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 عوامل تدهور الحياة البريت

 

 النمو السكاني :-2

إن التزايد الطبيعي ألعداد السكان خصوصا في بعض المجتمعات النامية يؤدي إلى ازياد 
الطمب الماء و الغذاء و الدواء و...أي ازدياد الطمب عمى الموارد الحية و بالتالي المزيد من 

( لكن نسبة 2002% )إحصائيات 1.11الضغط عمييا فمثاًل نسبة الزيادة السكانية العالمية 
% )بحسب إحصائيات 2% أما في قطاع غزة  2.2سكاني في الوطن العربي النمو ال
1993 ) 

 

 االستغالل الجائر :-3

لألنواع الحية التي ليا قيمة اقتصادية. إن ىذا االستغالل قد يؤدي إلى :  ىو االستخدام الزائد
مما يؤدي لخمل في النظام  -التصحر  –قمة كثافة األنواع  –انحسار المسحات الخضراء 

 .يانقراضإتيديد األنواع و قد يسبب مما سيزيد من  –البيئي ككل 

 

 فقدان الموطن البيئي :-4

 مما يؤثر بشكل : تدمير الموطن البيئيو يتم ذلك من خالل 

  مباشر عمى األنواع المختمفة من الكائنات الحية : فالقضاء عمى الغابات مثاًل سيؤدي
لحذف أنواع كانت تقطن في الجزء المحطم من الغابة ألن العناصر األساسية لبقائيا قد 
حذفت. نصف األنواع التي تعيش عمى الكرة األرضية توجد في الغابات االستوائية 

لى انقراض الكثير من األنواع التي تعيش في ىذه الغابات. أو المطيرة، فإزالتيا سيؤدي إ
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قطع أنواع من األشجار ىي موطن لنوع معين من الطيور سيؤدي لفقدان ىذا النوع من 
 الطيور التي لم تعد تجد موطنيا.

  غير مباشر : ىناك أنواع ندعوىا حجر أساس في النظام البيئي ألن ليا دور كبير في
صان أحد ىذه األنواع األساسية في السمسمة الغذائية سيؤثر عمى عناصر ىذا النظام. فنق

أخرى تتغذى عمييا في السمسمة. فتدمير موطن بعض أنواع األسماك سيؤدي لنقص في 
عددىا أو اختفائيا مما سيؤدي لنقصان أو اختفاء أنواع أخرى تتغذى عمييا كالفقمة 

 مثاًل.
 

 تجزئة الموطن البيئي : -5

فتبقى الجماعات ضمن حدود قطعة  لنظام البيئي إلى أجزاء صغيرة من األرضىو إنفصال ا
 األرض الصغيرة ألنيا غير قادرة عمى العبور.

 

 
 

 أسبابو :
  أسباب طبيعية نتيجة عوامل طبيعية كالعوامل الجيولوجية )الزالزل( أو المناخية )تغير

 المناخ(...
 و المنشآت و تقسيم الحقول الزراعية... أسباب متعمقة بالنشاطات البشرية كإقامة الطرق 
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 األنواع الحساسة لمتجزئة :
 األنواع النادرة التي كثافتيا منخفضة أو توزعيا الجغرافي محدود. -
 األنواع التي دورة حياتيا قصيرة أو لدييا قدرة إخصاب ضعيفة. -
 لطويل.األنواع الضخمة و التي تحتاج لمساحة واسعة لتضمن استمراريتيا عمى المدى ا -
 األنواع التي ال تستطيع العيش إال في الداخل أو في مناطق مخفية لتتجنب المفترسات. -

 
 التموث :-6

األنواع النباتية و  في غيرمما يسبب ت يغير التموث من مكونات اليواء والتربة والماء
ويحصل  يؤدي لخمل في األنظمة البيئية. الحيوانية الموجودة في ىذه األوساط وىذا

 التموث من خالل :
 .لمواد الكيميائية الصناعيةاستعمال ا -
 رمي النفايات في المسطحات المائية مما يقضي عمى الكثير من الحيوانات. -
تدخل إلى أجسام الكائنات الحية إما عند شرب المياه المحتوية  والتيالمبيدات  استعمال -

مثل  د الكيماويةاعمى ىذه المواد أو عند تناول كائنات تحوي ىذه المادة. إن بعض المو 
D.D.T.  ليا أثر تراكمي أي أن تركيزىا يزداد مع االرتقاء في السمسمة الغذائية, فآكالت

المخموقات الحية تأثرًا بيذه  المحوم الموجودة في المستويات الغذائية األعمى ىي أكثر
وىو زيادة تركيز المواد السامة في  التضخم الحيويالمواد السامة و ذلك نتيجة عممية 

