درضم٤مت احلرارة يٕمّ اإلرضار ذم اًمٙمثػم ُمـ ضمقاٟم٥م اًمب

شمٙمقيـ هم٤مز إوزون اًمْم٤مر اًم٘مري٥م ُمـ ؾمـٓم  إرض، ممـ٤م ؾمـٞمديؿ ُمٙمـقث هـذه 

اًمؽميمٞمزات اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ إوزون ُمدة أـمقل ذم اجلق. وقمغم هذا، ُمـ اعمرضم  أن يٙمـقن 

 Photochemicalوـقئل زي٤مدة ُمٕمـدٓت اًمتٗم٤مقمـؾ اًمٙمٞمامآطمتب٤مس احلراري ؾمبب٤ًم ًم

reaction  سملم اعمٚمقصم٤مت اًمٙمٞماموي٦م اعمقضمقدة ذم اًمٖمالف اجلقي، إُمر اًمذي يزيـد ُمــ

 شمٚمقث هقاء اعمدن وشمرضر اًمّمح٦م اًمٕم٤مُم٦م. 
 

 زي٤مدة محقو٦م اعمٞم٤مه اًمبحري٦م:  ـ 8

شمتٕمدد شم٠مصمػمات ارشمٗم٤مع درضم٤مت احلرارة قمغم ٟمققمٞم٦م اًمبٞمئ٤مت اًمبحري٦م. ًمٙمــ صمٛمـ٦م شمٖمـػم 

٤مه اًمبح٤مر واعمحٞمٓم٤مت. وحتدث هذه اًمٕمٛمٚمٞمـ٦م يمٞماموي أؾم٤مد يتٛمثؾ سمزي٤مدة محقو٦م ُمٞم

ضمراء ىمٞم٤مم ُمٞم٤مه اعمحٞمٓم٤مت سم٤مُمتّم٤مص ىمسؿ ُمـ هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن اعمٜمبٕم٨م إمم 

اجلق ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م اعمختٚمٗم٦م. ومٕمٜمدُم٤م يذوب صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمـقن ذم اعمـ٤مء، 

قوـ٦م. وم٠مٟمف يتحقل إمم طم٤مُمض اًمٙمرسمقٟمٞمؽ، وقمغم هذا شمّمب  ُمٞم٤مه اعمحٞمٓم٤مت أيمثر مح

وىمد أفمٝمرت اًمدراؾم٤مت أن اعمٞم٤مه اًمبحري٦م احلٛمْمٞم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م اًمتسـب٥م سمتآيمـؾ اهلٞم٤ميمـؾ 

اًمٙمرسمقٟمٞم٦م اًمتل شمٙمسق أسمـدان اًمٙمثـػم ُمــ إطمٞمـ٤مء اًمبحريـ٦م، ُمـثٚمام حيـدث اًمٞمـقم ذم 

 اًمِمٕم٤مب اعمرضم٤مٟمٞم٦م اًمتل شمِمٙمؾ محقو٦م اًمبح٤مر هتديدًا ىمد ي٘ميض قمٚمٞمٝم٤م هن٤مئٞم٤ًم. 

 
 
 
 
 
 

  
 رجانً مجتسعاب م                                    سعاب مرجانً خً                

عل اِختباس الخراري.. إلٍ تؾاعل كجماًُ يقضً علٍ ؾيؤدي ارتؾاع خموضٌ مجاه البخار ب
 ؽً ظاهرة تعرف بـ "ابجضاض" المرجان ..خولوا إلٍ مجرد هجاكل عظمجٌيالسعاب المرجانجٌ و
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 ارشمٗم٤مع ُمٜمسقب اًمبحر:  ـ 9

ن ُمـ أظمٓمر اعمِمٙمالت اًمتل شمقاضمـف اًمبحـ٤مر وطمٔمٞمـ٧م سمـ٤مهتامم يمبـػم، هـل ارشمٗمـ٤مع إ

ُمٜم٤مؾمٞم٥م اًمبح٤مر ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٛمـدد احلـراري اًمـذي شمتٕمـرض إًمٞمـف اًمبحـ٤مر واعمحٞمٓمـ٤مت 

ويمذًمؽ ُمـ ضمراء ُم٤م يْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُمـ ُمٞم٤مه اجلٚمٞمد اًمذائ٥م. إذ يرى سمٕمـض اًمٕمٚمـامء أن 

هرة آطمتبـ٤مس احلـراري. ًمٔمـ٤مإسمرز ؿمؽ إصمر شمٗم٤مع ُمٜمسقب اًمبحر ؾمٞمٙمقن سمال ار

وإذا ُم٤م قمرومٜم٤م أن أهمٚم٥م اًمبنم ي٘مٓمٜمقن قمغم ـمقل اعمٜم٤مـمؼ اًمس٤مطمٚمٞم٦م، وم٠من ُم٤م ؾمتتٕمرض 

إًمٞمف اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمخٗمْم٦م ُمـ اًمسقاطمؾ ؾمٞمٙمقن طمدصم٤ًم ظمٓمـػمًا سم٤مًمت٠ميمٞمـد. وشمٗمٞمـد شم٘مـ٤مرير 

رن اهلٞمئ٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمتٖمػمات اعمٜم٤مظمٞم٦م، سم٠من ُمٜمسقب ؾمٓم  اًمبحر ىمد ارشمٗمـع ظمـالل اًم٘مـ

ؾمـٜم٦م. وإدق ُمــ ذًمـؽ، أن اًم٘مٞم٤مؾمـ٤مت اًمٕم٤معمٞمـ٦م ُمٚمؿ/ 2ـــ  1.5٘مدار اًمٕمنميـ سمٛم

عمٜمسقب اًمبحر اعم٠مظمقذة ُمـ إىمامر آصٓمٜم٤مقمٞم٦م شمِمػم إمم هذا اعمٕمدل آظمذ سم٤مٓزديـ٤مد 

ذم اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ، وهـل ٟمتٞمجـ٦م شمـدقمق إمم ُمزيـد ُمــ اًم٘مٚمـؼ. وذم أىمَمـ 

ٟمد واًم٘م٤مرة اًم٘مٓمبٞم٦م اجلٜمقسمٞمـ٦م احل٤مٓت، وم٢مذا ُم٤م شمٕمرو٧م اًمٖمٓم٤مءات اجلٚمٞمدي٦م ذم همريٜمال

ُمؽمًا. وىمد يٙمقن أيْمـ٤ًم  70ًمٚمذوسم٤من مت٤مُم٤ًم، ومٛمـ اعمحتٛمؾ ارشمٗم٤مع ُمٜمسقب اًمبحر سمٜمحق 

ًمتدومؼ اعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م ُمـ هذه اًمٖمٓم٤مءات اجلٚمٞمدي٦م شم٠مصمػم ذم اًمدورة اعم٤مئٞم٦م اعمحٞمٓمٞم٦م سمحٞم٨م 

 (. 8 – 4شمسٝمؿ ذم طمدوث ُمزيد ُمـ شمداقمٞم٤مت اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل )اًمِمٙمؾ 

 
 (: يمٞمٗمٞم٦م شمٖمػم ُمٜمسقب اًمبحر سمٗمٕمؾ اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل.8 – 4)اًمِمٙمؾ 
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 اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت وهمرق اًمسقاطمؾ واجلزر:  ـ 10

يٛمٙمـ أن ي١مدي ارشمٗم٤مع ُمٜم٤مؾمـٞم٥م اًمبحـ٤مر إمم طمـدوث ومٞمْمـ٤مٟم٤مت ُمٗم٤مضمئـ٦م وهٞمجـ٤من 

اًمبحر وهمرق اعمستقـمٜم٤مت اًمبنمي٦م اعمٜمخٗمْم٦م اًمقاىمٕم٦م قمغم اًمسقاطمؾ اًم٘م٤مريـ٦م، ٓؾمـٞمام 

ٓهمقس وًمٜمدن وٟمٞمقيقرك وريق دي ضمـ٤مٟمػمو وـمقيمٞمـق. اعمدن اًمٙمبػمة ُمثؾ سم٤مٟمٙمقك و

أُم٤م ُمديٜم٦م اًمبٜمدىمٞم٦م اإليٓم٤مًمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م قمغم اًمبحر اعمتقؾمـط، ومٛمــ اعمتقىمـع شمٕمروـٝم٤م إمم 

ؾمـؿ  80ظمٓمر داهؿ ًمٙمقن أن ُمٕمٔمؿ اعمٜمٓم٘م٦م احلرضي٦م ومٞمٝم٤م ٓ شم٘مع ؾمقى قمغم ارشمٗمـ٤مع 

ٚمٝمبـقط وم٘مط ومقق ُمٜمسقب ؾمٓم  اًمبحر. قمٚماًم أن هـذه اعمديٜمـ٦م ىمـد شمٕمروـ٧م أيْمـ٤ًم ًم

 وآٟمخس٤مف سمٗمٕمؾ اًمبنم ذم اًمٕم٘مقد إظمػمة.

ؾمـٜم٦م  18000ًم٘مد يم٤من قمدد يمبػم ُمـ اجلزر اًمقاىمٕم٦م ذم اعمحٞمط اهلـ٤مدي ىمبـؾ 

٠من آرشمٗم٤مع اعمستٛمر عمٞم٤مه اًمبحر سمْمٕم٦م أُمت٤مر ؾمقف قمغم هذا وم، وأصالً هم٤مرىم٦م حت٧م اعم٤مء 

تٗمل اًمٕمديـد يٖمػم سمِمٙمؾ يمبػم ُمـ اخلريٓم٦م احل٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمحٞمٓملم اهل٤مدي واهلٜمدي. وىمد خت

وضمـزر  Tokelauُمـ اًمبٚمـدان اجلزريـ٦م اًمّمـٖمػمة ذم اعمحـٞمط اهلـ٤مدي، ُمثـؾ شمقهمـ٤مٓ 

 Line Islandsوضمزر ٓيـ واًمٙمريب٤ميت  Tuvaluوشمقوم٤مٓ  Marshall Islandsاعم٤مرؿم٤مل 

and Kiribati إذا ُم٤م حت٘م٘م٧م أؾمقء ؾمٞمٜم٤مريقه٤مت ارشمٗم٤مع ُمستقى ؾمـٓم  اًمبحـر. يمـام ،

ٓمبٞمٕمٞم٦م إظمرى سم٤مًمٜمسب٦م ًمٖمػمه٤م ُمـ اجلزر اعمحٞمٓمٞم٦م. يتقىمع طمدوث اًمٙمثػم ُمـ إصم٤مر اًم

ومٛمع ارشمٗم٤مع ُمٜم٤مؾمٞم٥م اًمبحر، ؾمقف يزداد ُمٕمـدل اًمتٕمريـ٦م اًمسـ٤مطمٚمٞم٦م، وإن يمـ٤من هـذا 

يٕمتٛمد قمغم قمدد ُمــ اًمٕمقاُمـؾ ُمثـؾ اًمتـ٤مريخ اًمتٙمتـقين ًمٚمجـزر، وُمٕمـدل اًمؽمؾمـٞم٥م 

واهلبقط، وؾمٕم٦م اًمِمٕم٤مب اعمرضم٤مٟمٞم٦م وُمٕمـدل ٟمٛمقهـ٤م، وـمبٞمٕمـ٦م اًمرصـٞمػ اًمّمـخري 

وُمدى مح٤مي٦م اًمِمقاـمت ُمـ إُمقاج اًمبحري٦م، ويمث٤موم٦م اًمٖمٓمـ٤مء اًمٜمبـ٤ميت اعمتٛمثـؾ  ًمٚمجزر،

 سمٖم٤مسم٤مت اًم٘مرم )اعم٤مٟمٖمروف(. 

إن ارشمٗم٤مع ُمٜمسقب اًمبحـر يتْمـ  سمـ٠مظمٓمر صـقره قمـغم اًمبٚمـدان اعمٜمخٗمْمـ٦م 

واًمٙمثٞمٗم٦م اًمسٙم٤من يمبٜمٖمالديش ُمثاًل. ويٛمثؾ اًمٖمـرق وشمقهمـؾ اعمٚمقطمـ٦م اًمبحريـ٦م أهـؿ 
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ٜمل ذم شمٚمـؽ اًمـبالد. إذ يٛمٙمــ طمّمـقل احلـ٤مًمتلم هتديديـ يقاضمٝم٤من آىمتّم٤مد اًمـقـم

 اًمت٤مًمٞمتلم:

  2ؾمؿ، إذا ازدادت درضم٦م احلرارة سمٛم٘مدار  30ارشمٗم٤مع ُمٜمسقب اًمبحر سمٛم٘مدار 
 درضم٦م ُمئقي٦م.

  ؾمؿ، إذا ازدادت درضم٦م احلرارة سمٛم٘مـدار  100ارشمٗم٤مع ُمٜمسقب اًمبحر سمٛم٘مدار
 درضم٦م ُمئقي٦م. 4

 

 

 

 
 
 
 

 زي٤مدة شمٙمرار إقم٤مصػم اعمداري٦م:  ـ 11

أطمــد  Hurricanesاًمزيــ٤مدة ذم شمٙمــرار طمــدوث إقم٤مصــػم اعمداريــ٦م اًمٕمٛمالىمــ٦م  شمٕمــد

اًمتٝمديدات اعم٘مٚم٘م٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ فم٤مهرة آطمتب٤مس احلراري. إذ يٜمِمط هـذا اًمٜمـقع ُمــ 

إقم٤مصػم ذم اًمٕمروض اعمداري٦م اًمتل شمزيد ومٞمٝم٤م درضم٦م طمرارة ُمٞمـ٤مه ؾمـٓم  اًمبحـر قمــ 

٠مرضار ضمسٞمٛم٦م ًمألٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م درضم٦م ُمئقي٦م. ويٛمٙمـ هلذه إقم٤مصػم اًمتسب٥م سم 26.5

رر سمـ٤مًمبٜمك آضمتامقمٞمـ٦م. ويِمـػم حتٚمٞمـؾ ـاًمس٤مطمٚمٞم٦م واجلزري٦م، ٟم٤مهٞمؽ قمـ إحل٤مىمٝم٤م اًمْم

ًمتٙمرار إقم٤مصػم اعمداري٦م ذم اعمحٞمط إـمٚمز إمم أن طمدوصمٝم٤م ُمٜمذ ُمٓمٚمع هـذا اًم٘مـرن 

قم٤مم. ويٕمزى  100ىمد شمْم٤مقمػ ُمرشملم ذم اًمسٜم٦م اًمقاطمدة ىمٞم٤مؾم٤ًم سمام يم٤من قمٚمٞمف ىمبؾ ٟمحق 

هذه اًمزي٤مدة قمغم إرضم  إمم ارشمٗم٤مع درضم٦م طمرارة اعمٞم٤مه اًمسٓمحٞم٦م ًمٚمبحر وشمبدل  ؾمب٥م

أٟمامط اًمري٤مح، وذًمؽ شمزاُمٜم٤ًم ُمع اًمتٖمػمات اعمٜم٤مظمٞمـ٦م اًمٕم٤معمٞمـ٦م. وًمـقطمظ أيْمـ٤ًم طمّمـقل 

ريـ ـزي٤مدة ذم شمٙمرار شمٚمؽ إقم٤مصػم وذم ؿمدهت٤م ظمالل اًمرسمع إظمػم ُمـ اًم٘مـرن اًمٕمِمـ

  
 عند ارتؾاع منزوب البخر                                منزوب البخر الخالً 

 زم بؾعل اِختباس الخراري 011- 01بنػّديش عرضٌ للػرق بمجاه البخر إذا ما ارتؾع بمنزوب  زتكون
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ي وضمٜمقسمـف اًمٖمـريب وذم اعمحـٞمط اهلٜمـدي، إذ ذم حمٞمٓم٤مت أظمرى، يمِمامل اعمحٞمط اهلـ٤مد

 ازدادت سمِمٙمؾ يمبػم إقم٤مصػم اعمداري٦م ُمـ اًمٗمئ٦م اًمراسمٕم٦م واخل٤مُمس٦م. 

إن اًمزي٤مدة ذم شمٙمرار إقم٤مصـػم اعمداريـ٦م 

اًمِمديدة ُمـ٤م هـق إٓ ُمٔمٝمـر واطمـد ُمــ ُمٔمـ٤مهر 

اًمٓم٘مس اًمٕمٜمٞمػ اًمتـل ؿمخّمـتٝم٤م اهلٞمئـ٦م اًمدوًمٞمـ٦م 

 ًمٚمتٖمػمات اعمٜم٤مظمٞمـ٦م وأىمـرت أهنـ٤م أظمـذت شمـزداد

شمٙمرارًا وقمٜمٗم٤ًم وُمس٤مطم٦ًم ذم اًمٕمديد ُمـ أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل 

ريـ. أُمـ٤م اعمٔمـ٤مهر ـظمالل اًم٘مرن احلـ٤مدي واًمٕمِمـ

إظمرى ومتتٛمثؾ سمزي٤مدة ُمقضم٤مت احلر اًم٘م٤مئظ وُمقضم٤مت اجلٗمـ٤مف وإُمٓمـ٤مر اًمٖمزيـرة. 

(، إيٗمـ٤من 1992(، أٟمـدرو )1989وُم٤م إقم٤مصػم اعمداري٦م اًمٕمٜمٞمٗم٦م يم٢مقمّمـ٤مر هقهمـق )

(، ومْماًل قمـ اًمٙمثـػم 2005وريت٤م )مجٞمٕمٝم٤م طمدصم٧م ذم اًمٕم٤مم (، يم٤مشمريٜم٤م، ويٚمام، 2004)

، إٓ دًمٞمؾ قمغم أن 1999 - 1990ء اًمتل رضسم٧م أورسم٤م ًمٚمٗمؽمة ُمـ اًمٕمقاصػ اهلقضم٤م

فم٤مهرة آطمتب٤مس احلراري إٟمام سمدأت شمؽمك أصمرًا واوح٤ًم ٓ يٛمٙمـ ٟمٙمراٟمـف ذم اًمٓمبٞمٕمـ٦م 

 واعمجتٛمع اًمبنمي قمغم طمّد ؾمقاء. 
 

 أظئلت للمشاحعت واإلاىاقؽت

أطمدث اإلٟمس٤من شمٖمٞمػمات ضمسٞمٛم٦م ذم اًمٖمالف اجلقي، ُمٜمٝم٤م شمآيمؾ ـمب٘م٦م إوزون  -1

واًمتٖمػم ذم اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز اعمٜمٕمٙمس. خلّص، ذم ٟم٘م٤مط واوح٦م، أسمرز اًمت٠مصمػمات 

 اًمبنمي٦م ذم ذًمؽ.

أيمت٥م ُم٘م٤مًٓ ُمّريمزًا قمـ دور اإلٟمس٤من ذم شمٖمٞمػم ُمٜم٤مخ وؾمط أؾمٞم٤م قمؼم ىمٞم٤مُمف  -2

 ٛمّم٤مدر ُمٙمتبٞم٦م أو إًمٙمؽموٟمٞم٦م(. سمتجٗمٞمػ سمحر إورال. )أؾمتٕمـ سم

ُم٤م اعم٘مّمقد سمٖم٤مزات اًمدومٞمئ٦م  وُم٤م هل أٟمقاقمٝم٤م  وُم٤م وم٤مئدهت٤م ورضره٤م  وأي٤ًم ُمٜمٝم٤م  -3

 سمرأيؽ أيمثر ظمٓمرًا قمغم اًمبٞمئ٦م 

 
 
 

 تعد األعاشجر المداريٌ العمّقٌ.. أكثر
 مظاهر اِختباس الخراري رعبًا وتدمجراً 
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يمٞمػ حيدث آطمتب٤مس احلراري  وعم٤مذا يٕمد ُمِمٙمٚم٦م قمقيّم٦م سمحد ذاشمف  قمزز  -4

 إضم٤مسمتؽ سمٛمرشمسؿ ىمدر اعمستٓم٤مع.

 ُمـ همػمه٤م ًمت٠مصمػمات آطمتب٤مس احلراري حتسس٤ًم أيمثر  عم٤مذا شمٕمد اًمٕمروض اًمٕمٚمٞم٤م -5

يِمٙمؾ ذوسم٤من ضمٚمٞمد اًم٘مٓمبلم اجلٜمقيب واًمِمامزم وضمٚمٞمد اًمثالضم٤مت اجلبٚمٞم٦م وذوسم٤من  -6

ُمٜم٤مـمؼ اًمّم٘مٞمع اًمدائؿ سمٗمٕمؾ آطمتب٤مس احلراري يم٤مرصم٦م يمؼمى ًمٙمقيم٥م إرض. 

 أذح أوضمف هذه اًمٙم٤مرصم٦م واٟمٕمٙم٤مؾم٤مت طمدوصمٝم٤م قمغم اًمبٞمئ٦م.

 راسمٓم٦م سملم اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل واًمٜم٘مص اعمتقىمع ذم اعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُم٤م اًمٕمالىم٦م اًم -7

يمٞمػ يتحرر اًمٙمرسمقن ُمـ اًمؽمسم٦م  وُم٤م ظمٓمقرة ذًمؽ ذم اًمتسب٥م سمٛمزيد ُمـ  -8

 آطمتب٤مس احلراري 

 سملّم أوضمف ُمٕم٤مٟم٤مة اعمٜم٤مـمؼ اجل٤موم٦م وؿمبف اجل٤موم٦م ُمـ اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل. -9

ٞم٦م ذم ئ٤مٞمشمٖمػم اًمتٗم٤مقمالت اًمٙمٞمٛم يمٞمػ يٙمقن آطمتب٤مس احلراري ُمس١موًٓ قمـ -10

 اًمٖمالف اجلقي  وُم٤م ظمٓمقرة ذًمؽ قمغم ضمق اعمدن سمِمٙمؾ ظم٤مص 

ُم٤م هل أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اعمتقىمٕم٦م ًمالطمتب٤مس احلراري قمغم ُمٞم٤مه اًمبح٤مر واعمحٞمٓم٤مت   -11

 أيمت٥م ُم٤م يٗمل قمـ ذًمؽ.

عم٤مذا ازداد شمٙمرار طمدوث إقم٤مصػم اعمداري٦م اًمٕمٛمالىم٦م واؿمتدت قمٜمٗم٤ًم واشمسٕم٧م  -12

 سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ ذم أوٟم٦م إظمػمة  أذيمر شمٗمسػمًا قمٚمٛمٞم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم ًمذًمؽ. ٟمٓم٤مىم٤مً 

  

* * * 
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 الفصل التاسع
 مؽهلت خعاسة الخىىع ألاحيائي

 

، هل ظمس٤مرة اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل. إذ أن أظمرى يٕمرض اًمٗمّمؾ احل٤مزم عمِمٙمٚم٦م سمٞمئٞم٦م ُم٘مٚم٘م٦م

سمٛمث٤مسم٦م  وم٘مدان يمقيم٥م إرض ًمتٜمققمف إطمٞم٤مئل اًمذي يِمٙمؾ ؿمبٙم٦م احلٞم٤مة، ؾمٞمٙمقن

اًمراهٜم٦م. ؾمٜمتٜم٤مول ُمٕمٜمك  ةقشمػماًمقمغم ذًمؽ ومٞمام ًمق اؾمتٛمر  سمرُمتفاوٛمحالل ًمٚمقضمقد 

اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل أوًٓ، صمؿ ٟمٕمرض ًمٚمتٝمديدات اًمتل شمقاضمف اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل، وٟمحدد 

 سمٕمض إٟمقاع اعمٝمددة سم٤مٟٓم٘مراض، ُمع سمٞم٤من عمٔم٤مهر ذًمؽ اًمتٝمديد وأُمثٚم٦م قمديدة قمٜمف.  
 

 حيائي معنى خعاسة الخىىع ألا 
 

 Biodiversityًم٘مد سم٤مشم٧م ظمس٤مرة اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل 

loss وهق اصٓمالح يٕمٜمل وم٘مدان شمٕمدد اًمٙم٤مئٜمـ٤مت ،

احلٞم٦م وشمٜمققمٝم٤م ووضمقده٤م، متثؾ ُمِمٙمٚم٦م سمٞمئٞم٦م حمـط 

ضمدل يمبػم ذم أوٟم٦م إظمػمة. ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمٜم٤م 

ٟمٕمٞمش ذم يمقيم٥م يتسؿ سمـ٤محلراك اعمسـتٛمر سمحٙمـؿ 

٤مئٞمــ٦م إمم ـمبٞمٕمتــف، طمٞمــ٨م شمتٕمــرض إٟمــقاع إطمٞم

آٟم٘مراض وإٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م إمم اًمتٖمػم، وم٢من اًمتٜمقع 

إطمٞم٤مئل أصب  ىمْمٞم٦م حمؾ ىمٚمؼ يمبػم ٕن أومٕم٤مل اإلٟمس٤من شمـ١مدي إمم ظمسـ٤مرشمف سمـقشمػمة 

همػم ُمسبقىم٦م. وم٘مد راومؼ اًمزي٤مدة اًمٙمبػمة واًمنيٕم٦م ذم قمديـد اًمسـٙم٤من ظمـالل اًم٘مـرون 

صـقرة أظمـرى وذًمـؽ ًمّمـ٤مًم   إظمػمة اشمس٤مع جم٤مل شمٖمٞمػم إٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م وشمبدهل٤م إمم

اًمزراقم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمبنمي٦م. ذم اًمقىم٧م ذاشمـف، ومـ٠من هٜم٤مًمـؽ اًمٕمديـد ُمــ 

٦م شم٘مـػ وراء شمٕمـرض يمثـػم ُمــ ـاحل٤مٓت اعمقصم٘م٦م اًمتل شمثب٧م سم٠من اًمٜمِمـ٤مـم٤مت اًمبنميـ

 إٟمقاع ًمالٟم٘مراض، وهق ُم٤م ؾمٜم٠ميت قمٚمٞمف ذم هذا اًمٗمّمؾ. 

 
 

 األخجاء يعنً التنوع األخجاًُ.. تعدد أنواع
 تسكل يؽً منطقٌ معجنٌ بخجث والبجُات 

  ترابطًا وثجقاً بجنوا ؽجما 
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ع إطمٞم٤مئل )أو ُم٤م يسٛمك قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمتٕمريػ اًمدىمٞمؼ ًمٙمٚمٛم٦م اًمتٜمق

( ُم٤مزال خمتٚمٗم٤ًم قمٚمٞمف، ومٛمـ Biological biodiversityأطمٞم٤مٟم٤ًم سم٤مًمتٜمقع اًمبٞمقًمقضمل 

اعمٛمٙمـ شمٕمريٗمف قمٛمقُم٤ًم قمغم أٟمف قمب٤مرة قمـ إضمٜم٤مس وإٟمقاع إطمٞم٤مئٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م 

اًمبٞمئٞم٦م، سمحس٥م شمرشمٞمبٝم٤م إمم صمالصم٦م ُمستقي٤مت رئٞمس٦م وٛمـ اًمتٜمٔمٞمؿ إطمٞم٤مئل. ويّمٜمػ 

س٤من أيْم٤ًم يمٕمٜمٍم ُمٜمٗمّمؾ ذم شمٕمريٗم٤مهتؿ، ومٞمسٛمقن ذًمؽ سم٤مًمتٜمقع إطمٞم٤مئل اًمبٕمض اإلٟم

. وشمٕمّرف اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل هذا اعمّمٓمٚم  Cultural biodiversityاحلْم٤مري 

اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م وأؿمٙم٤مهل٤م، ًمتِمٛمؾ إٟمقاع اًمؼمي٦م "أٟمف قمب٤مرة قمـ 

. "ٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م اعم٤مئٞم٦م واعمجتٛمٕم٤مت اًمبٞمئٞم٦مواًمبحري٦م وُم٤م سمٞمٜمٝمام إو٤موم٦م إمم همػمه٤م ُمـ إٟم

أُم٤م اًمتٜمقع اجلٞمٜمل ومٞمِمٛمؾ اًمتب٤ميـ ُم٤م سملم إومراد وُم٤م سملم اجلامقم٤مت وٛمـ ٟمقع أطمٞم٤مئل 

. وقمغم هذا وم٠من اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل يٕمٜمل إٟمقاع اعمختٚمٗم٦م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت Speciesُمٕملم 

ُم٤م شمٜمقع إٟمٔمٛم٦م واًمٜمب٤مشم٤مت وأؿمٙم٤مل احلٞم٤مة إظمرى اعمقضمقدة وٛمـ ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م. أ

 اًمبٞمئٞم٦م ومٞم٘مّمد سمف شمٕمدد اًمبٞمئ٤مت اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اعمقضمقدة ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ اعمٜم٤مـمؼ.
 

 التهذًذاث التي جىاحه الخىىع ألاحيائي
 

طملم شمتٕمرض إٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م إمم شمٖمػمات، وم٠من إٟمقاع إطمٞم٤مئٞم٦م يٛمٙمـ أن شمٜم٘مرض ذم 

ؿ قمـغم ُمـر اًمـزُمـ، فمؾ اًمٔمروف اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ُمٜم٤مخ إرض ذم شمٖمػم دائـ

وأن اعمجتٛمٕم٤مت اًمٜمب٤مشمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م أُم٤م أهن٤م ىمد يمٞمٗم٧م ٟمٗمسٝم٤م هلذه اًمتٖمػمات أو واضمٝم٧م 

. وىمد شمتٕمرض إٟمقاع ًمالٟم٘مراض أيْم٤ًم سمسب٥م جمٛمققمـ٦م Extinctionظمٓمر آٟم٘مراض 

ُمـ اًمٔمروف اًمٓمبٞمٕمٞم٦م إظمرى همػم اعمٜم٤مخ، يمـ٤محلقادث اًمٙم٤مرصمٞمـ٦م اعمٗم٤مضمئـ٦م أو سمسـب٥م 

أظمرى أو سمسب٥م إُمراض أو آومؽماس. واحل٘مٞم٘م٦م، ُمثٚمام يذيمر أطمد  اعمٜم٤مومس٦م ُمع أٟمقاع

% 99آٟم٘مراض يٕمد ضمزءًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ُمـ اًمٓمبٞمٕمـ٦م، إذ أن أيمثـر ُمــ "قمٚمامء إطمٞم٤مء، أن 

 . "ُمـ مجٞمع إٟمقاع اًمتل قم٤مؿم٧م ذم اعم٤ميض هل ُمٜم٘مرو٦م أن
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 إن اًمدراؾم٤مت اعمٕمتٛمدة قمغم اًمسجؾ إطمٗمقري، اًمذي يٕمـد أرؿمـٞمٗم٤ًم ـمبٞمٕمٞمـ٤مً 

يـقم يمـ٤من وىمتٝمـ٤م  ،ممت٤مزًا حل٤مٓت آٟم٘مراض، سمٞمٜم٧م أن اًمٕمّمقر اجلٞمقًمقضمٞم٦م اًمٓمقيٚمـ٦م

يم٤مٟم٧م شمتخٚمٚمٝم٤م قمـغم ُمـ٤م يبـدو أطمـداث  ،اٟم٘مراض إٟمقاع جيري سمقشمػمة واطمدة شم٘مريب٤مً 

ُمٚمٞمـقن ؾمـٜم٦م إظمـػمة ُمــ شمـ٤مريخ  570يم٤مرصمٞم٦م اٟمٓمقت قمغم اٟم٘مراض ؿمـ٤مُمؾ. ومٗمـل 

يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ىمْم٧م قمغم  إرض وىمٕم٧م مخس٦م طمقادث اٟم٘مراض ؿم٤مُمؾ، يٕمت٘مد أن

% ُمــ إطمٞمـ٤مء اًمبحريـ٦م. وطمـدث 60أيمثر ُمـ 

ىمبؾ ٟمحـق  Permainأقمٜمٗمٝم٤م ظمالل اًمٕمٍم اًمؼمُمل 

ؾمٜم٦م ظمٚم٧م، ومٞمام وىمٕمـ٧م أطمـدصمٝم٤م ذم ُمٚمٞمقن  245

ىمبـؾ ٟمحـق  Cretaceousر اًمٙمريت٤مد ـهن٤مي٦م اًمٕمّم

اًمديٜم٤مصـقرات ومٞمـف شمٕمرو٧م  إذؾمٜم٦م، ُمٚمٞمقن  65

 هن٤مئٞم٤ًم.واًمٕمديد ُمـ إطمٞم٤مء إظمرى ًمالٟم٘مراض 

أُم٤م ذم اًمقىم٧م اًمراهـ، ومٝمٜم٤مًمؽ ظمِمٞم٦م يمبـػمة ُمــ طمـدوث اٟم٘مـراض ؿمـ٤مُمؾ 

أظمر، يٙمقن سمٜمل اًمبنم اًمالقم٥م اًمرئٞمس ومٞمف. وُمع أٟمٜم٤م ًمـٞمس قمـغم ي٘مـلم شمـ٤مم سم٤معمٕمـدل 

ـ اعمٛمٙمـ شمِمـخٞمص ؾمـت٦م أؾمـب٤مب رئٞمسـ٦م اًمذي جيري سمف اٟم٘مراض إطمٞم٤مء طم٤مًمٞم٤ًم، ومٛم

 أيت: ظمس٤مرة اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق شمسٝمؿ ذم 

ر وُمٕمـدل اؾمـتٝماليمٝمؿ ًمٚمٛمـقارد ـارشمٗم٤مع ُمٕمدل اًمٜمٛمق اًمسـٙم٤مين ًمبٜمـل اًمبِمـ -1

 اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ارشمٗم٤مقم٤ًم يمبػمًا.

 حمدودي٦م اًمقاردات احل٤مًمٞم٦م اعمت٠مشمٞم٦م ُمـ اًمزراقم٦م واًمٖم٤مسم٤مت واًمثروة اًمسٛمٙمٞم٦م.   -2

 ومِمؾ اًمٜمٔمؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم شم٘مدير ىمٞمٛم٦م اًمبٞمئ٦م وُمقارده٤م. -3

عمٜمــ٤مومع اعمت٠مشمٞمــ٦م ُمـــ اؾمــتخدام اعمــقارد قمــدم اعمســ٤مواة ذم اعمٚمٙمٞمــ٦م وذم إدارة ا -4

 إطمٞم٤مئٞم٦م وصٞم٤مٟمتٝم٤م. 

 اًم٘مّمقر احل٤مصؾ ذم اعمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وشمٓمبٞم٘م٤مهت٤م.  -5

 
 

 يكونمع أن اِنقراض خالٌ طبجعجٌ.. ؽقد 
 بزبب خدث كارثً مثلما خشل للديناشورات
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وضمقد أٟمٔمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وُم١مؾمسـ٤مشمٞم٦م شمِمـجع قمـغم آؾمـتٖمالل اعمٗمـرط عمـقارد  -6

 اًمٓمبٞمٕم٦م. 

 ألاهىاع اإلاهذدة باالهقشاض
 

٥م إٓ ًمٙمقهنـ٤م يقاضمف سمٕمض إطمٞم٤مء سمِمٙمؾ ظم٤مص ظمٓمر اًمتٝمديد سمـ٤مٟٓم٘مراض ٓ ًمسـب

شمقضمد وٛمـ طمٞمز ضمٖمراذم وٞمؼ، أو ًمٙمقهن٤م شمٕمٞمش وم٘مط ذم ُمـقـمـ ـمبٞمٕمـل واطمـد أو 

سمْمٕم٦م ُمقاـمـ ـمبٞمٕمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، أو ًمٙمقهن٤م شمتقاضمد سم٠مقمداد ىمٚمٞمٚم٦م. وشمٕمرف إطمٞمـ٤مء اًمتـل 

. وهٜم٤مًمـؽ أيْمـ٤ًم قمقاُمـؾ Endemicشمٕمٞمش ذم ُمٙم٤من واطمد وم٘مط سم٤مٕطمٞم٤مء اعمسـتقـمٜم٦م 

رة اًمتـل شمقاضمٝمٝمـ٤م أٟمـقاع ُمٕمٞمٜمـ٦م ُمــ إطمٞمـ٤مء، أظمرى يٛمٙمٜمٝم٤م اًمت٠مصمػم ذم درضم٦م اخلٓمق

 شمتٛمثؾ سم٤مٔيت: 

 .هبقط ُمٕمدٓت شمٙم٤مصمر إطمٞم٤مء 

  وخ٤مُم٦م أضمس٤مم إطمٞم٤مء )اًمتل شمتٓمٚم٥م ذم اعمحّمٚم٦م ُمٙم٤مٟم٤ًم أيمؼم وـمٕم٤مُمـ٤ًم أيمثـر

 مم٤م يسٝمؾ ُمـ قمٛمٚمٞم٦م صٞمده٤م ُمـ ىمبؾ اإلٟمس٤من(.

 .وٕمػ ىم٤مسمٚمٞم٦م إطمٞم٤مء قمغم آٟمتِم٤مر 

 .احل٤مضم٦م إمم سمٞمئ٦م ُمست٘مرة 

 مم اهلجرة ُم٤م سملم سمٞمئ٤مت خمتٚمٗم٦م.احل٤مضم٦م إ 

    .أدراك ظمٓمقرهت٤م ُمـ ىمبؾ اًمبنم 

طمل ُمٕملم ُمـ ٟمـقع ٕظمـر. إذ  يم٤مئـس٤مرة ظمقمـ  اًمٜم٤ممج٦مهذا وشمتب٤ميـ إصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م 

ضم٤مٟم٥م ذم ىمْمٞم٦م آٟم٘مراض يٙمٛمـ ذم أمهٞم٦م سمٕمض إٟمـقاع اًمرئٞمسـ٦م ذم حتديـد  سمرزأن أ

قمٚمٞمف وم٠من ظمس٤مرة ٟمقع رئٞمز ُمٕملم ُمـ ٟمقع أظمر. وصم٤مٟمقي٦م ىم٤مسمٚمٞم٦م سم٘م٤مء قمدد يمبػم ٕطمٞم٤مء 

ىمد يسٗمر سم٤مًمٜمتٞمج٦م قمـ طمدوث ؾمٚمسٚم٦م ُمـ آٟم٘مراو٤مت اعمتت٤مًمٞم٦م. وخيِمك ُمــ وىمـقع 

ُمثؾ هذه احل٤مٓت سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمحنمات آؾمـتقائٞم٦م ُمـثاًل، إذ أن اًمٙمثـػم ُمٜمٝمـ٤م يتٓمٚمـ٥م 

 شمٖمذي٦م ُمـ ؿمٙمؾ ظم٤مص. 
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اضمـف ظمٓمـر سمتقصمٞمؼ إٟمقاع اًمتل شمق IUCNًم٘مد ىم٤مم آحت٤مد اًمدوزم ًمّمقن اًمٓمبٞمٕم٦م 

اًمتٝمديد سم٤مٟٓم٘مراض شمبٕم٤ًم خلٓمقرة اًمتٝمديد اًمذي شمالىمٞمف وىمرهب٤م ُمـ طم٤مومـ٦م آٟم٘مـراض، 

 (.9 – 1)اجلدول   وووٕمٝم٤م وٛمـ ىم٤مئٛم٦م محراء
    

 (: شمّمٜمٞمػ درضم٤مت اٟم٘مراض إٟمقاع إطمٞم٤مئٞم٦م ذم وقء اًم٘م٤مئٛم٦م احلٛمراء9 – 1اجلدول )

 .IUCN  ًمالحت٤مد اًمدوزم ًمّمقن اًمٓمبٞمٕم٦م

 الوصف األحيشئي مرتاة انقراض النوع
 خر فر  من ن ع أحيائا مع .الرأكد يقيناً مب ت آ منقرض 

غري معر ف لن  ج  ه اال باالارناات ان كان نااتاًة أ   اقا يف األار  منقرض من الربية
  حمر   يف مكان غري مكانو ال ايعا السابق ان كان حي اناً.

 من الربية يف القريب العاجل. ي اجو خ راً ،ديداً لالنقراض مهد  للى حن  خ ري
 ي اجو خ راً كارياً لالنقراض من الربية يف ايسرقال القريب.  مهد  باالنقراض
 ي اجو خ راً كارياً لالنقراض من الربية يف ايسرقال اير ا . معرض لالنقراض

 ض لالنقراض.أنو للى  ،ك هتديد ،ديد باالنقراض أ  أنو مهد  أ  معر  للى  ،ك الرهديد باالنقراض
 ليس للى  ،ك الرهديد باالنقراض بعد. أقل قلقاً 

الايانات غري كافية لرصنيفو يف القائمة  حيراج ا شاجو اىل م يد من الاحثة  نقص يف ايعل مات
  لكن ىناك اقراش ب ر شة تصنيفو ضمن القائمة.

