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 فً كبٌرة طفرات صورة فً ظهرت والتً الجلٌدي العصر فً حدثت التى التغٌٌرات تكن لم

 الطبٌعٌه المناظر فىو البٌولوجٌة للعوالم متمٌز تنظٌم إعادة وفً االنواع انتشار حدود

 الضغوط بسبب الٌوم علٌه الحال هو كما مجزأ بشكل حدثتقد  المتماثلة البٌئٌة والمجتمعات
 .المختلفة البشرٌة األنشطة عن الناجمة

 صغٌرة مساحات داخل مقصورة منها عدٌدة أنواع جعل إلى األحٌائٌة الموائل تجزئة أدت لقد
 النظام فً التغٌرات رصد ومع .الجٌنً التنوع فى انخفاض مع السابقة بالمجتمعات مقارنة نسبٌا

 الكربون أكسٌد ثانً تركٌزات زٌادة :مثل (  العشرٌن القرن من االخٌرة العقود خالل ، المناخً

 هطول مواسم فً والتغٌرات ، والمحٌطات االرض حرارة درجة وزٌادة ، الجوي الغالف فً
 كل... األدفأ االقلٌمٌة الحراره درجات فً خصوصاو  )البحر سطح مستوى وارتفاع ، األمطار

 موسم وطول الحٌوانات هجرة على أو / و والنباتات الحٌوانات من التكاثر توقٌت على اثر ذلك

 .واالمراض اآلفات تفشً وتواتر السكان، وأحجام االنواع وتوزٌعات الزراعة

 فً منها أسرع تكون سوف العشرٌن الحادي القرن خالل المناخ فً المتوقعة التغٌرات إن
 التغٌر التغٌرات هذه وسٌرافق الماضٌة سنة ، 10000 لل حدث مما أسرع االقل على الماضً

 من التغٌرات هذه تحد أن المرجح ومن الغازٌة، الغرٌبه األنواع وانتشار األراضً استخدام فً

 وسٌكون مجزئة، ئلموا فى العٌش فً االستمرار على قدرتها وكذلك الهجره على األنواع قدرة
 :خالل من ذلك

 .الحالٌة مواقعها من صعودا أو القطبٌن اتجاه فً االنواع من للعدٌد المناخ تغٌرات نطاق تحرك  •

 .االنقراض لخطر قبل من معرضة كانت التً االنواع من كثٌر انقراض • 

 مما اخٌةالمن وغٌر المناخٌة االضطرابات مواقع ومدى وكثافه تواتر فً تغٌرات حدوث • 

 .جدٌدة وحٌوانٌة نباتٌة مجموعات بواسطة حد أي وإلى القائمة البٌئٌة النظم تبدل كٌفٌة فً سٌؤثر

 المرجانٌه الشعب مثل ، المناخ بتغٌر خاص بوجه الهشة االٌكولوجٌه النظم بعض تأثر • 

 وغٌرها الجبال ألعالً االٌكولوجٌه والنظم ، المنجروف وأشجار

 الرتفاع نتٌجة (المختلفة المحاصٌل أنواع ذلك فى بما) لألنواع األولٌة جٌةاالنتا فى زٌادة • 

 البٌئٌة للمجتمعات الصافٌة اإلنتاجٌة فى خسارة صاحبها وإن الجوى الكربون أكسٌد ثانى تركٌز

 .المتماثلة

 أدى إذا خصوصا وستتضرر ، والمحلٌة االصلٌه المجتمعات من كثٌر معٌشة سلبٌا تتأثر ولسوف
 سوف ذلك، إلى إضافة .البٌولوجً التنوع فً خسائر الى االراضً استخدام وتغٌر المناخ تغٌر

 وذلك ، الطبٌعٌه والمناظر االٌكولوجٌه النظم مستوى على البٌولوجً التنوع فى التغٌرات تؤثر
 الغابات حرائق عن الناتجة والتغٌرات الغابات إزالة :مثل) اخرى ولضغوط المناخ لتغٌر استجابة

 على تغٌٌرات وإحداث إضافة خالل من واالقلٌمً العالمً المناخ على (الغازٌة األنواع وادخال ،

 فى اإللكترومغناطٌسٌة وكذلك اإلشعاعات قوى ومعدل الدفٌئة الغازات وانبعاث امتصاص

 .والتبخر النتح عن الناتجة اهالمً مجموع



 التنوع التفاقٌة الرئٌسٌة الشواغل أحد البٌولوجً التنوع على المناخ تغٌر آثار كانت لذلك
  .البٌولوجً

: اٌ االرجبْبد اإللهيًيخ انًزؼهمخ ثرطط رؼطع األَٕاع نؤلَمطاع َزيجخ رغيط انًُبخ رشًم

كم إَٔاع انطيٕض لس ٔاجٓذ ظيبزح حبزح ثظٕضح ذبطخ في انزؼطع نرطط اإلَمطاع في جُٕة 

شطق أسيب، ٔجعض انًحيؾ انٓبزٖ، ٔانًُبؽك انمطجيخ، ٔفٗ انُظى اإليكٕنٕجيخ انجحطيخ 

. ٔانسبحهيخ

كم انثسييبد ػبَذ يٍ أحس ظيبزح في ذطط انزؼطع نؤلَمطاع في جُٕة ٔجُٕة شطق آسيب 

انًعزٔج نهظيس ٔذسبضح انًٕائم ٔثيٍ أشكبل انُظى اإليكٕنٕجيخ ٔاجٓذ انثسييبد  ثسجت انزأثيط

