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أستاذ العلوم البيئية املساعد بقسم األحياء – اجلامعة اإلسالمية بغزةأستاذ العلوم البيئية املساعد بقسم األحياء – اجلامعة اإلسالمية بغزةأستاذ العلوم البيئية املساعد بقسم األحياء – اجلامعة اإلسالمية بغزة

دأبت أقســام علمية مثل اجلغرافيا والبيئة واألحياء في كثير من جامعات العالم على 
االهتمــام بالبيئة الطبيعية وتدريس مســاقات حتاكيها و توضــح العالقات احلميمة 
التي تربط اإلنســان بها و كيفية تأثيره عليها و تأثره بها، و لعل مساقات علم البيئة 
 Environmental) و التلوث البيئي (Environmental Studies) و الدراسات البيئية (Ecology)

Pollution) من أهم تلك املساقات التي غالبا ما تطرح في تلك األقسام. 
لقــد واكب تطور تلــك املســاقات البيئية بالدرجــة األولى مســاق اجلغرافيا احليوية 
(Biogeography) الذي يعتبر من أهم املســاقات التي تدرس حاليا في معظم األقسام 
 Departments of) العلميــة ذات املنحى البيئي و يتقدمها بالطبع أقســام اجلغرافيــا
Geography)، وليس من املســتغرب أيضا أن تســمى أقســام أو تخصصات أو مجالت 
علمية مبســمى اجلغرافيــا احليوية كما هو احلــال في بعض جامعات بلــدان العالم، 

الســيما املتقدم منه ملا لها من دور بارز في تأســيس املصطلحات واملفاهيم والبحوث 
التي تعنى باجلغرافيا احليوية. 

"فلسطني" تقف في هذا العدد على ماهية علم "اجلغرافيا احليوية" واهتماماته وأهدافه 
لتضع بني قرائها كل ما هو مفيد جتاه هذا املساق الذي يجدر االهتمام به في جامعاتنا 
الفلســطينية والذي يعزز أهمية التفاعل اإليجابي بني املواطن الفلسطيني والبيئة 

الطبيعية.
إن الفساد في البيئة من قبل اإلنسان بأي حال ال يعني رضوخ البيئة له بل على العكس 
متاما فســترد البيئة الصاع صاعني أو أكثر و لو بعد حني ملن ينتهك حرماتها و يفســد 
ادُ  سَ رَ الْفَ هَ فيها و هذا ما يتضح من قول املولى عز و جل في اآلية ٤١ من سورة الروم (ظَ

 .( ونَ عُ مْ يَرْجِ لَّهُ لُوا لَعَ مِ ي عَ ضَ الَّذِ مْ بَعْ هُ يقَ ي النَّاسِ لِيُذِ بَتْ أَيْدِ سَ َا كَ رِ مبِ رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ فِ
ادُ  سَ رَ الْفَ هَ فيها و هذا ما يتضح من قول املولى عز و جل في اآلية ٤١ من سورة الروم (ظَ

 .( ونَ عُ مْ يَرْجِ لَّهُ لُوا لَعَ مِ ي عَ ضَ الَّذِ مْ بَعْ هُ يقَ ي النَّاسِ لِيُذِ بَتْ أَيْدِ سَ َا كَ رِ مبِ رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ فِ
ادُ  سَ رَ الْفَ هَ فيها و هذا ما يتضح من قول املولى عز و جل في اآلية ٤١ من سورة الروم (ظَ


يختص علم اجلغرافيا احليوية بدراســة 
 Biosphere =) الغــالف احليوي أو البيئــي
Ecosphere) وأقاليمه احليوية أو احلياتية 
(Biomes) التــي تضــم عوالم اإلنســان 
 (Plant) والنبات (Animal) واحليــوان (Man)
و األســاس الــذي تعيــش فيــه أو عليه 
متمثــال بالتربــة (Soil) أو البيئات املائية 
 Freshwater and Marine) املاحلة والعذبة
Environments)، ومبعنى آخر ميكن القول 
بــأن علــم اجلغرافيــا احليويــة يختص 
بدراســة اجلغرافيا النباتيــة واحليوانية 
والتربة واإلنســان، من حيــث تأثيره في 
عناصر الغالف احليوي و ما ينتج عن ذلك 
من اضطراب التوازن الطبيعي و اختالله 

 .(Ecological Imbalance)