 ليس مصنفاً بعد يف القائمة. غري مصنف بعد
 
 

 الخياة الىباجيت والخيىاهيتالتهذًذاث التي جىاحه 
 

إن أهمٚم٥م اًمٕمقاُمؾ اعمٝمددة طم٤مًمٞمـ٤ًم ًمألٟمـقاع اًمٜمب٤مشمٞمـ٦م واحلٞمقاٟمٞمـ٦م إٟمـام هـل ذم طم٘مٞم٘متٝمـ٤م 

طمّمٞمٚم٦م ٕومٕم٤مل سمنمي٦م. وىمد شمٙمقن ُمثؾ شمٚمؽ إومٕم٤مل ُم٘مّمقدة أطمٞم٤مٟمـ٤ًم، يمـام ذم طم٤مًمـ٦م 

اًمّمٞمد، أو همػم ُم٘مّمقدة يمام ذم طم٤مًم٦م حتـقير اًمبٞمئـ٤مت اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م وشمـدُمػمه٤م ُمــ أضمـؾ 

ل إرض ٕهمراض خمتٚمٗم٦م. ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وم٠من اًمٕمديد ُمـ إطمٞم٤مء إٟمام اؾمتٖمال

شمقاضمف أيمثر ُمـ هتديد واطمد، وىمد شمتْم٤مومر سمٕمض اًمتٝمديـدات ُمـع سمٕمْمـٝم٤م اًمـبٕمض: 

ومٛمثاًل ي١مدي إزاًم٦م اًمٖم٤مسم٤مت إمم ضمٕمؾ قمٛمٚمٞم٦م صٞمد اًمثديٞم٤مت أيمثر ؾمٝمقًم٦م. وىمـد شمتبـ٤ميـ 
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إطمٞم٤مء قمغم ُمـر اًمـزُمـ. إذ سمـدأ شمـالر اًمتٝمديدات أيْم٤ًم اًمتل شمقاضمف ٟمققم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمـ 

، وهق ٟمب٤مت ـمٗمـٞمكم يتقاضمـد ذم ٟمٞمقزيٚمٜمـدا، Trilepidea adamstiٟمب٤مت اهلدال اًمدسمؼ  

سمٕمدُم٤م شم٘مٚمّم٧م ُمس٤مطم٤مت ُمقـمٜمف اًمٓمبٞمٕمل سمٗمٕمؾ قمٛمٚمٞم٤مت حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت، أوًٓ ُمــ 

ىمبؾ اًمسٙم٤من إصٚمٞملم وُمـ صمؿ سمقشمػمة ُمتس٤مرقم٦م ُمـ ىمبؾ اعمسـتقـمٜملم اًمؼميٓمـ٤مٟمٞملم ذم 

اظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم. وطمّمؾ أن شمٕمرو٧م ُمستٕمٛمرات هـذا اًمٜمبـ٤مت ًمٚمـتالر أو

أيمثر وم٠ميمثر سمٗمٕمؾ ممتٝمٜمل اجلٛمع وآًمت٘م٤مط ويمذًمؽ سمٗمٕمؾ شمٕمرض اًمٓمٞمقر اًمتـل يم٤مٟمـ٧م 

شم٘مقم سمٜمنم سمذوره إمم اًمتٜم٤مىمص ذم أقمداده٤م سمٕمد إزاًم٦م اًمٖم٤مسم٤مت. وىمد شمـؿ اًم٘مْمـ٤مء قمـغم 

اًمِمـامًمٞم٦م ًمٜمٞمقزيٚمٜمـدا ذم اًمٕمـ٤مم  آظمر ُم٤م شمب٘مك ُمـ هذا اًمٜمب٤مت ُمــ قمـغم وضمـف اجلزيـرة

ٚم٥م قمٛمـدًا ُمــ ، طمٞم٨م اًمتٝمٛمتٝم٤م طمٞمقان إسمقؾمقم ذي اًمذيؾ اًمٙمثٞمػ اًمذي ضُم 1954

أؾمؽماًمٞم٤م ظمالل ؾمتٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ُمــ 

أضمؾ اعمت٤مضمرة سمٗمرائف. وقمغم اًمرهمؿ ُمــ أن ـمبٞمٕمـ٦م 

اًمتٝمديدات ىمد شمتسؿ سم٤مًمتٕم٘مٞمـد واًمتبـ٤ميـ ذم يمثـػم 

( يبـلم إمهٞمـ٦م 9 - 1ُمـ إطمٞم٤من، وم٠من اًمِمٙمؾ )

اًمٜمسبٞم٦م ًمبٕمض اًمتٝمديدات اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمقاضمٝمٝم٤م 

ــديٞم٤مت ذم أؾمــؽماًمٞم٤م  ــقر ذم اًمٕمــ٤ممل واًمث ُمــثاًل اًمٓمٞم

 وإُمريٙمتلم سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م. 

 
 

 (: أهؿ اًمتٝمديدات اًمتل شمقاضمف اًمثديٞم٤مت واًمٓمٞمقر.9 – 1اًمِمٙمؾ )

 
 

 انقرض نبات الودال الدبق من نجوزيلندا
 بزبب األؽعال البسريٌ بالدرجٌ الرُجزٌ
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إمم إن يمؾ هذه إؾمب٤مب اًمبنمي٦م اعم١مدي٦م إمم زوال إٟمقاع يرضمع شم٤مرخيٝم٤م 

اعم٤ميض. ومٗمل سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمثاًل أدى شمْم٤مومر قمٛمٚمٞم٤مت اًمّمٞمد وشمدُمػم اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م سمسب٥م 

حتٓمٞم٥م اًمٖم٤مسم٤مت إمم اظمتٗم٤مء اًمٙمثػم ُمـ إٟمقاع احلٞمقاٟمٞم٦م إصٚمٞم٦م قمغم ُمر ُمئ٤مت 

  اًمسٜملم.

(، وم٠من أيمثر اجلٝم٤مت ذم اًمٕم٤ممل اًمتل يقاضمف 9 – 2وُمثٚمام ئمٝمر ُمـ اًمِمٙمؾ )

ٞمٝم٤م )اًمٚمقن إمحر( شمؽميمز ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمتحرضة ُمـ أُمريٙم٤م اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل هتديدًا وم

بف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م وذم اًمِمامًمٞم٦م وأوروسم٤م وذم سمٕمض أرضم٤مء ىم٤مرة أؾمٞم٤م ٓؾمٞمام اًمّملم ؿم

 ومري٘مٞم٤م وأؾمؽماًمٞم٤م، وذًمؽ ٕؾمب٤مب قمدة ؾمٜم٠ميت قمغم ذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.أأضمزاء ُمـ 

 

 

 

 

 
 

 اًمٕم٤ممل.(: درضم٤مت هتديد اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل طمقل 9 – 2اًمِمٙمؾ )
 

 مظاهش تهذًذ الخىىع ألاحيائي
 

 جذمير اإلاىاطً الطبيعيت
يٕمد شمدُمػم اًمبٞمئ٤مت اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ُمـ أظمٓمر اًمتٝمديدات اًمتل شمقاضمف اًمتٜمقع إطمٞمـ٤مئل، ومـٞمام 

شمٕمد اًمتجزئ٦م واًمتدهقر، اًمٚمذان هم٤مًمب٤ًم ُم٤م يٙمقٟم٤من ٟمذيرًا سمحّمقل دُمـ٤مر ؿمـ٤مُمؾ ٓطمـؼ، 

عمـقـمـ اًمٓمبٞمٕمـل وشمـدهقره يٛمثـؾ ؾمببلم ُمٝمٛملم يدقمقان ًمٚم٘مٚمـؼ أيْمـ٤ًم. إن شمـدُمػم ا
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اًمتٝمديد إيمؼم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٓمٞمقر واًمثديٞم٤مت واًمٜمب٤مشم٤مت، ـمب٘م٤ًم ًمٚم٘م٤مئٛم٦م احلٛمراء اعمٕمدة ُمـ 

 يـ١مصمر وهـق ،(9 – 1 اًمِمٙمؾ)أٟمٔمر  2004ىمبؾ آحت٤مد اًمدوزم ًمّمقن اًمٓمبٞمٕم٦م ذم قم٤مم 

 تاًمثديٞم٤م ُمـ% 86 ذم أيْم٤مً  و سم٤مٟٓم٘مراض، اعمٝمددة اًمٓمٞمقر جمٛمقع ُمـ% 86 طمقازم ذم

 .  اًمؼمُم٤مئٞم٤مت ُمـ% 88 و

ذم اًمٕمديد ُمـ اًمبٚمدان، ٓؾمٞمام ذم اجلـزر، 

اًمتل شمٕم٤مين ُمـ يمث٤موم٤مت سمنمي٦م قم٤مًمٞم٦م، حلـؼ اًمـدُم٤مر 

سمٛمٕمٔمؿ سمٞمئ٤مت اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م سمسب٥م اؾمـتٖمالهل٤م 

ًمٚمزراقم٦م أو ًمٚمرقمل أو ًمٖمرض آؾمتٞمٓم٤من وشمقـملم 

سمٚمـدًا ُمــ أصـؾ  49اًمّمٜم٤مقم٤مت. وُيٕمت٘مد أن ٟمحق 

آؾمتقائٞم٦م ذم إومري٘مٞم٤م وأؾمٞم٤م،  سمٚمدًا ُمـ اًمبٚمدان 61

ومري٘مٞم٤م آؾمـتقائٞم٦م، شمـؿ أُمـ ُمقاـمٜمٝم٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. ومٗمل سمٚمدان % 50ىمد ظمنت أيمثر ُمـ 

% ُمـ ُمقاـمٜمٝم٤م اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م إصـٚمٞم٦م، وسمٛمٕمـدٓت شمـدُمػم ُمرشمٗمٕمـ٦م سمِمـٙمؾ 65ظمس٤مرة 

ــ٤م ) ــ٤م )89ظمــ٤مص ذم يمــؾ ُمـــ: هم٤مُمبٞم ــدا )87%(، ًمٞمبػمي ــدي 87%(، رواٟم %(، سمقرٟم

. أُم٤م ذم سمٚمدان أؾمٞم٤م آؾمتقائٞم٦م وم٘مد يم٤من إمجـ٤مزم اخلسـ٤مرة %(85%(، وؾمػماًمٞمقن )86)

%(، 97%، ُمع وضمقد ُمٕمدٓت ظمس٤مرة ظمٓمػمة ذم يمؾ ُمـ هقٟمـغ يمقٟمـغ )68سمحدود 

 %(. 80%( واهلٜمد )80%(، ومٞمتٜم٤مم )83%(، ؾمػمٟٓمٙم٤م )94سمٜمٖمالديش )

إن اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م شمقاضمف اًمتدُمػم سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝمـ٤م ُمــ هم٤مسمـ٤مت ُمداريـ٦م 

 Mangroveرضم٤مٟمٞمـ٦م وأرايض رـمبـ٦م وهم٤مسمـ٤مت اًم٘مـرم )اعمـ٤مٟمٖمروف ُمٓمػمة وؿمٕم٤مب ُم

forest ،ويٕمد ذًمؽ أُمرًا ظمٓمػمًا ٕن شمٚمؽ اًمبٞمئ٤مت شمزظمر سمتٜمقع طمٞم٤ميت ه٤مئؾ. وقمٚمٞمـف ،)

وم٠من ُمٕمٔمؿ آٟم٘مراو٤مت اًمتل شمقاضمٝمٝم٤م إٟمقاع ذم اًمقىم٧م احل٤مرض قمغم يد اإلٟمس٤من إٟمام 

رات ذم صـدارة إٟمـقاع ـِمـحتدث ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمٖم٤مسم٤مت آؾمتقائٞم٦م اعمٓمػمة، وشم٘مـع احل

اعمٝمددة سم٤مًمزوال ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ. وُمـع هـذا، شمقاضمـف ُمـقاـمـ ـمبٞمٕمٞمـ٦م أظمـرى ظمٓمـر 

 اًمتدُمػم قمغم ىمدم اعمس٤مواة. 

 
 
 

 يعد تدمجر المواطن الطبجعجٌ.. أهم عامل
 مزبب لذزارة التنوع األخجاًُ
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هٜم٤مًمؽ أُمثٚم٦م يمثػمة قمغم وىمقف أٟمقاع أطمٞم٤مئٞم٦م قمـغم طم٤مومـ٦م آٟم٘مـراض سمسـب٥م 

٤مت ذات وم٘مداهن٤م عمقاـمٜمٝم٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. ومٗمل سمريٓم٤مٟمٞم٤م، ُمثاًل، أدى شمدُمػم ٟمب٤مشمـ٤مت اًمسـحٚمبٞم

اعمٝمددة سم٤مٟٓم٘مراض إمم شم٘مٚمّمٝم٤م قمغم ٟمحـق ظمٓمـػم  Orchis morio  إضمٜمح٦م اخلرضاء

. أُمـ٤م قمـغم 1992و  1932% ُمـ ُمٜمـ٤مـمؼ اعمـروج ُمـ٤م سمـلم اًمٗمـؽمة 40سمٕمدُم٤م شمالؿمك 

اًمّمٕمٞمد اًمدوزم، وم٘مد قم٤مٟمك أيْم٤ًم واطمد ُمـ أؿمٝمر إٟمقاع اعمٝمددة سمـ٤مٟٓم٘مراض، وهـق 

اًمبنمـي٦م اعمتّمـ٤مقمدة عمقـمٜمـف اًمتج٤موزات ، ُمـ Ailuropoda meanoleucaدب اًمب٤مٟمد 

ٕمٚمٞم٤م ل. إذ يم٤من هذا احلٞمقان يقضمد يقُم٤ًم ُم٤م ذم يمؾ اعمٜم٤مـمؼ اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٕمروض اًماًمٓمبٞمٕم

أن سمـ٤مت قده ُمـ اًمّملم وُم٤م سمٕمـده٤م، ًمٙمــ وضمـ

قمغم سمْمٕم٦م ُمقاىمع سمـ٤مًم٘مرب ُمــ ُم٘م٤مـمٕمـ٦م  اً ُم٘متٍم

. إذ يم٤من اقمتامد طمٞمـقان اًمب٤مٟمـد Chengduشمِمٜمٖمدو 

ٞمـزران ذم ـمٕم٤مُمـف، جيـؼمه ذم اًمِمديد قمغم ٟمب٤مت اخل

سمٕمض إطمٞم٤من قمغم اًمٜمزول إمم اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمخٗمْمـ٦م 

قمٜمد اٟمتٝم٤مء ُمقؾمؿ ٟمٛمق اخلٞمزران، وهٜم٤مًمؽ يّمـب  

 هذا احلٞمقان اجلب٤من واخلجقل قم٤مدًة ذم ُمقاضمٝم٦م ُمب٤مذة ُمع سمٜمل اًمبنم. 

أُم٤م دمزئ٦م اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ومٝمل ٓ شمٕمٜمل اًمت٘مٚمص ذم ُمس٤مطم٦م اعمقـمـ ومحس٥م، 

تــ٠مصمػم ذم قمٛمٚمٞمتــل اٟمتِمــ٤مر إطمٞمـ٤مء واؾمــت٘مراره٤م ُمـــ ضمٝمــ٦م، وحمدوديــ٦م سمـؾ أيْمــ٤ًم اًم

اعمس٤مطم٤مت اًمتل شمبح٨م ومٞمٝم٤م قمـ ـمٕم٤مُمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى. ومتجزئـ٦م ُمـقـمـ اًمب٤مٟمـدا ٓ 

شمٕمد جمرد هتديد ًمٕمدد أؿمج٤مر اخلٞمزران اعمتب٘مٞم٦م، ذًمؽ أن إقمداد اًم٘مٚمٞمٚم٦م واعمٜمٕمزًم٦م ُمـ 

ام سمٞمٜمٝم٤م إذا ُم٤م شمٗمرىم٧م قمـ سمٕمْمـٝم٤م. آؾمتٞمالد ومٞمقمدم طمٞمقان اًمب٤مٟمدا شمقاضمف أيْم٤ًم ظمٓمر 

ويٛمٙمـ هلذا إُمر أن ي٘مـقد إمم وـٕمػ اعمٜم٤مقمـ٦م ُمــ إُمـراض وقمـدم اًمتـ٠مىمٚمؿ ُمـع 

اًمتٖمػمات اًمبٞمئٞم٦م، وشمٜم٤مىمص ُمٕمدٓت اإلٟمج٤مب. وشمٕمٛمـؾ اًمتجزئـ٦م أيْمـ٤ًم قمـغم زيـ٤مدة 

اعمخ٤مـمر اعمت٠مشمٞم٦م ُمـ أطمداث ُمثؾ احلرائؼ وإُمراض وُمـ اًمٖمزو ُمـ ىمبؾ اعمٜم٤مومسلم أو 

ؾملم. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، يٕمـزى آٟمخٗمـ٤مض اًمـذي ؿمـٝمدشمف ُمـ١مظمرًا أقمـداد ُمـ اعمٗمؽم

 
 
 

 لذطر  ب الباندا.. أكثر الخجوانات المعرضٌد
  بزبب تدمجر موطنوا الطبجعً اِنقراض
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زيـ٤مدة آومـؽماس واًمتٓمٗمـؾ اًمـذي حيـدث ذم عمٖمردة ذم أُمريٙمـ٤م اًمِمـامًمٞم٦م إمم اًمٓمٞمقر ا

أقمِم٤مؿمٝم٤م اعمقضمقدة ذم ُمٜم٤مـمؼ جمزئ٦م. وشمٔمٝمر ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٤مت طمقل اًمٕمالىمـ٦م ُمـ٤م سمـلم 

سم٠من قمدد إٟمـقاع يـرشمبط ارشمب٤مـمـ٤ًم إٟمقاع واعمس٤مطم٦م اًمتل أضمري٧م قمغم اجلزر اعمحٞمٓمٞم٦م 

 ُمب٤مذًا سمٛمس٤مطم٦م اعمٜمٓم٘م٦م اعمجزئ٦م.

شمبلم إسمح٤مث اًمتل أضمري٧م ذم هم٤مسم٤مت إُم٤مزون اًمؼمازيٚمٞمـ٦م طمـقل ظمٜمـ٤مومس 

اًمروث )أسمق اجلٕمؾ( أن هذه إطمٞم٤مء شمتـ٠مصمر سمِمـٙمؾ يمبـػم سمٕم٤مُمـؾ اًمتجزئـ٦م، إذ يم٤مٟمـ٧م 

٤مومس وسمٙمث٤مومـ٤مت ىمٚمٞمٚمـ٦م اعمٜم٤مـمؼ اًمّمٖمػمة اعمجزئ٦م ُمـ اًمٖم٤مسم٦م شمْمؿ أٟمقاقم٤ًم أىمؾ ُمــ اخلٜمـ

ًمٙمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م وسم٠مطمج٤مم أصٖمر إذا ُم٤م ىمٞمس٧م سم٤مخلٜم٤مومس اًمتل شمٕمـٞمش ذم هم٤مسمـ٤مت ممتـدة 

يم٤مئٜم٤ًم رئٞمس٤ًم ذم اًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل اًمٖم٤ميب، وذًمؽ ًمدوره٤م  ظمٜم٤مومس اًمروث إذ شمٕمدهمػم جمزئ٦م. 

يمٛمّمدر ًمٚمٓمٕم٤مم ًمػمىم٤مهت٤م، ذم دومـ اًمروث واجلٞمػ 

ــ٤م ــٝمذم  وامهٞمتٝم ــٞمشمس ــ٤مس يرـؾ وشمس ع دورة اًمٕمٜم

إٟمب٤مت اًمبذور اًمتـل ختـرج ُمـع سمـراز  ذمٖمذائٞم٦م واًم

د ُمــ احلـٞمقاٟم٤مت اًمتل شمتٖمـذى قمـغم اًمـثامر، واحل

شمٗمٌم إُمراض ًمٚمحٞمقاٟم٤مت اًمٗم٘م٤مري٦م ٟمتٞمجـ٦م ىمتـؾ 

 اًمٓمٗمٞمٚمٞم٤مت اًمتل شمٕمٞمش ذم اًمروث. 

يٛمٙمـ ًمٚمتٖمٞمػمات اًمتل جيرهي٤م اإلٟمس٤من قمغم اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م أن شمـ١مدي أيْمـ٤ًم 

ذم اًمٕمٛمٚمٞمـ٤مت  ُمب٤مذ أو همػم ُمب٤مذ ُمـ ـمريؼ اًمت٠مصمػمإمم ظمس٤مرة إٟمقاع، ؾمقاء سمِمٙمؾ 

رسمام يٕمد اًمتٚمقث سم٠مؿمٙم٤مًمف اعمتٕمددة أسمرز ُمِمٙمٚم٦م ذم هذا اعمج٤مل. وهٜم٤م واًمبٞمئٞم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. 

سمٕمض إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ: وم٘مد ًمقطمظ وضمقد شم٠مصمػمات يمٞمامويـ٦م وشمـدهقر واوـ  قمـغم 

شمٕمتٛمد قمـغم اًمـؽمايمؿ اعمخٚمقىم٤مت اًمتل شمٕمتكم ىمٛم٦م اًمسٚمسٚم٦م اًمٖمذائٞم٦م طمٞم٨م إطمٞم٤مء اًمتل 

 ٧م٤مرطم٦م ُمث٤مًٓ قمغم هذه احل٤مًمـ٦م، إذ قم٤مٟمـاحلٞمقي ًمٚمٛمقاد ذم أضمس٤مُمٝم٤م. وشمٕمد اًمٓمٞمقر اجل

أقمداده٤م ُمـ اٟمخٗم٤مض طم٤مد ذم ؾمٜمقات ُم٤م سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمزاُمٜم٤ًم ُمـع زيـ٤مدة 

ذم رىمرىم٦م ىمِمقر اًمبٞمض وُمـ  أصمر، اًمذي DDTاؾمتٕمامل اعمبٞمدات اعمٙمٚمقرة، ٓؾمٞمام ُمبٞمد 

 
 
 

 تتناقص أعداد ذنؾزاء أبو الجعل ذات
 الؾواُد العديدة.. مع تزايد تجزٌُ الػابات
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أؾمٗمر اؾمتخدام  يمامه٤م وهل ذم اًمٕمش وطمدوث شمبدٓت ذم ـمري٘م٦م اًمتٗم٘مٞمس. صمؿ شمٙمن

 طمبٞمبـ٤مت اًمبـذور وذم شمٚم٘مـٞم  ٞم٦م ذم شمٕمٗمـػمُمبٞمدا اًمدًمدريـ وآًمدريـ اًمِمديدّي اًمسٛمّ 

ذم سمريٓم٤مٟمٞمـ٤م، إمم  1956ُمٜمـذ اًمٕمـ٤مم  وهـل ـمري٘مـ٦م ُمتبٕمـ٦م سمٓمري٘مـ٦م اًمٖمٓمـس، همٜم٤ممإ

 يم٤مت. اٟمخٗم٤مض أقمداده٤م سمِمٙمؾ يمبػم ٟمتٞمج٦م ًمزي٤مدة ُمٕمدل اهلال

قمغم هذا، أدى اإلىمـالع قمــ اؾمـتخدام اعمبٞمـدات اعمٙمٚمـقرة ذم اًمٕمديـد ُمــ 

اًمبٚمدان اًمٖمرسمٞم٦م إمم شمزايد أقمداد اًمٓمٞمقر اجل٤مرطم٦م ُمرة أظمرى. ومٗمل سمريٓم٤مٟمٞم٤م، اٟمخٗمْم٧م 

زوضمـ٤ًم ذم  850اًمتـل يم٤مٟمـ٧م شمبٚمـغ ٟمحـق  Falco peregrinusأقمداد اًمّم٘مر اجلـقال  

، ًمٙمٜمف ارشمٗمع جمددًا 1962ط سمحٚمقل اًمٕم٤مم زوضم٤ًم وم٘م 360صمالصمٞمٜم٤مت اًم٘مرن اعم٤ميض، إمم 

 . 1991زوضم٤ًم ذم اًمٕم٤مم  1050سمٕمد ُمٜمع اؾمتخدام اعمبٞمدات إمم 

تٚمــقث اعمٞمــ٤مه سم٠مؿمــٙم٤مًمف اعمختٚمٗمــ٦م شمــ٠مصمػم طمــدي قمــغم اًمٜمب٤مشمــ٤مت ًمىمــد يٙمــقن 

 ذمطم٤مُمْمٞم٦م ُمٞم٤مه اًمبحػمات وإهنر واحلٞمقاٟم٤مت اعم٤مئٞم٦م. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، ي١مصمر ارشمٗم٤مع 

ه٤م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت اًمٗم٘م٤مري٦م. وُمـ إُمثٚم٦م قمغم طمدوث اٟم٘مراض ٟمقع همػم ذمـمٞمقر اعم٤مء و

، Lagochila lacera  أطمٞم٤مئل ضمراء شمٚمقث اعمٞم٤مه هق ُم٤م طمّمؾ ًمسـٛمٙم٦م ُمٗمٚمقىمـ٦م اًمٗمـؿ

ل ذم أواظمـر ـاًمتل ايمتِمٗم٧م ذم هنر شمِمٙمٞماميم٤م سمقٓي٦م شمٜمسـ

ضمـٜمس  ٤مر وقمرومـ٧م ذم وىمتٝمـ٤م سمٙمقهنــاًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمِمـ

ٙمثـر ذم اعمٜمٓم٘مـ٦م ضمديد. ويم٤من هذا اًمٜمقع ُمــ إؾمـامك ي

وايـ٧م  ويقضمد ذم شمٜمز وذم يمٛمؼمٟٓمد وذم جمـرى هنـرّي 

وأوه٤ميق اًمٚمذان يّمب٤من سمبحػمة آيري. وىمـد ؿمـقهد هـذا 

اًمٜمقع ٕظمر ُمرة ذم هنر أيماليـز سمقٓيـ٦م أوهـ٤ميق ذم اًمٕمـ٤مم 

. ويبدو أن ؾمـب٥م اٟم٘مراوـف يرضمـع إمم قمٛمٚمٞمـ٤مت 1893

اًمتٚمقي٨م اعمستٛمرة عمقـمٜمف اًمٓمبٞمٕمل، ًمٞمٕمد سمذًمؽ أول ٟمـقع 

ـ أؾمامك اعمٞم٤مه اًمٕمذسمـ٦م ذم أُمريٙمـ٤م اًمِمـامًمٞم٦م ُيٗمٜمـك مت٤مُمـ٤ًم ُم

 سمٗمٕمؾ اًمبنم. 

 
 
 

ؽً المتخف.. زمكٌ مؾلوقٌ الؾم 
 انقرضت بزبب تلوثبعدما 

 موطنوا الطبجعً
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أُمــ٤م شمٚمــقث اهلــقاء وم٘مــد يٙمــقن ًمــف أيْمــ٤ًم قمقاىمــ٥م وظمٞمٛمــ٦م قمــغم اًمٜمب٤مشمــ٤مت 

واحلٞمقاٟم٤مت. إذ أن ٓرشمٗم٤مع درضم٦م احل٤مُمْمٞم٦م ذم اًمٖمالف اجلقي اًمٕمديد ُمـ اًمتـ٠مصمػمات 

ًمقاؾمـع ًمألؿمـٜم٤مت، اًمتـل قمغم إؿمج٤مر وقمغم همػمه٤م ُمـ إٟمقاع اًمٜمب٤مشمٞم٦م. وم٤مًمتٜم٤مىمص ا

شمٕمد طمس٤مؾم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ًمتٚمقث اهلقاء، قمؼم أرضم٤مء واؾمٕم٦م ُمـ أورسم٤م وأُمريٙمـ٤م اًمِمـامًمٞم٦م ًمـف 

( وفمـ٤مهرة اًمْمـب٤مب اًمـدظم٤مين. ويٛمٙمــ SO2قمالىم٦م سمزي٤مدة صمٜم٤مئل أيمسـٞمد اًمٙمؼميـ٧م )

 ًمٚمٛمٚمقصم٤مت اجلقي٦م اعمٜمبٕمث٦م ُمـ اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمث٘مٞمٚم٦م أن شمدُمر ُم٤م طمقهل٤م ُمـ قمٜم٤مس سمٞمئٞم٦م. 
 

 جائشالاظخغالل ال
إمم أن آؾمـتٖمالل  2004شمِمػم اًم٘م٤مئٛم٦م احلٛمراء ًمالحت٤مد اًمدوزم ًمّمقن اًمٓمبٞمٕم٦م ًمٕمـ٤مم 

اجل٤مئر اًمذي يٜمٓمقي قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اًمّمٞمد واجلٛمع وصٞمد إؾمامك وشم٠مصمػمات اعمتـ٤مضمرة 

% ُمــ مجٞمـع 33ام ٟمسـبتف سمسم٤مٕٟمقاع وسم٠مقمْم٤مئٝم٤م، يِمٙمؾ هتديدًا رئٞمس٤ًم قمغم اًمثديٞم٤مت )

% ُمــ مجٞمـع إٟمـقاع(. ويِمـٙمؾ 30ام ٟمسبتف سماًمٓمٞمقر ) إٟمقاع اعمٝمددة( ويمذًمؽ قمغم

أيْم٤ًم اًمتٝمديد إيمؼم سم٤مًمٜمسب٦م ًمألطمٞم٤مء اًمبحري٦م. ويٕمد اًمبنم ُمتقرـمقن ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمـد 

سم٤مٟم٘مراض إٟمقاع سمٗمٕمؾ آؾمتٖمالل اجل٤مئر، ٓؾمٞمام ضمراء صٞمده٤م ٕضمؾ اًمٖمذاء. ويرى 

ر ـأواظمـر قمّمـر احلجـري وإمم ـاًمبٕمض أن ُمثؾ هذه إومٕم٤مل ىمـد شمرضمـع إمم اًمٕمّمـ

اًمباليستقؾملم، اًمـذي ؿمـٝمد وم٘مـدان صمـديٞم٤مت وـخٛم٦م يمٗمٞمٚمـ٦م اعمـ٤مُمقث واًمٜمٛمـر ذي 

إٟمٞم٤مب وذًمؽ سمسـب٥م قمٛمٚمٞمـ٤مت اًمّمـٞمد اعمٗمـرط اًمٚمـذيـ شمٕمروـ٤م إًمـٞمٝمام، وإن يمـ٤من 

 ًمٚمتٖمػمات اعمٜم٤مظمٞم٦م اًمٕمٜمٞمٗم٦م إؾمٝم٤مم ذم اٟم٘مراض ُمثؾ شمٚمؽ اًمٙم٤مئٜم٤مت أيْم٤ًم. 

احلـلم. ومٗمـل ًم٘مد قم٤مٟم٧م يم٤مئٜم٤مت وخٛم٦م ُمــ ضمـقر آؾمـتٖمالل ُمٜمـذ ذًمـؽ 

اًمٗمٞمٚم٦م ووطمٞمـد اًم٘مـرن واًمزراومـ٦م اًمٕمٍم اًمروُم٤مين، أؾمت٠مصؾ اًمّمٞم٤مدون يمؾ طمٞمقاٟم٤مت 

ومري٘مٞم٤م ؿمامل اًمّمحراء، وإؾمقد ُمـ أؾمٞم٤م اًمّمـٖمرى وُمــ ؾمـقري٤م. وواضمٝمـ٧م أُمـ 

اًمٜمٛمقر ذم هػمؾمٞمٜم٤م وؿمامل سمالد وم٤مرس اعمّمػم ٟمٗمسف. وذم أطمٞم٤من يمثػمة، يمـ٤من خلسـ٤مرة 

 Rapbusاًمٙم٤مئٜم٤مت. ومٝمالك آظمر ـمٞمـقر اًمـدودو  يم٤مئـ ُمٕملم أصم٤مر ضم٤مٟمبٞم٦م قمغم همػمه ُمـ

cucullatus  ـم٤مئر ُمـ ومّمٞمٚم٦م احلامم وًمٙمٜمف أيمؼم ُمـ اًمديؽ اًمروُمل(، اًمذي ىمتؾ قمـغم(
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، 1681يد سمح٤مرة ذم ضمزيرة ُمقرؿمٞمقس ذم اًمٕمـ٤مم 

يم٤من يٕمٜمل أن ٟمققم٤ًم أظمر ُمـ إطمٞمـ٤مء اعمسـتقـمٜم٦م ذم 

 Sideroxylonاجلزيرة، وهق ؿمـجرة اًمتٛمبقٓيمـق 

sessilisiorum ىمد وم٘مد ىمدرشمف قمـغم اًمتٙمـ٤مصمر قمـغم ،

ؾمٜم٦م اعم٤موٞم٦م ٕن اًمٓمػم اًمـذي يمـ٤من  300ُمدى اًمـ 

يتٖمذى قمغم صمامره٤م وهيٞمت اًمثٛمرة ذم ُمٕمدشمف ًمتّمـب  

 ص٤محل٦م ًمإلٟمب٤مت ىمد اظمتٗمك ًمألسمد. 

سمٔمٝمقر اًمسالح اًمٜم٤مري، طمّمؾ حتقل ُمٝمؿ ذم ـمرائؼ اًمّمٞمد، وم٘مد شمٕمززت 

ت وسم٠مقمداد وخٛم٦م، إُمر اًمذي ىمدرة اإلٟمس٤من سمِمٙمؾ يمبػم ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٙم٤مئٜم٤م

أؾمٗمر قمـ هالك اًم٘مسؿ إقمٔمؿ ُمـ طمٞمقان اجل٤مُمقس إُمريٙمل ُمثالً ويمذًمؽ 

 Ectopistesأُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م. إذ ُيٕمت٘مد أن احلامم اعمٝم٤مضمر  ُمـاٟم٘مراض احلامم اعمٝم٤مضمر 

migratorius  .يم٤من يٕمد ُمـ أيمثر اًمٓمٞمقر قمددًا اًمتل ىمٓمٜم٧م اًمٙمقيم٥م قمغم اإلـمالق

ُمٚمٞمقن ـم٤مئر ذم  ٤10.000مت اعمتحٗمٔم٦م سم٠من قمدده٤م رسمام وصؾ إمم ٟمحق وشم٘مدر اًمتخٛمٞمٜم

اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم. وأهن٤م يم٤من شمٕمٞمش ذم اهاب ه٤مئٚم٦م ويمثٞمٗم٦م 

ُمٚمٞمقن ـم٤مئر، سمحٞم٨م أن اًمسامء يم٤مٟم٧م شمٔمٚمؿ  2000ضمدًا، سمٕمْمٝم٤م يْمؿ ُم٤م يزيد قمـ 

ه اًمٓمٞمقر ًمٚم٘متؾ ًمثالصم٦م أي٤مم طمٞمٜمام يم٤من ذم اعم٤ميض شمٓمػم ُمٝم٤مضمرة. وىمد شمٕمرو٧م هذ

ْماًل قمـ شمدُمػم اًمٙمثٞمػ ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم حلٛمٝم٤م، وم٠مدى هذا آؾمتٖمالل اجل٤مئر وم

، إمم شمٜم٤مىمص ي شمتٙم٤مصمر ومٞمفذُمقـمٜمٝم٤م اًمٓمبٞمٕمل اًم

أقمداده٤م سمِمٙمؾ طم٤مد. وىمد ؿمقهدت آظمر مح٤مُم٦م 

ُمٝم٤مضمرة ذم اًمؼمي٦م وأـمٚمؼ اًمٜم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕم٤مم 

ومٞمام ُم٤مشم٧م آظمر واطمدة أؾمػمة ذم طمدي٘م٦م  1900

. وذم همْمقن 1914ن ؾمٜمسٜم٤ميت ذم اًمٕم٤مم طمٞمقا

سمْمٕم٦م قم٘مقد وم٘مط، اٟم٘مرض مت٤مُم٤ًم واطمدة ُمـ أيمثر 

 
 
 

 انقرض الخمام المواجر نواُجًا من الوجود
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 اًمٓمٞمقر اًمتل يم٤مٟم٧م دمقب اعمٕمٛمقرة. 

وٓزاًم٧م اًمٓمٞمقر اعمٝم٤مضمرة شمتٕمرض ًمٚم٘متؾ سم٠مقمداد ه٤مئٚم٦م ُمـ ىمبؾ اًمّمٞم٤مديـ ذم 

سمٕمض أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل. وشمٕمد سمٚمدان طمقض اًمبحر اعمتقؾمط إورسمٞم٦م يم٢ميٓم٤مًمٞم٤م وُم٤مًمٓم٤م ُمــ 

ٚمدان اعمتقرـم٦م ذم ذًمؽ. وٓ يزال اًمّمٞمد اجل٤مئر يٕمد أيْم٤ًم هتديدًا سم٤مًمغ اخلٓمقرة قمـغم اًمب

اًمٙمثػم ُمـ اًمثديٞم٤مت اًمٙمبػمة، وسمخ٤مص٦م ًمتٚمؽ اًمتل شمدر ُمردودات ُمرشمٗمٕم٦م ذم اًمسقىملم 

ؾ اعمثـ٤مل، شم٘مٚمّمـ٧م أقمـداد اعمحٚمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م. ومٕمغم ؾمبٞم

ومري٘مٞم٦م إمم اًمٜمّمػ ظمالل اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت، وذًمـؽ اًمٗمٞمٚم٦م إ

راء ىمتٚمٝمـ٤م ًمٚمحّمـقل قمـغم اًمٕمـ٤مج ُمــ أٟمٞم٤مهبـ٤م، ُمـ ضمـ

ُمٚمٞمقن ومٞمؾ إمم أىمـؾ ُمــ  1.3وم٤مٟمخٗمْم٧م أقمداده٤م ُمـ 

ومٞمؾ وم٘مط، ىمبؾ أن يُٛمٜمـع صـٞمده٤م دوًمٞمـ٤ًم ذم  600.000

)قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن هذا اعمٜمع ًمـٞمس ومٕمـ٤مًٓ  1989اًمٕم٤مم 

%(. وسم٤معمثؾ، شمٕمٛمؾ ؾمقق ُمٜمتج٤مت احلٞمتـ٤من قمـغم 100

ات سم٘مـ٤مء شمِمجٞمع صٞمد أٟمقاقمٝم٤م، سمحٞم٨م أصبح٧م ظمٞم٤مر

 اًمٕمديد ُمٜمٝم٤م ذم اًمقىم٧م احل٤مرض حمدودة ًمٚمٖم٤مي٦م. 

هذا ويٕمد اًمٓمٚم٥م قمغم سمٕمض إٟمقاع اًمٜمب٤مشمٞم٦م قم٤مُماًل رئٞمس٤ًم أيْم٤ًم وراء اإلومراط 

ذم اؾمتٖمالهل٤م. ومبٕمض إٟمقاع ُمـ ٟمب٤مت اًمّمب٤مر واًمسحٚمبٞم٤مت شمقاضمف اخلٓمر ُمـ ىمبؾ 

ه٤م سمِمٙمؾ يمبػم ضم٤مُمٕمل اًمٜمب٤مشم٤مت، يمام أن اًمٙمثػم ُمـ ومّم٤مئؾ إؿمج٤مر اٟمخٗمْم٧م أقمداد

ضمراء اًمتحٓمٞم٥م آٟمت٘م٤مئل هل٤م. ويِم٤مر هٜم٤م إمم اظمتٗم٤مء ؿمجرة اًمّمٜمدل اعمٕمٓمر 

Santalum fernandeziaanum  مت٤مُم٤ًم ُمـ ضمزر ضم٤من ومرٟم٤مٟمديز، طمٞم٨م شمؿ ىمٓمٕمٝم٤م

، ويمذًمؽ اًمِمجر اعمسٛمك سمقس 1908وؿمحٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م إمم سمػمو وشمِمٞمكم سمحٚمقل اًمٕم٤مم 

رؿمٞمقس وريٜمقن، اعمٕمروف ُمـ ضمزر ُمق Drypetes causticaدي سمرن سمالٟمؽ 

 ؿمجرة وم٘مط.  12سمّمالسم٦م ظمِمبف وضمقدشمف، واًمذي مل يتبَؼ ُمٜمف ؾمقى 

 

 
 

 سكل الشجد الجاُر للؾجلٌ اإلؽريقجٌي
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 اختمال انقراضوامن 
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 اهقشاض ألاهىاع اإلاعخىطىت في الجضس 
قمغم اًمرهمؿ ُمــ أن اجلـزر ٓ شمِمـٖمؾ ؾمـقى ٟمسـب٦م 

صٖمػمة ُمـ إمج٤مزم ُمس٤مطم٦م ؾمٓم  اًمٞمـ٤مسمس اًمٕمـ٤معمل، 

ــددة  ــ٤م ُمٝم ــ٦م ومٞمٝم ــ٦م واحلٞمقاٟمٞم ــ٤مة اًمٜمب٤مشمٞم ــ٠من احلٞم وم

ــغم أي  ــ٤مٟٓم٘مراض قم ــقاع سم ــز إٟم ــ٤مل. إذ شمتٛمٞم طم

اعمستقـمٜم٦م ذم اجلزر سم٤محلس٤مؾمٞم٦م اًمِمديدة قمغم وضمـف 

اخلّمقص، وذًمؽ جلٛمٚم٦م ُمـ إؾمب٤مب. وم٤مًمٕمديـد 

ُمـ هذه إٟمقاع اعمستقـمٜم٦م ىمد ٟمِم٠مت وشمٓمقرت ُمٜمٕمزًم٦م قمـ همػمه٤م، ًمـذا وم٠مهنـ٤م شمٙمـقن 

قمرو٦م ًمٚمخٓمر ًمدى دظمقل أي ُمٜم٤مومسلم وأُمـراض وُمٗمؽمؾمـلم ضمـدد إًمٞمٝمـ٤م. ويٕمٜمـل 

ري٦م اًمٕمٛمـؾ قمـغم إطمـداث ـًمٚمجزر أيْم٤ًم أن سمقؾمـع اًمٜمِمـ٤مـم٤مت اًمبِمـاحلجؿ اًمٓمبٞمٕمل 

شمدهقر هيع ٕضمزاء واؾمٕم٦م ُمـ أٟمٔمٛمتٝم٤م اًمبٞمئٞم٦م إُمر اًمذي يٙمقن ًمف أصمر قمٔمٞمؿ قمـغم 

 إطمٞم٤مء اجلزري٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمٕمدد ٟمسبٞم٤ًم. 

إن ُمدى شم٠مصمر إطمٞم٤مء اعمستقـمٜم٦م ذم اجلزر سمـ٤مًمتٖمػمات اًمتـل حيـدصمٝم٤م اإلٟمسـ٤من 

% ُمـ اٟم٘مراو٤مت احلٞمقاٟم٤مت اًمٗم٘م٤مري٦م إٟمـام وىمٕمـ٧م 75 ي٘مؾ قمـ شم١ميمده طم٘مٞم٘م٦م أن ُم٤م ٓ

سملم صٗمقف احلٞمقاٟم٤مت اًم٘م٤مـمٜم٦م ذم اجلزر. واًمقاىمع أن اًم٘م٤مئٛم٦م احلٛمراء ًمالحت٤مد اًمـدوزم 

ًمّمقن اًمٓمبٞمٕم٦م شمقو  أن اًمٖم٤مًمبٞم٦م اًمس٤مطم٘م٦م جلٛمٞمع آٟم٘مراو٤مت اًمتـل طمّمـٚم٧م ُمٜمـذ 

ر سم٤مًمـذيمر أن أرضمحٞمـف ىمبؾ اعمٞمالد ىمد طمدصم٧م ذم اجلزر اعمحٞمٓمٞم٦م. وضمـدي 1500اًمٕم٤مم 

ُمرة ُمـ شمٚمـؽ اًمتـل شمٕمـٞمش  40شمٕمرض اًمٓمٞمقر اعمستقـمٜم٦م ذم اجلزر ًمالٟم٘مراض أيمؼم سمـ

ومقق اًم٘م٤مرات. وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، شمْمؿ اجلزر اعمحٞمٓمٞم٦م ُم٤م يزيد قمــ رسمـع إمجـ٤مزم أٟمـقاع 

 اًمٓمٞمقر اعمٝمددة سم٤مٟٓم٘مراض ذم اًمٕم٤ممل. 