انجحطيخ أشس ظيبزح حسح في ذطط انزؼطع، يغ أٌ ثسييبد انًيبِ انؼصثخ رظم يٓسزح أكثط يٍ 

 .غيطْب

كم انجطيبئيبد شٓسد أسطع رسْٕض في حبنزٓب ٔرٕاجّ أكجط يربؽط اإلَمطاع في أيطييكب 

 .ا انٕسطٗ ٔفي انجحط انكبضيجٗانجُٕثيخ ٔأيطيك

إٌ َسجخ إَٔاع يطجبٌ ، ٔؽيٕض، ٔثسييبد، ٔثطيبئيبد، انًيبِ انسافئخ انًزٕلغ أٌ رجمٗ ػهٗ ليس 

ٔيُرفغ . انحيبح في انًسزمجم انمطيت ثسٌٔ إجطاءاد حفظ إػبفيخ لس اَرفؼذ ػهٗ يط انعيٍ

ع ٔرزجّ إَٔاع انًطجبٌ يؤشط انمبئًخ انحًطاء نكم يجًٕػخ يٍ ْصِ انًجًٕػبد يٍ األَٕا

ثسطػخ أكجط َحٕ ذطط اآلَمطاع في حيٍ أٌ انجطيبئيبد ْٗ في انًزٕسؾ انًجًٕػخ األكثط 

. رؼطػب نرطط اإلَمطاع

ٔلس نٕحظذ حسيثب رغييطاد في يٕاػيس اإلظْبض ٔأًَبؽ انٓجطح ٔكصنك في انزٕظيغ انجغطافٗ 

نسُٕاد األضثؼيٍ األذيطح رمسيى نؤلَٕاع رحسس ػهٗ َطبق ػبنًٗ ٔفٗ أٔضٔثب جطٖ ػهٗ يسٖ ا

يٕػس انجصض ٔانغطغ ثؼشطح أيبو في انًزٕسؾ ٔانزغييطاد يٍ ْصا انمجيم يًكٍ أٌ رجسل انسالسم 

انغصائيخ ٔرٕجس حبالد رعأج غيط يالئًخ زاذم انُظى اإليكٕنٕجيخ انزٗ ركٌٕ فيٓب األَٕاع 

فطيد ٔرٕفط األغصيخ ٔثيٍ انًهمحبد انًرزهفخ لس ؽٕضد رطاثطب يزعايُب، ػهٗ سجيم انًثبل ثيٍ انذ

ٔانزرظيت ٔيٍ انًزٕلغ أيؼب أٌ يؤزٖ رغيط انًُبخ إنٗ رحٕيم َطبلبد انكبئُبد انُبلهخ 

ٔرؼزجط يٕائم . نآليطاع ٔيجؼهٓب رزظم ثإَٔاع يؼيفخ يحزًهخ ال ركٌٕ لس ؽٕضد يُبػخ ػسِ 

( انمطو -انشٕضٖ)َجطٔف انًيبِ انؼصثخ، ٔانُظى اإليكٕنٕجيخ نؤلضاػٗ انطؽجخ، ٔغبثبد انًب

ٔانشؼبة انًطجبَيخ ٔانمطت انشًبنٗ ٔانججبل انشبْمخ ٔاألضاػٗ انجبفخ ٔشجّ انطؽجخ ٔانغبثبد 

ٔسٕف رسزفيس ثؼغ األَٕاع يٍ رغيط . انسحبثيخ يؼطػخ ثشكم ذبص ألثبض رغييطاد انًُبخ

لييًٓب ٔاجس أٌ َٕػب ٔاسغ االَزشبض جطٖ د 122انًُبخ غيط أٌ رمييًب نهطيٕض األٔضٔثيخ زضغ 

األَٕاع انزٗ رزُبلض أطُبفب ٔػسزا َزيجخ رغيط انًُبخ أكثط ثالثخ يطاد يٍ رهك انزٗ رزعايس 

أيب انزأثيطاد انًحسزح نزغيط انًُبخ ػهٗ انزُٕع انجيٕنٕجٗ فسٕف رؼزًس إنٗ حس ثؼيس . أػسازْب

ز ركيفذ انُظى نك. ػهٗ لسضح األَٕاع ػهٗ انٓجطح ٔرحًم األحٕال انًُبذيخ األكثط لسٕح 

اإليكٕنٕجيخ يغ األٔػبع انًُبذيخ انًسزمطح َسجيب ٔػُسيب يجطٖ اإلذالل ثٓصِ األحٕال فئٌ 

. انريبضاد انٕحيسح نؤلَٕاع ْٗ إيب أٌ رزكيف أٔ رُزمم أٔ رفُٗ

ٔيٍ انًزٕلغ أٌ ركٌٕ إَٔاع كثيطح غيط لبزضح ػهٗ رحًم سطػخ َٔطبق رغيط انًُبخ انًزٕلغ 

شنك فأَٓب سززؼطع نرطط يزعايس ثبآلَمطاع ػهٗ كم يٍ انظؼيس انًحهٗ يسزمجال، َٔزيجخ ل

ٔثظٕضح ػبيخ فئٌ رغيط انًُبخ سٕف يرزجط يطَٔخ انُظى اإليكٕنٕجيخ انزٗ ثهغذ . ٔانؼبنًٗ

ثبنفؼم ألظٗ حسٔز رحًم انحطاضح ْٔطٕل األيطبض أٔ انزٗ رمزطة يُٓب في زضجخ ػبنيخ ثظٕضح 

 .ذبطخ يٍ انرطط