يشــمل علم اجلغرافيــا احليوية فرعني 
هامني على األقــل وهما جغرافيا النبات 
 (Phytogeography = Plant Geography)
 Zoogeography =) احليــوان  وجغرافيــا 

 .(Animal Geography
يهتم علــم اجلغرافيا النباتية بدراســة 
توزيع ووفــرة الغطــاء النباتي الطبيعي 
في البيئــات اتلفة والتأثيرات املتبادلة 
ا علم اجلغرافية  بني النباتات والبيئة، أمّ
احليوانية فيختص بدراســة توزيع احلياة 
احليوانية مبختلف أشكالها وحجومها 

فــي البيئــات الطبيعيــة والتفاعــالت 
اتلفة بني احليوانات والبيئة. 

وتتميز جغرافيا احليوان بصالتها الوثيقة 
بجغرافيــا النبات، ذلــك أن النباتات هي 
 (Ecosystems) األساس في النظم البيئية
 Primary) وتعتبر هــي املنتجات األوليــة
Producers) القادرة على استغالل البيئة 
غير العضوية املتمثلة في ثاني أكسيد 
الكربون واملاء واألمالح والطاقة الضوئية 
الشمسية لتحويلها إلى بيئة عضوية 
متمثلة في املادة الغذائية العضوية التي 
تعتبر األســاس في تغذية كافة أشكال 
احلياة على األرض بصورة مباشــرة أو غير 

مباشرة. 
تهتــم اجلغرافيــا احليوية فــي معظم 
األحيان بعالم النبات أكثر من اهتمامها 
بعالــم احليوان، وقــد يعزى ذلــك إلى أن 
احليوانات تعتمد في وجودها إلى حد كبير 
على النباتــات و أن تنوع و وفرة الكائنات 
احليوانيــة مرتبــط بشــكل أساســي 
بطبيعة الغطاء النباتي الســائد، و هنا 
تصدق القاعــدة البيئيــة العامة في أن 
الغطاء املناخي الســائد في منطقة ما 
يحدد طبيعة غطائها النباتي و الغطاء 
النباتــي بدوره يحــدد طبيعــة الغطاء 
احليواني ولنــا في الغابات االســتوائية 
املطيــرة (Tropical Rain Forests) املثــال 
األوضــح حيث يحدد املناخ الســائد من 
أمطــار دائمــة و درجــة حــرارة مرتفعة 

– و همــا بالطبع أهم عاملني مناخيني أو 
بيئيني يحددان طبيعــة الغطاء النباتي 
ألي إقليــم حياتــي في العالــم – النمو 
الغزير للغابات العمالقة و املتشــابكة 
والتي تأوي بني جنباتها أكبر تنوع حيوي 
يعرفه و يشــهده العالم بأسره، وتصدق 
في هذا املقام أيضا القاعدة البيئية التي 
تنص على أن التنوع احليوي أو البيولوجي 
(Biodiversity) يــزداد كمــا و نوعــا كلما 
اجتهنا من منطقة القطبني صوب خط 

.(Equator) االستواء




تعتبــر اجلغرافيــا احليويــة أكثــر فروع 
 Physical) علــم اجلغرافيــا الطبيعيــة
Geography) تأثراً باإلنســان و أنشطته 
 Physical) علــم اجلغرافيــا الطبيعيــة
Geography) تأثراً باإلنســان و أنشطته 
 Physical) علــم اجلغرافيــا الطبيعيــة

اتلفة ســواء أكانت إيجابيــة (بناء) أو 
ســلبية (هــدم)، حيث تظهــر بصمات 
اإلنســان (Human Finger-prints) بصورة 
واضحة فيما أصــاب الغالف احليوي من 
تغير و تطور، فقد فقدت الكائنات احلية 
 Natural) الكثير من بيئتاها الطبيعيــة
البيئيــة  موائلهــا  و   (Environments
(Ecological Habitats) بســبب اإلنســان 
و نشــاطاته غير احملســوبة بيئيا حيث 
تقلصت مساحاتها الفعلية لتحتل في 
الوقت احلاضر كسراً ضئيالً بالقياس ملا 
تقلصت مساحاتها الفعلية لتحتل في 
الوقت احلاضر كسراً ضئيالً بالقياس ملا 
تقلصت مساحاتها الفعلية لتحتل في 