هل أول ُمـ يٕمـ٤مين وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م شمٙمقن إٟمقاع إيمؼم طمجاًم اعمستقـمٜم٦م ذم اجلزر 

اٟم٘مرو٧م ُمـ قمغم اًمقضمـقد ُمثاًل، ُمـ أومٕم٤مل اإلٟمس٤من اعمب٤مذة. ومٗمل ضمزيرة ُمدهمِم٘مر، 

ٟمققم٤ًم ُمـ طمٞمقان اًمٚمّٞمٛمقر، ومْماًل قمـ قمدة أٟمقاع ُمــ  14ؾمت٦م أضمٜم٤مس وُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ 

 
 

 ر تكون منعزلٌ.. ؽأن التنوعألن الجز
 يكون أكثر عرضٌ لّنقراضؽجوا األخجاًُ 
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اًمٓمٞمقر اًمتل ٓ شمٓمػم واًمسالطمػ اًمؼمي٦م، وذًمؽ ًمدى وصقل اإلٟمس٤من إمم هٜمـ٤مك ُمٜمـذ 

صمٛم٦م دًمٞمؾ واو  يِمػم إمم أن اًمبنم هؿ اعمسـ١موًمقن قمــ ؾمٜم٦م ُمْم٧م. و 2000ىمراسم٦م 

 ذًمؽ، ورسمام يم٤من اًمّمٞمد هق اًمسب٥م اًمرئٞمس. 

يرضمع شم٤مريخ اًمٕمديد ُمـ إرضار اًمتل حل٘م٧م سم٤مًمبٞمئ٦م ذم يمثـػم ُمــ اجلـزر إمم 

وصقل اعمستٙمِمٗملم واعمستٕمٛمريـ إورسمٞملم إوائؾ، اًمذيـ يم٤من يِمٙمؾ هلؿ اؾمتٞمٓم٤من 

إلدظم٤مل اعم٤مقمز إمم ضمزيرة ؾم٤مٟم٧م هٞمٚمٞمٜم٤م  ،ُمثالً  ،وم٘مد يم٤من شمٚمؽ اجلزر أمهٞم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م.

St.Helena  إن حتقًمـ٧م إمم ىمٓمٕمـ٤من 1513اًمقاىمٕم٦م ضمٜمقيب اعمحٞمط إـمٚمز ذم اًمٕم٤مم ،

قم٤مُم٤ًم وراطم٧م دمقب اجلزيرة ًمقطمده٤م ًمؽمقمك دون ُمٜمـ٤مومس قمـغم  75ه٤مئٚم٦م ذم همْمقن 

ٟمققمـ٤ًم ٟمب٤مشمٞمـ٤ًم  46ل قمٚمٞمٝم٤م. وُمــ اعمٕمٚمـقم أن هٜمـ٤مك اًمٞمـقم ـاًمٜمب٤مشم٤مت اعمستقـمٜم٦م وشم٘مْم

ُمٜمٝم٤م اٟم٘مرو٧م مت٤مُم٤ًم، ًمٙمــ سمٕمـض اًمت٘مـديرات شمـرى أن  7ُمستقـمٜم٤ًم ذم هذه اجلزيرة، 

اًمٕمدد احل٘مٞم٘مل ًمٚمٜمب٤مشم٤مت اعمستقـمٜم٦م يزيد قمـ اعم٤مئ٦م. وشمب٘مك ضمزيرة ؾم٤مٟم٧م هٞمٚمٞمٜم٤م واطمدة 

 ُمـ أيمثر اجلزر اًمتل شمٕم٤مين ومٞمٝم٤م اًمٜمب٤مشم٤مت اعمستقـمٜم٦م ُمـ ظمٓمر آٟم٘مراض.

ن قمـ ذًمؽ. ون اًمقطمٞمدقإورسمٞملم هؿ اعمس١موًم اعمستٕمٛمريـوُمع هذا، ًمٞمس  

، طمٞم٨م شمسـتقـمـ ومٞمٝمـ٤م ىمراسمـ٦م Hawaiiوم٤مًمرضر اًمذي حلؼ سم٤محلٞم٤مة اًمؼمي٦م جلزر ه٤مواي 

% ُمــ اًمٜمب٤مشمـ٤مت 93% ُمــ اًمٓمٞمـقر، 98% ُمـ احلنمات اعمحٚمٞمـ٦م، ومْمـاًل قمــ 100

% ُمـ اًمنظمسٞم٤مت، يم٤من ىمد سمدأ ىمبؾ وىم٧م ـمقيؾ ُمـ وصـقل اًمٙمـ٤مسمتـ 65اًمزهري٦م، 

. إذ أن اًمبـقًمٞمٜمزيلم اًمـذيـ 1778ستٙمِمٗملم إورسمٞملم إًمٞمٝمـ٤م، ذم اًمٕمـ٤مم يمقك، أول اعم

ىمبؾ اعمـٞمالد، ىمـ٤مُمقا سم٢مزاًمـ٦م إؿمـج٤مر اًمٙمثٞمٗمـ٦م ُمــ  750ىمٓمٜمقا اجلزيرة طمقازم اًمٕم٤مم 

اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمخٗمْم٦م سمٖمٞم٦م زراقمتٝم٤م وضمٚمبقا اجلرذان واًمٙمالب واخلٜم٤مزير ودضم٤مج اًمٖم٤مسمـ٦م. 

يٛم٦م إمم أن ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمــ ٟمّمـػ أمجـ٤مزم وشمِمػم إدًم٦م اعمستٛمدة ُمـ اعمتحجرات اًم٘مد

اعمٕمرووم٦م ُمـ ـمٞمقر ه٤مواي ىمـد أصـبح٧م ُمٜم٘مروـ٦م ذم قمٝمـد ُمـ٤م ىمبـؾ  83إٟمقاع اًمـ 

إورسمٞملم. وقمغم أي طم٤مل، وم٘مد أدى اعمزيد ُمـ قمٛمٚمٞمـ٤مت اًمتـدُمػم وإدظمـ٤مل يم٤مئٜمـ٤مت 
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، إمم ظمس٤مرة ُمـ٤م ٓ ي٘مـؾ قمــ 1778دظمٞمٚم٦م إمم اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م جلزر ه٤مواي ُمٜمذ اًمٕم٤مم 

 ٟمققم٤ًم ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت اعمحٚمٞم٦م.    ٤177ًم ُمـ اًمٓمٞمقر و ٟمققم 23

ذم سمٕمض إطمٞم٤من، ىمد يسٗمر إدظم٤مل ٟمـقع دظمٞمـؾ واطمـد إمم ضمزيـرة ُمـ٤م قمــ 

 Boigaطمدوث اٟم٘مراض حمكم ٕٟمقاع ُمستقـمٜم٦م يمثـػمة. وشمٕمـد أومٕمـك اًمِمـجر اًمبٜمٞمـ٦م 

irregularis  ًٓقمغم ذًمؽ، طمٞم٨م شمؿ إدظم٤مهل٤م إمم جمٛمققمـ٦م ُمــ ضمـزر اعمحـٞمط   سم٤مرزاً ُمث٤م

٤مدي ومام يم٤من إٓ أن شمسبب٧م سم٠مصم٤مر ُمدُمرة ًمٚمٓمٞمقر اعمستقـمٜم٦م. وأومٕمـك اًمِمـجر اًمبٜمٞمـ٦م اهل

ُمـؽم. وهـل  2 - 1يّمؾ ـمقهل٤م ذم اًمٕم٤مدة ُم٤م سمـلم هذه أومٕمك ٟمحٞمٚم٦م وسم٤مرقم٦م ذم اًمتسٚمؼ 

ُمٗمؽمؾم٦م ًمٞمٚمٞم٦م شمّمٓم٤مد ـمٕم٤مُمٝم٤م قمغم مجٞمع اعمستقي٤مت ُمـ اًمٖم٤مسم٦م. وىمد شمؿ ضمٚمبٝم٤م سم٤مًمّمدوم٦م 

جلديدة قمغم إرضم ، ذم إرسمٕمٞمٜمٞم٤مت ُمــ اًم٘مـرن ، ُمـ همٞمٜمٞم٤م اGuamإمم ضمزيرة همقام 

اعم٤ميض. وىمبؾ وصقل هذه إومٕمك، يم٤مٟم٧م همقام ختٚمق ُمـ إوم٤مقمل شم٘مريبـ٤ًم، إذ مل شمٙمــ 

شم٠موي ؾمقى إومٕمك اًمدودي٦م اًمٕمٛمٞم٤مء همػم اعم١مذيـ٦م. 

وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، ازدهرت احلٞمـ٤مة اًمؼميـ٦م ذم ضمزيـرة 

همـػم همقام ذم فمؾ همٞم٤مب اعمٗمؽمؾم٤مت ُمـ إوم٤مقمل. 

ــزر اًمٕمد أن  ــتقـمٜم٦م ذم اجل ــقاع اعمس ـــ إٟم ــد ُم ي

أصبح٧م ًم٘مٛم٦م ؾمـ٤مئٖم٦م ًمتٚمـؽ إومـ٤مقمل اعمٗمؽمؾمـ٦م 

ــقاع رد وصــقهل٤م، ٟمٔمــرًا ًمٕمــدم شمٓمــقير سمٛمجــ إٟم

   ًمسٚمقيمٞم٤مت شم٘مل ومٞمٝم٤م ٟمٗمسٝم٤م ُمـ إوم٤مقمل.اعمستقـمٜم٦م 

وسمٕمدُم٤م أصبح٧م هذه إومٕمك اًمدظمٞمٚم٦م واطمدة ُمـ احلٞمقاٟمـ٤مت اعمسـتقـمٜم٦م ذم 

ُمػم طمٞم٤مة اًمٓمٞمقر إصٚمٞم٦م ذم ضمزيرة همقام قمــ اجلزيرة ظمالل اخلٛمسٞمٜمٞم٤مت، سمدأت سمتد

سمٙمرة أسمٞمٝم٤م. وأظمذ قمدد أوم٤مقمل اًمِمجر اًمبٜمٞم٦م سم٤مٓزدي٤مد سمِمٙمؾ يمبػم ذم ُم٘م٤مسمـؾ شمٜمـ٤مىمص 

أقمداد اًمٓمٞمقر سمِمٙمؾ طم٤مد. وشمالؿم٧م ُمـ ضمزيرة همقام شمسـٕم٦م أٟمـقاع ُمــ أصـؾ أطمـد 

قمـداد  قمنم ٟمققم٤ًم ُمـ اًمٓمٞمقر اعمحٚمٞم٦م اعم٘مٞمٛم٦م ذم اًمٖم٤مسم٦م. صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م أن ىمد أصبح٧م ذم

اعمٜم٘مرو٦م. وهٜم٤مًمؽ اًمٞمقم اًمٕمديد ُمـ أٟمقاع اًمٓمٞمقر إظمرى ُم٤مزاًمـ٧م ُمقضمـقدة ًمٙمــ 

 
 
 

 تزببتتكاد أؽعٍ السجر البنجٌ.. أن 
 بأكملواانقراض طجور جزيرة غوام ب
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 22سم٠مقمداد ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا، وأن ُمست٘مبٚمٝم٤م ذم ضمزيرة همقام حمٗمقف سم٤معمخ٤مـمر. وإمج٤مًٓ، وم٠من 

 18ُمــ أصـؾ  17اعم٘مٞمٛم٦م ذم ضمزيرة همـقام، سمْمـٛمٜمٝم٤م  25ٟمققم٤ًم ُمـ أصؾ إٟمقاع اًمـ 

 ؿمديدًا ُمـ هذه إوم٤مقمل. ٟمققم٤ًم حمٚمٞم٤ًم، ىمد شم٠مصمرت شم٠مصمراً 
 

 أظئلت للمشاحعت واإلاىاقؽت

 

ُم٤م اعم٘مّمقد سمخس٤مرة اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل  وُم٤م هل مجٚم٦م اًمتٕم٤مريػ اًمتل ووٕم٧م  -1

 ًمتحديد ُمٕمٜمك اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل 

 هؾ آٟم٘مراض ضمزٌء ُمـ ُمسػمة اًمٓمبٞمٕم٦م  وُمتك يّمب  طم٤مًم٦م همػم ـمبٞمٕمٞم٦م  -2

تٜمقع إطمٞم٤مئل  وُم٤م اًمٕمقاُمؾ اعمس٤مقمدة ُم٤م إؾمب٤مب اًمرئٞمس٦م اعم١مدي٦م إمم ظمس٤مرة اًم -3

 قمغم اًمتنيع هبذه اخلس٤مرة 

صٜمّػ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م أشمٞم٦م ذم وقء درضم٦م اٟم٘مراوٝم٤م سمحس٥م اًم٘م٤مئٛم٦م احلٛمراء  -4

: اًمٜمٛمر أؾمٞمقي، اًمدب اًم٘مٓمبل، احلامم IUCNًمالحت٤مد اًمدوزم ًمّمقن اًمٓمبٞمٕم٦م 

اًمّمٜمدل اعمٕمٓمر، احلقت اعمٝم٤مضمر، اًمٜمٛمؾ إمحر، دب اًمٙمقآ، اًمّم٘مر اجلقال، ؿمجر 

إزرق، دب اًمب٤مٟمدا، قمّمٗمقر اًمدوّري، ٟمب٤مت ُمٚمٙم٦م إٟمديز، اًمٖم٤مق اًمسقىمٓمري، ٟمن 

إوذون، اًمٚمّٞمٛمقر، زٟمبقر اجلقهرة اًمٕمٛمالىم٦م، وٗمدع اًمٓملم، اخلٗم٤مش ذو اًمذيؾ 

  اعمسٓم ، سمبٖم٤مء اًمؼمايمٞم٧م اًمّمٖمػم، ظمٜمزير آؾم٤مم اًمؼمي، ؾمٚمحٗم٤مة اًمٖم٤مسم٦م.

ديد قمغم اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل ذم اعمٜم٤مـمؼ إيمثر حترضًا دون ُم٤م ؾمب٥م شمزايد درضم٦م اًمتٝم -5

 همػمه٤م 

يٕمد شمدُمػم اعمقـمـ اًمٓمبٞمٕمل أيمثر اعمٔم٤مهر اعم١مدي٦م إمم ظمس٤مرة اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل.  -6

 ٜمققم٦م.تأسمح٨م ُمٗمّماًل ذم أؾمب٤مب ذًمؽ، ُمع رضب أُمثٚم٦م ُم

قع ُم٤م إُمثٚم٦م قمغم دور آؾمتٖمالل اجل٤مئر ذم اًمتسب٥م سمٙمثػم ُمـ اخلس٤مئر ذم اًمتٜم -7

 إطمٞم٤مئل 
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 سمٞمئ٤مت  ُمعمم٤م حيدث عم٤مذا شمٙمقن ىم٤مسمٚمٞم٦م ظمس٤مرة اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل ذم اجلزر أيمؼم  -8

   أظمرى ضمٖمراومٞم٦م

عم٤مذا يم٤من دظمقل أومٕمك اًمِمجر اًمبٜمٞم٦م ُمدُمرًا قمغم اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل ذم ضمزيرة همقام،  -9

  قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل

يمقيم٥م إرض  عم٤مذا شمِمٙمؾ ظمس٤مرة اًمتٜمقع إطمٞم٤مئل ظمٓمرًا قمغم اًمقضمقد ومقق -10

 سمرُمتف       

 

* * * 
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 الفصل العاشر
 ألامً الغزائي العاإلايمؽهلت 

 

يتٜم٤مول هذا اًمٗمّمؾ ُمِمٙمٚم٦م هم٤مي٦م ذم اخلٓمقرة، ًمٕمالىمتٝم٤م اعمب٤مذة سمحٞم٤مة اًمٜم٤مس، شمٚمؽ 

هل ُمِمٙمٚم٦م إُمـ اًمٖمذائل اعمرشمبٓم٦م سم٤مإلٟمت٤مج اًمزراقمل، اًمذي يتٕمرض اًمٞمقم ًمٚمتدهقر 

وؾمٜمٕمرض  .د ُمـ دول اًمٕم٤ممل وهيدده٤م سمحّمقل جم٤مقم٤مت حمتٛمٚم٦موآظمتالل  ذم اًمٕمدي

هلذه اعمِمٙمٚم٦م ذم وقء شمٕمريػ اعم٘مّمقد سم٤مُٕمـ اًمٖمذائل وُمٕمدٓت اًمٕمقز اًمٖمذائل ذم 

سمٕمض ُمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤ممل، صمؿ اًمتٕمري٩م قمغم أهؿ اًمتحدي٤مت اًمتل شمٕمؽمض حت٘مٞمؼ إُمـ 

   اًمٖمذائل اًمٕم٤معمل واعمخ٤مـمر اعمسبب٦م ذًمؽ.
 

 ومعذالجهحعشيف ألامً الغزائي 

 

شمرضمع ٟمِم٠مة اًمزراقم٦م، سمِم٘مٞمٝم٤م اعمتٛمثؾ سم٢مٟمت٤مج 

اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م وشمرسمٞم٦م اعم٤مؿمٞم٦م، إمم ىمراسم٦م 

ؾمٜم٦م، أي ُمع سمداي٦م قمٍم  10.000

. وىمبؾ هذا اًمت٤مريخ Holoceneاهلقًمقؾملم 

يم٤من اإلٟمس٤من اًم٘مديؿ اًمذي فمٝمر ًمٚمقضمقد ُمٜمذ 

ُمٚمٞمقن قم٤مُم٤ًم يٕمتٛمد ذم همذائف قمغم  2أيمثر ُمـ 

ب٤مشم٤مت وصٞمد احلٞمقاٟم٤مت. واؾمتٛمر اإلٟمس٤من اًمٕم٤مىمؾ، اًمذي فمٝمر ىمبؾ مجع واًمت٘م٤مط اًمٜم

ؾمٜم٦م إظمػمة ُمـ  5000قم٤مُم٤ًم، قمغم إشمب٤مع اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمسٝم٤م. ًمٙمـ ذم اًمـ  100.000ٟمحق 

ذًمؽ، أصب  ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل أمجٕمٝمؿ يٕمتٛمدون ذم اًمقاىمع قمغم اعمزارقملم واًمرقم٤مة اًمذي 

ُملم اًمٖمذاء. وُمع شمزايد أقمداد أظمذوا سمتٝمجلم اًمٜمب٤مشم٤مت اًمٓمبٞمٕمٞم٦م واحلٞمقاٟم٤مت سم٘مّمد شم٠م

ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل شمدرجيٞم٤ًم، شمقؾمٕم٧م اعمس٤مطم٦م اعمخّمّم٦م إلٟمت٤مج اًمٖمذاء وأصبح٧م 

إؾم٤مًمٞم٥م اعمتبٕم٦م ذم ذًمؽ أيمثر شمٓمقرًا ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم. وقمغم هذا، يم٤من ٓسمد أن يٙمقن 

 
 

 زنٌ 5111الزراعٌ منذ نخو ببدأ اإلنزان 
 الجوم ألزباب عدةأمامى وتزداد التخديات 
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ًمٚمتقؾمع اًمٙمٛمل واًمٜمققمل ذم اإلٟمت٤مج اًمٖمذائل شمداقمٞم٤مت مّج٦م قمغم اًمبٞمئ٦م. وإزاء ذًمؽ 

ٞمئل سم٤مت اإلٟمت٤مج اًمٖمذائل ذم ظمٓمر داهؿ. ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م سمروز ُمِمٙمٚم٦م اًمتدهقر اًمب

، ٓؾمٞمام ذم سمٚمدان اًمٕم٤ممل اًمٜم٤مُمل، شمدقمك ذم اًمقىم٧م احل٤مرض سمٞمئٞم٦م ضمديدة إمم اًمٕم٤ممل

 سمٛمِمٙمٚم٦م إُمـ اًمٖمذائل.

 

 

 حعشيف ألامً الغزائي

 

، ـمب٘م٤ًم Food securityي٘مّمد سم٤مُٕمـ اًمٖمذائل 

أٟمف شمٚمؽ  ،FAOعمٜمٔمٛم٦م اًمٖمذاء واًمزراقم٦م اًمدوًمٞم٦م 

احل٤مًم٦م اًمتل يستٓمٞمع سمٛمقضمبٝم٤م مجٞمع اًمٜم٤مس ُمـ 

اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م وآىمتّم٤مدي٦م وذم يمؾ آوىم٤مت 

احلّمقل قمغم ىمدر يم٤مٍف وآُمـ ُمـ اًمٓمٕم٤مم اعمٖمذي 

سمام يسد اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ اًمٖمذائٞم٦م وي١مُّمـ هلؿ طمٞم٤مة 

 Household food securityصحٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م. ومٞمام ي٘مّمد سم٤مُٕمـ اًمٖمذائل اًمٕم٤مئكم 

مجٞمع أومراد إهة وذم مجٞمع إوىم٤مت قمغم همذاء يم٤مٍف سمام ي١مُّمـ طمٞم٤مة صحٞم٦م  طمّمقل

ؾمٚمٞمٛم٦م. وم٤مٕومراد اًمذيـ ًمدهيؿ ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ ُمـ ـمٕم٤مم ٓ يٕمٞمِمقن طمٞم٤مهتؿ ضمٞم٤مقم٤ًم وٓ 

 خيِمك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ جم٤مقم٦م. 

يٕمد إُمـ اًمٖمذائل ُم٘مٞم٤مؾم٤ًم ًم٘مدرة اًمِمٕمقب قمغم ُمقاضمٝم٦م أي٦م ُمِمٙمالت ىمد 

اجلٗم٤مف أو آوٓمراسم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م أو قمدم  حتدث ذم اعمست٘مبؾ ُمثؾ ُمقضم٤مت

آؾمت٘مرار آىمتّم٤مدي أو طمّمقل ٟم٘مص ظمٓمػم ذم اًمتٛمقيـ واًمِمحٜم٤مت اًمٖمذائٞم٦م أو 

ؿم  اًمقىمقد أو احلروب.. اًمخ. وىمد أىمرت ُمٜمٔمٛم٦م اًمٖمذاء واًمزراقم٦م اًمدوًمٞم٦م سمرضورة 

ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٖمذائل، هل: اًمقومرة وإُمٙم٤مٟمٞم٦م احلّمقل قمغم  ُم٘مقُم٤متشمقومر أرسمٕم٦م 

 م وآٟمتٗم٤مع وآؾمت٘مرار.  اًمٓمٕم٤م

واٟمٕمدام وضمقد آًمٞم٤مت متٜمع سب٥م اًمٗمِمؾ ذم شمٜمٔمٞمؿ ؾمقق اًمزراقم٦م ًم٘مد شم

آطمتٙم٤مر سمحدوث أزُم٦م قمقز همذائل قم٤معمٞم٦م. وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م طمّمؾ ذم أواظمر اًمٕم٤مم 

 
 

 يعنً األمن الػذاًُ.. ضمان ازتمرار
 إلنتاج الزراعً إلطعام الجمجعا
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، طملم ارشمٗمٕم٧م أؾمٕم٤مر احلبقب إمم أقمغم ُمستقي٤مهت٤م، قمغم إصمر أزُم٦م هبقط ىمٞمٛم٦م 2007

سمدوره٤م شمٚمٙم١م اًمّم٤مدرات وقمزوف يمبػم قمـ اًمنماء،  اًمدوٓر إُمريٙمل، اًمتل ؾمبب٧م

ومْماًل قمـ شمزايد اؾمتثامر اًمزراقم٦م ذم جم٤مل صٜم٤مقم٦م اًمقىمقد احلٞمقي وارشمٗم٤مع ؾمٕمر سمرُمٞمؾ 

دوٓر، يراومؼ ذًمؽ شمزايد ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل واًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل  100اًمٜمٗمط إمم أيمثر ُمـ 

ب٤مت وشم٘مٚمص إرايض اًمزراقمٞم٦م ٟمتٞمج٦م اًمتقؾمع اًمسٙمٜمل واًمّمٜم٤مقمل وارشمٗم٤مع ـمٚم

اًمٕمديد ُمـ سمٚمدان اًمٕم٤ممل طم٤مًمٞم٤ًم  اعمستٝمٚمٙملم ذم يمؾ ُمـ اًمّملم واهلٜمد. وقمغم هذا شمِمٝمد

 الًٓ ذم أُمٜمٝم٤م اًمٖمذائل.تظما

  

 معذالث العىص الغزائي

  
اؾمتٜم٤مدًا إمم ُم١مذ اًمٕمقز ، شمٗمٞمد شم٘م٤مرير ُمٜمٔمٛم٦م اًمٖمذاء واًمزراقم٦م اًمدوًمٞم٦م

ٟمسٛم٦م يٕمٞمِمقن ذم  ُمٚمٞمقن 870أن ىمراسم٦م  ، Undernourishment indicatorاًمٖمذائل

% ُمـ أمج٤مزم 12.5، وهق ُم٤م يٛمثؾ ٟمحق 2012 – 2010قمقز همذائل ُمزُمـ ذم اًمٕم٤مم 

ًمٙمؾ صمامٟمٞم٦م أؿمخ٤مص. وشمسجؾ اًمبٚمدان  اً واطمد ٤مً ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل، أي ُم٤م يٕم٤مدل ؿمخّم

% ُمـ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل( 15ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م )أو طمقازم  852اًمٜم٤مُمٞم٦م أقمغم اعمٕمدٓت، إذ أن 

(. 10 – 1)اًمِمٙمؾ ٜمٝمؿ اًمٖمذائل ذم أدٟمك ُمستقي٤مشمف وأن أُمهؿ ذم قمقز همذائل ُمزُمـ 

وشمٗمٞمد اًمت٘م٤مرير أيْم٤ًم أن أؾمٞم٤م وأُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ىمد ؿمٝمدت اٟمخٗم٤مو٤ًم ذم ُمٕمدٓت 

اًمٕمقز اًمٖمذائل، إذ شمسٕمك دول شمٚمؽ اعمٜمٓم٘متلم إمم ظمٗمض ُمٕمدٓت اًمٕمقز اًمٖمذائل ومٞمٝم٤م 

ِمػم إمم أن . وُمع هذا وم٠من سمٕمض اًمت٘م٤مرير اًمدوًمٞم٦م شم2015إمم اًمٜمّمػ سمحٚمقل اًمٕم٤مم 

ٟمحق ُمٚمٞم٤مري ٟمسٛم٦م ٓ يستٝمٚمٙمقن يمٛمٞم٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ 

اًمٗمٞمت٤مُمٞمٜم٤مت واعمٕم٤مدن. ومٗمل اهلٜمد، ُمثاًل، اًمتل شمٕمد 

صم٤مين أيمؼم سمٚمد ذم اًمٕم٤ممل سمٕمدد اًمسٙم٤من، أوٞمػ ٟمحق 

ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م إمم ـمب٘م٦م اجلٞم٤مع ُمٜمذ ُمٜمتّمػ  30

% ُمـ إـمٗم٤مل هٜم٤مك 46اًمتسٕمٞمٜمٞم٤مت يمام أن ٟمحق 

 هؿ دون اًمقزن اًمٓمبٞمٕمل. 

 
 
 

 ؽً الجوم ملجون إنزان يعجسون  071
 غذاًُ مزمن ؽً العالم عوز
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 (: ُمستقي٤مت إُمـ اًمٖمذائل ذم اًمٕم٤ممل.10 – 1اًمِمٙمؾ )

 

 الخحذًاث البيئيت التي حعترض جحقيق ألامً الغزائي
 

 هذسة اإلاياه

 

ُمـ اعمٛمٙمـ أن ي١مدي ٟم٘مص اعمٞم٤مه إمم طم٨م اًمبٚمدان اًمٕمٛمالىم٦م يم٤مًمّملم واهلٜمد إمم 

اؾمتػماد يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ احلبقب، ُمثٚمام ومٕمٚم٧م ُمـ ىمبٚمٝم٤م اًمبٚمدان اًمّمٖمػمة اًمٌمء 

ذم  ُمثٚمامٟمٗمسف. إذ شمِمٝمد اعمٞم٤مه اٟمخٗم٤مو٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم ذم ُمٜم٤مؾمٞمبٝم٤م ذم اًمٕمديد ُمـ اًمبٚمدان )

إضمزاء اًمِمامًمٞم٦م ُمـ اًمّملم وذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة واهلٜمد(، وذًمؽ ضمراء آضمؽمار 

اًمقاؾمع اًمٜمٓم٤مق واعمٗمرط ًمٚمٛمٞم٤مه اجلقومٞم٦م قمؼم اؾمتخدام ُمْمخ٤مت وم٤مئ٘م٦م اًم٘مدرة شمٕمٛمؾ 

٤مك صمٛم٦م سمٚمدان ؾمتت٠مصمر هبذه اعمِمٙمٚم٦م أيْم٤ًم ُمثؾ سم٤ميمست٤من سمٓم٤مىم٦م اًمقىمقد واًمٙمٝمرسم٤مء. وهٜم

وأومٖم٤مٟمست٤من وإيران. وؾمٞمٗميض إُمر ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم طمّمقل ٟمدرة ذم اعمٞم٤مه وُمـ 

صمؿ اٟمخٗم٤مض إٟمت٤مج حم٤مصٞمؾ احلبقب. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ حم٤موًم٦م اًمّملم اؾمتٖمالل ُمٞم٤مهٝم٤م 

وًمق طمّمؾ ذًمؽ، اجلقومٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل، وم٠مهن٤م ؾمتقاضمف أزُم٦م ٟم٘مص ذم احلبقب. 

ومسقف شمِمٝمد أؾمٕم٤مر احلبقب صٕمقدًا ه٤مئاًل. ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اظمرى، وم٠من ُمٕمٔمؿ اًمثالصم٦م 

ُمٚمٞم٤مر ؿمخص اًمذيـ ُمـ اعمتقىمع وٓدهتؿ ذم اًمٕم٤ممل ُمع طمٚمقل ُمٜمتّمػ اًم٘مرن احل٤مزم إٟمام 
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ؾمٞمقًمدون ذم سمٚمدان شمٕم٤مين ُمـ ٟم٘مص ذم اعمٞم٤مه. وي٠ميت 

سمٕمد اًمّملم واهلٜمد، ومئ٦م صم٤مٟمٞم٦م ُمـ سمٚمدان أصٖمر 

ًمٙمٜمٝم٤م شمقاضمف ٟم٘مّم٤ًم طم٤مدًا ذم اعمٞم٤مه، وهل: طمجاًم 

أومٖم٤مٟمست٤من واجلزائر وُمٍم وإيران واعمٙمسٞمؽ 

وسم٤ميمست٤من. وشم٘مقم أرسمٕم٦م ُمـ هذه اًمبٚمدان طم٤مًمٞم٤ًم 

سم٤مؾمتػماد يمٛمٞم٤مت وخٛم٦م ُمـ احلبقب. وقمغم 

اًمرهمؿ ُمـ حت٘مٞمؼ سم٤ميمست٤من ايمتٗم٤مًء ذاشمٞم٤ًم ذم إٟمت٤مج احلبقب، وم٠من ُمـ اعمتقىمع أن شمٚمج٠م ىمريب٤ًم 

 ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م ؾمٜمقي٤ًم.           4احلبقب شمزاُمٜم٤ًم ُمع ٟمٛمق اًمسٙم٤من ومٞمٝم٤م سمٛم٘مدار  إمم اؾمتػماد

ومري٘مٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ضمٜمقب اًمّمحراء اًمبٚمدان إقمغم اعمستقى اإلىمٚمٞمٛمل، شمٕمد 

اًمٙمؼمى أيمثر اًمبٚمدان ذم اًمٕم٤ممل اًمتل شمٕم٤مين ُمـ أزُم٦م ٟمدرة اعمٞم٤مه وجيٛمٕمٝم٤م ُمٙم٤من واطمد. إذ 

اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم ىم٤مرة أومري٘مٞم٤م، وم٠من هٜم٤مك ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م  800ي٘مدر أن ُمـ سملم اًمـ 

ُمٚمٞمقن ُمٜمٝمؿ يٕمٞمِمقن ذم سمٞمئ٦م شمٗمت٘مر إمم ُمٞم٤مه يم٤مومٞم٦م. وُمـ اعمتقىمع أٟمف سمحٚمقل اًمٕم٤مم  300

ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م ُمـ ؾمٙم٤من أومري٘مٞم٤م  250ُمٚمٞمقن إمم  75، ؾمقف يٕمٞمش ُم٤م سملم 2030

ُمٚمٞمقن  24وٛمـ ُمٜم٤مـمؼ شمٕم٤مين ؿمح٤ًم ؿمديدًا ذم اعمٞم٤مه، وُمـ اعمرضم  أيْم٤ًم ٟمزوح ُم٤م سملم 

ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م إمم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى ٟمتٞمج٦م عمقاضمٝمتٝمؿ فمروف ىم٤مؾمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمتزايد  700و 

ُمـ ضمراء ذًمؽ. وٕن ُمٕمٔمؿ إوم٤مرىم٦م 

تٝمؿ قمغم اُمتٝم٤من اًمزراقم٦م يٕمتٛمدون ذم ُمٕمٞمِم

% ُمـ أمج٤مزم اًمٕمقائؾ 90 إمم %80وأن 

إومري٘مٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم إٟمت٤مج همذائٝم٤م سمٜمٗمسٝم٤م، 

ًمٜمٝم٤مئٞم٦م وم٠من ٟمدرة اعمٞم٤مه ؾمتٗميض ذم اعمحّمٚم٦م ا

 إمم وم٘مدان إُمـ اًمٖمذائل ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ

 . قمغم ٟمحق ظمٓمػم

   

 
 

ًّ  األمن الػذاًُتودد ندرة المجاه   مزتقب
 ؽً العديد من دول العالم

 

 
 

 زتؾقد البلدان األؽريقجٌ جنوب الشخراء..
 الػذاًُ بزبب أزمٌ ندرة مجاه وسجكٌ أمنوا
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  جذهىس التربت
 

هم٤مًمب٤ًم ُم٤م شم١مدي اًمزراقم٦م اعمٗمرـم٦م إمم طمدوث دورة ُمٝمٚمٙم٦م شمسب٥م اؾمتٜمزاوم٤ًم خلّمقسم٦م 

% ُمـ إرايض اًمزراقمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل 40اًمؽمسم٦م وشمدٟمٞم٤ًم ًمإلٟمت٤مج اًمزراقمل. إذ شمٕم٤مين طمقازم 

ر اًمؽمسم٦م ٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، إذا ُم٤م اؾمتٛمرت ُمٕمدٓت شمدهقاًمٞمقم ُمـ شمدهقر ؿمديد. وم

% ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م 25ومري٘مٞم٤م، وم٘مد ٓ شمتٛمٙمـ اًم٘م٤مرة ُمـ إـمٕم٤مم ؾمقى أقمغم ُم٤م قمٚمٞمف طم٤مًمٞم٤ًم ذم 

، وذًمؽ ـمب٘م٤ًم ًمتقىمٕم٤مت ُمٕمٝمد اعمقارد اًمٓمبٞمٕمٞم٦م إومري٘مل 2025سمحٚمقل اًمٕم٤مم 

Institute for Natural Resources in Africa . 
 

 الخغير اإلاىاخي

 

ُمـ اعمتقىمع أن شمزداد ؿمدة وشمٙمرار اًمٔمقاهر اعمتٓمروم٦م يم٤مجلٗم٤مف واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ُمع ُميض 

اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل ىمدُم٤ًم. إذ ؾمٞمٙمقن ًمٚمٗمٞمْم٤مٟم٤مت اًمٕم٤مرُم٦م وُمقضم٤مت اجلٗم٤مف اعمتٗم٤مىمٛم٦م 

شمدرجيٞم٤ًم مجٚم٦م ُمـ اًمت٠مصمػمات ذم اًم٘مٓم٤مع اًمزراقمل. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، ُمـ اعمتقىمع أن 

٤ًم، اًمتل يم٤مٟم٧م شمْمؿ ومٞمام ُم٣م ُمس٤مطم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ُمـ شمتحقل يمؾ ُمٜم٤مـمؼ ٟمٞمجػمي٤م شم٘مريب

إرايض اًمزراقمٞم٦م اعمروي٦م، إمم صحراء ىم٤مطمٚم٦م طمٞم٨م ؾمتٖمدو اًمزراقم٦م ُمستحٞمٚم٦م ضمراء 

ؿم  اعمٞم٤مه. وـمب٘م٤ًم إمم أطمد اًمت٘م٤مرير اًمدوًمٞم٦م، وم٠من شم٠مصمػمات اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل ؾمتسب٥م شمٖمػمًا 

ذم أٟمامط اإلٟمت٤مج اًمزراقمل وشمرسمٞم٦م 

تّم٤مدي٦م اعمقار، وؾمتسب٥م ظمس٤مئر اىم

وم٤مدطم٦م وشم١مصمر ذم اًمبٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م وذم 

إؾمقاق اًمٕم٤معمٞم٦م. ًمذا ؾمٞمٙمقن إُمـ 

اًمٖمذائل ذم اعمست٘مبؾ ُمرشمبٓم٤ًم سمٛم٘مدرشمٜم٤م 

قمغم شمٙمٞمٞمػ اًمٜمٔمؿ اًمزراقمٞم٦م ًمٚمٔمقاهر 

 اعمتٓمروم٦م. 

ُمٚمٞم٤مر ٟمسٛم٦م ممـ يٕمٞمِمقن ذم طمقض أهن٤مر  2.4ُمـ اعمحتٛمؾ شمٕمرض ٟمحق  

 وسم٤ميمست٤من وأومٖم٤مٟمست٤من وسمٜمٖمالديش ذم يمؾ ُمـ اهلٜمد واًمّملم  Himalayanاهلامٓي٤م

 
 

 التػجر المناخ إلٍ نتاُح كارثجٌ عديدة  يؤدي 
 علٍ األمن الػذاًُ العالمً
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واًمٜمٞمب٤مل وُمٞمٜم٤مُم٤مر إمم ظمٓمر اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت واًمتل ؾمتٕم٘مبٝم٤م ُمقضم٤مت ضمٗم٤مف ؿمديدة 

 Gangesُمتقىمٕم٦م ظمالل اًمٕم٘مقد اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م. ومٗمل اهلٜمد وطمده٤م، يقومر هنر اًمٖم٤مٟمغ 

ُمٚمٞمقن ٟمسٛم٦م. أُم٤م قمغم اًمس٤مطمؾ  500ٚمزراقم٦م ٕيمثر ُمـ ًماعمٞم٤مه اًمّم٤محل٦م ًمٚمنمب و

يٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م، ومٛمـ اعمحتٛمؾ أيْم٤ًم شم٠مصمر إُمدادات اعمٞم٤مه اًمتل يتؿ احلّمقل اًمٖمريب ُٕمر

 Rocky Mountainsقمغم ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمـ اًمثالضم٤مت اجلبٚمٞم٦م ذم ؾمالؾمؾ ضمب٤مل اًمرويمل 

. هذا وٓ يِمٙمؾ ذوسم٤من اًمثالضم٤مت اًم٘مٚمؼ اًمقطمٞمد اًمذي Sierra Nevadaوؾمٞمػما ٟمٞمٗم٤مدا 

ي١مرق اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م، سمؾ هٜم٤مك أيْم٤ًم ىمٚمؼ ُمتّم٤مقمد ُمـ ارشمٗم٤مع ُمٜمسقب ؾمٓم  اًمبحر 

 ّم٤محل٦م ًمٚمزراقم٦م. سمٗمٕمؾ اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل، إُمر اًمذي ؾمٞم٘مٚمص ُمـ رىمٕم٦م إرايض اًم

ُمـ اعمرضم  أيْم٤ًم أن يٙمقن ًمٚمتٖمػم اعمٜم٤مظمل أصمر يمبػم ؾمٞم١مدي إمم اٟمخٗم٤مض 

اإلٟمت٤مج اًمزراقمل ذم أٟمح٤مء أظمرى ُمـ اًمٕم٤ممل، ٓؾمٞمام ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمروض اًمدٟمٞم٤م اًمتل 

شم٘مع ومٞمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م. وهلذا ؾمؽمشمٗمع أؾمٕم٤مر احلبقب، إمم ضم٤مٟم٥م ؾمٕمل اًمدول 

 2. وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ، ؾمٞمٗميض يمؾ ارشمٗم٤مع ذم إؾمٕم٤مر سمٛم٘مدار اًمٜم٤مُمٞم٦م إمم زراقم٦م احلبقب

%. ًمٙمـ اٟمخٗم٤مض اإلٟمت٤مج اًمزراقمل ٓ يٕمد 1% إمم شمزايد قمدد اجلٞم٤مع سمٛم٘مدار 2.5 –

ؾمقى ُمِمٙمٚم٦م واطمدة شمقاضمف اعمزارقملم ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمروض اًمدٟمٞم٤م واعمداري٦م، إذ ُمـ 

ظمتالف ذم اعمتقىمع أن ي١مدي اظمتالف شمقىمٞمت٤مت ومّمؾ اًمٜمٛمق وُمدشمف اًمٜم٤مشم٩م قمـ آ

درضم٦م طمرارة اًمؽمسم٦م واًمرـمقسم٦م، إمم طمدوث ٟمت٤مئ٩م يم٤مرصمٞم٦م قمٜمد ىمٞم٤مم اعمزارقملم سمزرع 

 حم٤مصٞمٚمٝمؿ. 