 ة كمما ارتفعت المستويات في السمسمة الغذائية.المخموقات الحي أجسام
كان ليا دورًا في انقراض بعض أنواع الكائنات كطيور الباز مثاًل في  D.D.Tإن مادة 
 .السعودية

 .المطر الحامضي -
 

 األنواع الدخيمة :-7
ىي أنواع غير محمية نقمت إلى موطن بيئي جديد ليس موطنيا بقصد أو عن غير 

 قصد.
الحاالت تؤثر األنواع الدخيمة سمبًا عمى األنواع المحمية )المتوطنة( ألنيا في كثير من 

تتكاثر بسرعة بأعداد كبيرة بسبب غياب أعدائيا الطبيعيين مما يعرض األنواع المحمية 
 لمخطر حيث أن األنواع الدخيمة :
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 ستنافسيا عمى المكان و الغذاء و غيره مما يؤدي لتناقص أعداد األنواع المحمية -
 .قد تفترس بعض األنواع المحمية -
 قد تتطفل عمى بعض األنواع المحمية. -

: أدخل النمس اليندي إلى عدة جزر في المحيط اليادي و اليندي في أواخر القرن  1مثال
التاسع عشر لمسيطرة عمى الجرذان في حقول قصب السكر, لكن ذلك أدى النقراض عدة 

 أنواع محمية من الثدييات الصغيرة.

أدخل ضفدع الثور من أميركا إلى فرنسا والعديد من الدول لعدة أسباب : :  2مثال
االستيالك كطعام )األرجل الخمفية(, لمتسمية و بعض األلعاب )سباقات قفز 
الضفادع(...سبب إدخالو تراجع في أعداد الكثير من الكائنات المحمية السيما الضفادع 

غر منيا من ضفادع و حشرات و اسماك المحمية ألن ضفادع الثور تمتيم كل ماىو أص
 وزواحف و ألنيا تسيطر عمى المكان الذي تتواجد فيو.

   

 التغيرات المناخية العالمية :-8

 نتاجإل الحجري والفحم كالبترول لموقود األحفوري نساناإل استخدام عن التغيرات ىذه وتنتج
 و الجو الغالف إلى المنبعثة الكربون أكسيد كميات ثاني في زيادة عنو ينتج مما الطاقة
 وأكسيد كالميثان األخرى الزجاجي البيت غازات الغاز وبعض ىذا نسبة زيادة تؤدي

 سطح عن المنعكسة الحمراء تحت األشعة معدالت نسبة تقميل اليواء إلى النيتروجين في
 ثاني خصائص إلى ىذا ويعزى .الغازي الغالف في وتجمعيا الخارجي إلى الفضاء األرض
 من الطاقة جزء حجز إلى يؤدي مما الحمراء تحت األشعة يمتص الذي الكربون أكسيد

حداث تغييرات حرارتو درجة وارتفاع األرض سطح من بالقرب الحرارية  في مرغوبة غير وا 
 السطح يسمح إذ الدفيئة( ( البيت الزجاج بظاىرة الظاىرة ىذه وتسمى .العالمي المناخ

 عن المنعكسة الحمراء تحت لألشعة يسمح ولكنو ال المرئي الضوء بدخول لمدفيئة اجيجالز 
 درجة ارتفاع عنو ينتج الذي األمر بالخروج الزجاجي داخل البيت األخرى والسطوح النباتات
الكرة  حرارة لدرجات السنوية المعدالت الظاىرة ليذه نتيجة ارتفعت وقد.داخل البيت الحرارة
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 الحية فييا الكائنات تعيش التي البيئية النظم وفي المناخ في تغيرات إلى أدى مما األرضية
 عمى قادرة تكن لم إذا جماعاتوال األنواع بعض فقد إلى ىذا يؤدي وقد نسان،اإل فييا بما

 في مالئمة، بيئية مواطن االنتقال إلى من تتمكن لم أو الجديدة، الجوية الظروف مع التأقمم
 انتشارىا. مدى ويزيد واآلفات كمسببات األمراض األنواع بعض أعداد تزداد قد حين

 

 الحروب والنزاعات المسمحة :-9

, غالبًا ماتدفع الحياة البرية من نياتات وحيوانات ثمن الحروب والنزاعات التي يفتعميا البشر
فالحروب قد تدمر مواطن الكائنات . بكل مكوناتيا مدمرة لكل شيء بما في ذلك البيئةفيي 

، مثالً  عاًما من الحرب األىمية المدمرة في موزمبيق 12بعد أو تدمر الكائنات بشكل مباشر. 
انخفض  فعمى سبيل المثال غورونغوزا، % من أعداد الحيوانات في متنزه90 يقارباختفى ما 