 

  آلافاث الضساعيت
 

اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م قمغم يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمألُمراض وأوم٤مت اًمتل شم١مصمر ذم اعم٤مؿمٞم٦م و

ط صم٤مر ُمدُمرة قمغم اًمقومرة اًمٖمذائٞم٦م ظمّمقص٤ًم ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد أي٦م ظمٓمآطمّد ؾمقاء 

، وهق ُمرض يٜمتٛمل ًمسالًم٦م آوم٦م Ug99ـمقارئ ضم٤مهزة. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، أن ُمرض 

%، يٜمتنم ذم 100صدأ ؾم٤مق احلٜمٓم٦م اًمتل شم١مدي إمم اًم٘مْم٤مء قمغم حمّمقل احلٜمٓم٦م سمٜمسب٦م 

ومري٘مٞم٤م واًمنمق إوؾمط وُمـ اعمتقىمع اٟمتِم٤مره أطم٘مقل احلٜمٓم٦م ذم اًمٕمديد ُمـ سمٚمدان 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocky_Mountains
http://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(U.S.)
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٤ًم، مم٤م سمِمٙمؾ هيع ذم هذه اًمبٚمدان وذم همػمه٤م أيْم

ىمد يسب٥م يم٤مرصم٦م سم٤مًمٜمسب٦م إلٟمت٤مج حمّمقل احلٜمٓم٦م 

 ؾمتٓم٤مل آصم٤مره٤م إُمـ اًمٖمذائل ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف. 

يٛمٙمـ اؾمتخدام اًمتٜمقع اجلٞمٜمل ًمٗمّم٤مئؾ 

حمّمقل احلٜمٓم٦م اًمؼمي٦م ذم حتسلم إٟمقاع احل٤مًمٞم٦م 

ًمٚمحٜمٓم٦م سمحٞم٨م شمّمب  ايمثر ُم٘م٤موُم٦م ًمموم٤مت. 

إسمح٤مث اًمزراقمٞم٦م شمٕمريض  ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، جيري أن ذم اًمٕمديد ُمـ ُمرايمز

اًمٗمّم٤مئؾ اًمؼمي٦م ُمـ احلٜمٓم٦م إمم ُمرض اًمّمدأ ًمتٕمزيز ُم٘م٤موُمتٝم٤م ًمف، صمؿ جيري دراؾم٦م 

اخلريٓم٦م اجلٞمٜمٞم٦م هل٤م وسمٕمده٤م يتؿ زراقم٦م اًمٜمب٤مشم٤مت اًمؼمي٦م ُمع اًمٗمّم٤مئؾ احل٤مًمٞم٦م ًمٚمحٜمٓم٦م 

قمؼم شم٘مٜمٞم٤مت آؾمتزراع احلديث٦م، وذًمؽ سمٖمٞم٦م ٟم٘مؾ ضمٞمٜم٤مت اعم٘م٤موُم٦م ُمـ اًمٜمب٤مشم٤مت اًمؼمي٦م 

  ومّم٤مئؾ احلٜمٓم٦م احل٤مًمٞم٦م.  إمم
 

 دوس الخنىماث
ذم اًمقىم٧م اًمذي شمٕمد ومٞمف ُمقضم٤مت اجلٗم٤مف وهمػمه٤م ُمـ اًمٔمقاهر اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ؾمبب٤ًم حلدوث 

درضم٦م ىمسقة شمٚمؽ اعمج٤مقم٦م،  شم٘مريرجم٤مقم٤مت ذم سمٕمض اًمبٚمدان، وم٠من ًمٚمحٙمقُم٤مت دورًا ذم 

غم دور أو ذم وىمققمٝم٤م أصاًل ُمـ قمدُمف. واًم٘مرن اًمٕمنميـ طم٤مومؾ سم٤مًمٕمديد ُمـ إُمثٚم٦م قم

 احلٙمقُم٤مت ذم إوٕم٤مف إُمـ اًمٖمذائل ذم سمٚمداهن٤م، وسمِمٙمؾ ُمتٕمٛمد أطمٞم٤مٟم٤ًم. 

طمٞمٜمام شمٗمرض سمٕمض احلٙمقُم٤مت ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم اًمبالد سم٤مًم٘مقة وٓ شم٠ميت قمـ 

ـمريؼ صٜم٤مديؼ آىمؽماع أو سمقاؾمٓم٦م اٟمتخ٤مسم٤مت ٟمزهي٦م، ومٛمـ اعم١ميمد أن شمٙمقن ىم٤مقمدهت٤م 

لم واعمٜمتٗمٕملم وأصح٤مب اعمّم٤مًم . اجلامهػمي٦م وٞم٘م٦م وحمدودة وٓ شم٘مقم إٓ قمغم اعم٘مرسم

وذم فمؾ ُمثؾ شمٚمؽ اًمٔمروف، يّمب  شمقزيع اًمٖمذاء ذم داظمؾ اًمبٚمد ىمْمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م 

سم٤مُمتٞم٤مز. وم٤محلٙمقُم٤مت ذم ُمٕمٔمؿ اًمبٚمدان شمٕمٓمل إوًمقي٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ احلرضي٦م، ذًمؽ ٕن 

أصح٤مب اًمسٚمٓم٦م واعمِم٤مريع شم٘مٓمـ ومٞمٝم٤م ذم اًمٕم٤مدة. أُم٤م اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م، وإه اعمتٜمٗمذة 

اًمٗمالطملم واًمٗم٘مراء قم٤مدًة، ومٖم٤مًمب٤ًم ُم٤م يٙمقن ٟمّمٞمبٝم٤م اإلمه٤مل. يمام أن ُمٕمٔمؿ طمٞم٨م 

 
 

 َ مرض ؽتاك..Ug99مرض الشدأ 
 يشب مخشول الخنطٌ ويودد األمن الػذاًُ
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احلٙمقُم٤مت ٓ شمقزم اهتامُم٤ًم سم٤معمٜم٤مـمؼ اًمٜم٤مئٞم٦م ُمـ اًمبالد اًمتل مل يِمٛمٚمٝم٤م اًمتٓمقير، وىمٚمام 

شمٚمبل طم٤مضمٞم٤مهت٤م اًمرضوري٦م قمغم ٟمحق ومٕم٤مل. وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م شمتّمػ اًمسٞم٤مؾم٤مت اًمزراقمٞم٦م، 

اقمٞم٦م، سم٤مًمتٛمٞمٞمز ود اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م. إذ حت٤مول ٓؾمٞمام ومٞمام خيص شمسٕمػم اًمسٚمع اًمزر

احلٙمقُم٤مت ذم اًمٖم٤مًم٥م اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمسٕمػمة ُمٜمخٗمْم٦م عمح٤مصٞمؾ احلبقب إؾم٤مؾمٞم٦م 

سمحٞم٨م يٕمجز اعمزارقملم قمـ مجع ُم٤م يٙمٗمل ُمـ رأؾمامل ًمتحسلم إٟمت٤مضمٝمؿ اًمزراقمل. 

شمِمٙمؾ  وًمذا، وم٠مهن٤م هبذه اًمٓمري٘م٦م متٜمٕمٝمؿ دوُم٤ًم ُمـ أن يرشم٘مقا إمم ُمٜمزًم٦م أقمغم رسمام ىمد

 ظمٓمرًا قمغم اًمسٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م ذم اعمست٘مبؾ.    

يمثػمًا ُم٤م يم٤من اًمزقمامء اعمستبديـ واحلٙم٤مم 

يستخدُمقن اًمٖمذاء يمسالح اجل٤مئريـ اًمٕمسٙمريلم 

ؾمٞم٤مد دم٤مه ؿمٕمقهبؿ، إذ ُيٙم٤موم٠م اعم١ميدون سمٛم١من 

همذائٞم٦م وخٛم٦م ومٞمام حترم ُمـ ذًمؽ اعمٜم٤مـمؼ اًمتل 

شم٠موي اعمٕم٤مرولم حلٙمٛمٝمؿ. وذم ُمثؾ شمٚمؽ 

ت يٖمدو اًمٓمٕم٤مم ؾمٚمٕم٦م حيّمؾ اًمٓمقاهمٞم٧م احل٤مٓ

ذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م قمغم اًمدقمؿ واًمت٠ميٞمد ومٞمام يّمب  اًم٘محط واًمٕمقز واعمج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

 إظمرى ؾمالطم٤ًم ومٕم٤مًٓ ُيِمٝمر سمقضمف اعمٕم٤مرولم.

 

 اإلاخاطش التي تهذد ألامً الغزائي العاإلاي

 

 الىمى العهاوي
ذم أقمداد ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل ذم  شمِمػم اًمتقىمٕم٤مت احل٤مًمٞم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة إمم شمزايد ُمستٛمر

اعمست٘مبؾ اًم٘مري٥م )قمغم اًمرهمؿ ُمـ طمّمقل اٟمخٗم٤مض ُمْمٓمرد ذم ُمٕمدل اًمٜمٛمق 

ُمٚمٞم٤مر ٟمسٛم٦م  10.9و  8.3اًمسٙم٤مين(، إذ ُمـ اعمتقىمع أن يبٚمغ شمٕمداد ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل ُم٤م سملم 

. 2150ُمٚمٞم٤مر ٟمسٛم٦م ذم اًمٕم٤مم  24.8، وأن اًمٕمدد ؾمٞمّمؾ إمم 2050سمحٚمقل اًمٕم٤مم 

قاصؾ اًمٜمٛمق اًمسٙم٤مين اًمٕم٤معمل ُمست٘مباًل، سمسب٥م شمزايد ويِمؽ سمٕمض اعمحٚمٚملم ذم شم

 
 
 

 ؽً بعض البلدان.. تخول الزلطات الخاكمٌ
 الطعام إلٍ زّح إلذِل المعارضجن
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اًمْمٖمقط قمغم اًمبٞمئ٦م واًمتجٝمٞمزات اًمٖمذائٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وُمقاد اًمٓم٤مىم٦م. وُمـ اعم١ميمد أن هذا 

اًمزي٤مدة اًمسٙم٤مٟمٞم٦م آٟمٗمج٤مري٦م ؾمتِمٙمؾ ظمٓمرًا ضمدي٤ًم هيدد إُمـ اًمٖمذائل اًمٕم٤معمل، ٕن 

حتّملم إُمـ اًمٖمذائل ُمـ آهنٞم٤مر إومقاه اعمتزايدة شمٕمٜمل ـمٕم٤مُم٤ًم ُمتزايدًا، مم٤م يستٚمزم 

 ُمست٘مباًل.  

(، آدم٤مه 10 – 2يبلم اًمِمٙمؾ )

 اعمتّم٤مقمد ًمٚمٜمٛمق اًمسٙم٤مين اًمٕم٤معمل اعمتقىمع ذم ُم٘م٤مسمؾ 

ًمإلٟمت٤مج اًمٖمذائل، إذ أن اهلقة ُم٤م  اعمٕمدل اعمتٝم٤موي

سملم اعمتٖمػميـ ىمد شمٕمٜمل ذم احل٘مٞم٘م٦م طمدوث جم٤مقم٦م 

 يم٤مرصمٞم٦م.  
 

 
 

 

 تقىمع ًمٚمٜمٛمق اًمسٙم٤مين واإلٟمت٤مج اًمٖمذائل اًمٕم٤معمل.(: آدم٤مه اعم10 – 2اًمِمٙمؾ )
 

 

 الاعخماد على الىقىد الاحفىسي

 

ٟمتٞمج٦م ًمٚمثقرة اخلرضاء ذم قم٤ممل  ذم اًمقىم٧م اًمذي يِمٝمد ومٞمف اإلٟمت٤مج اًمزراقمل زي٤مدةً 

اًمزراقم٦م، وم٠من اإلٟمت٤مج احل٤مزم ُمـ اًمٓم٤مىم٦م )اًمالزُم٦م ًمتِمٖمٞمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمزراقمٞم٦م( يزداد 

ٞم٨م أن ٟمسب٦م اإلٟمت٤مج اًمزراقمل إمم إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م شمت٘مٚمص هق إظمر سمقشمػمة أيمؼم، سمح

سمٛمرور اًمزُمـ. إذ سم٤مشم٧م اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمزراقمٞم٦م احلديث٦م شمٕمتٛمد سمّمقرة يمبػمة قمغم إؾمٛمدة 

 
 
 

 كارثجٌخلول مجاعٌ  ..قد تعنً زيادة الزكان
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سمٕمْمٝم٤م ُمـ اًمقىمقد  ٦م واًمٕمِمبٞم٦م، اًمتل ٓسمد ُمـ شمّمٜمٞمعاًمٙمٞماموي٦م واعمبٞمدات احلنمي

 اًمبؽموًمٞم٦م.  آطمٗمقري، مم٤م ضمٕمؾ اًمزراقم٦م شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ ُمتزايد قمغم اعمٜمتج٤مت

، وسمٕمدُم٤م قمٛم٧م اًمثقرة اًمزراقمٞم٦م أرضم٤مء اًمٕم٤ممل 1984و  1950ُم٤م سملم إقمقام 

%، وىمد ازدادت ُمٕمف ٟمسب٦م اؾمتٝمالك 250يمٚمف، ازداد اإلٟمت٤مج اًمٕم٤معمل ًمٚمحبقب سمٛم٘مدار 

اًمقىمقد إطمٗمقري اًمالزم ًمتّمٜمٞمع إؾمٛمدة )اًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل( واعمبٞمدات )اًمٜمٗمط( 

ٖمٞمؾ ٟمٔمؿ اًمري اعمختٚمٗم٦م. ًمذا، وم٠من زي٤مدة اقمتامد واهلٞمدرويمرسمقٟم٤مت اًمالزُم٦م ًمتِم

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمزراقمٞم٦م قمغم اًمقىمقد، ذم 

أؾمٕم٤مر هذا اًمقىمقد  ومٞمف شمِمٝمدوىم٧م 

قم٤معمٞم٤ًم، ؾمٞم١مدي ذم اعمحّمٚم٦م ارشمٗم٤مقم٤ًم 

إمم رومع أؾمٕم٤مر اإلٟمت٤مج اًمزراقمل وُمـ 

صمؿ ُمٕم٤مٟم٤مة اًمبٚمدان اًمٗم٘مػمة ُمـ 

 احلّمقل قمغم ُم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م ُمـ اًمٖمذاء.
 

 

 الىساثيت وخعاسة الخىىع ألاحيائي الخهجين والهىذظت

 

ؿم٤مع ُم١مظمرًا اؾمتخدام شم٘مٜمٞم٦م اًمتٝمجلم ذم جم٤مل اًمزراقم٦م وآىمتّم٤مد احلٞمقاين وذًمؽ 

ؾمٕمٞم٤ًم ًمزي٤مدة اإلٟمت٤مج ُمـ ظمالل شمٙمقيـ أصٜم٤مف قم٤مًمٞم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م. وذم اًمٖم٤مًم٥م شمِمٝمد 

اًمبٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت هتجلم أيمثر ًمألصٜم٤مف اعمحٚمٞم٦م وذًمؽ ًمتٙمقيـ ؾمالٓت ذات 

ت٤مضمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م هل٤م ىمدرة قمغم ُم٘م٤موُم٦م فمروف اعمٜم٤مخ اعمحكم وإُمراض. وٟمٔمرًا ًم٘مٞم٤مم إٟم

احلٙمقُم٤مت اعمحٚمٞم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م سم٤مًمتِمجٞمع قمغم اًمتٝمجلم، وم٠من ذًمؽ ىمد متخض قمـ 

شمٕمرض قمدة أصٜم٤مف حمٚمٞم٦م إمم ظمٓمر آٟم٘مراض. إذ أدى آمه٤مل ُمـ ضمراء قمدم اًمرسم  

اًمتٚم٘مٞم  واإلظمّم٤مب اهلجٞمٜمل واٟمٕمدام اًمسٞمٓمرة اعم٘مّمقدة وهمػم اعم٘مّمقدة قمغم 

(، إمم اهنٞم٤مر إطمقاض اهل٤مئٚم٦م ًمتٝمجلم اجلٞمٜم٤مت Genetic pollution)اًمتٚمقث اجلٞمٜمل 

وشمٕمري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حتتقي ذم اًمس٤مسمؼ قمغم أصٜم٤مف سمري٦م وحمٚمٞم٦م ؿمتك، مم٤م ؾمب٥م شمٚمقصم٤ًم 

 
 
 

 مع اتكال العملجات الزراعجٌ المتزايد علٍ الوقود..
 ؽقد ترتؾع أزعار المنتجات الػذاء ارتؾاعًا كبجراً 
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واؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق. وىمد أؾمٗمر ذًمؽ قمـ طمدوث ظمس٤مرة ذم  Genetic erosionضمٞمٜمٞم٦م 

 اًمتٜمقع اجلٞمٜمل وإطمٞم٤مئل سم٠مهه. 

 Genetically modifiedل وراصمٞم٤ًم إزاء ذًمؽ، فمٝمر ُم٤م يسٛمك سم٤مًمٙم٤مئـ اعمٕمدّ 

organism تؿ اًمتالقم٥م سمجٞمٜم٤مشمف اًمقراصمٞم٦م سم٤مؾمتخدام شم٘مٜمٞم٤مت ي، وهق قمب٤مرة قمـ يم٤مئـ

اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م، سمحٞم٨م يّمب  أومْمؾ ُمـ طمٞم٨م اإلٟمت٤مضمٞم٦م واًمٜمققمٞم٦م. ًمٙمـ اعمح٤مصٞمؾ 

اعمٕمدًم٦م وراصمٞم٤ًم أصبح٧م اًمٞمقم ُمّمدرًا ؿم٤مئٕم٤ًم ًمٚمتٚمقث اجلٞمٜمل، ًمٞمس ًمألصٜم٤مف اًمؼمي٦م 

ؾ أيْم٤ًم ًمٖمػمه٤م ُمـ إصٜم٤مف اًمداضمٜم٦م اعمستٛمدة ُمـ اًمتٝمجلم اًمٓمبٞمٕمل ومحس٥م، سم

٘مد ي١مدي شمٔم٤مومر اًمتٕمري٦م اجلٞمٜمٞم٦م ُمع ومٟمسبٞم٤ًم. 

اًمتٚمقث اجلٞمٜمل إمم فمٝمقر أٟمامط ضمٞمٜمٞم٦م ومريدة 

شمدُمػمي٦م، وُمـ صمؿ فمٝمقر أزُم٦م ظمٗمٞم٦م هتدد قمغم 

ٟمحق ظمٓمػم أُمٜمٜم٤م اًمٖمذائل. وم٘مد يتقىمػ فمٝمقر 

ذم ىمدرشمٜم٤م ُمقاد ضمٞمٜمٞم٦م ُمٜمققم٦م، وهق أُمر ؾمٞم١مصمر 

قمغم هتجلم ُمزيد ُمـ اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م واعم٤مؿمٞم٦م 

 اعم٘م٤موُم٦م ًمموم٤مت اعمروٞم٦م وًمٚمتٖمػمات اعمٜم٤مظمٞم٦م.      
 

 أظئلت للمىاقؽت واإلاشاحعت

 

 

 

ُم٤م ُمٕمٜمك إُمـ اًمٖمذائل  وُم٤م اًمنموط اًمالزُم٦م ًمتح٘مٞم٘مف  وُم٤م هل دواقمل اًم٘مٚمؼ  -1

 دم٤مه اطمتامل اظمتالًمف ذم احل٤مرض واعمست٘مبؾ  

% ُمـ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل ذم قمقز همذائل ُمزُمـ، وأن 15اًمت٘م٤مرير اًمدوًمٞم٦م أن ٟمحق  شمٗمٞمد -2

. عم٤مذا  ٟم٤مىمش هذا اعمقوقع ُمـ وضمٝم٦م حتديداً  ُمٕمٔمٛمٝمؿ يؽميمزون ذم ىم٤مرة أومري٘مٞم٤م

 ٟمٔمرك اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م.

ٟمدرة اعمٞم٤مه ُمـ أسمرز اًمتحدي٤مت اًمبٞمئٞم٦م اًمتل شمٕمؽمض إُمـ اًمٖمذائل ُمِمٙمٚم٦م شمٕمد  – 3

 شم٠مصمػمات هذه اعمِمٙمٚم٦م  اًمٕم٤معمل. ُم٤م هل أوضمف

 
 
 

 تؤدي الوندزٌ الوراثجٌ والتوججن الججنً..
 إلٍ مذاطر ذؾجٌ تودد األمن الػذاًُ

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_organism
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_organism
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يمٞمػ ي١مصمر اًمتٖمػم اعمٜم٤مظمل ذم اظمتالل إُمـ اًمٖمذائل اًمٕم٤معمل  خلّص ذًمؽ ذم  -4

 صقرة ٟم٘م٤مط حمددة.

أيمت٥م شم٘مريرًا قمـ دور أوم٤مت اًمزراقمٞم٦م ذم هتديد إُمـ اًمٖمذائل اًمٕم٤معمل. )اؾمتٕمـ  -5

 سمٛمّم٤مدر ُمٙمتبٞم٦م أو إًمٙمؽموٟمٞم٦م(

ٕمٙمػم إُمـ اًمٖمذائل ذم سمٚمداهن٤م  يمٞمػ شمٕمٛمؾ سمٕمض احلٙمقُم٤مت اعمستبدة قمغم شم -6

 وعم٤مذا   

يٕمد اًمٜمٛمق اًمسٙم٤مين اعمتّم٤مقمد ظمٓمرًا يداهؿ إُمـ اًمٖمذائل. ووّ  ذًمؽ سم٤مٕرىم٤مم  -7

 وسمٛمرشمسؿ سمٞم٤مين ُمع اًمتٗمسػم.

 عم٤مذا يٕمد اشمٙم٤مل اًمزراقم٦م قمغم اًمقىمقد آطمٗمقري ظمٓمرًا قمغم إُمـ اًمٖمذائل  -8

ظمٓم٤مره٤م اعمحتٛمٚم٦م قمغم إُمـ اًمٖمذائل ٟم٤مىمش ُمس٠مًم٦م اًمتٝمجلم واهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م وا -9

 اًمٕم٤معمل ذم اعمست٘مبؾ.

أهد ىم٤مئٛم٦م سم٠مؾمامء سمٚمدان اًمٕم٤ممل سمحس٥م ُمستقي٤مت إُمـ اًمٖمذائل ومٞمٝم٤م، ُمـ  – 10

 (10 – 1ظمالل ذيمر قمنمة سمٚمدان ًمٙمؾ ومئ٦م. )اؾمتٕمـ سم٤مًمِمٙمؾ 

 

* * * 
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 الفصل احلادي عشر
 إهخاج الطاقتمؽهلت 

 

ِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م اعمّم٤مطمب٦م إلٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م سم٠مؿمٙم٤مهل٤م هيتؿ اًمٗمّمؾ احل٤مزم سمٕمرض اعم

ُمٕمدٓت إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م واؾمتٝماليمٝم٤م قم٤معمٞم٤ًم،  اعمختٚمٗم٦م. ومٗمل اًمقىم٧م اًمذي شمتّم٤مقمد ومٞمف

يٜمجؿ قمٜمٝم٤م سم٤مًمقشمػمة ذاهت٤م أرضار سمٞمئٞم٦م قمديدة ُمتٗم٤موشم٦م اًمت٠مصمػم واعمدى. ًمذا، ؾمٞمتؿ أوًٓ 

   صمر اًمبٞمئل ًمٙمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م.  حتديد ُمٗمٝمقم اًمٓم٤مىم٦م وُمّم٤مدره٤م، صمؿ اًمٕمروج قمغم سمٞم٤من إ
 

 مفهىم الطاقت ومصادسها

 

ًمٓم٤معم٤م يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مىم٦م ُمٓمٚمب٤ًم أؾم٤مؾمٞم٤ًم ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت 

اًمبنمي٦م. إذ شمِمػم إدًم٦م أصم٤مري٦م ُمـ سمٕمض اًمٙمٝمقف ذم 

ٜمذ أومري٘مٞم٤م إمم ىمٞم٤مم اإلٟمس٤من اًم٘مديؿ سم٤مؾمتخدام اًمٜم٤مر ُم

ؾمٜم٦م ظمٚم٧م، إذ اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م ٕهمراض  ٤مُمٚمٞمقٟم ىمراسم٦م

ئ٦م وـمٝمل اًمٓمٕم٤مم. وسمذًمؽ وم٘مد يم٤مٟم٧م اإلٟم٤مرة واًمتدوم

اًمٜم٤مر هل اًمقىمقد اًمتل يٖمذي اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمتل ىم٤مُم٧م 

قمٚمٞمٝم٤م اعمجتٛمٕم٤مت اعمتحرضة آٟمذاك. أُم٤م اًمٞمقم وم٘مد سم٤مشم٧م اإلُمدادات اعمٜمتٔمٛم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م 

هل ُمـ يسػم اعمريمب٤مت وحيرك اعمدن واًمّمٜم٤مقم٤مت واًمٜم٘مؾ اًمتل شمِمٙمؾ اًمٞمقم أؾم٤مس 

٥م إرض. وسمٛمرور اًمزُمـ، أصبح٧م ىمدرة احلٞم٤مة اًمبنمي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ومقق يمقيم

احلْم٤مرات اًمبنمي٦م ذم احلّمقل قمغم اًمٓم٤مىم٦م ويمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م اعمستخدُم٦م ُم١مذًا قمغم 

شمٓمقر اعمجتٛمع. قمغم أن اؾمتخدام اًمٓم٤مىم٦م، وسمخ٤مص٦م ُمٜمذ اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م، راوم٘مف 

ُمِمٙمالت سمٞمئٞم٦م قمدة. إذ أن قمٛمٚمٞم٤مت إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م وٟم٘مٚمٝم٤م وحتقيٚمٝم٤م واؾمتخداُمٝم٤م، 

شمٚمؽ اعمستٛمدة ُمـ اًمقىمقد آطمٗمقري، ُمس١موًم٦م قمـ سمٕمض أيمثر اعمِمٙمالت ٓؾمٞمام 

 اًمبٞمئٞم٦م ظمٓمقرة ذم اًمٕم٤ممل اًمٞمقم. 

 
 
 

 تتنوع مشادر الطاقٌ الجوم..
 وتتنوع أثارها البجٌُ أيضاً 
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إن ُمٕمٔمؿ اًمٓم٤مىم٦م اًمتل ٟمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم ُمّمدره٤م اًمِمٛمس ذم اعمحّمٚم٦م 

اًمٜمٝم٤مئٞم٦م. وشمتحقل هذه اًمٓم٤مىم٦م اإلؿمٕم٤مقمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م قمٛمٚمٞم٦م اًمتٛمثٞمؾ اًمْمقئل إمم ـم٤مىم٦م 

٦م وُمٕمٝم٤م يمؾ أؿمٙم٤مل احلٞم٤مة احلٞمقاٟمٞم٦م سم٤مٓؾمتٛمرار واًمب٘م٤مء. يمام يمٞماموي٦م، متد احلٞم٤مة اًمٜمب٤مشمٞم

ذًمؽ طمٗمقري قمغم طمّد ؾمقاء، أًمبنمي ذم صقرة وىمقد طمٞمقي ويستٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اعمجتٛمع ا

اعمجتٛمع اًمبنمي ُمـ  ويٜمتٗمعاًمذي يم٤من ذم يقم ُمـ إي٤مم ٟمب٤مشم٤ًم طمٞم٤ًم سمحد ذاشمف. اًمقىمقد 

ًمري٤مح اؽ يحتر ف ذمآوم٤مدة ُمٜماإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز أيْم٤ًم سمِمٙمؾ ُمب٤مذ وهمػم ُمب٤مذ قمؼم 

 واًمتٞم٤مرات اعم٤مئٞم٦م سمقصٗمٝم٤م ضمزءًا ٓ يتجزأ ُمـ دورة اعم٤مء ذم اًمٓمبٞمٕم٦م. 

وأظمرى  Renewableشمّمٜمػ ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م إمم ُمّم٤مدر ُمتجددة 

. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمقىمقد آطمٗمقري يٕمد ُمقردًا Nonrenewableهمػم ُمتجددة 

وٛمـ ويٖمدو همػم ُمتجددًا وم٠مٟمف يٛمٙمـ أن يٜمْم٥م  ُمتجددًا وٛمـ اعم٘مٞم٤مس اجلٞمقًمقضمل،

 ُمدى قمٛمر اإلٟمس٤من إذا ُم٤م اؾمتٛمر ُمٕمدل اؾمتٝماليمف قمغم ُم٤م قمٚمٞمف ذم اًمقىم٧م احل٤مرض

إمم أن اًمٜمٗمط  WEC. إذ شمِمػم شم٘مديرات جمٚمس اًمٓم٤مىم٦م اًمٕم٤معمل (11 – 1)اًمِمٙمؾ 

ؾمٜم٦م واًمٗمحؿ سمحدود  60 - 50٘م٤مدُم٦م واًمٖم٤مز اًمؾمٜم٦م  40 - 30ؾمٞمٜمْم٥م سمحدود 

 
 ٚمٓم٤مىم٦م.احل٤مزم ًم(: اًمتقزيع اجلٖمراذم ًمالؾمتٝمالك اًمٕم٤معمل 11 – 1اًمِمٙمؾ )
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آؾمتٝمالك قمغم اعمٕمدٓت احل٤مًمٞم٦م. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ  ٤مدُم٦م، إذا ُم٤م اؾمتٛمرؾمٜم٦م اًم٘م 200

شم٠ميمٞمد جمٚمس اًمٓم٤مىم٦م اًمٕم٤معمل قمغم قمدم وضمقد أي اؾمتٜمٗم٤مد أو ٟمدرة عمقارد اًمٓم٤مىم٦م ذم 

اًمقىم٧م احل٤مرض، وم٠من حمدودي٦م يمٛمٞم٤مت اًمقىمقد آطمٗمقري، إمم ضم٤مٟم٥م شمزايد اًمققمل 

رة آهتامم سم٤محلٗم٤مظ قمغم اًمٓم٤مىم٦م اًمبٞمئٞم٦م ٓؾمتخداُمٝم٤م، ىمد ؿمجع قمغم رضو إصم٤مردم٤مه 

ُمـ ُمقارد ُمتجددة قمقو٤ًم قمـ وصقهن٤م وشمٓمقير ـمرائؼ أيمثر اؾمتداُم٦م إلٟمت٤مج ـم٤مىم٦م 

  همػم اعمتجددة. شمٚمؽ

(، وم٠من ُمٕمدٓت إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م ذم 11 – 2ُمع هذا، وُمثٚمام يتْم  ذم اًمِمٙمؾ )

(، اًمٕم٤ممل ٓزاًم٧م شمؽميمز سمِمٙمؾ يمبػم قمغم اًمقىمقد آطمٗمقري )اًمٗمحؿ، اًمٖم٤مز، اًمٜمٗمط

وي٠ميت ُمـ سمٕمده٤م اًمقىمقد احلٞمقي، صمؿ اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م، واًمٜمقوي٦م، وُمـ صمؿ سمٜمس٥م 

 أىمؾ إٟمقاع إظمرى ُمـ ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م احلديث٦م آؾمتخدام. 

 

 

 

 
 

 (: اإلٟمت٤مج اًمٕم٤معمل ُمـ اًمٓم٤مىم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م.11 – 2اًمِمٙمؾ )

 

 

 

 ألاثاس البيئيت إلهخاج الطاقت 

 

 اقمت٤مدتاًمتل ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر ٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م ًمٙمؾ إصم٤مر اًمبٞمئؾمٜمبح٨م هٜم٤م 

مجٞمع ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م  أنإذ  .رضذم اًمقىم٧م احل٤مقمغم اؾمتخداُمٝم٤م  ٦ماًمبنمي ٤متاعمجتٛمٕم

مت٤مُم٤ًم. وحيدث  "ٟمٔمٞمٗم٦م"ذم اًمبٞمئ٦م، وٓ يقضمد رء أؾمٛمف ـم٤مىم٦م شم١مصمر سمٓمري٘م٦م أو أظمرى 

. سمِمٙمؾ أيمؼم ُمـ همػمه ه٤مسمٕمض ُمّم٤مدروي١مصمر  ،اًمٓم٤مىم٦م ذم اًمبٞمئ٦م سم٠مؿمٙم٤مل ُمتٕمددة شم٠مصمػم

 ذم اًمبٞمئ٦م.وأهؿ شم٠مصمػماهت٤م اًمسٚمبٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م  ٟمقاعكم سمٞم٤من ٕوومٞمام ي
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 الطاقت اإلاائيت
اعمقرد اعمتجدد  Hydropower اًمٓم٤مىم٦م اعم٤مئٞم٦مشمٕمد 

اًمقطمٞمد اًمذي يستخدم قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع اًمٞمقم 

ًمتقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م. ومخالل اًم٘مرن احل٤مزم، 

 قمغم اًمٓم٤مىم٦م شمٕمتٛمد طمقازم صمٚم٨م سمٚمدان اًمٕم٤ممل

اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م ذم شمٚمبٞم٦م أيمثر ُمـ ٟمّمػ طم٤مضمتٝم٤م ُمـ 

اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، وأن اًمسدود اًمٙمبػمة شمقًمد 

 . (11 – 2)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ  % ُمـ أمج٤مزم اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م19ٟمحق 

وم٠من هٜم٤مًمؽ اًمٕمديد ُمـ اعمِمٙمالت آضمتامقمٞم٦م واًمبٞمئٞم٦م اًمتل شمراومؼ  ،قمغم هذا

 قًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م. إٟمِم٤مء اًمسدود ٕهمراض شم

٦م شمٚمقصم٤ًم ًمٚمٛمٞم٤مه أو ًمٚمٝمقاء، ذم اًمقىم٧م اًمذي ٓ شمسب٥م ومٞمف اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞم

. وم٘مد شم١مصمر حمٓم٤مت شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م ذم ذم اًمبٞمئ٦مشم٠مصمػم ٓ ختٚمق ُمـ ٤م أيْم٤ًم ٠مهنوم

وُمـ سملم ذًمؽ شم٠مصمػمه٤م ذم  ،ٛمج٤مري اًمٕمٚمٞم٤م واًمدٟمٞم٤م ُمـ إهن٤مرإٟمٔمٛم٦م اًمبٞمئٞم٦م ًمٚم

)ُمسبب٦م اوٓمراسم٤ًم  ٤موشمٕمٛمؾ قمغم شمٖمٞمػم درضم٦م طمرارة اعمٞم٤مه وشمدوم٘مٝم ،ج٤مُمٞمع اًمسٛمٙمٞم٦ماعم

قاضمديـ سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمقىمع اًمٜم٤مس واحلٞمقاٟم٤مت اعمت يْمٓمر يمام ،ًمٚمٜمب٤مشم٤مت واحلٞمقاٟم٤مت(

إٟمِم٤مء ؾمدود اًمٓم٤مىم٦م قل حيقم٤مدة اًمتقـمـ ذم أُم٤ميمـ أظمرى. وىمد إ إمماًمسدود 

، إمم اعمج٤مري اًمٕمٚمٞم٤م ُمثالً وصقل سمٕمض إؾمامك، يم٤مًمسٚمٛمقن دون اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م 

ًمألهن٤مر ٕضمؾ اًمتٗمريخ واًمتٙم٤مصمر. وشمس٤مقمد سمٕمض 

اًمت٘مٜمٞم٤مت يمسالمل إؾمامك قمغم شمسٚمؼ ؾمٛمؽ 

اًمسٚمٛمقن ُمـ قمغم اًمسدود واًمقصقل إمم ُمٜم٤مـمؼ 

اًمسدود هذه اًمتٗمريخ ذم أقمغم اًمٜمٝمر، ًمٙمـ وضمقد 

هجرهت٤م قمغم شمٖمٞمػم ٟمٛمط ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى جيؼمه٤م 

 مم٤م يٚمحؼ رضرًا سم٤مٕؾمامك.

 
 

 تعد الطاقٌ الماُجٌ أهم المشادر المتجددة
 ٌبجُال أثر ؽًتذلو من  .. لكنوا ِلتولجد الكورباء

 
 
 

 ينجم عن إنساء الزدود ألغراض تولجد 
 الطاقٌ الكوروماُجٌ.. مسكّت بجُجٌ عدة
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سب٥م حمٓم٤مت اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م أيْم٤ًم اٟمخٗم٤مض ُمستقي٤مت إيمسجلم شم

اخلزاٟم٤مت إٟمِم٤مء ١مدي ي. يمام ىمد اًمذائ٥م ذم اعم٤مء، إُمر اًمذي يرض سم٤مًمبٞمئ٤مت اًمٜمٝمري٦م

هم٤مز اعمٞمث٤من، أطمد هم٤مزات  اًمقاىمٕم٦م ظمٚمػ اًمسدود وريمقد اعمٞم٤مه ومٞمٝم٤م إمم اٟمبٕم٤مثاعم٤مئٞم٦م 

ظمزاٟم٤مت واؾم٥م اًمتل حتٛمٚمٝم٤م إهن٤مر ذم ًمرٟمتٞمج٦م ًمؽمايمؿ او اًمدومٞمئ٦م اعمرضة سم٤مًمبٞمئ٦م.

، وم٠من ذًمؽ ؾمٞمٛمٜمع ُمـ دمدد ظمّمقسم٦م اًمؽمسم٦م اًمقاىمٕم٦م قمغم وٗم٤مف اعمج٤مري هذه اًمسدود

اًمدٟمٞم٤م ُمـ شمٚمؽ إهن٤مر. يمام أن شمٚمؽ اًمْمٗم٤مف شمتٕمرض ًمٚمتٕمري٦م واًمتآيمؾ قمٜمدُم٤م يتؿ ومت  

 سمقاسم٤مت اًمسد وشمتدومؼ ُمٜمف اعمٞم٤مه سم٘مقة.

 ؾمبب٤ًم أيْم٤ًم إلضمب٤مر٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م شمقًمٞمد اًمٓم٤مىمإٟمِم٤مء اًمسدود ٕهمراض  يٙمقن

اًمسٗمـ وىمقارب اًمّمٞمد قمغم إجي٤مد ُمس٤مًمؽ سمديٚم٦م سمٕمٞمدًا قمـ ُمٜمٔمقُم٦م اًمسد. يمام أن 

طمقادث شمِم٘مؼ اًمسدود او اهنٞم٤مره٤م ىمد شمٚمحؼ رضرًا وم٤مدطم٤ًم سم٤معمٜم٤مـمؼ اعم٠مهقًم٦م اًمقاىمٕم٦م 

 .، وشم١مدي إمم وىمقع يمقارث ٓ حتٛمد قم٘مب٤مه٤مأؾمٗمؾ اًمسد
 

 

 

 

 الشياحطاقت 
ذم شمسٞمػم اًمسٗمـ اًمنماقمٞم٦م وحتريؽ  Wind energyس٤من ـم٤مىم٦م اًمري٤مح اؾمتخدم اإلٟم

ـمقاطملم اهلقاء ُمٜمذ آٓف اًمسٜملم، وٓشمزال اًمٞمقم ُمْمخ٤مت اعمٞم٤مه اًمٕم٤مُمٚم٦م سم٘مقة اًمري٤مح 

شمٕمد ُمـ اعمٔم٤مهر اًمِم٤مئٕم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م، ٓؾمٞمام ذم إىم٤مًمٞمؿ اجل٤موم٦م طمٞم٨م شمستخدم 

ٞمٜم٤مت اًمري٤مح اخل٤مص٦م سمتقًمٞمد اًمٙمٝمرسم٤مء ومٝمل ًمسح٥م اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م إمم اًمسٓم . أُم٤م شمقرسم

ُمـ اًمٓمٚم٥م اًمٕم٤معمل قمغم وم٘مط % 2طمقازم  شمٖمٓمل ومٝمل ٓ شمزالفم٤مهرة طمديث٦م ٟمسبٞم٤ًم، 

 . (11 – 2)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ  اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

شمٕمد اًمري٤مح ُمّمدرًا ٟمٔمٞمٗم٤ًم ٟمسبٞم٤ًم إلٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م. إذ أهن٤م ٓ شمسب٥م شمٚمقصم٤ًم ًمٚمٝمقاء 

إمم طمرق وىمقد ًمتقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م. ًمٙمـ هٜم٤مك سمٕمض  أو اعم٤مء ٟمٔمرًا ٕهن٤م ٓ حتت٤مج

إصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م اًمتل شمراومؼ ُمزارع إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمري٤مح. إذ يم٤مٟم٧م اًمْمقو٤مء أطمد 

اعمِمٙمالت اعمٝمٛم٦م اًمتل شمٜمجؿ قمـ دوران ُمراوح اًمري٤مح ذم اًمتّم٤مُمٞمؿ اًم٘مديٛم٦م، أُم٤م 

ب اًمري٤مح. ًمٙمـ اًمتّم٤مُمٞمؿ احلديث٦م ومب٤مًمٙم٤مد يسٛمع ُمٜمٝم٤م صقت همػم صقت هبق
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ُم٤مزاًم٧م هٜم٤مك ُمِمٙمالت شمتٕمٚمؼ سمدور اعمراوح اًمٗمقٓذي٦م ذم اًمتسب٥م سم٘متؾ اًمٓمٞمقر ُمـ 

ذوات إطمج٤مم اًمٙمبػمة يم٤مًمٜمسقر ُمثاًل ويمذًمؽ اًمتسب٥م سمتِمقيش ُمست٘مبالت اًمب٨م 

اإلذاقمل واًمتٚمٗم٤مزي وهمػمه٤م ُمـ إضمٝمزة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلس٤مؾم٦م. وشمٕمد رضورة شمقومػم 

ٟمِم٤مء ُمزارع ـم٤مىم٦م اًمري٤مح ومقىمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م أظمرى، قمغم ُمس٤مطم٤مت واؾمٕم٦م ُمـ إرايض إل

اًمرهمؿ ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتخدام إرايض اًمقاىمٕم٦م سملم اعمراوح ًمٜمِم٤مـم٤مت أظمرى يم٤مًمزراقم٦م 

ُم٤موٟم٧م ٤مأو اًمرقمل ُمثاًل. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، ارشمٗمٕم٧م ىمٞمٛم٦م إرض ذم ُمٜمٓم٘م٦م أًمت

Altamount   سمقٓي٦م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م إُمريٙمٞم٦م ارشمٗم٤مقم٤ًم

إٟمِم٤مء ُمزارع ًمتقًمٞمد ـم٤مىم٦م ُمٚمحقفم٤ًم ذم أقم٘م٤مب 

اًمري٤مح هٜم٤مك، وم٠مو٤موم٧م اإلجي٤مرات اعمرشمٗمٕم٦م ًمتٚمؽ 

إرايض ُمدظمقًٓ إو٤مومٞم٤ًم ًمٚمرقم٤مة ومْماًل قمـ 

 اؾمتٛمرارهؿ سمرقمل ُم٤مؿمٞمتٝمؿ. 

 

احلّمقل قمغم شمقًمٞمد ـم٤مىم٦م يمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمـ ُمراوح اًمري٤مح اًمٕمٛمالىم٦م يتٓمٚم٥م ٕن 

شم٘مع قمغم اُمتداد اًمسقاطمؾ  ُمؽم/صم٤م، ًمذا هم٤مًمب٤ًم ُم٤م ٟمجده٤م 7ري٤مح ُمستٛمرة سم٘مقة شمزيد قمغم 

أو ومقق اًمسالؾمؾ اجلبٚمٞم٦م. ويرى اًمبٕمض أن ووع هذه اعمراوح اًمٕمٛمالىم٦م ذم ُمثؾ 

ومٙمرة يرومْمقن  هلذا ومٝمؿو شمٚمؽ إُم٤ميمـ إٟمام يٕمٛمؾ قمغم شمِمقيف مج٤مل اعمٜم٤مفمر اًمٓمبٞمٕمٞم٦م،

حتقيؾ شمٚمؽ اعمٜم٤مفمر اخلالسم٦م إمم جمرد حمٓم٤مت وُمراوح ُمتٜم٤مصمرة ًمتقًمٞمد ـم٤مىم٦م اًمري٤مح. 

ذًمؽ ُمـ أيمؼم اعمِمٙمالت اًمتل شمٕمؽمض اؾمتخدام ـم٤مىم٦م اًمري٤مح ذم يمثػم ُمـ  ورسمام يٕمد

ُمثاًل، فمٝمرت اًمٕمديد ُمـ آطمتج٤مضم٤مت اًمِمٕمبٞم٦م ذم اًمٕم٤مم  ،اعمٜم٤مـمؼ. ومٗمل سمريٓم٤مٟمٞم٤م

 Haworthًمالقمؽماض قمغم ظمٓمط زي٤مدة ُمراوح اًمري٤مح ذم ُمروج ه٤مورث  1994

 عمٜمٓم٘م٦م. ًمتٚمؽ اظمِمٞم٦م ختري٥م اًمٓمبٞمٕم٦م اًمس٤مطمرة 

ٕمض ُمزارع اًمري٤مح اًمٞمقم ومقق ُمٞم٤مه اًمبح٤مر اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمسقاطمؾ، وٟمٔمرًا ًمقضمقد سم

ومٛمـ اعمحتٛمؾ طمدوث سمٕمض اًمت٠مصمػمات ذم اًمبٞمئ٦م اًمبحري٦م. إذ ىمد حتدث هٜم٤مك سمٕمض 

 
 
 

 ..نظجؾٌ نزبجاً طاقٌ الرياح كون الرغم من ب
 ؽأنوا مزببٌ لبعض المسكّت ؽً البجٌُ
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اًمت٠مصمػمات ذم ُمرطمٚم٦م إٟمِم٤مء اعمراوح شم١مدي إمم اإلرضار سم٤معمٜم٤مـمؼ اًمتل شمْمؿ أٟمقاع 

ؾ آوٓمراسم٤مت اًمتل أطمٞم٤مئٞم٦م أو ُمقاـمـ ـمبٞمٕمٞم٦م ٟم٤مدرة. ًمٙمـ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، ٓ شمِمٙم

اعمتٛمثٚم٦م سم٤مًمْمقو٤مء وآهتزازات واحل٘مقل  ـشمراومؼ قمٛمٚمٞم٦م شمِمٖمٞمؾ اعمراوح 

أمهٞم٦م شمذيمر سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمبٞمئ٦م  ـاًمٙمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م 

اًمبحري٦م. ًمٙمـ ُمـ اعمحتٛمؾ طمدوث أيمؼم شم٠مصمػم 

حت٧م ؾمٓم  اعم٤مء، وذًمؽ قمٜمد شمثبٞم٧م أؾم٤مؾم٤مت 

اصٓمٜم٤مقمٞم٦م ًم٘مقاقمد ُمراوح ـم٤مىم٦م اًمري٤مح. إذ ي١مدي 

حت٧م إصمر إمم شمٖمٞمػم ضمري٤من اًمرواؾم٥م  ُمثؾ هذا

، يمام ىمد يٙمقن هل٤م أصمرًا ُمٝماًم قمغم شمريمٞمب٦م إٟمقاع اعم٤مء

 اعمحٚمٞم٦م واًمبٜمٞم٦م إطمٞم٤مئٞم٦م.

 

 

 الؽمعيتطاقت ال
ُمـ اعمتقىمع قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ ضمدًا، رسمام ُم٤م سمٕمد 

 Solarاًم٘مرن احل٤مزم، أن شمٙمقن اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م 

energy ؾمد اًمٓمٚم٥م سم٠مؿمٙم٤مهل٤م اعمختٚمٗم٦م ىم٤مدرة قمغم 

اًمٕم٤معمل ُمـ اًمٓم٤مىم٦م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمقىمع أن شمرشمٗمع 

ٟمسب٦م ُمس٤ممهتٝم٤م ذم ذًمؽ سمِمٙمؾ أيمؼم قمغم اعمدى 

. يٛمٙمـ آوم٤مدة (11 – 2)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ  اًم٘مّمػم

ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م قمغم ٟمحق ومٕم٤مل ُمـ ظمالل شمّمٛمٞمؿ ُمب٤مين شمتالءم ُمع وقء اًمِمٛمس 

ة ُمٜمٝم٤م ذم شمسخلم اعمٞم٤مه أو شمدومئ٦م واًمٓم٤مىم٦م احلراري٦م اًمٜم٤مدم٦م قمٜمف، سمحٞم٨م يٛمٙمـ آوم٤مد

( أطمد اًمٓمرائؼ اعمب٤مذة PVاعمب٤مين أو شمقًمٞمد اًمٙمٝمرسم٤مء. وشمٕمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرووقئٞم٦م )

ًمتحقيؾ أؿمٕم٦م اًمِمٛمس إمم يمٝمرسم٤مء، وذًمؽ قمٜمدُم٤م يتؿ اُمتّم٤مص ذرات اًمْمقء اًمٗمردي٦م 

)اًمٗمقشمقٟم٤مت( سمقاؾمٓم٦م ظمالي٤م ؿمبف ُُمقّصٚم٦م ُمقًمدًة سمذًمؽ شمٞم٤مرًا يمٝمرسم٤مئٞم٤ًم. وًمذًمؽ ٓ 

يتخٚمػ قمـ اخلالي٤م اًمِمٛمسٞم٦م أي وقو٤مء أو شمٚمقث أظمر يذيمر. يمام أن أٟمٔمٛم٦م اخلالي٤م 

 
 
 

 تزبب مزارع مراوح الرياح الممتدة
 علٍ الزواخل بعض الضرر للبجٌُ البخريٌ

 
 
 

 يتزايد الجوم ازتذدام الطاقٌ السمزجٌ..
 دون اعتبار يذكر ألثرها البجًُ
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ٟم٤مضمح٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمٜم٤مئٞم٦م  شمٕمداًمِمٛمسٞم٦م ٓ حتت٤مج إمم أداُم٦م يمبػمة وٓ إمم ُم٤مء، وًمذا وم٠مهن٤م 

يم٤مًمّمح٤مري ُمثاًل، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ارشمٗم٤مع درضم٤مت احلرارة يٛمٙمـ أن ي١مصمر سمِمٙمؾ 

 ؾمٚمبل ذم قمٛمٚمٝم٤م.

هذه اعمزاي٤م، وم٠من عمزارع شمقًمٞمد سم٤مًمرهمؿ ُمـ 

ىمد إذ اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م سمٕمض إصمر قمغم اًمبٞمئ٦م. 

يٜمت٩م قمٜمٝم٤م شمٙمقيـ ضمزر طمراري٦م أو إطمداث رضر 

سمٞمئل يمخس٤مرة ُمقاـمـ ـمبٞمٕمٞم٦م ُمثاًل. إذ شمتٓمٚم٥م 

اًمِمٛمسٞم٦م ُمس٤مطم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ىمد شمّمؾ إمم  اعمزارع

، وًمذا ىمد يٙمقن هل٤م أصمر اعمرسمٕم٦م ُمئ٤مت اًمٙمٞمٚمق ُمؽمات

وإرض اًمتل شمِمٖمٚمٝم٤م. وُمع ذًمؽ، وم٠من اعمٜم٤مـمؼ اعمِمٛمس٦م يم٤مًمبٞمئ٤مت  اًمؽمسم٦م ذميمبػم 

اجل٤موم٦م ُمثالً ىمٚمام شمقضمد ومٞمٝم٤م ٟمب٤مشم٤مت، ًمذا يٙمقن آوٓمراب اًمذي يّمٞم٥م اًمبٞمئ٦م ًمٞمس 

يمبػمًا سم٘مدر ُم٤م يّمٞم٥م اعمٜم٤مـمؼ اًمتل حتتقي قمغم هم٤مسم٤مت وٟمب٤مشم٤مت يمثٞمٗم٦م. وقمغم اًمرهمؿ 

٤مزل سم٠مرضار سمٞمئٞم٦م يمبػمة، وم٠مهن٤م ُمـ قمدم شمسب٥م اخلالي٤م اًمِمٛمسٞم٦م اًمتل شمستٕمٛمؾ ذم اعمٜم

شم١مدي أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم ظمس٤مرة ضمزء ُمـ اعمقاـمـ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م قمٜمدُم٤م يتؿ إزاًم٦م سمٕمض إؿمج٤مر 

ًمٖمرض شمالذم طمج٥م اإلؿمٕم٤مع اًمِمٛمز اًمقاصؾ إمم اخلٚمٞم٦م اًمِمٛمسٞم٦م اعمثبت٦م ومقق 

 ؾم٘مقف اعمٜم٤مزل. 

 

 

 

 اإلاذ والجضس طاقت 
ُمد وضمزر وأُمقاج وشمٞم٤مرات  ٦مهٞمئشمتٛمثؾ اًمٓم٤مىم٦م اعمقضمقدة ذم اًمبح٤مر واعمحٞمٓم٤مت ذم 

. اًمبحري٦مسمحري٦م وومروىم٤مت ذم درضم٤مت احلرارة وُمٜمحدرات اعمٚمقطم٦م واًمٙمتؾ إطمٞم٤مئٞم٦م 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ؾمٕم٦م شمقومر هذه اًمٓم٤مىم٦م وم٠من إُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ٓشمزال حمدودة 

، وذًمؽ (11 – 2)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ  ضمدًا ذم اًمقىم٧م احل٤مرض وطمتك ذم اعمست٘مبؾ اعمٜمٔمقر

ٜمقع ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ُمتِمت٧م قمغم ُمس٤مطم٦م واؾمٕم٦م ُمـ اًمبح٤مر واعمحٞمٓم٤مت ُمـ ٕن هذا اًم

ضمٝم٦م، ومْماًل قمـ أن ُمٕمٔمؿ اًمٓم٤مىم٦م إذا ُم٤م شمؿ شمقًمٞمده٤م ومٝمل سمٕمٞمدة ضمدًا قمـ ُمرايمز 

 
 
 

 عادًة ما تختاج مزارع الطاقٌ السمزجٌ..
 ٌ مما يزبب أثرًا بجُجاً إلٍ مزاخات وازع
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هل اًمٜمقع اًمقطمٞمدة  Tidal energyآؾمتٝمالك ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م. وشمٕمد ـم٤مىم٦م اعمد واجلزر 

خداُمف طمتك أن. وهل ذم ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اعمستٛمدة ُمـ اًمبح٤مر واعمحٞمٓم٤مت اًمذي شمؿ اؾمت

ٚمٝم٤م اإلٟمس٤من، وُمث٤مل ذًمؽ اًمٓمقاطملم اًمتل ُمـ أىمدم أؿمٙم٤مل اًمٓم٤مىم٦م اًمتل اؾمتٖماحل٘مٞم٘م٦م 

يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ طمٞمٜمٝم٤م سم٘مقة اعمد ىمب٤مًم٦م ؾمقاطمؾ يمؾ ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟمس٤م وإؾمب٤مٟمٞم٤م ُمٜمذ 

اًم٘مرن إول اعمٞمالدي. وٕن اعمد واجلزر يٕمتٛمد قمغم شم٠مصمػم ىمقة اجل٤مذسمٞم٦م ًمٚمِمٛمس 

ٛمر، ًمذًمؽ ُمـ اعمٛمٙمـ اًمتٜمب١م سمٛمقاقمٞمده٤م سمدىم٦م مم٤م يٛمٜم  ـم٤مىم٦م اعمد ُمٞمزة وإرض واًم٘م

شمتٗمقق هب٤م قمغم همػمه٤م ُمـ ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م إظمرى. ويستٗم٤مد ُمـ ـم٤مىم٦م اعمد سمٜمٗمس ُمبدأ 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م، وذًمؽ سمبٜم٤مء ؾمد قمؼم ُمّم٥م سمحري ُمٜم٤مؾم٥م. ًمٙمـ 

ـ ومٞمام يٕمتٛمد اًمسد اًمٙمٝمروُم٤مئل قمغم شمدومؼ اعمٞم٤مه ُم

ادم٤مه واطمد، وم٠من اًمسد اعمدي خيتٚمػ قمٜمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

أٟمف يسٛم  ًمٚمٛمٞم٤مه اًمقاىمٕم٦م ظمٚمٗمف سم٤محلريم٦م ضمٞمئ٦ًم 

وذه٤مسم٤ًم شمزاُمٜم٤ًم ُمع طمريم٦م اعمد واجلزر. وشمتقًمد 

اًمٙمٝمرسم٤مء ٟمتٞمج٦م دوران اًمتقرسملم هبذه احلريم٦م 

 اعمتٜم٤موسم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه قمؼم اًمسد اعمِمٞمد.

جلزر قمغم ُمدى ارشمٗم٤مع اعمد شمٕمتٛمد يمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م اعمتقًمدة قمـ اعمد وا

واٟمخٗم٤مض اجلزر ويمذًمؽ قمغم ُمس٤مطم٦م اعمّم٥م اًمذي شمِمٞمد قمٚمٞمف حمٓم٦م شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م. 

وُمـ إُمثٚم٦م قمغم حمٓم٤مت اًمٓم٤مىم٦م اًمتل شمٕمٛمؾ سم٘مقى اعمد واجلزر اعمحٓم٦م اًمقاىمٕم٦م قمغم 

اًمقاىمع قمٜمد ؾم٤مطمؾ سمريت٤مين ؿمامزم ومرٟمس٤م، إذ شم٘مع هذه  La Ranceُمّم٥م ٓراٟمس 

 800أُمت٤مر وشمتٙمقن ُمـ ؾمد يٛمتد سمٓمقل  8ومٞمف اعمدى اعمدي اعمحٓم٦م ذم ُمّم٥م يّمؾ 

شمقرسملم وشمقًمد ـم٤مىم٦م يمٝمرسم٤مئٞم٦م شمٙمٗمل ًمسد اطمتٞم٤مج ُمديٜم٦م شمْمؿ  24ُمؽمًا حيتقي قمغم 

قمغم اًمس٤مطمؾ إـمٚمز  Fundyٟمسٛم٦م. وهٜم٤مك أيْم٤ًم حمٓم٦م ظمٚمٞم٩م ومٜمدي  300.000

 Severnُمؽمًا، ويمذًمؽ حمٓم٦م ُمّم٥م ؾمٞمٗمرن  10.8ًمٙمٜمدا اًمذي يبٚمغ ومٞمف اعمدى اعمدي 

 ُمؽم.           8.8ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م اًمذي يّمؾ ومٞمف ُمٕمدل اعمدى اعمدي 

 
 
 

 توؽر خركٌ المجاه ؽً البخار والمخجطات..
 مشدرًا مومًا لتولجد الطاقٌ
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يٙمتٜمػ ُمثؾ هذه اعمِم٤مريع اًمٙمثػم ُمـ اجلدل طمقل رضورة إٟمِم٤مءه٤م ُمـ قمدُمف 

سمسب٥م إصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م. ومٕمغم اًمرهمؿ مم٤م حيٛمٚمف شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م سمقاؾمٓم٦م 

ُمـ اعمٚمقصم٤مت ودور اًمسدود اًمتل شمِمٞمد  ىمقى اعمد واجلزر ُمـ ُمزاي٤م سمٞمئٞم٦م قمديدة يمخٚمقه

ذم اعمحٓم٦م ذم مح٤مي٦م اًمسقاطمؾ ُمـ إُمقاج اًمبحري٦م اهل٤مئج٦م، وم٠من شمٚمؽ اعمِم٤مريع ٓ ختٚمق 

سمٓمبٞمٕم٦م احل٤مل ُمـ سمٕمض اعمس٤موئ يم٘مٞم٤مُمٝم٤م سمتٖمٞمػم طمريمٞم٦م اعمٞم٤مه قمؼم اعمّم٥م. إذ أن 

عمد واجلزر اًمتٖمػمات اًمتل حتدث ذم اعمدى اعمدي وذم طمريم٦م اًمتٞم٤مرات اعم٤مئٞم٦م وُمٜمٓم٘م٦م ا

وٛمـ ُمٜمٓم٘م٦م اعمحٓم٦م ؾمت١مصمر ذم قمدة ُمتٖمػمات سمٞمئٞم٦م أظمرى ُمثؾ طمريم٦م اًمرواؾم٥م 

وٟمققمٞم٦م اعمٞم٤مه، اًمتل ؾمت١مصمر سمدوره٤م ذم اًمسٚمسٚم٦م 

اًمٖمذائٞم٦م وذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ذم اًمٓمٞمقر واًمثروة 

اًمسٛمٙمٞم٦م. يمام ىمد شم١مصمر اًمسدود واحلقاضمز اًمتل يتؿ 

ؾمػم إٟمِم٤مء ًمٖمرض شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اعمدي٦م ذم ُمس٤مرات 

اًمسٗمـ اًمتج٤مري٦م واًمسٞم٤مطمٞم٦م واوٓمراره٤م إمم إجي٤مد 

ُمس٤مًمؽ سمديٚم٦م أو إٟمِم٤مء أٟمٔمٛم٦م ُمٙمٚمٗم٦م ذم اًمسدود 

 ٕسمح٤مر اًمسٗمـ ُمـ ظمالهل٤م.

 

 الخشاسة الباطىيتطاقت 
 Geothermalشمتقًمد ـم٤مىم٦م احلرارة اًمب٤مـمٜمٞم٦م 

energy اًمتل شمتٛمثؾ قم٤مدًة سم٤مًمٞمٜم٤مسمٞمع احل٤مرة ،

ظمروضمٝم٤م واًمؼمايملم، ُمـ ضمراء اطمتب٤مس احلرارة و

ُمـ سم٤مـمـ إرض ويمذًمؽ ُمـ ضمراء حتٚمؾ اعمقاد 

اعمِمٕم٦م اعمقضمقدة ذم اًمّمخقر. ويٛمٙمـ احلّمقل 

قمغم ُمثؾ هذه اًمٓم٤مىم٦م سمِمٙمؾ ظم٤مص ذم اعمٜم٤مـمؼ 

اًمٗم٤مصٚم٦م سملم صٗم٤مئ  اًم٘منمة إروٞم٦م، ُمع أن ُمـ اعمٛمٙمـ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مـمؼ 

ٓ ذم إٓ شمتقومر  ـم٤مىم٦م احلرارة اًمب٤مـمٜمٞم٦موم٠من  ذاشمٚمؽ اًمٗمقاصؾ. وهب أظمرى سمٕمٞمدة قمـ

 
 
 

 ..تنسأ عن زدود تولجد طاقٌ المد والجزر
 بعض المسكّت البجُجٌ

 
 
 

 ِ يجري ازتػّل طاقٌ الخرارة الباطنجٌ
 ..من العالم ؽً أماكن مخدودة إِ
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ُمقاىمع حمدودة، وذًمؽ قمٜمدُم٤م شمٙمقن محؿ ضمقف إرض ىمريب٦م ُمـ اًمسٓم  ومتٕمٛمؾ قمغم 

 اًمٖمٚمٞم٤من.ٟم٘مٓم٦م شمسخلم اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م طمتك شمّمؾ إمم درضم٤مت طمرارة ىمريب٦م ُمـ 

ًم٘مد شمٕمرو٧م هذه اًمٓم٤مىم٦م ًمالؾمتٖمالل اًمتج٤مري ُمٜمذ ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ، 

أو اؾمتخداُمٝم٤م يم٘مقة حتريؽ ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م  وذًمؽ ًمٖمرض شم٠مُملم احلرارة اًمالزُم٦م ًمٚمتدومئ٦م

أو ًمتقًمٞمد اًمٙمٝمرسم٤مء. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، يم٤مٟم٧م أيسٚمٜمدا أول ُمـ ؿمٞمدت ذم اًمٕم٤مم 

وقمغم ٟمٓم٤مق واؾمع أٟمٔمٛم٦م شمدومئ٦م ذم اعمب٤مين شمٕمتٛمد قمغم ـم٤مىم٦م احلرارة اًمب٤مـمٜمٞم٦م.  1930

عمتحدة وأقم٘مبتٝم٤م ذم شمٓمبٞمؼ اعمبدأ ٟمٗمسف يمؾ ُمـ ومرٟمس٤م وإيٓم٤مًمٞم٤م وٟمٞمقزيٚمٜمدا واًمقٓي٤مت ا

 إُمريٙمٞم٦م.

ـم٤مىم٦م احلرارة اًمب٤مـمٜمٞم٦م ذم ؾمد طم٤مضم٦م  ُمس٤ممه٦مقمغم اًمرهمؿ ُمـ وٕمػ اطمتامًمٞم٦م 

، وم٠من ُمـ اعمٛمٙمـ ُمع ذًمؽ (11 -2)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ  اًمٓم٤مىم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ذم اعمست٘مبؾ اًم٘مري٥م

أن شمٚمٕم٥م دورًا رئٞمس٤ًم سم٤مًمٜمسب٦م ًمبٕمض اًمبٚمدان اًمتل شمتّمػ سمقضمقد ـم٤مىم٦م يم٤مُمٜم٦م ُمـ هذا 

 اًمقىم٧م اًمذي ٓيزال اًمٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م قمغم اًمٓم٤مىم٦م ىمٚمٞمؾ طم٤مًمٞم٤ًم اًمٜمقع سمٙمٛمٞم٤مت يمبػمة ذم

)وُمث٤مهل٤م ضمٞمبقيت واًمسٚمٗم٤مدور ويمٞمٜمٞم٤م واًمٗمٚمبلم(. وأومْمؾ إُمثٚم٦م قمغم اؾمتٖمالل هذه 

ذم  Momotomboاًمٓم٤مىم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م هق ذم ٟمٞمٙم٤مراهمقا طمٞم٨م شمؿ شمِمٞمٞمد حمٓم٦م ممقشمقُمبق 

 د إمم اًمٙمٝمرسم٤مء.اًمبٚمهذا % ُمـ طم٤مضم٦م 40، اًمتل ُيٜمت٩م سمٗمْمٚمٝم٤م اًمٞمقم 1989اًمٕم٤مم 

يٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ إصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م اعمّم٤مطمب٦م ٓؾمتخدام ـم٤مىم٦م احلرارة اًمب٤مـمٜمٞم٦م إمم أصم٤مر 

٦م شمٜمِم٠م ُمـ ٓؾمتخراج هلذه اًمٓم٤مىم٦م وأظمرى دائٛموىمتٞم٦م ٟم٤مدم٦م قمـ قمٛمٚمٞم٤مت احلٗمر وا

أقمامل أداُم٦م أسم٤مر وشمِمٖمٞمؾ اعمحٓم٤مت. وٕن هذه 

اعمحٓم٤مت حتتؾ ُمس٤مطم٦م ُمـ إرايض وم٠مهن٤م هم٤مًمب٤ًم ُم٤م 

 ضمف اقمؽماو٤مت ؿمديدة سمخّمقص إٟمِم٤مءه٤م ذمشمقا

. ويٕمد شمٚمقث ظم٤مذإُمٜم٤مـمؼ شمتسؿ سمجامهل٤م اًمٓمبٞمٕمل 

اهلقاء أيمؼم اعمِمٙمالت اًمتل شمٜمجؿ قمـ حمٓم٤مت 

شمقًمٞمد ـم٤مىم٦م احلرارة إروٞم٦م، ذًمؽ ٕن اًمٖم٤مزات 

 
 
 

 ات البجُجٌ لمخطات طاقٌمن أبرز التأثجر
 هو انبعاث غازات ضارة ..الخرارة الباطنجٌ
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اًمتل شمتحرر ذم أصمٜم٤مء إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م، يمثٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن وُمريّمب٤مت اًمٙمؼمي٧م، ًمٞمس 

طم٘مٜمٝم٤م إمم سم٤مـمـ إرض جمددًا، قمٚماًم أن هذه اعمحٓم٤مت يتخٚمػ قمٜمٝم٤م ُمـ اًمسٝمؾ إقم٤مدة 

ذم اًمٕمٛمقم اٟمبٕم٤مصم٤مت هم٤مزي٦م أىمؾ مم٤م يٜمبٕم٨م ُمـ اؾمتخدام اًمقىمقد آطمٗمقري. وُمـ 

 اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م إظمرى:

 اًمْمقو٤مء 

 ـمرح ٟمٗم٤مي٤مت صٚمب٦م وُمٞم٤مه قم٤مدُم٦م 

 طمدوث هزات أروٞم٦م حمدودة اًمٜمٓم٤مق 

 .طمدوث هبقط أريض 

 
 

 الىىويتطاقت ال
قمٜمدُم٤م شمؿ شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م سمقاؾمٓم٦م آٟمِمٓم٤مر اًمٜمقوي 

أول ُمرة ًمالؾمتخداُم٤مت اعمدٟمٞم٦م ذم اخلٛمسٞمٜمٞم٤مت، 

يمقن هذا اًمٜمقع ُمـ  هقيم٤من اًمسب٥م اعمٕمٚمـ وىمتئذ 

اًمٓم٤مىم٦م رظمٞمص وٟمٔمٞمػ وآُمـ. صمؿ ضمرى سمٕمد ذًمؽ 

شمٓمقير قمدد ُمـ سمراُم٩م إؾمٚمح٦م اًمٜمقوي٦م ذم سمٕمض 

اًمبٚمدان ٓؾمتخداُمٝم٤م ًمألهمراض اًمٕمسٙمري٦م. 

ُمٜمذ ذًمؽ احللم شمبدًٓ يمبػمًا، وسم٤مشم٧م  Nuclear energyصقرة اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م  وشمبدًم٧م

اًمٞمقم واطمدة ُمـ أيمثر أؿمٙم٤مل اًمٓم٤مىم٦م إصم٤مرة ًمٚمجدل واخلالف ُمـ وضمٝمتل اًمٜمٔمر 

، اٟمتنمت اعمٗم٤مقمالت اًمٜمقوي٦م ؾمقاء 2005آىمتّم٤مدي٦م واًمبٞمئٞم٦م. وًمٖم٤مي٦م هن٤مي٦م اًمٕم٤مم 

سمٚمدًا، وأصبح٧م حمٓم٤مت اًمٓم٤مىم٦م  30ُمـ  اًمداظمٚم٦م ذم اخلدُم٦م أو ىمٞمد اإلٟمِم٤مء قمؼم أيمثر

% ُمـ أمج٤مزم إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل ُمٜمذ اًمٕم٤مم 16اًمٜمقوي٦م دمٝمز طمقازم 

. وشمٕمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م ُمّمدرًا همػم ُمتجددًا ُمـ (11 -2)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ  1990

وهق اًمقىمقد اًمرئٞمس اعمستخدم ذم  Uraniumُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م، ذًمؽ ٕن اًمٞمقراٟمٞمقم 

 
 
 

 أشبد ازتذدام الطاقٌ النوويٌ الجوم.. 
 يمثل مجازؽٌ بجُجٌ
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ًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م، هق ُمٕمدن ىم٤مسمؾ ًمٚمٜمْمقب. قمغم أن ُمست٘مبؾ اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م إٟمت٤مج ا

 ؾمٞمٕمتٛمد سمِمٙمؾ يمبػم قمغم ُم٤م يّم٤مطمبٝم٤م ُمـ ُمِمٙمالت سمٞمئٞم٦م.

طم٘مٞم٘م٦م أن اعم٤مدة اًمٜمقوي٦م هل ُم٤مدة ُمِمٕم٦م وُمـ صمؿ  إممهذه اعمِمٙمالت  شمستٜمد

ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمِمٙمؾ ظمٓمقرة قم٤مًمٞم٦م قمغم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م، وأن سمٕمض اًمٕمٜم٤مس اعمِمٕم٦م 

عمستخدُم٦م ىمد يدوم ٟمِم٤مـمٝم٤م اإلؿمٕم٤مقمل ًمٗمؽمات ـمقيٚم٦م ضمدًا شمستٖمرق آٓف اًمسٜملم، ا

مم٤م حيقل دون إُمٙم٤مٟمٞم٦م إقم٤مدة اؾمتخدام إرض اًمتل شمٚمقصم٧م هب٤م. ويٛمٙمـ هلذه اعمقاد 

اعمِمٕم٦م أن شمتحرر إمم اًمبٞمئ٦م قمؼم دورة اًمقىمقد اًمٜمقوي، اًمتل شمبدأ ُمـ اًمتٕمديـ 

. وقمغم وُمٕم٤مجلتٝم٤م اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م رحسمٓمواًمتحقيؾ وحتْمػم وىمقد اعمٗم٤مقمؾ وشمٜمتٝمل 

اًمرهمؿ ُمـ أن ُمٕمٔمؿ اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م شمٙمقن ذات ُمستقى إؿمٕم٤مقمل ُمٜمخٗمض ويٛمٙمـ 

اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م، ُمثٚمام احل٤مل ُمع اًمٖمب٤مر اإلؿمٕم٤مقمل، 

وم٠من اًمقىمقد اعمستٜمٗمذ ىمد حيتقي قمغم ُمستقي٤مت 

إؿمٕم٤مقمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ًمذا جي٥م ظمزٟمف ذم ُمٜمِمآت ظم٤مص٦م 

٥م اًمقىمقد اعمستٜمٗمذ، ُمٕمدة هلذا اًمٖمرض. وإمم ضم٤مٟم

هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمدات اعمستخدُم٦م ذم حمٓم٤مت 

اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م شمّمب  ُمٚمقصم٦م سم٤مإلؿمٕم٤مع وشمتحقل إمم 

 ُمقاد ُمِمٕم٦م سمٕمد إهمالق اعمحٓم٦م. 

شمستٝمٚمؽ حمٓم٤مت اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م يمٛمٞم٤مت يمبػمة ُمـ اعمٞم٤مه ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، 

ه٤م ُمـ أؿمٙم٤مل احلٞم٤مة ٕهمراض اًمتؼميد وشمقًمٞمد اًمبخ٤مر، مم٤م ي١مصمر ذم إؾمامك وذم همػم

أٟمٔمٛم٦م  قمغماعم٤مئٞم٦م. يمام يٛمٙمـ أن شمؽمؾم٥م اعمٕم٤مدن اًمث٘مٞمٚم٦م وإُمالح اعمقضمقدة ذم اعم٤مء 

 عمقضمقدة ومٞمٝم٤مد شمسب٥م اعمٚمقصم٤مت ااعمحٓم٦م اًمٜمقوي٦م. وطملم يتؿ ـمرح اعمٞم٤مه ُمـ اعمحٓم٦م، وم٘م

 شم٠مصمػمًا ؾمٚمبٞم٤ًم ذم ٟمققمٞم٦م اعمٞم٤مه وذم احلٞم٤مة اعم٤مئٞم٦م.  

خم٤مـمر ارشمٗم٤مع ُمٕمدٓت اًمقومٞم٤مت سم٤مًمنـم٤من ًم٘مد ريمزت أسمح٤مث يمثػمة قمغم 

طمقل اعمحٓم٤مت اًمٜمقوي٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م. وسمٞمٜمام شمِمػم شمٚمؽ اًمبحقث إمم قمدم وضمقد قمالىم٦م 

 
 
 

 تعد النؾايات المسعٌ.. أعظم ذطر ينتح
 من مخطات تولجد الطاقٌ النوويٌ



 مقذمت في علم البيئت ومؽنالتها

 

 
 220 

واوح٦م سمخّمقص اًمقومٞم٤مت سملم اًمب٤مًمٖملم، وم٠من هٜم٤مك قمالىم٦م أوو  سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمقومٞم٤مت 

ُمـ إـمٗم٤مل. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، رسمام شمٕمزى إؾمب٤مب احل٘مٞم٘مٞم٦م وراء آرشمٗم٤مع همػم 

( سملم إـمٗم٤مل سمجقار حمٓم٦م Leukemiaبٞمٕمل عمرض هـم٤من اًمدم )اًمٚمقيمٞمٛمٞم٤م اًمٓم

ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م، إمم قمالىمتٝم٤م سم٤مٟٓمبٕم٤مصم٤مت اًمٜمقوي٦م ُمـ شمٚمؽ اعمحٓم٦م.  Sellafieldؾمٞمالومٞمٚمد 

اإلص٤مسم٦م سمنـم٤من اًمدم وهمػمه ُمـ ُمٕمدٓت ارشمٗم٤مع إصمب٤مت وُمع أن إسمح٤مث طمقل 

ُمستٛمرة دون اٟم٘مٓم٤مع، وم٠من اًم٘مٚمؼ  إُمراض اًمنـم٤مٟمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤معمٜمِمآت اًمٜمقوي٦م

وُمـ خم٤مـمر احلقادث  ،(11 – 1إيمؼم ي٠ميت ُمـ ـمرح اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م )اجلدول 

 اًمٜمقوي٦م اًمٙمؼمى اًمتل ؾمبؼ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم ـمٞم٤مت هذا اًمٙمت٤مب.

 

 .أصٜم٤مف اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م سمحس٥م ُمستقي٤مت ظمٓمقرهت٤م(: 11 - 1اجلدول )

 خفضالنفشـش ت ذا ت المستوى اإلرعشعي المن
ىا تلك النفايات السائلة  الصلاة اليت ينرج لنها تل ث قليل بفعل ن يدات مشعة قصرية األمد )مثا ا: ايالبس 

 ال اقية اليت جيري شميها من العامل  باجملال اإل،عالاة م ا  الاناء ايل ثةة خملفات مناجم الي شاني م..(
 النفشـش ت ذا ت المستوى اإلرعشعي المتوسط

 ا  ايل ثة بن يدات ا،عالية   يلة األمد كالال ت ني م  العناصر ايرخلفة لن الي شاني مة اذ ينشأ معظمها من ىا اي
لمليات انراج ال اقة  الا ة معاملرها )مثل: ق اان الرحكم  الس ائل ايسرعملة يف خ ن ال ق   ايسرنفذ قال 

 ايعاجلة..(
 النفشـش ت ذا ت المستوى اإلرعشعي العشلي

ىا تلك اي ا  ايل ثة بن يدات ذات نشاط ا،عالا لايل  ا أنصاف ألماش   يلةة تساب اشتفالًا كاريًا يف  شجة 
حراشة ايخلفات )مثا ا: ال ق   ايسرنفذ غري ايعاجلة النفايات السائلة اليت تنشأ خالل لملية معاجلة ال ق   

 ايسرنفذ(                          
 

 

 خيىي الىقىد ال
، ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٓم٤مىم٦م Biomassشمٕمد اعمقاد اًمٜمب٤مشمٞم٦م، أو ُم٤م يسٛمك سم٤مًمٙمتٚم٦م إطمٞم٤مئٞم٦م 

اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م اإلٟمس٤من ٕهمراض اًمتدومئ٦م واإلٟم٤مرة وـمٝمل اًمٓمٕم٤مم ُمٜمذ ايمتِم٤مومف ًمٚمٜم٤مر. 

وٓزال طمٓم٥م اًمقىمقد ذم اًمٕمديد ُمـ اًمبٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م يٕمد ُمّمدر اًمٓم٤مىم٦م اًمرئٞمس، إذ 

سٛم٦م، أي ُم٤م يٕم٤مدل طمقازم ٟمّمػ قمدد ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل، يٕمتٛمدون ُمٚمٞم٤مر ٟم 2.5ي٘مدر أن 
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، وًمذا سمِمٙمؾ رئٞمز أو يمكم قمغم اًمقىمقد احلٞمقي ذم ؾمد طم٤مضمتٝمؿ اًمٞمقُمٞم٦م ُمـ اًمٓم٤مىم٦م

وم٠مٟمف ي٠ميت سم٤مًمؽمشمٞم٥م اًمث٤مين سمٕمد اًمقىمقد آطمٗمقري ُمـ طمٞم٨م آؾمتخدام )أٟمٔمر اًمِمٙمؾ 

ٕم٤ممل اًمٜم٤مُمل جيري . وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن مجع طمٓم٥م اًمقىمقد ذم سمٕمض أضمزاء اًم(11 – 2

صم٤مر سمٞمئٞم٦م ؿمديدة، وم٠من اًمقىمقد احلٞمقي ُمـ اًمْمخ٤مُم٦م ذم آهل٤م وسمٓمري٘م٦م همػم ُمستداُم٦م 

 يمٛمٞم٤مشمف سمحٞم٨م يٛمٙمـ قمده وىمقدًا ُمتجددًا ُمـ قمدة ٟمقاطمل.

سم٠مؿمٙم٤مل ؿمتك، وم٘مد يٙمقن وىمقدًا همػم ُُمّمٜمٕم٤ًم  Biofuelيٙمقن اًمقىمقد احلٞمقي 

اًمزراقمٞم٦م( وىمد يٙمقن ُُمّمٜمٕم٤ًم )يم٤مخلِم٥م واًم٘مش واًمروث واعمقاد اًمٜمب٤مشمٞم٦م واعمخٚمٗم٤مت 

)وُمث٤مل ذًمؽ اًمٗمحؿ اخلِمبل وهم٤مز اعمٞمث٤من اًمٜم٤مشم٩م ُمـ ُمٕم٤مُمؾ شمّمٜمٞمع اًمٖم٤مز احلٞمقي 

وُمٙمب٤مت اًمٜمٗم٤مي٤مت، ويمذًمؽ سم٘م٤مي٤م قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحٓمٞم٥م واًمٜمِم٤مرة واًمٙمحقل اًمٜم٤مشم٩م ُمـ 

اقمٞم٦م ًمسٜمقات قمدة تخدُم٧م اعمخٚمٗم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمزرقمٛمٚمٞم٦م اًمتخٛمػم(. وىمد اؾُم 

ٓم٤مت إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م. وذم سمٕمض اًمبٚمدان حم ًمتقًمٞمد اًمبخ٤مر ذم

اإلؾمٙمٜمدٟم٤مومٞم٦م، طمٞم٨م يسٝمؿ اًمقىمقد احلٞمقي سمٜمسب٦م قم٤مًمٞم٦م ٟمققم٤ًم ُم٤م ُمـ اؾمتٝمالك اًمٓم٤مىم٦م 

اًمقـمٜمٞم٦م، شمٕمد اعمخٚمٗم٤مت اخلِمبٞم٦م ُمـ ُمٕم٤مُمؾ اًمقرق أهؿ قمٜمٍم هٜم٤مك. وطم٘م٘م٧م سمٕمض 

ذم  بؽمول اعمستخدمفم٤ًم ذم اؾمتبدال اًماًمبٚمدان، وسمخ٤مص٦م اًمؼمازيؾ، شم٘مدُم٤ًم ُمٚمحق

اًمسٞم٤مرات سمقىمقد ُمستخٚمص ُمـ ىمّم٥م اًمسٙمر، يمام يتؿ طمجز آٟمبٕم٤مصم٤مت اًمٖم٤مزي٦م 

 اًمٜم٤مدم٦م ُمـ طمرق اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمبٚمدي٦م ذم اعمح٤مرق ٓؾمتخداُمٝم٤م ذم شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م. 

قمغم هذا، ُيٜمٔمر إمم اًمقىمقد احلٞمقي يمقٟمف 

يٕمد طماًل ُمث٤مًمٞم٤ًم ًم٘مْمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م. ومٓم٤معم٤م أن اًمٜمب٤مشم٤مت 

ٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن قمٜمد ُمراطمؾ متتص هم٤مز صم

ٟمٛمقه٤م اعمختٚمٗم٦م، وم٠مهن٤م سمذًمؽ ختٚمّمٜم٤م ُمـ هذا اًمٖم٤مز 

هن٤م إًمذي شمٓمٚم٘مف اًمسٞم٤مرات وهمػمه٤م. يمام اًمْم٤مر ا

شمٕمد ُمقردًا ُمتجددًا، ويٛمٙمـ زراقمتف سم٤مؾمتٛمرار 

ًمسد اًمٜم٘مص ذم إُمدادات اًمقىمقد. ًمٙمـ ًممؾمػ اًمِمديد، ًمٞمس إُمر هبذه اًمبس٤مـم٦م. 

 
 
 

  لمسكلٌ الطاقٌواعداً يمثل الوقود الخجوي خًّ 
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ف يمٛمٞم٤مت ه٤مئٚم٦م ُمـ اًمٓم٤مىم٦م سمحد ذاهت٤م، وذًمؽ ًمٖمرض ومزراقم٦م اًمٜمب٤مشم٤مت شمتٓمٚم٥م س

شمّمٜمٞمع إؾمٛمدة واعمبٞمدات اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمٜمب٤مت أصمٜم٤مء ُمراطمؾ زراقمتف طمتك يتحقل إمم 

ىمد حيت٤مج وىمقد آيث٤مٟمقل اعمستخٚمص ُمـ اًمذرة اًمّمٗمراء إمم سف  ،وىمقد. ومٛمثالً 

أن اًمقىمقد  ـم٤مىم٦م أيمؼم ُمـ اًمتل شمستخدم ًمزراقم٦م حمّمقل اًمذرة ٕهمراض اًمٓمٕم٤مم. يمام

ٜمٝم٤م إٟمت٤مج اًمقىمقد ـ ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمدرًا يمبػمًا ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ُمثؾ اًمتل ي١مُمّ احلٞمقي ٓ ي١مُمّ 

آطمٗمقري، وًمذا وم٘مد ٓ يٙمقن اًمقىمقد احلٞمقي سمدياًل قمـ اًمٜمٗمط ُم٤مداُم٧م اًمٓم٤مىم٦م 

 اعمٜمتج٦م قمٜمف شمتٓمٚم٥م سف يمٛمٞم٤مت يمبػمة ضمدًا ُمـ اعمح٤مصٞمؾ اًمزراقمٞم٦م. 