 .200 عدد األفيال من ألفين إلى

 

إن ىذه العوامل التي تسارعت وتيرتيا في السنوات األخيرة و مدى الخطورة التي تشكميا عمى 
الحياة البرية النباتية والحيوانبة يستدعي تضافر الجيود عمى كافة المستويات وبكل 

إدارة وىذا ما يفرض ضرورة ما نسميو عمى الحياة البرية, لمحد منيا ومن تأثيراتيا  االختصاصات
 .البريةالحياة 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89%2090%25%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%20%C2%AB%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B2%D8%A7%C2%BB%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20200%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%8050%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F13931%2F%20via%20%40manshoor
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89%2090%25%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%20%C2%AB%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B2%D8%A7%C2%BB%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20200%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%8050%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F13931%2F%20via%20%40manshoor
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89%2090%25%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%20%C2%AB%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D8%B2%D8%A7%C2%BB%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20200%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%8050%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%20https%3A%2F%2Fmanshoor.com%2Fp%2F13931%2F%20via%20%40manshoor
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 إدارة الحياة البريت

Wildlife Management 

 

 تعريف و مبادئ :

دارة الحياة البرية ىي فن وا بأن إؤ خصائيون األوائل ر برية فاألىناك تعاريف عديدة إلدارة الحياة ال
تخدم االستخدامات الترفييية كالصيد. التعاريف الالحقة وسعت المفيوم لتعتبر صناعة مناطق 

عامل مع جماعات الحيوانات البرية ومواطنيا لخدمة التأن إدارة الحياة البرية ىي عمم و فن 
لبرية ىي الناحية التطبيقية تركز عمى أن إدارة الحياة االتعاريف الحالية  أىداف تخص اإلنسان.

 اإلنسان. كذلك خدم الموطن و جماعات الحيوانات البرية وبما يبيئة الحيوان البري عمم ومجال ل

 كار رئيسية :أفإن كل تعاريف إدارة الحياة البرية باختالفاتيا تشمل جميعيا ثالث 

 موجية نحو جماعات الحيوان البريجيود  -
 و مواطنيا الحيوانات ىذه بين العالقو -
 أو الجماعات لتحقيق بعض األىداف الخاصة بالبشر. المواطن معالجة -

تتطمب العمل عمى كل المجاالت المرتبطة ة البسيطة فيي يإن إدارة الحياة البرية ليست بالعمم
العمل في محورين و ذلك من خالل  (1بشكل مباشر أو غير مباشر بالحياة البرية )الشكل

 :رئيسيين 

 الحيوانات البرية و مواطنيا و تقييميا. جرد جماعات -
مع ىذه  ماشىتحديد ما يريده الناس من الحياة البرية و توجيو جيود اإلدارة بما يت -

 .الرغبات
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 إدارة الحياة البرية: عممية  1الشكل 

إن اإلدارة المستدامة لمحياة البرية تتطمب سياسات مناسبة و قبول اجتماعي, وىذا يتحقق 
 منافع محمية تتضمن :بتوليد 

 مصدر لمدخل )بيع المحوم مثاًل( -
 مصدر لمغذاء )استيالك المحوم مثاًل( -
 مصدر لالسترخاء )التسمية و ممارسة اليوايات( -

مشاركة في إدارة مسؤولة و  ,لك ستكون األطراف المعنية المحمية أطراف ممتازة  وفعالةذو ب
 برية.الحياة ال

 

 البرية :مصطمحات هامة في إدارة الحياة 

 الحياة البرية  صونConservation :  ىو الجيد لمحفاظ عمى الموارد الطبيعية
 واستخداميا بحكمة لضمان قدرتيا عمى خدمة األجيال المستقبمية.
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 حماية الحياة البرية : Preservation  ىي جزء أو مكون من مكونات صون الحياة
اإلنسان لمحفاظ عمى تناغم األنظمة حيث تترك األنظمة الطبيعية بدون تدخل البرية 
 البيئية.

يجب االنتباه ىنا إلى أن النظام البيئي المضطرب ىو نظام بيئي غير ثابت  مالحظة :
لكن العكس ليس صحيحًا, فالنظام البيئي الغير مضطرب ليس بالضرورة نظامًا بيئيًا 

تخمق ظروفًا جديدًة )أي  ثابتًا, فالتغيرات الطبيعية التي قد تحدث في المجتمعات النباتية
مواطن جديدًة( ألنواع مختمفة من الحيوانات البرية و ىذا يعني تغيرًا في الحياة البرية. 
مثال ذلك : التعاقب النباتي التقدمي حيث تحدث تغيرات في الغطاء النباتي ليسير 

م البيئي ىنا باتجاه األوج, و إن ىذه التغيرات تؤدي لتغيرات في الحياة البرية ككل, فالنظا
 غير مضطرب لكنو ليس ثابتًا. 