ـ إمم سمٜمزي Ethanolيْم٤مف آيث٤مٟمقل 

اًمسٞم٤مرات ذم اًمٖم٤مًم٥م، وُمع أن هذا اعمزي٩م حيؽمق 

 اً سمِمٙمؾ أٟمٔمػ ُمـ اًمبٜمزيـ اًمٜم٘مل، وم٠مٟمف خيٚمػ يمثػم

ُمـ آٟمبٕم٤مصم٤مت هم٤مزي٦م وإسمخرة ُمـ ظمزاٟم٤مت 

وىمقد اًمسٞم٤مرات وُمـ ضمٝم٤مز ُم٘مسؿ اًمقىمقد 

)اًمٙم٤مرسمريؽم(. وشمسٝمؿ هذه آٟمبٕم٤مصم٤مت ذم 

اؾمتخدام وىمقد  ُمِمٙمالت ًمٓمب٘م٦م إوزون أو طمدوث اًمْمب٤مب اًمدظم٤مين. وٓ خيٚمق

وم٠مٟمف  Biodieselآيث٤مٟمقل ُمـ هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن أيْم٤ًم. أُم٤م اًمديزل احلٞمقي 

طمٞمٜمام حيؽمق ٓ خيٚمػ ؾمقى اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ أيم٤مؾمٞمد اًمٙمؼمي٧م واجلسٞمامت اًمٖمب٤مري٦م 

وأطم٤مدي أيمسٞمد اًمٙمرسمقن واهلٞمدرويمرسمقٟم٤مت ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤مًمديزل اًمت٘مٚمٞمدي اعمِمتؼ ُمـ 

ح يمٛمٞم٤مت أيمؼم ُمـ أيمسٞمد اًمٜمؽموضملم سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًمديزل اًمٜمٗمط. ًمٙمٜمف ذم اعم٘م٤مسمؾ يٓمر

 اًمٜمٗمٓمل.

اٟمبٕم٤مث هم٤مزات قمٛمقُم٤ًم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، يسب٥م طمرق اًمٙمتٚم٦م آطمٞم٤مئٞم٦م 

و٤مرة ُمثؾ صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن واًمٙمؼمي٧م، وإن يم٤من ُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م ُمـ شمٚمقث 

أو  أىمؾ سمٙمثػم مم٤م يتخٚمػ قمـ اًمقىمقد آطمٗمقري. إذ أن طمرق اخلِم٥م ذم اعمقاىمد

إومران ىمد يسب٥م شمٙمقيـ ُمٚمقصم٤مت يم٠مطم٤مدي أيمسٞمد اًمٙمرسمقن ُمثاًل. يمام يٛمٙمـ أن يٜمت٩م 
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أيْم٤ًم قمـ طمرق اًمٜمٗم٤مي٤مت اًمّمٚمب٦م واًم٘مامُم٦م ذم ُمٙمب٤مت اًمٓمٛمر اًمّمحل اٟمبٕم٤مصم٤مت هم٤مزي٦م 

ظمٓمػمة. وم٘مد يؽمشم٥م قمـ اًمرُم٤مد اًمٜم٤مشم٩م ُمـ قمٛمٚمٞم٦م احلرق ُمِمٙمٚم٦م سمٞمئٞم٦م، ًمٙمقٟمف ىمد 

 ٤مدُمٞمقم.حيتقي قمغم ُمٕم٤مدن ؾم٤مُم٦م يم٤مًمرص٤مص واًمٙم

 
  

 الىقىد الاحفىسي
واًمٜمٗمط احلجري صمالصم٦م أٟمقاع، هق: اًمٗمحؿ  على Fossil fuelsيٙمقن اًمقىمقد آطمٗمقري 

واًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل. وي٘مدر أن ٟمسب٦م ُمس٤ممه٦م هذه اعمّمدر شمبٚمغ ذم اًمقىم٧م احل٤مرض ٟمحق 

، وهق يِمٙمؾ سمذًمؽ أيمؼم ُمّمدر ًمتجٝمٞمز % ُمـ أمج٤مزم اًمٓم٤مىم٦م اعمٜمتج٦م ذم اًمٕم٤ممل86

 (.11 – 2)أٟمٔمر اًمِمٙمؾ حلد أن ٤معمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م اًمٕم

ويتٓمٚم٥م إٟمت٤مضمف اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت  ُمقردًا همػم ُمتجدد،  يٕمد اًمقىمقد آطمٗمقري

ؾمقاء  ـ شمٜم٘مٞم٥م وشمٕمديـ واؾمتخراج وطمٗمر واؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق. يمام يٕمد اًمقىمقد آطمٗمقري

اعمّم٤مدر اعمٚمقصم٦م ًمٚمبٞمئ٦م ذم اًمٕم٤ممل قمغم  سمرزأُمـ  ـذم ُمرطمٚم٦م اإلٟمت٤مج أو آؾمتٝمالك 

ُمٚمٞم٤مر ـمـ ُمـ هم٤مز صمٜم٤مئل أيمسٞمد  21.3ـمالق، إذ يتخٚمػ قمـ طمرىمف إمج٤مًٓ طمقازم اإل

اًمٙمرسمقن ذم اًمسٜم٦م، وٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕمٚمٛمٞم٤مت اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م أٓ أن متتص طمقازم ٟمّمػ 

هذه اًمٙمٛمٞم٦م وم٘مط، وًمذا وم٠من ص٤مذم اًمزي٤مدة هلذا اًمٖم٤مز 

اًمذي يؽمايمؿ ذم اًمٖمالف اجلقي يٙمقن سمٛم٘مدار 

ٚمام قمرومٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، وم٠من ًمٖم٤مز ـمـ ؾمٜمقي٤ًم. وُمث 10.65

صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن قمدة شم٠مصمػمات سمٞمئٞم٦م يمقٟمف يٕمد 

أطمد هم٤مزات اًمدومٞمئ٦م اعمسبب٦م ًمٔم٤مهرة آطمتب٤مس 

احلراري اًمتل شم١مدي إمم ارشمٗم٤مع ُمٕمدل درضم٤مت 

 قمغم اًمبٞمئ٦م. يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ شمداقمٞم٤مت ؾمٚمبٞم٦م طمرارة إرض وُم٤م

 

ُمـ أؿمٙم٤مل اًمقىمقد  قمغم هذا، يٛمٙمـ سمح٨م إصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م ًمٙمؾ ؿمٙمؾ

 آطمٗمقري قمغم اًمٜمحق أيت:
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 اًمٗمحؿ احلجري: -1

ُمـ أسمرز ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م  Coalيٕمد اًمٗمحؿ احلجري 

ُمٜمذ اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وطمتك اًمٞمقم، وأيمثره٤م شمٚمقيث٤ًم 

قمٛمٚمٞم٤مت ُمع  إصمر اًمبٞمئل ًمٚمٗمحؿًمٚمبٞمئ٦م. ويؽماومؼ 

ي١مدي اؾمتخراج  إذشمٕمديٜمف وشمّمٜمٞمٕمف واؾمتخداُمف. 

شمدُمػم ؿمديد ًمٚمبٞمئ٦م وشمٚمقيث٤ًم  اًمٗمحؿ احلجري إمم

ًمٜمققمٞم٦م اهلقاء واعم٤مء واًمؽمسم٦م قمغم طمّد ؾمقاء. ومْماًل قمـ شمنب اعمٞم٤مه احلٛمْمٞم٦م ُمـ 

اعمٜم٤مضمؿ إمم اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م، ومٞمام يٗميض طمرق اًمٗمحؿ إمم اٟمبٕم٤مث ُمقاد و٤مرة حتتقي قمغم 

صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمرسمقن وأيم٤مؾمٞمد اًمٙمؼمي٧م واًمزئبؼ واًمثقريقم واًمزرٟمٞمخ وهمػمه٤م ُمـ 

 عمٕم٤مدن اًمث٘مٞمٚم٦م، ٟم٤مهٞمؽ قمـ شمٓم٤مير اًمرُم٤مد اًمس٤مم. ا

صمٛم٦م اًمٕمديد ُمـ إصم٤مر اًمّمحٞم٦م اخلٓمػمة اًمتل شمٜمت٩م قمـ طمرق اًمٗمحؿ. 

اًمبٞمئٞم٦م، ي٘مدر أن  اعمٜمٔمامتوسمٕمض  WHOومبحس٥م شم٘م٤مرير ُمٜمٔمٛم٦م اًمّمح٦م اًمٕم٤معمٞم٦م 

اًمتٚمقث سمجسٞمامت اًمٗمحؿ اعمتٓم٤ميرة يٕمجؾ سمحٞم٤مة ىمراسم٦م ُمٚمٞمقن إٟمس٤من ؾمٜمقي٤ًم ذم ؾم٤مئر 

اًمٕم٤ممل. يمام يٜمجؿ قمـ قمٛمٚمٞم٤مت شمٕمديـ اًمٗمحؿ قمدة أصم٤مر سمٞمئٞم٦م ؾمٚمبٞم٦م شمرض سم٤مًمّمح٦م أٟمح٤مء 

اًمبنمي٦م، ُمـ سمٞمٜمٝم٤م شمدومؼ اعمٞم٤مه اعمٚمقصم٦م طملم يتؿ طمٗمر ُمٜم٤مضمؿ اًمٗمحؿ. وي١مدي شمٕمديـ 

اًمٗمحؿ أيْم٤ًم إمم شمٖمٞمػم إؿمٙم٤مل اًمتْم٤مريسٞم٦م ورسمام إمم إزاًم٦م ىمٛمؿ ضمبٚمٞم٦م أو شمالل 

 سم٠ميمٛمٚمٝم٤م.

وٓيزال يٕمد ٟمِم٤مـم٤ًم ظمٓمػمًا ًمٚمٖم٤مي٦م طمتك أن ىم٤مئٛم٦م شم٤مرخيٞم٤ًم، يم٤من شمٕمديـ اًمٗمحؿ 

احلقادث واًمٙمقارث اعمتٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ ـمقيٚم٦م ضمدًا. وشمتٜمقع شمٚمؽ اًمٙمقارث ُم٤م سملم 

. وذم اًمقٓي٤مت اتٟمٗمج٤مر اًمٖم٤مزآظمتٜم٤مق واًمتسٛمؿ سم٤مًمٖم٤مز واهنٞم٤مر ؾم٘مقف اعمٜم٤مضمؿ وا

تٗمٝمؿ قم٤مُمؾ ُمـ قمامل اعمٜم٤مضمؿ طم 100.000اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وطمده٤م ًم٘مل أيمثر ُمـ 

 
 
 

 كان الؾخم الخجري وِيزال..
 من أكثر مشادر الطاقٌ تلويثًا للبجٌُ
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 1907قم٤مُمؾ ىمتٚمقا ذم اًمٕم٤مم  3.200ضمراء طمقادث وىمٕم٧م ذم اًم٘مرن اعم٤ميض، ُمٜمٝمؿ 

 .  وطمده

 :اًمٜمٗمط -2

يٕمد اًمٜمٗمط ُمـ أهؿ ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م ذم اًمقىم٧م 

احل٤مرض قمغم اإلـمالق، همػم أٟمف ذي أصمر ؾمٚمبل 

سم٤مًمٜمسب٦م عمٕمٔمؿ أؿمٙم٤مل احلٞم٤مة ومقق يمقيم٥م 

إرض. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمٜمٗمط يٕمد وىمقدًا 

 اًمٗمحؿ، وم٠مٟمف حيٗمؾ سم٤مًمٕمديد ُمـ إرضار قمغم اًمبٞمئ٦م.  أٟمٔمػ ُمـ

. وم٤مًمٜمٗمط "Toxicاًمسّٛمل "ُمـ أسمرز أرضار اًمٜمٗمط اعم١مصمرة ذم اًمبٞمئ٦م هق ُمٗمٕمقًمف 

ُمزي٩م قمدة ُمريّمب٤مت قمْمقي٦م، أهمٚمبٝم٤م  يتٙمقن ُمـقمغم وضمف اخلّمقص  Crude oilاخل٤مم 

ٞم٘مٞم٤ًم سم٤مًمٜمسب٦م يٕمد اًمٜمٗمط ىم٤مشماًل طم٘ميمام ٙمقن ؿمديد اًمسّٛمٞم٦م وؾمبب٤ًم ُٕمراض اًمنـم٤من. شم

ضمزء  4000ًمألؾمامك، اًمتل هقم٤من ُم٤م هتٚمؽ سمٛمجرد سمٚمقغ شمريمٞمز اًمٜمٗمط ذم اعمٞم٤مه 

شمِمقه٤مت ظمٚم٘مٞم٦م سم٤مًمٜمسب٦م أيْم٤ًم يسب٥م اًمتٕمرض ًمٚمٛمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م وسم٤معمٚمٞمقن. 

أطمد ُمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمط، ؾمبب٤ًم وهق قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، ، Benzeneاًمبٜمزيـ  ًمألضمٜم٦م. ويٕمد

ـم٤من اًمٖمدد اًمٚمٛمٗم٤موي٦م وأُمراض اجلٝم٤مز اعمٜم٤مقمل إلص٤مسم٦م اإلٟمس٤من سمنـم٤من اًمدم وه

 إظمرى.    

ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، شمسب٥م قمٛمٚمٞم٤مت شمٙمرير اًمٜمٗمط شمٚمقصم٤ًم ًمٚمٝمقاء، ومتحقيؾ اًمٜمٗمط 

ذم  اخل٤مم إمم ُمقاد سمؽمويمٞماموي٦م يٓمٚمؼ يمٛمٞم٤مت ُمـ اًمسٛمقم ًمٚمٖمالف اجلقي ُم١مصمرةً 

حترر  اًمّمح٦م اًمبنمي٦م واًمٜمٔم٤مم اًمبٞمئل قمغم ٟمحق ظمٓمػم. وي١مدي طمرق اًمٙم٤مزوًملم إمم

٤مهرة آطمتب٤مس احلراري. ومْماًل قمـ أن فمأيمسٞمد اًمٙمرسمقن ُمس٤ممه٤ًم ذم طمدوث  صمٜم٤مئل

آٟمسٙم٤مسم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق اًمتل حتدث ظمالل قمٛمٚمٞم٤مت احلٗمر أو اًمٜم٘مؾ أو 

آؾمتخدام شمسٗمر قمـ أرضار ضمسٞمٛم٦م ذم اًمبٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م. وُمـ أؿمٝمر طمقادث 

صمٞم٦م قمغم اًمبٞمئ٦م، طم٤مدصم٦م ٟم٤مىمٚم٦م اًمٜمٗمط أيمسقن أصم٤مر يم٤مرإمم آٟمسٙم٤مسم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمتل أدت 

 
 
 

 كمشدر للطاقٌ.. النؾطبالرغم من أهمجٌ 
 ؽأنى لى أضرار ذطجرة علٍ البجٌُ
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، وطم٤مدصم٦م اًمتنب اًمٜمٗمٓمل ُمـ ُمٜمّم٦م 1989ذم آٓؾمٙم٤م قم٤مم    Exxon Valdezوم٤مًمديز 

ذم ظمٚمٞم٩م اعمٙمسٞمؽ قم٤مم  BPاًمت٤مسمٕم٦م ًمنميم٦م  Deepwater Horizonشمر هقرزن وديبق

. هذا ومْماًل قمـ شمنب اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م ُمـ اًمسٞم٤مرات واًمٓم٤مئرات 2010

 ل ـمرح اعمخٚمٗم٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م همػم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م.واًمزوارق وأقمام

 

 :اًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل -3

ُمـ أٟمٔمػ أٟمقاع اًمقىمقد آطمٗمقري. همػم أٟمف ٓ خيٚمق  gas Naturalيٕمد اًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل 

ُمـ سمٕمض اًمرضر اًمبٞمئل. وم٤مًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل قمب٤مرة قمـ ُمريّم٥م ُمٙمقن سم٤مًمدرضم٦م إؾم٤مس 

ٙمرسمقن وسمخ٤مر اعم٤مء، وهل ٟمٗمس صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًم فطمؽماىمًمذي يٓمٚمؼ قمٜمد اُمـ اعمٞمث٤من، وا

اعمريّمب٤مت اًمتل ٟمٓمٚم٘مٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمزومػم. وسم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًمٗمحؿ واًمٜمٗمط، يٓمٚمؼ اًمٖم٤مز 

اًمٓمبٞمٕمل قمٜمد آطمؽماق يمٛمٞم٤مت صٖمػمة ُمـ صمٜم٤مئل أيمسٞمد اًمٙمؼمي٧م وأيم٤مؾمٞمد 

اًمٜمؽموضملم ًمذا يٙمقن ذي رائح٦م يمرهي٦م ذم اًمٕم٤مدة. وٓ يتخٚمػ قمـ طمرق اًمٖم٤مز 

ُم٤مد أو ضمسٞمامت قم٤مًم٘م٦م، اًمٓمبٞمٕمل قمٛمٚمٞم٤ًم أي ر

سم٤مًمرهمؿ ُمـ حترر يمٛمٞم٤مت وئٞمٚم٦م ُمـ هم٤مزات 

أطم٤مدي وصمٜم٤مئل اًمٙمرسمقن وهمػمه٤م ُمـ 

وُمع هذا، طملم جيري طمرق  اهلٞمدرويمرسمقٟم٤مت.

اًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع ًمٖمرض قمزًمف قمـ 

اًمٜمٗمط اخل٤مم اعمستخرج، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن يتسب٥م 

س٤ممه٦م ذم شمٗم٤مىمؿ فم٤مهرة ذًمؽ سمٛمستقي٤مت شمٚمقي٨م ؿمديدة ًمٚمٝمقاء اجلقي، ورسمام اعم

 آطمتب٤مس احلراري.

طم٘مـ  إممقمٛمٚمٞم٦م اؾمتخراج اًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل ُمـ سم٤مـمـ إرض  حل٤مضم٦مٟمٔمرًا و

إمم اعمٙمٛمـ اًمّمخري احل٤موي قمغم اًمٖم٤مز  ُمٞم٤مهُمزي٩م ُمـ ُمقاد يمٞماموي٦م ؾم٤مئٚم٦م ُمع رُمؾ و

ُمع شمسٚمٞمط وٖمط ؿمديد، وذًمؽ إلظمراج اًمٖم٤مزات اعمحتبس٦م ذم اعمٙمٛمـ إمم اًمسٓم ، 

عمقاد اًمٙمٞماموي٦م واًمرُمؾ اًمذي يؽمك ذم اعمٙمٛمـ شم١مدي إمم شمٚمقي٨م اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م وم٠من هذه ا

 
 
 

 جعً أنظف أنواع الوقود اِخؾوريالػاز الطب
 بجُجاً  اً ثيزبب تلو خجن يزتػل بكثاؽٌلكن 
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يس٤مور اًمٕمٚمامء ىمٚمؼ  ًمذا،إمم زقمزقم٦م اؾمت٘مرار اًمٓمب٘م٤مت اًمّمخري٦م اًمب٤مـمٜمٞم٦م. طمتك ورسمام 

قمغم ؾمبٞمؾ  ،ُمـ طمدوث هزات أروٞم٦م طم٤مًمٞم٤ًم ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمٖمرب إوؾمط إُمريٙمل

اًمٖم٤مز اًمٓمبٞمٕمل اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م، قمٚماًم أن  ٟمتٞمج٦م حل٘مـ ُمٞم٤مه قم٤مدُم٦م إمم ُمٙم٤مُمـ ،اعمث٤مل

 .ُمـ أي هزات أروٞم٦مذم اًمس٤مسمؼ اعمٜمٓم٘م٦م مل شمٙمـ شمٕم٤مين 
  
 

 أظئلت للمىاقؽت واإلاشاحعت

 

 

ُم٤م إؾم٤مس اًمٕمٚمٛمل ًمتّمٜمٞمػ ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م إمم ُمقارد ُمتجددة وأظمرى همػم  -1

 ُمتجددة  وُم٤م اعمٕمٞم٤مر اًمرئٞمس ذم إٟمت٤مج اًمٓم٤مىم٦م واؾمتٝماليمٝم٤م طمقل اًمٕم٤ممل 

 ص، ذم صٞمٖم٦م ٟم٘م٤مط، إصم٤مر اًمبٞمئٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م اعمتجددة أشمٞم٦م:خلّ  -2

 .اًمٓم٤مىم٦م اعم٤مئٞم٦م 

 .ـم٤مىم٦م اًمري٤مح 

 .اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمسٞم٦م 

 .ـم٤مىم٦م اعمد واجلزر 

 .ـم٤مىم٦م احلرارة اًمب٤مـمٜمٞم٦م 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمداسمػم اًمسالُم٦م وإُم٤من اًمّم٤مرُم٦م اًمتل يتؿ اخت٤مذه٤م ذم حمٓم٤مت  -3

ىمقع أي طم٤مدث ـم٤مرئ ومٞمٝم٤م يسب٥م يم٤مرصم٦م ٓ حتٛمد قم٘مبٝم٤م. شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م، وم٠من و

 ٟم٤مىمش هذه اًمٕمب٤مرة ذم وقء أيت: 

 .أصٜم٤مف اإلؿمٕم٤مقم٤مت واًمٜمٗم٤مي٤مت اًمٜمقوي٦م 

 .إرضار اًمّمحٞم٦م ًمإلؿمٕم٤مقم٤مت اًمٜمقوي٦م 

   .أُمثٚم٦م قمـ سمٕمض يمقارث اًمتٚمقث اإلؿمٕم٤مقمل ذم حمٓم٤مت اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م 

ؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٓم٤مىم٦م، ًمٙمٜمف ٓ خيٚمق ُمـ يٛمثؾ إٟمت٤مج اًمقىمقد احلٞمقي ُمست٘مباًل واقمدًا حل -4

 سمٕمْمٝم٤م إرضار اًمبٞمئٞم٦م. خلّمّٝم٤م ذم صٞمٖم٦م ٟم٘م٤مط حمددة. 
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شمتب٤ميـ ُمّم٤مدر اًمقىمقد آطمٗمقري اًمثالصم٦م ذم شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمبٞمئ٦م. خلّص هذه  -5

 اًمت٠مصمػمات شمبٕم٤ًم ًمٙمؾ ُمّمدر ُمٜمٝم٤م.

س ، سمحس٥م آصم٤مره٤م اًمبٞمئٞم٦م ذم وقء إؾمجمدوًم٦مصٜمّػ ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م، ذم صٞمٖم٦م  -6

 أشمٞم٦م: 

  .ؿمدة وظمٓمقرة اًمت٠مصمػم اًمبٞمئل 

 .أُمد اًمت٠مصمػم اًمبٞمئل وُمس٤مطمتف 

  .ٟمقع اًمبٞمئ٦م اعمترضرة ُمـ يمؾ ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىم٦م 

 

* * * 
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 الفصل الثاني عشر

 النىاسث الطبيعيت
 

ه٤م ذم اًمٗمّمؾ إظمػم ُمـ هذا اًمٙمت٤مب، ؾمٜمٕمرض عمقوقع اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م سم٤مقمتب٤مر

ذم ئر وم٤مدطم٦م ذم إرواح اًمبنمي٦م وظمس٤م يٜمت٩م قمٜمٝم٤مقمٔمٛمك قم٤مدًة ُم٤م  ىمْمٞم٦م سمٞمئٞم٦م

. وؾمٞمتؿ هٜم٤م حتديد ٟمحٞم٤م ومٞمٝم٤مًمبٞمئ٦م اًمتل ٙمقٟم٤مت ادُمػمًا عمشمشمسب٥م واعم٤مدي٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت 

ُمٗمٝمقم اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م، صمؿ شم٘مديؿ قمرض واٍف ًمٜمامذج ُمـ هذه 

 ُمـ إُمثٚم٦م.    ٙمثػمسم اً ُمٕمزز ،اًمٙمقارث واعمخ٤مـمر احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمٜمٝم٤م
 

 النىاسث الطبيعيت وجصييفها
 

 Natural Disastersشمٕمـــد اًمٙمـــقارث اًمٓمبٞمٕمٞمـــ٦م 

يمــ٤مًمزٓزل واًمٗمٞمْمــ٤مٟم٤مت وإقم٤مصــػم اعمداريــ٦م 

وشمٗمٌم إوسمئ٦م اًمٗمت٤ميم٦م ُمٔم٤مهر ُم٠مًمقوم٦م ُمــ ُمٔمـ٤مهر 

اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. وهل شم١مصمر ذم ؾم٤مئر اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م 

ًمٙمقهنـ٤م  وًمذا ومٕم٤مدًة ُم٤م يِم٤مر إًمٞمٝم٤م قمغم أهن٤م يمـقارث

ري وشمسـب٥م اوـٓمراسم٤ًم اضمتامقمٞمـ٤ًم وأرضارًا ُم٤مديـ٦م وظمسـ٤مئر ذم ـشم١مصمر ذم اعمجتٛمع اًمبِم

إرواح. وقمغم هذا، يٜمبٖمل دراؾم٦م اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م وشمٕمريٗمٝم٤م ذم وـقء اًمٕمٛمٚمٞمـ٤مت 

اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمتل شمٜمٓمقي قمٚمٞمٝم٤م وذم وقء اًمٕمقاُمؾ اًمبنمي٦م اعمسبب٦م ًمتٕمريض جمٛمققم٦م ُمــ 

 ث.  اًمٜم٤مس إمم خم٤مـمر هذه اًمٙمقار

ن يمؾ اعمقاىمع قمغم ٠مٕمض إُم٤ميمـ شمٕمد أظمٓمر ُمـ همػمه٤م، ومقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن سم

ؾمٓم  إرض ُمٕمرو٦م خلٓمر اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ذم واىمع احل٤مل، ومٝمٜم٤مًمؽ دائاًم ومرصـ٦م 

 
 
 

 تعد الكوارث الطبجعجٌ.. ذطرًا ؽتاكاً 
 يودد اإلنزان وبجُتى من خجن آلذر
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ُمزاي٤م  خيٚمق ُمـُمٙم٤من هٜم٤مك  ٓ يقضمد ُمع أنـمبٞمٕمل ُم٤م. و حلدوث يم٤مرصم٦م ُمـ ضمراء ظمٓمر

ت اًمبنمي٦م ُمـ قمدُمٝم٤م ذم هذا اعمٙمـ٤من أو ٠من اًمذي حيدد وضمقد اًمٜمِم٤مـم٤مومـمبٞمٕمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، 

ُمزاي٤مه. ومٗمل يمثػم ُمــ اعمقاىمـع، شمتٛمتـع ُمع ظمٓمقرة ذًمؽ اعمٙم٤من ُم٤م سملم  اعم٘م٤مرٟم٦مذاك هق 

وُمٜم٤مومع ذم آن واطمـد. ومـ٤مًمٜمٝمر، قمـغم  خ٤مـمرٞمٕمٞم٦م اعمس١موًم٦م قمـ يم٤مرصم٦م ُم٤م سمٛماًمٔم٤مهرة اًمٓمب

٧م ٟمٗمسـف ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، يتٕمرض إمم اًمٗمٞمْم٤من مم٤م ىمد جيٕمٚمف ظمٓمـرًا، ًمٙمــ يٕمـد ذم اًمقىمـ

ُمّمدرًا ًمٚمٛمٞم٤مه ويٛمثؾ ؾمٝمٚمف اًمٗمٞميض ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمٚمؽمب اخلّمب٦م وآٟمبسـ٤مط. وقمـغم هـذا، 

وم٢من اًمٙم٤مرصم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م سم٘مدر ُم٤م حتٛمؾ ُمـ خم٤مـمر مج٦م، وم٠مهن٤م أيْم٤ًم ىمد شمٙمقن ٟم٤مومٕم٦م ًمٚمٜمِم٤مط 

 أزُم٤من خمتٚمٗم٦م.  قمؼماًمبنمي 

هذا ويٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م سمحسـ٥م ٟمققمٝمـ٤م وشمٙمـرار طمـدوصمٝم٤م 

 (.12 - ٤1م ُمثٚمام  ُمبلم ذم اجلدول )وأُمد شم٠مصمػمه

 

 

 (: شمّمٜمٞمػ اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م شمبٕم٤ًم ًمٜمققمٝم٤م وشمٙمرار طمدوصمٝم٤م وأُمد شم٠مصمػمه٤م.12 - 1اجلدول )
 

 

 أمد تأثيرهش تكرار حدوثهش ونوعهش الكشرثـــــة
  ص الق بةةةةةةةةةةةةر 

 اهنياش جليدي
 زالزل

 ز بعة قمعية
 اهنياش أشضا

 لاصفة م رية ،ديدة
 تس ناما
 في ان

 ىا ط أشضا
 لاصفة ى جاء
 الصةةةةةةةاش مداشي
 لاصفة ثل ية
 حريق  ايعا

 ضااب
 ث شان بركاين
 تعرية تربة

 لش ائا
 م مسا/ ي ما  لش ائا

 منرظم،او 
 م مسا

 منرظمم مسا/ غري 
 م مسا/ ي ما

 منرظم،او 
 منرظمم مسا/ ،او 

 مفاجئ أ  تدشجيا
 م مسا/ تصالدي

 منرظمغري  م مسا/
 م مسا

 م مسا/ لش ائا
 م مسا/ ي ما

 منرظمغري 
 تدشجيا

 حلظة
 ث ان ةة  قائق
 ث ان ةة  قائق

 ث ان ةة االات
 ث ان ةة لق  

  قائق
  قائق ةة االات

  قائق ةة أيام
  قائق ةة لق  

 االات
 االات
 االات

 االات ةة أيام
 االات ةة أيام

 ة ان اتاالات ة
 االات ةة آالف السني 
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 م جة جفاف
 آفة زشالية

 منرظمم مسا/ غري 
 منرظمم مسا/ غري 

 أيام ةة ان ات
 أاابيا ةة ،ه ش

 همارج مً النىاسث الطبيعيت
 

ؾمٜمٚم٘مل ومٞمام يكم ٟمٔمرة قمـ يمث٥م قمـغم سمٕمـض إؾمـب٤مب اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م اًمرئٞمسـ٦م اعم١مديـ٦م إمم 

طمدوث اًمٙمقارث. ويستٜمد آظمتٞم٤مر هٜم٤م إمم حتٚمٞمؾ أؾمب٤مب اًمقومٞم٤مت ُمــ يم٤مومـ٦م أٟمـقاع 

ــ٦م  1999 - 1900قارث قمــغم ُمــدى اًمٗمــؽمة اًمٙمــ ــدائرة إُمريٙمٞم ــف اًم اًمــذي أقمدشم

ًمٚمٛمس٤مقمدات سمِمـ٠من اًمٙمـقارث اخل٤مرضمٞمـ٦م. وقمـغم اًمـرهمؿ ُمــ أن احلـروب إهٚمٞمـ٦م 

% 88واعمج٤مقم٤مت شمٕمد ُمـ أسمرز أؾمب٤مب اًمقومٞم٤مت، إذ شمبٚمغ اًمقومٞم٤مت اًمٜم٤ممج٦م قمٜمٝمـ٤م ٟمحـق 

ُمـ أمج٤مزم اخلس٤مئر، وم٠من احلقادث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م يمٛمقضم٤مت اجلٗم٤مف واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت هم٤مًمبـ٤ًم ُمـ٤م 

ؾمبب٤ًم ًمبداي٦م وىمقع اعمج٤مقم٤مت، وُمـع هـذا شمٕمـد اًمـزٓزل واًمؼمايمـلم وإقم٤مصـػم  شمٕمد

 – 1وإوسمئ٦م اًمٗمت٤ميم٦م واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ُمـ أهـؿ إؾمـب٤مب اعمبـ٤مذة ًمٚمقومٞمـ٤مت )اًمِمـٙمؾ 

12.) 
 

 
 
 

 .اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمٙمقارث ضمراء ُمـ اًمٕم٤ممل دول شمرضر درضم٦م(: 12 – 1اًمِمٙمؾ )
 

 ضالصل ـال
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، Earthquakesزم ُمٚمٞمـقن هـزة أروـٞم٦م ُيسجؾ ومقق ؾمٓم  إرض ذم يمؾ قمـ٤مم طمـقا

ًمٙمـ اًمٖم٤مًمبٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمٜمٝم٤م شمٙمقن قمب٤مرة قمـ هزات صٖمػمة ضمدًا سمحٞم٨م ٓ يِمـٕمر هبـ٤م 

اًمٜم٤مس. ًمٙمـ، ٓ يتسب٥م ؾمقى قمدد ىمٚمٞمؾ ضمدًا ُمـ اًمزٓزل اًمٙمؼمى اًمتل شم٘مـع ذم يمـؾ 

ؾمٜم٦م سم٢مطمداث رضرًا واؾمٕم٤ًم ُمسبب٦ًم سمذًمؽ سمٕمْم٤ًم ُمـ أيمثر اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞمـ٦م ذم اًمٕمـ٤ممل 

ػمًا. وم٤مًمّملم ُمثاًل قم٤مٟم٧م ُمـ سمٕمض أؾمقء اًمٜمٙمب٤مت ُمـ ضمراء زٓزل أروٞم٦م قمٜمٞمٗم٦م: شمدُم

إمم ُم٘متـؾ ُمـ٤م يزيـد قمــ  Shensiز ـاًمذي رضب ؿمٜمٞم 1556وم٘مد أدى زًمزال اًمٕم٤مم 

قمـ ُم٘متؾ  1976ذم اًمٕم٤مم  Tangshanؿمخص، ومٞمام أؾمٗمر زًمزال شم٤مٟمٖمِمـ  800.000

 ؿمخّم٤ًم.   250.000أيمثر ُمـ 

ْمٖمقط شمٙمتقٟمٞم٦م ؿمديدة شمتحرر قمغم ُم٘مرسم٦م ُمــ حتدث ُمٕمٔمؿ اًمزٓزل ٟمتٞمج٦م ًم

طم٤موم٤مت اًمّمٗم٤مئ  اًمّمخري٦م ًمألرض، ُمع أهن٤م ىمد حتـدث أيْمـ٤ًم ذم اعمٜمـ٤مـمؼ اًمْمـٕمٞمٗم٦م 

اًمقاىمٕم٦م ذم وؾمط شمٚمؽ اًمّمٗم٤مئ . وقمغم اًمـرهمؿ ُمــ ُمٕمرومتٜمـ٤م اجلٞمـدة سمٛمقاىمـع طمـدود 

 اًمـدىمٞمؼ اًمتحديـد أن إٓ ،(12 – 2اًمّمٗم٤مئ  وُمٕمٔمؿ اًمّمدوع اعمرشمبٓم٦م هب٤م )اًمِمـٙمؾ 

. اًمدىمـ٦م وضمف قمغم واىمٕم٤مً  سمف اًمتٜمب١م ممٙمـ همػم أُمر اًمٗمردي٦م اهلزات طمدوث ٙم٤منوُم ًمقىم٧م

 سمـام اًمٓمبٞمٕمٞم٦م، اًمٔمقاهر ُمٕم٤ميٜم٦م ضم٤مٟم٥م إمم اًمزًمزاًمٞم٦م اعمقضم٤مت ُمراىمب٦م اؾمتخدام يم٤من وىمد

 ُمـدُمر، زًمـزال سمقىمـقع اًمقطمٞمـد اًمٜمـ٤مضم  اًمـتٙمٝمـيٕمد  احلٞمقاٟم٤مت، شمٍموم٤مت ذًمؽ ذم

. إذ صـدر إُمـر 1976ذم ؿمـب٤مط اًمّمٞمٜمٞم٦م  Haichengرضب ُمديٜم٦م ه٤مشمِمٜمغ  يم٤مًمذي

ؾم٤مقم٦م ُمـ وىمقع اًمزًمـزال، إُمـر اًمـذي  48سم٢مظمالء ه٤مشمِمٜمغ ُمع ُمديٜمتلم أظمريلم ىمبؾ 

 طمٗمظ أرواح أٓف.
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 (: اًمتقزيع اجلٖمراذم ًمٚمٜمٓم٤مىم٤مت اًمزًمزاًمٞم٦م واًمؼمايملم اًمٜمِمٓم٦م ذم اًمٕم٤ممل.12 – 2اًمِمٙمؾ )

إن أهؿ ظمٓمر سمٞمئل يٜمِم٠م قمـ احلريم٤مت 

زاز إرض، اًمذي إروٞم٦م اًمزًمزاًمٞم٦م هق اهت

، Richter scaleيٛمٙمـ ىمٞم٤مؾمف قمغم ُم٘مٞم٤مس رخيؽم 

وهق قمب٤مرة قمـ ُم٘مٞم٤مس ًمقهم٤مريتٛمل ي٘مٞمس اًمٓم٤مىم٦م 

، 1906آهتزازي٦م ًمٚمٝمزة. وذم ٟمٞمس٤من ُمـ اًمٕم٤مم 

سب٥م زًمزال وىمع قمغم ـمقل صدع ؾم٤من أٟمدري٤مس شم

San Andreas  ،سمقٓي٦م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م إُمريٙمٞم٦م

يمؿ، وشمسبب٧م إُمقاج اًمٕم٤مسمرة اًمتل  300 سم٤مٟمزٓق اًمّمدع ًمست٦م أُمت٤مر قمغم ُمس٤موم٦م

حتررت قمـ آٟمزٓق سمدُم٤مر واؾمع ًمس٤من ومراٟمسٞمسٙمق. وىمد يم٤من ًمٔمروف اعمقىمع 

ٚمٛمٜمِمآت ذم اعمٜم٤مـمؼ ًمروٞم٦م، إذ وىمٕم٧م أيمؼم إرضار اعمحٚمٞم٦م أصمر ُمٝمؿ قمغم احلريم٦م إ

. أُم٤م اًمزًمزال صٚمب٦م اعمرشمٙمزة قمغم شمرب وٕمٞمٗم٦م قمغم ٟم٘مٞمض شمٚمؽ اعمرشمٙمزة قمغم صخقر

رضب إضمزاء اًمقؾمٓمك ُمـ اًمٕم٤مصٛم٦م اعمٙمسٞمٙمٞم٦م ُمٙمسٞمٙمق ؾمٞمتل ذم اًمٕم٤مم اًمذي 

، وم٘مد شمسب٥م سمخس٤مئر وم٤مدطم٦م، وذًمؽ ٕن اعمديٜم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقم ومقق ىم٤مع سمحػمة 1985

قمغم ُم٘مٞم٤مس رخيؽم رضب ُمديٜم٦م  5.4ضم٤موم٦م. وسم٤معمثؾ، وم٘مد شمسب٥م زًمزال ُمتقؾمط سم٘مقة 

 
 

 تتكرر الزِزل ؽً العاشمٌ المكزجكجٌ..
 ع ؽوق قاع بخجرة جاؽٌ نسطٌ تكتونجاً لكونوا تق
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، وذًمؽ ٕن اعمديٜم٦م ، سمدُم٤مر واؾمع قمغم ٟمحق اؾمتثٜم٤مئل1986ؾم٤من ؾمٚمٗم٤مدور ذم اًمٕم٤مم 

 ُمؽمًا. 25ؼميم٤مين يّمؾ ؾمٛمٙمٝم٤م إمم ُم٤م يزيد قمـ اًمُمبٜمٞم٦م ومقق ـمب٘م٦م ُمـ اًمرُم٤مد 

صمٛم٦م ظمٓمر ضمدي أظمـر ًمٚمـزٓزل يـرشمبط 

سم٤مًمرواؾم٥م اًمٓمري٦م اعمِمبٕم٦م سم٤معم٤مء، ذًمؽ هق ؾمٞمقًم٦م 

اًمؽمسم٦م. إذ يٛمٙمـ ًمالهتزاز اًمٕمٜمٞمـػ أن يـ١مدي إمم 

ـمراوة اًمرواؾم٥م ووٕمػ مت٤مؾمٙمٝم٤م وحتقهل٤م إمم ُم٤م 

س٤مئؾ. ويٛمٙمـ هلـذه احل٤مًمـ٦م أن شمـ١مول إمم يِمبف اًم

هبقط اعمب٤مين وشمدومؼ اًمؽمسم٦م ُمـ قمغم اًمسٗمقح اًمتل 

ــد درضمــ٦م اٟمحــداره٤م قمـــ  ــ٦م  3شمزي ــدوم٘م٤مت اًمٓمٞمٜمٞم ــ٤م شمٚمٕمــ٥م اًمت ــ٤ًم ُم درضمــ٤مت. وهم٤مًمب

وآٟمزٓىم٤مت إروٞم٦م وآهنٞم٤مرات اًمّمخري٦م واًمثٚمجٞم٦م اًمتل شمٜمجؿ قمـ آهتـزازات 

ٓؾمـٞمام ذم اعمٜمـ٤مـمؼ اجلبٚمٞمـ٦م. وذم دراؾمـ٦م  إروٞم٦م دورًا رئٞمس٤ًم ذم يمـقارث اًمـزٓزل،

ًمٚمزٓزل اًمٙمؼمى ذم اًمٞم٤مسم٤من، وضمد أن آٟمزٓىم٤مت إروٞم٦م هـل اًمسـب٥م وراء وىمـقع 

 أيمثر ُمـ ٟمّمػ اًمقومٞم٤مت اعمرشمبٓم٦م سم٤مًمزٓزل.

شمٕمد اًمزطمزطم٦م اًمتٙمتقٟمٞمـ٦م ًم٘مـ٤مع اًمبحـر اًمسـب٥م اًمـرئٞمس حلـدوث إُمـقاج 

، اًمتـل يٛمٙمٜمٝمـ٤م ىمٓمـع Tsunamisاًمبحري٦م اًمٕمٛمالىم٦م، أو ُم٤م يسٛمك سم٠مُمقاج اًمتسـقٟم٤مُمل 

يمؿ/ؾم٤مقم٦م واًمتسب٥م   900رقم٦م شمزيد قمـ ـُمس٤موم٤مت شمّمؾ ٔٓف اًمٙمٞمٚمق ُمؽمات وسمس

سم٠مرضار ضمسٞمٛم٦م قمٜمد رضهب٤م ًمٚمسقاطمؾ. ويٙمثر طمدوث أُمقاج اًمتسقٟم٤مُمل ذم اعمحـٞمط 

اهل٤مدي طمٞم٨م شمسبب٧م أطمدى أوخؿ اعمقضم٤مت وأيمثره٤م شمدُمػمًا، سمٕمدُم٤م سمٚمـغ ارشمٗم٤مقمٝمـ٤م 

. أُمـ٤م 1896سم٤مًمٞم٤مسم٤من ذم اًمٕم٤مم  Sanrikuّم٤ًم ذم ؾم٤مٟمريٙمق ؿمخ 26000ُمؽمًا، سمٖمرق  24

 2004ُمقضم٦م اًمتسقٟم٤مُمل اًمتل وىمٕم٧م ذم اعمحٞمط اهلٜمدي ذم يمـ٤مٟمقن إول ُمــ اًمٕمـ٤مم 

رقمٝمؿ أو وم٘مـدوا ـوم٘مد أحل٘م٧م ظمس٤مئر أيمؼم ذم إرواح، إذ ي٘مدر قمدد اًمٚمذيـ ًم٘مقا ُمّم

ًمٓمبٞمٕمٞم٦م دُم٤مرًا  اًمٙمقارث اؼمّم٤ًم، مم٤م جيٕمٚمٝم٤م شمٕمد واطمدة ُمـ أيمؿمخ 300.000سمحقازم 

ذم اًمت٤مريخ احلدي٨م. إذ وىمع زًمزال قمٜمٞمػ ىمب٤مًم٦م ؾم٤مطمؾ ؿمامزم ؾمقُمٓمرة يٕمـد إقمٜمـػ 

 
 
 

 تزبب أمواج التزونامً الناجمٌ عن الزِزل
 البخريٌ.. دمارًا هاًُّ للمناطق الزاخلجٌ
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، وشمسب٥م سمحدوث أُمقاج وصـؾ 9.3حلد أن سمٕمدُم٤م سمٚمٖم٧م ىمقشمف قمغم ُم٘مٞم٤مس رخيؽم 

ُمؽمًا اٟمتنمت قمؼم أرضمـ٤مء اعمحـٞمط سمنـقم٦م شم٘مـ٤مرب هقمـ٦م اًمٓمـ٤مئرة  30ارشمٗم٤مقمٝم٤م إمم 

ُمب٤مذة هبذه إُمقاج ىمراسم٦م ُمٚمٞمقٟملم ٟمسٛم٦م. وطمـدصم٧م  اًمٜمٗم٤مصم٦م. وسمٚمغ قمدد اًمذيـ شم٠مصمروا

أيمؼم اًمٗمقاضمع وأقمٜمػ دُم٤مر وأوؾمٕمف ذم ُم٘م٤مـمٕمـ٦م 

سمجزيرة ؾمـقُمٓمرة، إذ يمـ٤من ؾمـ٤مطمٚمٝم٤م  Acehآر 

إىمرب إمم ُمريمز اًمزًمزال، إذ مل يستٖمرق وصقل 

ر دىمـ٤مئؼ. أُمـ٤م ـُمقضم٦م اًمتسقٟم٤مُمل إًمٞمف ؾمقى قمِمـ

صم٤مين أيمثر اعمٜم٤مـمؼ شمرضرًا ومٙمـ٤من ؾمـ٤مطمؾ شم٤ميالٟمـد، 

ؾ وىمـقع ٞمسـجشمـؿ شمف اهلٜمد وؾمػمٟٓمٙم٤م، ًمٙمــ يٚمٞم

أرضار وظمس٤مئر ذم إرواح ذم ُمٜم٤مـمؼ شم٘مـع قمـغم 

ُمس٤موم٤مت سمٕمٞمدة ضمدًا قمـ ُمريمز اًمزًمزال يمام ذم سمٜمٖمالديش وضمزر ؾمٞمِمٞمؾ واًمّمـقُم٤مل. 

خلس٤مئر آىمتّم٤مدي٦م اًمتل ٟمجٛم٧م قمـ هذه اًمٙم٤مرصمـ٦م اًمدوًمٞمـ٦م سمٛمٚمٞمـ٤مرات اوىمدر جمٛمقع 

 اًمدوٓرات.
 

 الثىساهاث البرماهيت
ؿمـخص  250.000سمٛم٘متؾ زه٤مء  Volcanic eruptionsبب٧م اًمثقراٟم٤مت اًمؼميم٤مٟمٞم٦م شمس

ؾمٜم٦م إظمػمة ٟمتٞمج٦م ًمٚمٛمخ٤مـمر اًمٙمثػمة اًمتل شمراوم٘مٝم٤م، ُمثـؾ شمسـ٤مىمط  400قمغم ُمدى اًمـ 

اًمّمخقر واًمرُم٤مد، واٟمبٕم٤مث اًمٖم٤مزات اًمس٤مُم٦م واهنٞم٤مرات احلٓم٤مم اًمّمخري واٟمسـٞم٤مب 

قٟم٦م ُمـ اعمٙمّ  Pyroclasticًمٗمٚمذسمريم٤مٟمٞم٦م احلٛمؿ اًمؼميم٤مٟمٞم٦م واًمتدوم٘م٤مت اًمٓمٞمٜمٞم٦م واًمتدوم٘م٤مت ا

ًمتـ٠مصمػمات اًمبٞمئٞمـ٦م هلـذه ارهمقة ُمـ اعمٗمتت٤مت اًمّمخري٦م واًمٖمـ٤مزات. ويٛمٙمــ أن شمّمـؾ 

اعمٔم٤مهر إمم ُمس٤موم٤مت سمٕمٞمدة ضمدًا. وىمد شمسب٥م اًمؼمايملم اًمٜمِمٓم٦م أيْم٤ًم سمٛمخـ٤مـمر ـمقيٚمـ٦م 

إُمد قمغم اًمّمح٦م اًمبنمي٦م وذًمؽ ضمـراء اًمتٕمـرض اعمسـتٛمر ًمٖمـ٤مزات صمٜمـ٤مئل أيمسـٞمد 

سمريمـ٤من وم٘مـط ىمـد  500ن واًمرادون وهمػممه٤م ُمـ اعمٚمقصمـ٤مت. ويٕمت٘مـد أن ٟمحـق اًمٙمرسمق

صم٤مرت ومٕمٚمٞم٤ًم قمؼم اًمت٤مريخ، وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م يمقهن٤م سمرايملم ٟمِمٓم٦م أو ظم٤مُمٚم٦م أو 

 
 
 

 ِزالت البراكجن تسكل كارثٌ مدمرة..
  وانؾجرت إذا ما ثارت
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ُمٜم٘مرو٦م، وم٢مهن٤م شمسب٥م ذم سمٕمض إطمٞم٤من دُم٤مرًا واؾمٕم٤ًم )ُمـثٚمام ذم سمريمـ٤من ضمبـؾ سمـ٤مٟمتٞمبق 

Pinatubo  ل ُمع اًمـزٓزل، ومـ٢من اًمٕم٤مُمـؾ اعمـ١مصمر ذم ام احل٤ميم(. و1991ذم اًمٗمٚمبلم قم٤مم

 (. 12 – 2شمقزيع اًمؼمايملم وٟمِم٤مـمٝم٤م هق اًمقوع اًمتٙمتقين ًمألرض )أٟمٔمر اًمِمٙمؾ 

يٛمٙمـــ ًمٚمــدىم٤مئؼ اًمّمــٚمب٦م اًمتــل يٚمٗمٔمٝمــ٤م 

اًمؼميمــ٤من ذم أصمٜمــ٤مء صمقراٟمــف، اًمتــل شمــدقمك قمٛمقُمــ٤ًم 

سم٤مًمرُم٤مد اًمؼميمـ٤مين، اًمتسـب٥م سم٠مظمٓمـ٤مر ؿمـتك شمبٕمـد 

ــدىم٤مئ ــ٤من. وم٤مًم ــ٤مر قمـــ اًمؼميم ــق أُمت ــ٤مت اًمٙمٞمٚم ؼ ُمئ

اًمّمٖمػمة ىمد يتؿ اؾمتٜمِم٤مىمٝم٤م، مم٤م يسب٥م ُمِمـٙمالت 

شمٜمٗمسٞم٦م يم٤مًمرسمق واًمتٝم٤مب اًمِمٕم٥م اهلقائٞم٦م وشمرضـر 

اًمٕمٞمقن واجلٚمد. وىمد يؽمايمؿ اًمرُم٤مد اًمؼميم٤مين أيْم٤ًم قمغم اعمبـ٤مين، ُمسـبب٤ًم اهنٞم٤مرهـ٤م ضمـراء 

صم٘مٚمف ومقق اًمس٘مقف. ويٛمٙمـ أيْم٤ًم اإلرضار سم٤مًمٖمٓمـ٤مء اًمٜمبـ٤ميت، يم٤معمح٤مصـٞمؾ اًمزراقمٞمـ٦م 

ٕمؾ أـمامره٤م أو شمٚمقصمٝم٤م. وىمد يٙمقن اًمرُم٤مد اًمؼميم٤مين ُمٚمقصم٤ًم سمٖم٤مزات ؾم٤مُم٦م ُمثاًل، وذًمؽ سمٗم

( اًمذي يٜمبٕم٨م سمٙمٛمٞم٤مت يمبػمة ذم سمٕمض اًمثقراٟم٤مت، مم٤م ىمد يِمٙمؾ ظمٓمرًا Fيم٤مًمٗمٚمقريـ )

قمغم احلٞمقاٟم٤مت اًمتل شمرقمـك ذم اعمراقمـل. ويٕمـد اًمتسـٛمؿ سم٤مًمٗمٚمقريـد ُمــ اعمِمـٙمالت 

ُمـثاًل سـٚمٜمدا، طمٞمـ٨م شمسـب٥م اخلٓمػمة اًمتل شمٕمـ٤مين ُمٜمٝمـ٤م سمِمـٙمؾ ظمـ٤مص اعم٤مؿمـٞم٦م ذم أي

هباليم٤مت ٔٓف إهمٜمـ٤مم ذم أقم٘مـ٤مب صمـقران سمريمـ٤من 

رب ىمد شمّمب  ُمٚمقصمـ٦م ـ. يمام أن ُمٞم٤مه اًمِم1970هٞمٙمال 

سم٤مًمٗمٚمقريـ ُمـ اًمرُم٤مد اًمؼميم٤مين، قمٚماًم أن شمسـٛمؿ اًمبنمـ 

 سم٤مًمٗمٚمقريـ يبدو أُمرًا ٟم٤مدرًا.

أُم٤م شمدومؼ احلٛمؿ اًمؼميم٤مٟمٞم٦م، اًمتل شمٕمد ُمـ أيمثر 

اًمؼمايملم، وم٠مهن٤م ٟم٤مدرًا ُم٤م شمٙمقن اعمخ٤مـمر اًمتل شمتّمػ هب٤م 

هيٕم٦م سمـام يٙمٗمـل ًمٚمتسـب٥م سمحـدوث وومٞمـ٤مت ًمٙمــ 

سمقؾمٕمٝم٤م أن شمسحؼ مت٤مُمـ٤ًم يمـؾ ُمـ٤م يٕمـؽمض ـمري٘مٝمـ٤م. 

 
 

 تعد الخمم البركانجٌ.. 
 البراكجن أكبر أذطار

 
 

 تاُح كارثجٌيزبب الرماد البركانً ن
 علٍ الشخٌ العامٌ
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وشمتب٤ميـ آؾمتج٤مسم٤مت ًمٚمتّمدي ًمتدومؼ احلٛمؿ اًمؼميم٤مٟمٞم٦م سمـلم اًمـدول. إذ متٞمـؾ اًمـدول 

 اًمٜم٤مُمٞم٦م إمم آقمتامد قمغم أؾمٚمقب اًمتحذير ُمـ اخلٓمـر واإلظمـالء، ومـٞمام حتـ٤مول سمٕمـض

اًمدول اعمت٘مدُم٦م اًمتخٗمٞمػ ُمـ اخلٓمر ُمـ ظمالل شمٕمديؾ ُمس٤مر احلٛمؿ اعمتدوم٘مـ٦م سمقاؾمـٓم٦م 

رات، وووع احلقاضمز واعمت٤مريس حلامي٦م اعمٜم٤مـمؼ اعم٠مهقًمـ٦م سم٤مًمسـٙم٤من، ويمـذًمؽ تٗمجاعم

اًمــتحٙمؿ سم٤مًمتــدومؼ سم٤مؾمــتخدام اعمٞمــ٤مه )ُمــثٚمام ُمٕمٛمــقل ذم هــ٤مواي، أيســٚمٜمدا، إيٓم٤مًمٞمــ٤م، 

أيْم٤ًم إمم أؾمٚمقب اًمتحذير واإلظمـالء. وي٘مـؽمح واًمٞم٤مسم٤من(، قمٚماًم أن هذه اًمبٚمدان شمٚمج٠م 

ُمــ ظمـالل شمٓمبٞمـؼ  "وومٞمـ٤مت يمثـػمة"اًمبٕمض أٟمف سم٤مت سم٤مإلُمٙم٤من أن دمٜم٥م طمدوث 

ـمرائؼ اًمتٜمب١م اًمبسٞمٓم٦م إمم طمد ُم٤م، ذًمؽ ٕن ٟمِم٤مط ُمٕمٔمؿ اًمؼمايملم ي٘مـقم قمـغم طمجـؿ 

 اًمثقران، واًمثقران هق اًمذي يبٜمل اًمؼميم٤من، وسمٜم٤مء اًمؼميم٤من يٛمٙمـ يمِمٗمف، إذا ُم٤م شمقومرت

ُمراىمب٦م يم٤مومٞم٦م سم٤مؾمتخدام اعم٘م٤ميٞمس اًمزًمزاًمٞم٦م وحتٚمٞمؾ قمٞمٜم٤مت اًمٖم٤مزات. وُمع هـذا، شمب٘مـك 

طم٘مٞم٘م٦م وضمـقد اًمٕمديـد ُمــ اعمٜمِمـآت اًمبنمـي٦م ذم ؾمـ٤مئر اًمٕمـ٤ممل شم٘مـع ذم ُمرُمـك هٜم٤مك 

اًمٙمقارث اًمؼميم٤مٟمٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م، ُمثٚمام ذم سمٕمض اعمدن اًمٙمـؼمى اًمقاىمٕمـ٦م قمـغم ُم٘مرسمـ٦م ُمــ 

(، سمـ٤مٟمٙمقك Popocatepetlقسمقيم٤مشمبٞمتـؾ اًمؼمايملم يمٛمٙمسـٞمٙمق ؾمـٞمتل )ىمـرب سمريمـ٤من سم

(، ٟم٤مسمقزم )ىمـرب سمريمـ٤من ومسـٞمٗمٞمقس Tangkuban Parahu)ىمرب سمريم٤من شم٤مٟمٖمبـ سمراه٤م 

Vesuvius (، ُم٤مٟم٤مهمقا )ىمرب سمريم٤من ُم٤مؾم٤مي٤م ٟمٜمديريMasaya Nindiri إذ شم٘مع مجٞمٕمٝم٤م ،)

، يرضـاحلاًمتقؾمـع يمؿ ُمـ شمٚمؽ اًمؼمايمـلم. وىمـد يـ١مدي  50قمغم ُمس٤موم٦م ٓ شمزيد قمـ 

ًمبٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م، إمم زي٤مدة اًمتٕمرض عمخـ٤مـمر اًمثقراٟمـ٤مت اًمؼميم٤مٟمٞمـ٦م اعمحٞمٓمـ٦م ٓؾمٞمام ذم ا

 سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمدن اًمٙمؼمى ذم اًمٕم٤ممل. 

أُم٤م ذم اًمٕمٍم احل٤مزم، ومثٛم٦م وم٤مرق واو  سملم اًمتٜمب١م اًمّم٤مئ٥م وقمٛمٚمٞم٦م اإلظمـالء 

اًمقاىمـع ذم  Pinatuboٚمٛمٜمٓم٘مـ٦م اعمحٞمٓمـ٦م سمجبـؾ سمـ٤مٟمتٞمبق يمام طمّمؾ سم٤مًمٜمسـب٦م ًماًمٜم٤مضمح٦م 

، وسملم اًمٗمِمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م اإلظمالء ذم اًمقىم٧م 1991اًمٗمٚمبٞمٜمٞم٦م ظمالل اًمٕم٤مم  ضمزيرة ٓزيق

ذم  Nevado del Ruizاعمٜم٤مؾم٥م اًمذي طمدث ظمالل صمقران سمريم٤من ٟمٞمٗمـ٤مدو ديـؾ ريـقز 

. إذ شمؿ رصد طمدوث اهتزازات وهمػمه٤م ُمــ اًمٔمـقاهر 1985يمقًمقُمبٞم٤م ظمالل اًمٕم٤مم 
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ف، واؾمتدقمل اًمٕمديـد ُمــ همػم اعم٠مًمقوم٦م ذم ٟمِم٤مط سمريم٤من ٟمٞمٗم٤مدو ىمبؾ ٟمحق قم٤مم ُمـ صمقراٟم

اجلٞمقًمقضمٞملم واعمتخّمّملم ذم جمـ٤مل قمٚمـؿ اًمـزٓزل ًمت٘مٞمـٞمؿ اًمقوـع، ًمٙمــ وـٕمػ 

اًمتقاصؾ واإلضمراءات احلٙمقُمٞم٦م اًمبػموىمراـمٞم٦م طم٤مًمـ٧م دون اختـ٤مذ ىمـرار اإلظمـالء ذم 

شمنميـ اًمث٤مين، وأذاب ضمزءًا ُمـ اجلٚمٞمد اعمتجٛمع  13اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م. وصم٤مر اًمؼميم٤من ذم 

ؾمٞمؾ ضم٤مرف ُمـ اعمٞم٤مه اًمذائب٦م واعمٗمتت٤مت اًمّمخري٦م اعمتدوم٘م٦م ُمـ  ذم ىمٛم٦م اجلبؾ، واضمت٤مح

اًم٘مٛم٦م اًم٘مٜمقات اعم٤مئٞم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم إؾمـٗمؾ ُم٘متٚمٕمـ٤ًم 

اًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت وشمٙمقٟم٧م قمغم اًمٗمقر ؾمـٞمقل هـ٤مدرة 

% ُمـ ؾمٙم٤من 70ُمـ اعم٤مء واًمقطمؾ. وىمد ًم٘مل زه٤مء 

 20.000)أي طمــقازم  Armeroسمٚمــدة أرُمــػمو 

ل ومـٞمام ىُمتـؾ ٟمسٛم٦م( طمتٗمٝمؿ ضمـراء اًمتـدومؼ اًمٓمٞمٜمـ

ؿمخّم٤ًم قمغم اجلٝم٦م إظمرى ُمـ اًمؼميمـ٤من.  1800

ُمدرؾمـ٦م،  50وحلؼ اًمدُم٤مر وإرضار سمام جمٛمققمف 

ُمٕمٛماًل صٜم٤مقمٞم٤ًم، ومْماًل قمـ اًمٕمديد ُمـ اًمٓمرىم٤مت واجلسقر وظمٓمقط  58ُمستِمٗمك،  2

% ُمـ ُمقار اعمٜمٓم٘م٦م ًمٚمٝمالك. وىمدرت اًمٙمٚمٗمـ٦م اإلمج٤مًمٞمـ٦م 60ٟم٘مؾ اًمٓم٤مىم٦م، وشمٕمرو٧م 

% ُمــ اًمٜمـ٤مشم٩م 20ُمٚمٞمـ٤مر دوٓر أُمريٙمـل، أو  7.7ل سمٜمحـق قمغم آىمتّم٤مد اًمٙمقًمـقُمب

 اًم٘مقُمل ًمٚمبالد ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم.
 

 ألاعاصير اإلاذاسيت العمالقت
ذم اعمحـٞمط  Hurricanesشمٕمد إقم٤مصػم اعمداري٦م اًمٕمٛمالىم٦م، اًمتـل شمـدقمك أيْمـ٤ًم سم٢مؾمـؿ 

ذم همريب اعمحٞمط اهل٤مدي، ُمـ أيمثر إظمٓم٤مر اًمٓمبٞمٕمٞم٦م شمـدُمػمًا  Typhoonsل و ـإـمٚمس

غم اإلـمالق. وهذه إقم٤مصـػم شمٜمِمـ٠م ومـقق اعمحٞمٓمـ٤مت اعمداريـ٦م اًمداومئـ٦م وشمتِمـٙمؾ قم

سمٛمقضم٥م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٛمٚمٞمـ٤مت اعمٕم٘مـدة طمتـك شمٜمْمـ٩م وُمــ صمـؿ شمتالؿمـك ذم هن٤ميـ٦م 

اعمٓم٤مف. وشمٙمقن اعمٞم٤مه اًمبحري٦م اًمداومئ٦م سمٛمث٤مسم٦م اًمقىمـقد اًمـذي يٖمـذي اعم٤ميمٞمٜمـ٦م احلراريـ٦م 

رضم٦م طمرارة اخلٛمسلم ُمؽمًا اًمٕمٚمقي٦م ًمإلقمّم٤مر، إذ ٓ يتِمٙمؾ اإلقمّم٤مر إٓ طمٞمٜمام شمّمؾ د

 
 
 

 تعد األعاشجر المداريٌ.. من أكثر األذطار
 الطبجعجٌ تدمجرًا وتكراراً 
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م. وأن شمتّمػ درضم٦م طمـرارة اهلـقاء اًمقاىمـع ذم  26.5ْ ىمراسم٦مُمـ ُمٞم٤مه ؾمٓم  اًمبحر إمم 

ريع ُمع اًمّمٕمقد إمم إقمغم، سمحٞم٨م شمتٙمـقن ذم سمدايـ٦م إُمـر ـإقمغم سم٤مٟٓمخٗم٤مض اًمس

زواسمع رقمدي٦م. ويس٤مقمد ٟمِم٤مط اًمزوسمٕم٦م اًمرقمدي٦م اًمذي يتزود سم٤مًمٓم٤مىم٦م ُمـ طمـرارة ُمٞمـ٤مه 

(. وٓ يٛمٙمـ هلـذه اًمٔمـروف 12 – 3حٞمط قمغم شمِمٙمٞمؾ اإلقمّم٤مر اعمداري )اًمِمٙمؾ اعم

يمـال ضمـ٤مٟمبل ظمـط آؾمـتقاء.  غمقم يمؿ 500إٓ أن حتدث وٛمـ اًمٜمٓم٤مق اعمحّمقر سمـ 

ويرضمع اًمسب٥م ذم ذًمؽ إمم شم٠مصمػم ىمقة دوران إرض طمقل ٟمٗمسٝم٤م )ىمـقة يمقريـقًمس( 

ٗمض طمدة هذه اًم٘مقة يمٚمام اًمتل شمْمٗمل قم٤مُماًل ُمٙمٛماًل ًمتِمٙمٞمؾ اإلقمّم٤مر اعمداري، وشمٜمخ

 اسمتٕمدٟم٤م قمـ ظمط آؾمتقاء.

 
 : يمٞمٗمٞم٦م شمِمٙمؾ اإلقمّم٤مر اعمداري.12 – 3اًمِمٙمؾ 

 

حيدث اًمدُم٤مر اًمذي شمتسب٥م ومٞمف إقم٤مصػم اعمداري٦م ٟمتٞمج٦م ًمتْم٤مومر جمٛمققم٦م ُمـ 

 80م/صمـ٤م، ويٛمٙمــ أن شمبٚمـغ  33اًمٕمقاُمؾ يم٤مًمري٤مح اًمِمديدة اًمتل شمّمؾ هقمتٝمـ٤م إمم 

ٞم٨م ىمد شمسب٥م طمدوث ومٞمْم٤مٟم٤مت واٟمزٓىم٤مت أروـٞم٦م م/صم٤م، وهٓمقل أُمٓم٤مر همزيرة سمح

وشمدوم٘م٤مت ـمٞمٜمٞم٦م، وأُمقاج قم٤مشمٞم٦م اًمتل شمسٗمر إمم ضم٤مٟم٥م شمْم٤مومر شم٠مصمػم اًمري٤مح إمم هٞمجـ٤من 

اًمبحر وارشمٗم٤مع ُمٜمسقب ُمٞم٤مهف سمحٞم٨م يتسب٥م سمٖمـرق اًمسـقاطمؾ وطمـدوث اهنٞمـ٤مرات 

 
 

 عادةّ ما يزبب هججان البخر الناجم عن
 األعاشجر المداريٌ.. دمارًا ؽادخًا للزواخل
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% ُمـ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل هؿ ذم ظمٓمر طم٘مٞم٘مـل ُمــ إقم٤مصـػم 15أروٞم٦م. واًمقاىمع أن ٟمحق 

ي٦م، ذًمؽ ٕن ُمٕمٔمؿ اًمقومٞم٤مت اًمتل حتدث ضمراء هبقهب٤م إٟمام شمٙمقن ٟمتٞمجـ٦م اًمٖمـرق اعمدار

( اخلس٤مئر اًمبنمـي٦م واًمٙمٚمـػ 12 - 2ُمـ أُمقاج اًمبحري٦م اهل٤مئج٦م. ويقو  اجلدول )

آىمتّمــ٤مدي٦م ًمــألرضار اًمٜم٤ممجــ٦م قمـــ إقم٤مصــػم اعمداريــ٦م ًمــبٕمض أؾمــقء اًمٙمــقارث 

شمٗمقق اخلس٤مئر آىمتّم٤مدي٦م ، ومٛمثاًل 2006 - ٤1970مري٦م احلديث٦م ظمالل اًمٗمؽمة اإلقمّم

أمج٤مزم ُم٤م ٟمجؿ قمـ اقمتداءات  Andrewوأٟمدرو  Katrinaاًمٜم٤ممج٦م قمـ إقمّم٤مري يم٤مشمريٜم٤م 

 .2001ؾمبتٛمؼم  11
 
 

 .2006 – 1970ري٦م إيمثر شمدُمػمًا ًمٚمٗمؽمة (: سمٕمض إقم٤مصػم اعمدا12 - 2اجلدول )
0 

 الضحشـش  الالد أسم اإلعصشر التشـرخ
)قتلى 

 ومفقودـن(

 ـة الخسشئر المشد
)مليشرا ت 

 الدوالرا ت(
 2006آب  25
 1992آب  23
 2004أيل ل  2

 2005تشرين أ ل 19
 2004أيل ل  20
 2004آب  11
 1991أيل ل  27
 1989أيل ل  15
 2004آب  26
 1999أيل ل  22
 1998أيل ل  20
 2001ح يران  5

 2004أيل ل  13
 2004أيل ل  6

 1999أيل ل  10
 1995تشرين أ ل  1

 2003أيل ل  18

 كاترينا
 أندش 
 ايفان
  يلما
 شيرا

 تشاشيل
 19مرييل شقم 

 ى غ 
 فرانسس

 18باشت شقم 
 ج شجس
 أليس ن

 ناجي
 18ا نكدا شقم 

 فل يد
 أ بال
 اي ابيل

 ال اليات ايرحدةة الاهاما
 ال اليات ايرحدةة الاهاما

 ال اليات ايرحدةة الكاشييب
 ال اليات ايرحدةة ايكسيك
 ال اليات ايرحدةة الكاشييب
 ال اليات ايرحدةة الكاشييب

 اليابان
 ال اليات ايرحدةة الكاشييب
 ال اليات ايرحدةة الاهاما

 اليابان
 ال اليات ايرحدةة الكاشييب

 ال اليات ايرحدة
 ال اليات ايرحدةة الكاشييب

 ك شيا اجلن بية  اليابانة
 ال اليات ايرحدةة الاهاما

 ال اليات ايرحدةة ايكسيك
 ال اليات ايرحدةة كندا

1836 
43 

124 
35 
34 
24 
51 
71 
38 
26 

600 
41 

3034 
45 
70 
59 
30 

66.3 
23 

13.7 
13 

10.4 
8.6 
8.4 
7.4 
5.5 
4.9 
4.4 
4.1 

4 
3.8 
3.4 
3.3 
2.4 
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 1996أيل ل  5
 1992أيل ل  11
 1979أيل ل  12
  1974أيل ل  18

 فرين
 أنكا

 فريدشيك
 فيفا

 ال اليات ايرحدة
 ال اليات ايرحدةة ش ا ا ي

 ال اليات ايرحدة
 ىند شاس

39 
4 
- 

2000 

2.3 
2.3 
2.2 

2 

 
وٟمٔمرًا ًمٗمِمؾ حم٤موٓت اًمسٞمٓمرة قمغم إقم٤مصػم اعمداري٦م أو شمٖمٞمػم ُمسـ٤مره٤م أو 

شمدُمػمه٤م، وم٠من أهؿ ُم٤م شمريمز قمٚمٞمف اعمجتٛمٕم٤مت هق حم٤موًمـ٦م شم٘مٚمٞمـؾ إرضار ُمــ ظمـالل 

اعمختّمـ٦م سمرصـد  آؾمتٕمداد اًمٙم٤مُمؾ عمقاضمٝم٦م اإلقمّم٤مر. إذ شمٕمد إىمامر آصـٓمٜم٤مقمٞم٦م

اعمٜم٤مخ ُمـ أهؿ اًمقؾم٤مئؾ اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٤مًمٙمِمػ قمـ إقم٤مصػم اعمداري٦م وُمراىمبتٝم٤م، وسمـذًمؽ 

شمٙمقن وؾمٞمٚم٦م ٟم٤مضمٕم٦م ًمإلٟمذار اعمبٙمر. وىمد قمٛمٚم٧م اًمتحسٞمٜم٤مت ذم جم٤مل اًمتٜمب١م واإلٟمـذار 

وظمٓمط اإلظمالء قمغم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ طمجؿ اخلس٤مئر اًمبنمي٦م ذم اًمٕمديد ُمـ اًمبٚمدان ظمالل 

 ُم٘م٤مسمؾ ارشمٗم٤مع إرضار ذم اعمٛمتٚمٙمـ٤مت. ومٗمـل اًمقٓيـ٤مت اعمتحـدة اًمٕم٘مقد إظمػمة، ذم

ُمٚمٞمـقن ٟمسـٛم٦م هـؿ  70إُمريٙمٞم٦م، ي٘مدر أن ٟمحق 

% 10قمرو٦م خلٓمر إقم٤مصػم اعمداري٦م، وأن ىمراسمـ٦م 

ُمٜمٝمؿ ي٘مٓمٜمقن ذم ومٚمقريدا. وٓطمظ سمٕمض اعمراىمبلم 

وضمقد وم٤مرق ضمقهري ذم اًمت٠مصمػم ُمـ٤م سمـلم اًمبٚمـدان 

ْمـؾ شمٜمٔمـٞماًم وأىمـدر اعمت٘مدُم٦م واًمٜم٤مُمٞم٦م، ومـ٤مٕومم أوم

 قمغم إسمالغ اًمتحذيرات وشمسٝمٞمؾ اإلظمالء.

إن ُمـ أيمثر اًمبٚمدان اعمتـ٠مصمرة شمـ٠مصمرًا ؿمـديدًا وسمِمـٙمؾ ُمتٙمـرر ُمــ إقم٤مصـػم 

ٟمحـق  1997إمم  1797اعمداري٦م هل سمٜمٖمالديش، اًمتل رضهب٤م ظمالل اعمدة اعمٛمتدة ُمــ 

ٞمـ٦م. ويم٤مٟمـ٧م إقمّم٤مرًا ُمٜمٝم٤م يم٤من ُمّمحقسم٤ًم سمـ٠مُمقاج سمحريـ٦م قم٤مشم 32إقمّم٤مرًا قمٜمٞمٗم٤ًم،  61

سمٕمض هذه إقم٤مصػم ىمد أوىمٕم٧م ظمس٤مئر وم٤مدطم٦م. ومٛمثاًل أؾمٗمر إقمّمـ٤مر شمنمـيـ إول 

ُمـؽمًا، قمــ ظمسـ٤مئر ذم  12، اًمذي ٟمجٛم٧م قمٜمف أُمقاج قم٤مشمٞم٦م سم٤مرشمٗم٤مع 1876ُمـ اًمٕم٤مم 

أظمريـ ذم ُمقضم٦م سمحريـ٦م  300.000ىمتٞمؾ، يمام ىُمتؾ  400.000إرواح وصٚم٧م إمم 

 
 
 

  المؾجوعٌ منأكثر البلدان  ..تعد بنػّديش
 األعاشجر المداريٌ
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 140.000، ومٞمام وم٘مد 1970اًمث٤مين ُمـ اًمٕم٤مم ريـ ـأُمت٤مر ذم شمِم 10قم٤مشمٞم٦م سمٚمغ ارشمٗم٤مقمٝم٤م 

. إن ارشمٗمـ٤مع 1991ذم ٟمٞمسـ٤من ُمــ اًمٕمـ٤مم  Gorkyأرواطمٝمؿ ضمراء إقمّمـ٤مر ضمـقريمل 

اًمٙمث٤موم٦م اًمسٙم٤مٟمٞم٦م ًمبٜمٖمالديش يٕمٜمل أن اًمٜم٤مضملم هقم٤من ُم٤م يب٤مدروا إمم إؿمٖم٤مل إرايض 

ُمنمـوع  شمبٜم٧م احلٙمقُمـ٦م اًمبٜمٖمالدؿمـٞم٦ماًمس٤مطمٚمٞم٦م اعمٜمخٗمْم٦م سمٕمد زوال اًمٙم٤مرصم٦م. وهلذا 

إمم إقمـ٤مدة شم٠مهٞمـؾ اًمسـدود اًمسـ٤مطمٚمٞم٦م اعمبٜمٞمـ٦م ذم  هيـدفاًمـذي  حلامي٦م ُمـ إقم٤مصـػما

اًمستٞمٜمٞم٤مت واًمسبٕمٞمٜمٞم٤مت، وذًمؽ ًمتقومػم ىمدر ُمـ احلامي٦م هلذه اعمٜم٤مـمؼ. وُمع هـذا، ومـ٠من 

اؾمتئّم٤مل اًمتٝمديد اعمت٠ميت ُمـ إقم٤مصػم وُم٤م يّمـ٤مطمبٝم٤م ُمــ أُمـقاج قم٤مشمٞمـ٦م يٕمـد أُمـرًا 

د يمبػمة ذم جم٤مل شمبٚمٞمغ اًمتحذيرات عمٕمٔمؿ ؾمٙم٤من ُمستحٞماًل ذم احل٘مٞم٘م٦م. وىمد سُمذًم٧م ضمٝمق

ُمٚمجـ٠م وُمـ٠موى هلـذا اًمٖمـرض. وصـدرت  3400إري٤مف طمتك أٟمف شمؿ سمٜم٤مء أيمثر ُمـ 

أيْم٤ًم دقمقات إمم إشمب٤مع وؾم٤مئؾ مح٤مي٦م أيمثر ومٕم٤مًمٞمـ٦م ُمــ ظمـالل إقمـ٤مدة زراقمـ٦م اعمٜمـ٤مـمؼ 

وذم أُمـ٤ميمـ أظمـرى  Sundarbansاعمٝمددة ُمـ هم٤مسم٦م اًم٘مرم )اعم٤مٟمٖمروف( ذم ؾمٜمدرسم٤مٟمس 

غم اُمتداد اًمس٤مطمؾ، وذًمؽ ًمت٠مُملم مح٤مي٦م ـمبٞمٕمٞم٦م ُمـ إُمقاج اًمبحري٦م اًمٕم٤مشمٞم٦م. همػم أن قم

ومٕم٤مًمٞم٦م هذه اًمسبؾ قمغم اعمـدى اًمبٕمٞمـد ُمـ٤م 

زاًم٧م ُمث٤مر ؿمؽ، سمسب٥م سمٕمض اًمتٖمػمات 

عمٜمٓم٘مــ٦م ُمـــ ضمــراء اعمتقىمــع طمــدوصمٝم٤م ذم ا

ــ٤مس احلــراري ــ٤مع  فمــ٤مهرة آطمتب وارشمٗم

 ُمٜمسقب ؾمٓم  اًمبحر. 

 

 الفيظاهاث
ُمـ أيمثر ُمٔم٤مهر اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ؿمٞمققم٤ًم ويٛمٙمـ طمـدوصمٝم٤م  Floodsشمٕمد اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت 

(. واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت قمب٤مرة قمـ همٛمر إرايض اًمٞم٤مسمس٦م سم٤معمٞمـ٤مه، 12 – 4ذم أي سمٚمد )اًمِمٙمؾ 

ويٛمٙمـ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م إمم ومٞمْم٤مٟم٤مت ؾم٤مطمٚمٞم٦م اًمتل يٙمقن ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمرشمبٓمـ٤ًم هبٞمجـ٤من أُمـقاج 

اًمسـب٥م اًمـرئٞمس ًمٗمٞمْمـ٤من  اًمبحر، وومٞمْم٤مٟم٤مت هنري٦م. وقم٤مدًة ُم٤م شمٙمقن اًمٔمقاهر اجلقي٦م

إهنر. وذم اًمٖم٤مًم٥م شمٙمقن إُمٓم٤مر اًمٖمزيرة هل اعمس١موًم٦م قمـ ذًمؽ، أُم٤م ذوسمـ٤من اًمـثٚم٩م 

 
 
 

 لؾجضانات.. أكثر الكوارث الطبجعجٌ سجوعاً تعد ا
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وآٟمسداد اعم١مىم٧م عمج٤مري إهن٤مر سمٗمٕمؾ اجلٚمٞمد اًمٓم٤مذم وم٘مد شمٙمقن ُمـ إؾمب٤مب اعمٝمٛم٦م 

ًمٚمٗمٞمْم٤مٟم٤مت قمغم اعمستقى اًمٗمّمكم. وشمت٠مصمر ارضمحٞم٦م هذه اًمٕمقاُمؾ اعم١مديـ٦م إمم طمـدوث 

لم سم٤مًمٕمديد ُمـ اخلّم٤مئص اعمختٚمٗم٦م حلقض اًمٜمٝمر، يم٤مًمٓمقسمقهمراومٞمـ٤م ويمث٤مومـ٦م ومٞمْم٤من ُمٕم

ري اعمتٛمثـؾ ذم حتـقير اؾمـتٕمامٓت ـاًمتٍميػ اًمٜمٝمري واًمٖمٓم٤مء اًمٜمب٤ميت واًمتـ٠مصمػم اًمبِمـ

 .  سمِمٙمؾ ظم٤مص إرض احلرضي٦م
 

 
 .2002 – 1985(: ظمريٓم٦م اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت اًمٕم٤مرُم٦م طمقل اًمٕم٤ممل ًمٚمٛمدة 12 – 4اًمِمٙمؾ )

 
 

سم٤مًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ُمتٓمقرة ضمـدًا. ومٛمٕمٔمـؿ اًمٗمٞمْمـ٤مٟم٤مت حتـدث  شمٕمد شم٘مٜمٞم٤مت اًمتٜمب١م

ُمقؾمٛمٞم٤ًم وهم٤مًمب٤ًم ُم٤م يتؿ اًمتٙمٝمـ سمقىمققمٝم٤م ُمـ ظمالل ُمراىمب٦م إطمقال اجلقي٦م، يمام أصب  

سم٤مإلُمٙم٤من طمس٤مب اًمٗمـؽمة اًمتـل يّمـؾ ومٞمٝمـ٤م ضمريـ٤من اًمٜمٝمـر إمم اًمـذروة قمٜمـد هٓمـقل 

٤من إُمٓم٤مر. وسم٤مت ممٙمٜم٤ًم أيْم٤ًم طمس٤مب ومـؽمات شمٙمـرار طمـدوث اًمٗمٞمْمـ٤مٟم٤مت، وإن يمـ

 ذًمؽ يتٓمٚم٥م سمٞم٤مٟم٤مت شمرضمع ًمٗمؽمات سمٕمٞمدة. 

ذم اًمقٓي٤مت اعمتحـدة إُمريٙمٞمـ٦م ُمــ أيمـؼم  Mississippiيٕمد هنر اعمسٞمسبل 

إهن٤مر ذم اًمٕم٤ممل وإيمثر دىم٦م ذم إدارهت٤م. ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، سمقذ سمجٕمؾ ُمسـ٤مر اًمٜمٝمـر 

ر ورومـع ُمست٘مٞماًم ُمٜمذ اًمثالصمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض وذًمؽ ًمزي٤مدة ُمٜمحدر جمـرى اًمٜمٝمـ
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هقمتف سمحٞم٨م شمٕمٛمؾ ُمٞم٤مهف قمغم ٟمح٧م اعمجرى وشمٕمٛمٞم٘مف سم٤مؾمـتٛمرار، وُمــ صمـؿ زيـ٤مدة 

ىمدرشمف اًمٗمٞمْم٤مٟمٞم٦م. يمام شمؿ قمٛمؾ ُمٜمِمآت هٜمدؾمٞم٦م قمغم ٟمٓمـ٤مق واؾمـع قمـؼم جمـراه، إذ أن 

يمــؿ ُمـــ اعمجــرى اعمسٞمســبل  4500أيمثــر ُمـــ 

ر ُمٞمـ٤مه ـشمتخٚمٚمف ؾمدود أو يمتقف ُمّمـٛمٛم٦م حلّمـ

 اًمٗمٞمْم٤من.  

ٙمثػمة ًمدرء قمغم اًمرهمؿ ُمـ اعمح٤موٓت اًم

ظمٓمر اًمٗمٞمْم٤من، وم٢من اعمسٞمسبل ٓ يزال يٓمٗم  ُمـ 

قمغم يمٚمت٤م وٗمتٞمف وُم٤م ًمذًمؽ ُمـ قمقاىم٥م وظمٞمٛمـ٦م. 