 
  إدارة الحياة البريةManagement : و  ىي أيضًا جزء )مكون( من صون الحياة البرية

 يعني التحكم و اإلدارة لجماعات الكائنات البرية و/أو لمواطنيا.
 :تتحكم بالجماعات ومواطنيا من خالل إن إدارة الحياة البرية 

 بتزويدىا بمكونات الموطن اليامة كالغذاء و الماء و المأوى.: زيادة الجماعة  -1
)مثال جماعة الغزالن عندما  عندما تسبب أضرار لجماعات أخرى: تقميل الجماعة  -2

 األشجار(.ع انو أحد أتؤذي 
لضمان بقاء عدد كاٍف من أفرادىا ليحموا محل األفراد التي  : تثبيت عدد الجماعة -3

 زالت.
 

 Game species  ىي أنواع من الحيوانات البرية او األسماك يصطادىا الصيادون :
 بغرض الترفيو و التسمية و الرياضة والغذاء, و ذلك في ظل قوانين و أنظمة الدولة.

 Non-game species  أي نوع من الحيوانات البرية أو األسماك التي ال تعتبر :
 الذئاب والسالحف...ل الرياضة و الترفيو كالضفادع  و حيوانات صيد من أج

 تختمف ىذه األنواع من دولة ألخرى.و 
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 أهداف إدارة الحياة البرية :

إن أىداف إدارة الحياة البرية وأولوياتيا تختمف حسب أنواع الحيوانات البرية الموجودة في 
فقد  المنطقة, وضع ىذه األنواع, الظروف البيئية المحيطة, الظروف االجتماعية المحيطة...

 اليدف او األولوية لـ : يكون

 ممارسة الصيد. -
 التمتع بالحيوانات البرية. -
جاتيا المختمفة كالمحوم و الفراء تاالستفادة من الحيوانات البرية لمحصول عمى من -

 والجمود...
 المحافظة عمييا لتتكاثر وتنمو ولمنع انقراضيا. -
 الزراعية. مكافحة الحيوانات البرية الضارة بالحيوانات المفيدة وبالمحاصيل -

 
 خيارات إدارة الحياة البرية :

تختمف إدارة الحياة البرية حسب أولويات إدارة المورد الطبيعي, فعندما يكون اليدف الرئيسي 
ىو الحياة البرية الحيوانية مثاًل فإن اإلنتاج الخشبي األعظمي سيكون ىدفًا ثانويًا.  في ىذه 

 :الحالة فاستراتيجية اإلدارة ستكون كمايمي 
 خمق أو تحسين موطن كاٍف لدعم جماعات من أنواع برية مرغوبة. -
بشكل يتناسب مع قدرة  game speciesالحفاظ عمى جماعات قوية و سميمة من أنواع  -

 تحمل الموطن.
 المرغوبة. non-gameضمان وفرة و تنوع جماعات أنواع  -
 ي في خطر.إدارة المواطن و الجماعات لحماية الفمورا والفونا الميددة أو الت -
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السيما النقاط  البد من معرفة األنواع بشكل جيدميما كان اليدف و األولوية فمموصول لو 
 التالية: 

 لتمييزه بسيولة.لكل نوع )مظيره الخارجي(  عالمات الفارقةال -
 .نوع عالميًا ومحمياً كل  معرفة مدى انتشار -
 معرفة المتطمبات البيئية لكل نوع )المناخ, التضاريس...( -
 معرفة نمط حياة وسموك وطرق تكاثر األنواع. -
 معرفة األعداء الطبيعيين واألمراض التي تصيب كل نوع. -
 معرفة القيمة االقتصادية لمنوع. -

الحيوانات البرية والعالقات بينيا من جية و بينيا وبين مواطنيا من جية لذلك البد من دراسة 
  .كم بحياتيا وسموكيا وعالقاتياتحالعوامل التي ت )بيئة الحيوانات البرية( و أنماط حياتيا و خرىأ

 
إذًا فإدارة الحياة البرية تتطمب بدايًة دراسة الوضع الراىن لممنطقة و الحياة البرية فييا وكافة 
ظروفيا )األنواع الموجودة, وضعيا, الظروف البيئية, الوضع االجتماعي المحيط, المتطمبات 

بتحديد األىداف و األولويات. يمي ذلك وضع االسترايجية  االجتماعية...(, ىذه الخطوة تسمح
 المناسبة لموصول لألىداف التي تم تحديدىا.

   

 

 

 
 

 

 