اًمذي طمدث ذم إىمس٤مم اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ اًمٜمٝمر ُمـ أظمٓمر إُمثٚم٦م  1993ويٕمد ومٞمْم٤من اًمٕم٤مم 

احلديث٦م قمغم ذًمؽ. وم٘مد ؾم٤مقمد ارشمٗم٤مع اعمحتقى اًمرـمقيب ًمٚمؽمسم٦م ٟمتٞمج٦م ًمألُمٓم٤مر اًمٖمزيرة 

 اًمٕم٤مم اًمس٤مسمؼ ًمٚمح٤مدصم٦م قمغم طمدوث ضمري٤من ؾمٓمحل ظمـالل اًمٗمـؽمة ُمـ٤م اًمتل هٓمٚم٧م ذم

، وقمٜمدُم٤م ارشمٗمٕم٧م يمٛمٞمـ٦م إُمٓمـ٤مر ومـقق اعمٕمـدل ذم 1993سملم ٟمٞمس٤من وآب ُمـ اًمٕم٤مم 

ُمقىمـع  1000اًمقٓي٤مت اًمِمامًمٞم٦م واًمقؾمٓمك ومِمـٚم٧م اًمٙمتـقف اًمٜمٝمريـ٦م ذم أيمثـر ُمــ 

وهمٛمـرت ُمٞمـ٤مه ووم٤مو٧م اعمٞم٤مه ذم اًمٕمديد ُمـ جم٤مري اًمٜمٝمـر ُمسـجٚم٦م ومٞمْمـ٤مٟم٤ًم ىمٞم٤مؾمـٞم٤ًم. 

ُمٚمٞمقن هٙمت٤مر، ودُمرت أو شمسبب٧م سم٠مرضار سم٤مًمٖمـ٦م عمـ٤م يزيـد  4اًمٗمٞمْم٤من ُمس٤مطم٦م ىمدره٤م 

ُمبٜمك، وىمد فمٚم٧م اعمٞم٤مه اًمتل ـمٗمحـ٧م ومـقق اًمٙمتـقف ومـؽمة ـمقيٚمـ٦م ومل  40.000قمـ 

شمرضمع إمم ىمٜم٤مة اًمٜمٝمر طمتك سمٕمد زوال ذروة اًمٗمٞمْم٤من. وسمٚمـغ جمٛمـقع ظمسـ٤مئر ذيمـ٤مت 

ُمٚمٞمـ٤مر  12سمٜمحـق اعم٤مديـ٦م شمٙمٚمٗم٦م اخلسـ٤مئر  ٤مزمأمج ُمٚمٞمقن دوٓر، ومٞمام ىمدر 755ُملم اًمت٠م

ويٛمٙمــ إرضمـ٤مع ؾمـب٥م اًمتٖمـػمات اًمتـل هـذا ؿمخّم٤ًم طمتٗمٝمؿ.  45 لدوٓر. وىمد ًم٘م

اقمؽمت شمٙمرار طمدوث ومٞمْم٤مٟم٤مت اعمسٞمسبل إمم شم٠مصمػم فم٤مهرة آطمتبـ٤مس احلـراري، إذ 

ًمقطمظ وضمقد قمالىم٦م ىمقي٦م ُم٤م سملم هذيـ اعمتٖمـػميـ سمٕمـد دراؾمـ٦م ًمسـجالت رواؾمـ٥م 

ؾمـٜم٦م. إذ يمـ٤من طمجـؿ اًمٗمٞمْمـ٤مٟم٤مت  7000سبل ورواومده قمـغم ُمـدى ومٞمْم٤مٟم٤مت اعمسٞم
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رضمـ٤مت احلـرارة وشمٙمرار طمدوصمٝم٤م يتب٤ميـ قمغم ٟمحـق يمبـػم يمٚمـام طمـدصم٧م شمٖمـػمات ذم د

 %.   20 - 10ػ ُمٕمدل اًمتس٤مىمط اًمسٜمقي سمٜمحق م ويمٚمام اظمتٚم 2ْ - 1اًمسٜمقي٦م سمٛم٘مدار 

 سم٤مًمٜمٔمر ًمٙمثرة طمدوث اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت اًمٕم٤مرُم٦م ذم ُمٜمٓم٘مـ٦م دًمتـ٤م سمـٜمٖمالديش، وم٘مـد

صػم إمم ُمنموع يستٝمدف سمٜم٤مء ؾمدود يمبػمة قمغم ـمقل جم٤مري إهن٤مر اًمٙمؼمى ذم شمٚمؽ 

 % ُمـ أرايض اًمبالد قمب٤مرة قمـ ؾمٝمؾ ومٞميض، وقمرو٦م قمغم طمدّ 80اًمدًمت٤م. إذ أن طمقازم 

ؾمقاء ًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ُمـ إقم٤مصػم وُمـ إهن٤مر اًمٙمؼمى )اًمٖم٤مٟمغ، سمرامهـ٤مسمقشمرا، وُمٞمٖم٤مٟمـ٤م( 

ٞمْم٤مٟم٤مت ؿمـٝمدهت٤م شمٚمـؽ إهنـر ىمـد طمـدصم٧م ذم ظمر ومآد. ويم٤مٟم٧م اًمتل دمري قمؼم اًمبال

% ُمـ أرايض اًمـبالد ظمـالل 57% و 40، مم٤م أدى إمم همرق 1988و  1987اًمٕم٤مُملم 

 100ٟمٞمؽ اًمٕم٤مُملم قمغم اًمتقازم. وىمد وىمٕم٧م ُمثؾ هذه احلقادث ُمٜمـذ ُمـ٤م يزيـد قمــ اذ

يمجزء ُمـ ظمٓم٦م اعمِم٤مر إًمٞمف روع ـقم٤مم، ويم٤من عم٤م ظمٚمٗمتف ُمـ شمداقمٞم٤مت ؾمبب٤ًم ٓىمؽماح اعمِم

ؿمـ٤مُمٚم٦م ًمـدرء اًمٗمٞمْمـ٤مٟم٤مت سمرقم٤ميـ٦م  قمٛمؾ

 اًمبٜمؽ اًمدوزم. 
 

 ألاوبئت الفخالت
شمٕمد إُمراض اًمقسم٤مئٞمـ٦م، اًمتـل سم٤مإلُمٙمـ٤من 

اًمقىم٤مي٦م واًمِمٗم٤مء ُمـ ُمٕمٔمٛمٝمـ٤م، ُمــ أهـؿ 

ل إُمـراض ـإؾمب٤مب اعم١مديـ٦م إمم شمٗمِمـ

واًمقومٞم٤مت قمغم ُمستقى اًمٕم٤ممل. إذ أهن٤م شمٕمد اًمسب٥م حلقازم ٟمّمػ اًمقومٞمـ٤مت ذم اًمبٚمـدان 

وـح٤مي٤مه٤م. أُمـ٤م ذم اًمبٚمـدان  أسمرزقن إـمٗم٤مل دون ؾمـ اخل٤مُمس٦م ُمـ اًمٜم٤مُمٞم٦م، طمٞم٨م يٙم

ــ٥م  ــ٠مُمراض اًم٘مٚم ــراض اًمِمــ٤مئٕم٦م يم ــراض اًمِمــٞمخقظم٦م وإُم ــ٦م، ومتٙمــقن أُم اعمت٘مدُم

رـم٤مٟم٤مت هل اًم٘م٤مشمؾ اًمرئٞمس وًمٞمس إوسمئ٦م. وشم٠ميت طم٘مٞم٘م٦م ُمٕم٤مٟمـ٤مة أقمـداد يمبـػمة ـواًمس

ٟمتٞمج٦م جلٛمٚمـ٦م ضمدًا ُمـ اًمٜم٤مس ذم اًمبٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م ُمـ إُمراض اًمقسم٤مئٞم٦م سمِمٙمؾ ظم٤مص، 

ُمـ اًمٕمقاُمؾ ُمثؾ ؾمقء اًمتٖمذي٦م وقمدم يمٗم٤مي٦م اعمٞم٤مه اًمّم٤محل٦م ًمٚمنمب واٟمٕمـدام اًمٍمـف 

اًمّمحل ووٕمػ اعمامرؾم٤مت اًمّمحٞم٦م وفمروف اًمٕمٞمش اعمزدطمؿ. واًمقاىمع يٛمٙمـ قمـّد 
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شمّم٤مقمد اًمٜمٛمق احلرضي اًمذي يبٚمغ أقمغم ُمٕمدٓشمف ذم أيمثر سمٚمـدان اًمٕمـ٤ممل وم٘مـرًا، قمـ٤مُماًل 

 ُمـ هذه إُمراض.   رئٞمس٤ًم ذم زي٤مدة شمٙمرار اًمٕمديد

هق ذًمؽ اعمرض اًمذي و Infectious disease اعمُٕمدي٤معمرض سم هٜم٤مك ُم٤م يٕمرف

يٜمت٩م قمـ شمٕمرض اعمْمٞمػ إمم اًمٖمزو ُمـ ىمبؾ ـمٗمٞمٚمٞم٤مت أو ُمسبب٤مت ُمروٞم٦م أظمرى، ىمد 

شمٙمقن سمٙمتػمي٤م أو ومػموس أو دودة ُم٤م. وي٘ميض هذا اعمسب٥م اعمـريض ىمسـٓم٤ًم ُمــ دورة 

ُم٤م يٙمقن اعمرض اًمذي يٜمِم٠م قمـ ذًمؽ هق أطمد ٟمـقاشم٩م طمٞم٤مشمف ذم داظمؾ اعمْمٞمػ وهم٤مًمب٤ًم 

شمٚمؽ اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اًمتل دمري ذم داظمؾ ضمسؿ اعمْمٞمػ. وحتتـ٤مج اًمٙمثـػم ُمــ اعمسـبب٤مت 

، يس٤مقمده٤م قمغم آٟمتِم٤مر ُمـ ُمْمٞمػ إمم أظمر، وشم٘مـقم "ذيؽ"اعمروٞم٦م إمم ٟم٤مىمؾ، أو 

ءًا احلنمات هبذا اًمدور ذم اًمٕم٤مدة. وطملم يٜمتنم اعمرض قمغم ٟمٓم٤مق واؾمـع يّمـب  وسمـ٤م

أي ُمرض ُمــ إُمـراض إٟمـام  يمقن أن. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ Epidemicومت٤ميم٤ًم أو ضم٤مئح٤ًم 

يٛمثؾ ظمٓمرًا ـمبٞمٕمٞم٤ًم قمغم سمٜمل اًمبنم أومرادًا يم٤مٟمقا أم مج٤مقم٤مت، وم٠من اًمؽميمٞمز هٜم٤م ؾمٞمٜمّمـ٥م 

 قمغم ٟمققملم ُمـ إُمراض يرشمبٓم٤من سم٤معم٤مء مه٤م اًمٙمقًمػما واعمالري٤م.
 
 

  انكىنيزا

اًمبٙمؽمي٤م يـدقمك يٜمِم٠م ُمرض اًمٙمقًمػما قمـ ٟمقع ُمـ 

)ؿمـــبٞمٝمف  cholera Vibrioوـــّٛمٞم٤مت اًمٙمـــقًمػما 

(، اًمذي سمقؾمٕمف اًمٕمـٞمش ظمـ٤مرج Sاًمِمٙمؾ سمحرف 

ــ٤مئل  ــط اعم ــ٤مط يم٤مًمقؾم ــ٤من ذم أوؾم ــ٤مء اإلٟمس أُمٕم

ري وإيـدي ـوإـمٕمٛم٦م اًمرـمبـ٦م واًمـؼماّز اًمبِمـ

اًمقؾمخ٦م، طمٞم٨م شمٕمد يمٚمٝم٤م وؾمٓم٤ًم ُمٜم٤مؾمب٤ًم ٟٓمت٘م٤مهل٤م. 

دًمت٤م هنري اًمٖمـ٤مٟمغ واًمؼمامهـ٤مسمقشمرا، أصؾ اعمرض يٕمقد إمم ضمٜمقب أؾمٞم٤م، وسم٤مًمتحديد ذم 

ويبدو أٟمف يٜمتنم ويت٘مٝم٘مر ضمٖمراومٞم٤ًم ذم ؿمٙمؾ طمٚم٘م٤مت. ُمع هذا، وُمثٚمام ئمٝمر ذم اًمِمٙمؾ 

(، يبدو أن اًمتقزيع اجلٖمراذم ًمٚمٙمقًمػما يتٛمثؾ ذم سمٚمدان ُمٕمٞمٜم٦م شمٙمـقن ُمقسمـقءة 12 – 5)

 تٚمٗم٦م.سم٤معمرض، ومٞمام شمٙمقن سمٚمدان أظمرى ُمستقردة ًمف طملم شمٜمت٘مؾ اًمٕمدوى إًمٞمٝم٤م سمٓمرق خم
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 (: اًمتقزيع اجلٖمراذم اًمٕم٤معمل ٟٓمتِم٤مر ُمرض اًمٙمقًمػما سملم اًمبٚمدان اعمقسمقءة واعمستقردة.12 – 5اًمِمٙمؾ )
 
 
 

ر، ـشم٤مرخيٞم٤ًم، وصؾ وسم٤مء اًمٙمقًمػما ًمٚمٛمرة إومم إمم أورسم٤م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمِمـ

ٞم٤ًم ُمسبب٤ًم ؾم٧م ُمقضم٤مت وسم٤مئٞم٦م رئٞمس٦م، واًمقاىمع أن اعمٞم٤مه اًم٘مذرة اًمتل ًمٕمب٧م دورًا أؾم٤مؾمـ

ذم اٟمت٘م٤مًمف يم٤مٟم٧م داومٕم٤ًم ىمقي٤ًم وراء اًمٜمٝمْم٦م ذم جم٤مل اًمّمح٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ؿمـٝمدهت٤م اًمٕمديـد 

ر. وىمـد ؾمـ٤مقمدت هـذه اإلضمـراءات ذم ـُمـ اًمبٚمدان إورسمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمـع قمِمـ

اًم٘مْم٤مء شم٘مريب٤ًم قمغم ُمرض اًمٙمقًمػما ُمـ ُمٕمٔمؿ اًمبٚمدان اعمت٘مدُم٦م، همػم أٟمف وىمٕمـ٧م هٜمـ٤مك 

رت ُمـ إٟمدوٟمٞمسـٞم٤م ـاًمستٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ اٟمتِمُمٓمٚمع ذم ُمقضم٦م وسم٤مئٞم٦م ؾم٤مسمٕم٦م 

 ٤مر ؾمٜمقات. وىمـد ؾمـب٥م اٟمتِمـ٤مرهـومري٘مٞم٤م وضمٜمقيب أورسم٤م ذم همْمقن قمِمأووصٚم٧م إمم 

ؾمٜم٦م يم٤من ظمالهلـ٤م اًم٘مٚمـؼ طمٞمـ٤مل  75ومري٘مٞم٤م سمقومٞم٤مت يمثػمة سمٕمد ُمرور طمقازم أاًمنيع ذم 

ٛم٦م اًمبػموٟمٞمـ٦م اعمرض ىمد ظمػ ٟمسبٞم٤ًم. ووصؾ اًمقسم٤مء إمم أُمريٙم٤م اجلٜمقسمٞم٦م جمت٤مطم٤ًم اًمٕم٤مصـ

ُمٞمـ٤مه  ُمـعطمٞم٨م يٕمت٘مد أٟمف ضمٚم٥م ُمـ أؾمٞم٤م  1991ذم يم٤مٟمقن اًمث٤مين ُمـ اًمٕم٤مم  Limaًمٞمام 

اًمتقازن إلطمدى اًمسٗمـ. وىمد يٙمقن دفء اعمٞم٤مه اًمس٤مطمٚمٞم٦م سمٗمٕمـؾ فمـ٤مهرة اًمٜمٞمٜمـق اًمتـل 

طمدصم٧م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، ؾم٤مقمد قمغم ٟمٛمـق ٟمـقع ُمــ اهلـ٤مئامت اًمٜمب٤مشمٞمـ٦م شمـ٠موي سمٙمتػميـ٤م 

اعمح٤مر إمم شمٚمقث سمٙمتػمي، صمؿ ضمـرى اؾمـتٝماليمٝم٤م ُمــ اًمٙمقًمػما. ومتٕمرو٧م إؾمامك و
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رب اًمتـل ـىمبؾ اًمسٙم٤من اعمحٚمٞملم، ومم٤م ؾمٝمؾ ُمـ شمٗمٌم اعمرض هق دظمقًمف إمم ُمٞم٤مه اًمِم

دمٝمز هب٤م اًمٕم٤مصٛم٦م ًمٞمام قمـ ـمريؼ وطمدات ُمٕم٤مجل٦م همػم يمٗم١مة. وُمـ٤م أن سمٚمـغ اًمٞم٤مسمسـ٦م ذم 

ؾمـٜم٦م واطمـدة، سمػمو ، اٟمتنم اعمرض قمؼم ُمٕمٔمؿ أرضم٤مء ىم٤مرة أُمريٙم٤م اجلٜمقسمٞم٦م ذم همْمقن 

طم٤مًم٦م إص٤مسم٦م يقُمٞم٤ًم ظمالل إرسمٕم٦م أؿمٝمر إومم. هذا وطمّمؾ آظمـر  1700أقُمٚمـ قمـ و

، طمٞم٨م ؿمٛمؾ هذه اعمرة قمغم ؾمـالًم٦م ُمــ 1992شمٗمٌم ًمٚمقسم٤مء ذم سمٜمٖمالديش هن٤مي٦م اًمٕم٤مم 

ّمٝم٤م ًمٚمٛمرة إومم ذم ـمحٚم٥م ؾم٤مطمكم، وىمـد ٞمسمٙمتػمي٤م اًمٙمقًمػما أطمدث وأقمتك شمؿ شمِمخ

سم٤مئٞمـ٦م صم٤مُمٜمـ٦م. وقمـغم اًمـرهمؿ ُمــ قمـدم إُمٙم٤مٟمٞمـ٦م أصم٤مرت خم٤موف ُمـ أن شمٙمقن ُمقضم٦م و

احلٞمٚمقًم٦م مت٤مُم٤ًم ُمـ فمٝمقر ؾمالٓت ضمديدة ُمـ اًمٙمقًمػما وآٟمتِم٤مر احلٚم٘مـل ًمٚمٛمـرض، 

ومام ُمـ ؿمؽ أن اخت٤مذ شمداسمػم اًمٜمٔم٤موم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م وشمقومػم ُمٞم٤مه اًمنمب أُمٜمـ٦م واًمتِمـجٞمع 

ػم ذم ادمـ٤مه ر يمبـ٤ًم ذم اًمبٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م ؾمٞمٙمقن ًمف أصمقمغم شمبٜمل فمروف ُمٕمٞمِم٦م أىمؾ ازدطم٤مُم

روط إؾم٤مؾمٞم٦م أن ـاحلد ُمـ اٟمتِم٤مر هذا اعمرض اًمٗمت٤مك. ومٛمثاًل، يم٤من ٟٓمٕمدام هذه اًمِم

 ضمٕمؾ ُمـ اًمٙمقًمػما ىم٤مشماًل ُمِمٝمقرًا ذم خمٞمامت اًمالضمئلم ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ اعمداري٦م. 
 

 انمالريب

أيْم٤ًم إمم  Malariaُمثٚمام ذم اًمٙمقًمػما، حتت٤مج اعمالري٤م 

رض ٟمتٞمج٦م ًمٓمٗمٞمؾ وؾمط ٟم٤مىمؾ ٟٓمت٘م٤مهل٤م. وحيدث اعم

وطمٞمد اخلٚمٞم٦م يدقمك سمجرصمقُم٦م اعمالري٤م اًمتـل شمٜمت٘مـؾ 

ُمـ ؿمخص إمم أظمر ُمـ ـمريؼ ًمسٕم٦م أٟمثك سمٕمقض 

اعمالريــ٤م، اًمتــل حتتــ٤مج إمم اًمــدم حلْمـــ سمٞمْمــٝم٤م. 

٤ًم وٛمـ وحيّمؾ اٟمت٘م٤مل ضمرصمقُم٦م اعمالري٤م هذه ـمبٞمٕمٞم

م ذم ؿمـٝمر متـقز  15ْظمـط درضمـ٦م احلـرارة اعمتسـ٤موي  لطمدود ُمٜم٤مظمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م: شمٚمؽ ه

 – 6 ج )اًمِمـٙمؾ  32ْ ش و  64ْيم٤مٟمقن اًمث٤مين اًمقاىمع مت٤مُم٤ًم ُمع أىمَم دائـريت قمـرض و

(. وهلذا حيدث ُمرض اعمالري٤م ذم فمؾ اًمٔمروف اًمٓمبٞمٕمٞم٦م قمؼم ؾمـ٤مئر سم٘مـ٤مع اًمٞمـ٤مسمس 12

 
 
 

 تنتقل الجرثومٌ المزببٌ لمرض المّريا..
 بوازطٌ أنثٍ بعوض المّريا
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اًمٕم٤معمل شم٘مريب٤ًم. ًمٙمـ، ذم اًمقىم٧م احل٤مرض، شمٖمػم شمقزيٕمف اجلٖمراذم شمٖمـػمًا ضمـذري٤ًم سمٗمْمـؾ 

 ٕمٞمد ُمٙم٤مومح٦م اعمالري٤م. اًمٜمج٤مطم٤مت اعمٝمٛم٦م اًمتل حت٘م٘م٧م قمغم ص

ريـ، ـقم٤مُم٤ًم إمم اًمقراء، أو حتديدًا إمم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمِم 100ًمق قمدٟم٤م إمم ٟمحق 

يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مـمؼ اعمت٠مصمرة سم٤معمالري٤م متتد سمٕمٞمدًا سم٤مدم٤مه اًمِمـامل قمـؼم ضمٜمـقيب يمٜمـدا واًمٜمـروي٩م 

ىمِمــٕمريرة "واًمســقيد وومٜمٚمٜمــدا وروؾمــٞم٤م. وذم إٟمٙمٚمــؽما، يمــ٤من اعمــرض يٕمــرف سم٢مؾمــؿ 

، ويم٤من يٕمد ُمـ إؾمب٤مب اًمِم٤مئٕم٦م ًمٚمقوم٤مة سملم يمثػم "محك اعمستٜم٘مٕم٤مت"أو  "اعمستٜم٘مٕم٤مت

ُمـ اًمٜم٤مس اًم٘م٤مـمٜملم سم٤مًم٘مرب ُمـ إرايض اًمرـمب٦م ظمالل اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم. وىمد فمؾ 

أورسم٤م، يمدًمت٤م اًمـرايـ واجلٝمـ٤مت اعمٜمخٗمْمـ٦م ُمــ  سمٕمض أٟمح٤مءُمرض اعمالري٤م ؿم٤مئٕم٤ًم ذم 

ٕم٤معمٞمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م، إذ أقمٚمٜمـ٧م أورسمـ٤م سمٚمدان طمقض اًمبحر اعمتقؾمط ًمٖم٤مي٦م اٟمتٝم٤مء احلـرب اًم

  .1975اًمٖمرسمٞم٦م ظمٚمقه٤م مت٤مُم٤ًم ُمـ اعمرض ذم اًمٕم٤مم 

 
 (: اًمٜمٓم٤مق اجلٖمراذم اعمٗمؽمض ٟٓمتِم٤مر ُمرض اعمالري٤م ذم اًمٕم٤ممل.12 – 6اًمِمٙمؾ )

 

ًم٘مد أؾمٗمرت ضمٝمقد ُمٙم٤مومح٦م اعمالري٤م قمـ حت٘مٞمؼ ٟمج٤مطم٤مت ُمٝمٛم٦م واًم٘مْم٤مء قمغم 

سمٚمدًا يٕمـ٤مين ُمــ  140، يم٤من هٜم٤مك 1900اعمرض ذم ُمٜم٤مـمؼ قمديدة. ومٛمع طمٚمقل اًمٕم٤مم 

سمٚمـدًا. وذم وـقء  88اٟمخٗمـض اًمٕمـدد إمم  2002ُمرض اعمالري٤م، ًمٙمـ سمحٚمقل اًمٕم٤مم 

ٟمسب٦م ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل اعمٕمرولم خلٓمر اإلص٤مسم٦م سم٤معمالري٤م، ومـ٠من هـذا آٟمخٗمـ٤مض ذم قمـدد 
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إمم  1900% ذم اًمٕمـ٤مم 77اًمدول يٕم٤مدل اٟمخٗم٤مو٤ًم ذم قمدد اإلص٤مسم٤مت سملم اًمسٙم٤من ُمـ 

 .  2002ٕم٤مم % ذم اًم48

اقمتٛمدت اعمح٤موٓت إومم عمٙم٤مومح٦م اعمالري٤م قمغم اًمرسمط ُم٤م سملم اعمرض واعمٞم٤مه 

اًمرايمدة واعمستٜم٘مٕم٤مت، وىمد شمؿ إدراك ذًمؽ ُمـ ىمبؾ اإلهمريؼ اًم٘مدُم٤مء واًمروُمـ٤من ُمٜمـذ 

ىمبؾ اعمـٞمالد. وىمـ٤مد إدراك هـذا آرشمبـ٤مط إمم اًم٘مٞمـ٤مم سمتجٗمٞمـػ ُمٜمـ٤مـمؼ  2600اًمٕم٤مم 

ٕطمقال اًمّمحٞم٦م ًمٚمسٙم٤من اًم٘م٤مـمٜملم سم٘مرهب٤م. وىمد يمـ٤من إرايض اًمرـمب٦م هبدف حتسلم ا

هلذه اًمؼماُم٩م أيْم٤ًم وم٤مئدة إو٤مومٞم٦م ذم شمقومػم ُمزيد ُمـ إرايض ًمالؾمـتخدام اًمزراقمـل، 

 وُمـ صمؿ رومع اإلٟمت٤مج اًمزراقمل.

قمغم أن دور اًمٜم٤مىمؾ، أي اًمبٕمقو٦م، اًمتل شمْمع سمٞمْمٝم٤م ذم اعمٞم٤مه اًمرايمدة، مل يتبلم 

ُٕمر اًمذي أشم٤مح سمذل ُمزيد ُمــ اجلٝمـقد ًمٚمٛمٕم٤مجلـ٦م إٓ ذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، ا

 Panamaاًمبٞمئٞم٦م. وحت٘مؼ ٟمج٤مح يمبػم ذم جم٤مل ُمٙم٤مومحـ٦م اًمبٕمـقض ذم ُمٜمٓم٘مـ٦م ىمٜمـ٤مة سمـٜمام 

Canal  ظمالل ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ. إذ يم٤من اًمسب٥م ذم ومِمؾ اعمح٤موٓت إومم ًمِمؼ

د يمبػمة ُمـ اًم٘مٜم٤مة ُمـ ىمبؾ اًمٗمرٟمسٞملم ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم يرضمع إمم ووم٤مة أقمدا

اًمٕمامل ُمـ ضمراء اعمالري٤م واحلٛمك اًمّمٗمراء، وهق ُمرض أظمر يسببف اًمبٕمقض. وقمٜمدُم٤م 

، وم٠من اًمٗمْمؾ ذم ذًمؽ يٕمـقد 1914أُٟمجزت اًم٘مٜم٤مة أظمػمًا ُمـ ىمبؾ إُمريٙمٞملم ذم اًمٕم٤مم 

ذم ضمزء ُمٜمف إمم ُمٙم٤مومح٦م هذه إُمراض سمٕمد اًم٘مْمـ٤مء قمـغم اًمبٕمـقض. إذ شمـؿ دمٗمٞمـػ 

عمسٓمح٤مت اعم٤مئٞم٦م اًمرايمدة أو اًمبٓمٞمئ٦م احلريمـ٦م اعمتب٘مٞمـ٦م ُمٜم٤مـمؼ اعمستٜم٘مٕم٤مت وُرؿم٧م يمؾ ا

سمٛمزي٩م ُمـ اًمٜمٗمط واعمبٞمدات احلنمي٦م. وضُمٝمزت سمٚمدات ُمديٜم٦م سمٜمام ؾمـٞمتل سمِمـبٙم٦م ُمــ 

أٟم٤مسمٞم٥م اعمٞم٤مه اجل٤مري٦م سمدًٓ ُمـ ظمزاٟم٤مت اعمٞم٤مه اعمٜمزًمٞم٦م اًمتل شمٕمد ُمٙم٤مٟمـ٤ًم ُمٗمْمـاًل ًمتٗم٘مـٞمس 

 اًمّمٖمػمة.  سمٞمض اًمبٕمقض، يمام شمؿ شمٕمبٞمد اًمٓمرىم٤مت ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمؼمك

ـ أُمثٚمـ٦م ُمِمـ٤مهب٦م قمديـدة ذم جمـ٤مل ـؿمٝمد اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مـرن اًمٕمنميـ

اعمٕم٤مجل٦م اًمبٞمئٞم٦م ذم أٟمح٤مء أظمرى ُمـ اًمٕم٤ممل، شم٘مقم قمغم حتسلم وؾم٤مئؾ اًمتٍميػ واًمبٜمـك 

اًمتحتٞم٦م، هدومٝم٤م احلد ُمـ اٟمتِم٤مر اعمالري٤م. وىمد ـمبؼ هـذا اًمـٜمٝم٩م ذم اخلٛمسـٞمٜمٞم٤مت ُمــ 
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٦م ـوهمػمه ُمـ اعمبٞمـدات احلنميـ DDTدام ُمبٞمد اًم٘مرن اعم٤ميض سمحٛمالت ُمٜمٔمٛم٦م سم٤مؾمتخ

ي٘متؾ اًمبٕمقض وم٘مد اؾُمتخدم قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع إلقم٤مىمـ٦م ٟم٘مـؾ  DDTاًمٗمت٤ميم٦م. وٕن ُمبٞمد 

محٚم٦م قم٤معمٞمـ٦م ًمٚم٘مْمـ٤مء  WHO، شمبٜم٧م ُمٜمٔمٛم٦م اًمّمح٦م اًمٕم٤معمٞم٦م 1955اعمرض. وذم اًمٕم٤مم 

قمغم اًمبٕمقض سم٤مؾمتخدام وؾم٤مئؾ اعمٙم٤مومح٦م اًمٙمٞماموي٦م ًمٚمبٕمقض ُمــ ظمـالل رش ُمبٞمـد 

DDT  ذم اًمبٞمقت. وىمد ؾم٤مقمدت هذه آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت قمغم اًم٘مْم٤مء قمـغم اعمالريـ٤م ُمــ

ُمٕمٔمؿ اعمٜم٤مـمؼ اعمٕمتدًم٦م وُمـ ُمٜم٤مـمؼ ؿمبف ُمداري٦م قمديـدة، واظمتٗمـك اعمـرض شم٘مريبـ٤ًم ذم 

أورسم٤م وأُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م )سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن ازدي٤مد إؾمٗم٤مر اًمدوًمٞم٦م ذم اًمقىم٧م احلـ٤مرض إمم 

إص٤مسم٦م سملم صٗمقف سمٕمض اًمسٙم٤من اعم٘مٞمٛمـلم ذم اعمٜم٤مـمؼ آؾمتقائٞم٦م ىمد أدى إمم طم٤مٓت 

 ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمروض اعمٕمتدًم٦م(.

ُمع هذا، ٓزاًم٧م اعمالري٤م وسم٤مءًا ذم ُمٕمٔمؿ أرضم٤مء اًمٕم٤ممل اًمٜمـ٤مُمل، وسمـ٤مًمرهمؿ ُمــ 

اعمح٤موٓت اًمٙمثػمة ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م قم٤معمٞم٤ًم ُمٜمذ اخلٛمسٞمٜمٞم٤مت، وم٘مد وصؾ اعمرض إمم طمـد 

رف ـًمسٙم٤مٟمٞم٦م اعمرشمٗمٕم٦م وسمرداءة اًمّمـاًمقسم٤مء ذم قمدد ُمـ اًمبٚمدان اًمتل شمتّمػ سمٙمث٤موم٤مهت٤م ا

اًمّمحل ووضمقد شمدهقر سمٞمئل وٟمِمقب طمروب أهٚمٞم٦م ومٞمٝمـ٤م. وُمــ اًمّمـٕمقسم٦م سمٛمٙمـ٤من 

إضمراء شم٘مٞمٞمؿ دىمٞمؼ ًمدور اعمالري٤م ذم ذًمـؽ ٕن أهمٚمـ٥م اًمقومٞمـ٤مت سمسـب٥م هـذا اعمـرض 

حتدث ذم اًمبٞمقت، يمام أن اًمّمٗم٤مت اًمنيري٦م ًمتِمخٞمص اعمالري٤م شمِم٤مسمف يمثػمًا شمٚمؽ اًمتل 

يد ُمـ إُمراض اًمقسم٤مئٞم٦م إظمرى وٓ يتـقومر شمِمـخٞمص دىمٞمـؼ هلـذه شمتّمػ هب٤م اًمٕمد

احل٤مٓت إٓ ذم قمدد حمدود وم٘مط ُمـ اعمرايمز اًمّمحٞم٦م. ًمٙمـ، يٕمت٘مد أن اعمالري٤م ُمس١موًم٦م 

قمام ٓ ي٘مؾ قمـ ُمٚمٞمقن طم٤مًمـ٦م وومـ٤مة ؾمـٜمقي٤ًم قمـغم 

ٟمٓم٤مق اًمٕم٤ممل، ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ إـمٗم٤مل، وذًمؽ ُمـ 

ُمٚمٞمقن طم٤مًمـ٦م هيريـ٦م. وشمٕمـد  500سملم طمقازم 

ي٘مٞم٤م ضمٜمقب اًمّمحراء أهـؿ اعمٜمـ٤مـمؼ اعمتـ٠مصمرة أومر

% ُمـــ طمــ٤مٓت 90طمٞمــ٨م أن ُمــ٤م ٓ ي٘مــؾ قمـــ 

اًمقومٞم٤مت ؾمببٝم٤م اعمالري٤م. وىمد ؾمـ٤ممه٧م ُم٘م٤موُمـ٦م 

 
 
 

 ِزالت المّريا وباءاً.. يعذب
 العالم ؽًالمناطق الؾقجرة الكثجر من زكان 
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٦م، ومْماًل قمـ ُمسـتقى ـاعمسب٥م اعمريض ًمٚمٕم٘م٤مىمػم وُم٘م٤موُم٦م اًمبٕمقض ًمٚمٛمبٞمدات احلنمي

أومري٘مٞم٤م  اخلدُم٤مت اًمّمحٞم٦م اعمتخٚمػ ذم اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مـمؼ، ذم زي٤مدة ُمِمٙمٚم٦م اعمالري٤م ذم

رُم٦م. وىمد أضمري٧م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ـضمٜمقب اًمّمحراء قمغم ُمر اًمٕم٘مقد اًمثالصم٦م اعمٜمّم

إُمريٙمٞم٦م اًمٙمثػم ُمـ إسمح٤مث اخل٤مص٦م سمّمٜمع قم٘م٤مىمػم ُمْم٤مدة ًمٚمٛمالري٤م ذم أصمٜم٤مء طمرب 

ومٞمتٜم٤مم، ًمٙمـ وُمٜمذ ذًمؽ احللم مل شُمبذل ضمٝمقد طمثٞمث٦م عمٙم٤مومح٦م اعمرض اًمذي ٓ يـزال إمم 

 ٜم٤مـمؼ اًمٗم٘مػمة ُمـ اًمٕم٤ممل.اًمٞمقم يٕمذب ؾمٙم٤من اعم

صمٛم٦م قم٤مُمؾ أظمر ي١مصمر ذم اًمٜمٛمط اجلٖمراذم ًمإلص٤مسم٦م سم٤معمالري٤م وهق فم٤مهرة 

آطمتب٤مس احلراري اًمٕم٤معمل. إذ يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٚمتٖمػمات ذم درضم٤مت احلرارة وقمدم 

صمب٤مهت٤م أصمر ُمٝمؿ ذم شمقزيع اعمالري٤م. وشمِمػم ٟمامذج اًمتٖمػمات اعمٜم٤مظمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إمم أن 

 حل٤مٓت اإلص٤مسم٦م ؾمٜمقي٤ًم ىمد يزداد سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ سمحٚمقل اًمٕم٤مم اعمستقى احل٤مزم

. وؾمتحدث أيمؼم اًمتٖمػمات ذم اٟمت٘م٤مل اعمالري٤م ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمقؾمٛمٞم٦م واًم٘مريب٦م ُمـ 2100

(. وىمد صمب٧م 12 – 7هقاُمش ُمٜم٤مـمؼ شمقاضمده٤م احل٤مًمٞم٦م، يم٤معمٜم٤مـمؼ اجلبٚمٞم٦م ُمثاًل )اًمِمٙمؾ 

إسم٤من اًمسٜمقات  Rwandaدا طمدوث ُمثؾ هذا آُمتداد ذم ٟمٓم٤مق اعمالري٤م ذم رواٟم

إظمػمة، طمٞم٨م أدت اًمزي٤مدة اعمٚمحقفم٦م ذم درضم٤مت احلرارة ُمٜمذ ُمٓمٚمع اًمستٞمٜمٞم٤مت 

 
 

ُمرض اعمالري٤م سمٕمد شمقؾمع ُمٜم٤مـمؼ شمقاضمد اًمبٕمقض اًمٜم٤مىمؾ  اٟمتِم٤مر ٟمٛمط شمٖمػم(: 12 – 7اًمِمٙمؾ )

 اعمرشمٗمٕم٦م، سمٗمٕمؾ شم٠مصمػمات آطمتب٤مس احلراري.ًمٚمٛمرض صقب اعمٜم٤مـمؼ 
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واًمتل سمٚمٖم٧م ذروهت٤م ذم أواظمر اًمثامٟمٞمٜم٤مت، إمم شمقـمـ اعمالري٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ ٟم٤مدرًا ُم٤م يم٤مٟم٧م 

ؾم٤مسم٘م٤ًم شمتقاضمد ومٞمٝم٤م أو يم٤من يستحٞمؾ قمٞمِمٝم٤م ومٞمٝم٤م قمغم اإلـمالق. إذ ارشمٗمٕم٧م ٟمسب٦م 

%، وُمرد ُمٕمٔمؿ هذه اًمزي٤مدة هق 500عمرض ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمرشمٗمٕم٦م سمٛم٘مدار اإلص٤مسم٦م سم٤م

 ارشمٗم٤مع درضم٤مت احلرارة وزي٤مدة إُمٓم٤مر. وقمغم هذا، يٛمٙمـ أن شمٕمزى اًمزي٤مدات
ومري٘مٞم٤م إمم فم٤مهرة أنمق ًمري٤م ذم اعمٜم٤مـمؼ اجلبٚمٞم٦م إظمػمة ذم ُمٕمدل اإلص٤مسم٦م سم٤معمال

ومري٘مٞم٤م، وم٠من قمقاُمؾ اًمزي٤مدة أ أُم٤م ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمخٗمْم٦م ُمـ ذقآطمتب٤مس احلراري. 

ذم ُم٘م٤موُم٦م اعمرض ًمٚمٕم٘م٤مىمػم اعمْم٤مدة واهلجرات اًمسٙم٤مٟمٞم٦م واًمؽمدي ذم اخلدُم٤مت 

اًمّمحٞم٦م وذم وؾم٤مئؾ ُمٙم٤مومح٦م اًمبٕمقض، ىمد أؾمٝمٛم٧م مجٞمٕمٝم٤م ذم إطمٞم٤مء اعمالري٤م ُمـ 

ضمديد هٜم٤مك، إذ مل ُيسجؾ ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ أي دور يذيمر ًمٚمتٖمػم اعمٜم٤مظمل هبذا 

 اخلّمقص.
 

 اقؽت واإلاشاحعتأظئلت للمى

طمدّد ُمٗمٝمقم اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م. صمّؿ صٜمٗمٝم٤م إمم ومئ٤مت ُمست٘مٚم٦م ذم وقء شمٙمرار  -1

 طمدوصمٝم٤م شم٤مرًة، وذم وقء أُمد شم٠مصمػمه٤م شم٤مرًة أظمرى.  

أيـ يٜمِمط وىمقع اًمزٓزل سم٤مًمتحديد  وعم٤مذا شمتسب٥م ذم اًمٕم٤مدة سمخس٤مئر ُم٤مدي٦م  -2

 وسمنمي٦م ضمسٞمٛم٦م 

دُمرة ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمِمبٕم٦م سم٤معم٤مء ُمـ ضمٝم٦م، ُم٤م ؾمب٥م اًم٘مٚمؼ ُمـ خم٤مـمر وىمقع زٓزل ُم -3

 وذم اًم٘مٞمٕم٤من اًمبحري٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

شمتجسد اعمخ٤مـمر اًمٜم٤ممج٦م قمـ اًمؼمايملم سمٕمدد ُمـ اًمٜم٘م٤مط. طمدّده٤م وسملّم أصمره٤م ذم  -4

 اًمبنم واًمبٞمئ٦م، ُمٕمززًا إضم٤مسمتؽ سمبٕمض إُمثٚم٦م.

 ٞم٤م  ُم٤م اًمدرس اعمستٗم٤مد ُمـ يم٤مرصم٦م صمقران سمريم٤من ٟمٞمٗم٤مدو ديؾ ريقز ذم يمقعمب -5

يمٞمػ يٜمِم٠م اإلقمّم٤مر اعمداري  وعم٤مذا يتسؿ سم٤مًمٕمٜمػ، ويتسب٥م سمخس٤مئر ُم٤مدي٦م  -6

 وسمنمي٦م وم٤مدطم٦م ذم اًمٕم٤مدة 

 ُمتك شمٙمقن اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ُمدُمرة  وُم٤م ؾمب٥م إُمٙم٤مٟمٞم٦م طمدوصمٝم٤م طمقل اًمٕم٤ممل يمٚمف   -7
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عم٤مذا شمٕمد اًمبٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م واعمٜم٤مـمؼ اًمٗم٘مػمة اًمْمحٞم٦م إومم ٟٓمتِم٤مر إوسمئ٦م اًمٗمت٤ميم٦م  -8

 ٖم٤مًم٥م ذم اًم

صمٛم٦م وسم٤مءان ضم٤مئح٤من ومتٙم٤م سمٛماليلم اًمبنم قمؼم اًمت٤مريخ. أذيمرمه٤م، وحتدث قمٜمٝمام ذم  -9

وقء ُم٤م يكم: اعمسبب٤مت اعمروٞم٦م، اًمتقزيع اجلٖمراذم، قمقاُمؾ اًمتٗمٌم، اًمْمح٤مي٤م، وؾم٤مئؾ 

 اعمٙم٤مومح٦م.    

ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرك اًمٕمٚمٛمٞم٦م، عم٤مذا شمٕمد سمٜمٖمالديش سم٤مخلّمقص ُمـ أيمثر اًمبٚمدان ذم  -10

 ٟم٤مًة ُمـ ويالت اًمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م  اًمٕم٤ممل ُمٕم٤م

 

* * * 
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