كان قائماً من قبل. 
لقــد كان لالهتمــام املتزايد مــن جانب 
 (Geomorphologists) اجليومورفولوجيني 
باجلغرافيــا احليويــة أثره في تطــور هذا 
الفرع اجلغرافي، و يتمثــل هذا االهتمام 
في دراسة تأثير عناصر اجلغرافيـا احليويـة 
في دورة التعرية واالجنراف وتغيير أشكال 
سطح األرض (Land Forms)، فمنذ بداية 
القرن العشرين كان اجليومورفولوجيون 

يعتقــدون أن تعديل األشــكال األرضية 
التجويــة  لعوامــل  نتيجــة  يحــدث 
ــا  (Weathering) و التعريــة (Erosion)، أمّ
اآلن فقــد أصبح  من املعترف به أن تغيير 
وتعديل شكل سطح األرض يدين بالكثير 
أيضاً إلى غطاء التربة وخصائصها وإلى 
وتعديل شكل سطح األرض يدين بالكثير 
أيضاً إلى غطاء التربة وخصائصها وإلى 
وتعديل شكل سطح األرض يدين بالكثير 

الغطــاء النباتي واألنشــطة البشــرية 
التي لها آثارها املباشرة في تغيير البيئة 
الطبيعيــة إلى بيئة من صنع اإلنســان 

.(Human-made Environment)
إن التدمير املستمر للغالف احليوي يحمل 
فــي طياته الكثير مــن األخطار البيئية 
التي ستؤثر بشكل هدمي في كل األحياء 

املعروفة مبا فيها اإلنسان نفسه.


ترجع أهميــة اجلغرافيا احليويــة إلى ما 

يلي: 
والتخطيــط  احليويــة  اجلغرافيــا   .١
(Planning): حتــول اإلنســان فــي كثيــر 
من األحيــان كنتيجة للتفــوق العلمي 
دمر  والتكنولوجي إلــى عامل مخرب و مُ
للغالف احليوي، مما أدى إلى ظهور الكثير 
 Environmental) من املشــكالت البيئية
Problems)، مثل تدهــور النُظم البيئية 
و أثــر ذلك علــى اإلنتاج الزراعــي و تلوث 
و   (Desertification) التصحــر  و  البيئــة 
غيرها من مشــكالت البيئة التي ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بالغالف احليوي. ارتفعت 
غيرها من مشــكالت البيئة التي ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بالغالف احليوي. ارتفعت 
غيرها من مشــكالت البيئة التي ترتبط 

على إثر صيحات التحذير بخطورة القدرة 
البشرية التخريبية، مما حدا بالعلماء إلى 
االهتمام بدراسة و صيانة الغالف احليوي، 
و قد أصبح شعار التخطيط الناجح هو 
كيفية تطوير اســتخدام املوارد البيئية 
احليويــة و تنميتهــا دون حدوث خلل في 
النظام البيئي، و لعل بـرنامـج األبحـاث 
بعيـد املـدى الـذي يـركـز على اإلنســـان 

 MAB= Man and) احليــوي  الـغـــالف  و 
the Biosphere Program) الــذي تتبنــاه 
 UNESCO = United) منظمة اليونســكو
 Nations Educational; Scientific and
Cultural Organization) يستهدف تطوير 
األســس العلمية الســتخدام و صيانة 
موارد الغالف احليوي و ذلك للحفاظ على 
التوازن البيئي حتى تســتمر احلياة على 

سطح األرض.
 :(Welfare) ٢. اجلغرافيا احليويــة والترفيه
متتــد أهميــة الغــالف احليــوي بوصفه 
مصدراً للترفيه والسياحة حيث تتسم 
متتــد أهميــة الغــالف احليــوي بوصفه 
مصدراً للترفيه والسياحة حيث تتسم 
متتــد أهميــة الغــالف احليــوي بوصفه 

احلياة في البيئــات احليوية بنمط مغاير 
لنمط احليــاة في املدينة التــي غالبا ما 
تعج بالضجيج و مصادر التلوث البيئي 
املتعددة. يتمتع اإلنسان عادة في املناطق 
الطبيعيــة (Eco-regions) بفترات راحة 
و هدوء و ممارســة لألنشــطة الترفيهية 
كالصيــد و التصوير و الرســم و نســج 
القصائد الشعرية و غيرها، مما يدعو إلى 
االهتمام بدراسة الغالف احليوي و ضرورة 
احملافظة عليه. لقد دفــع الوضع القائم 
حاليا للغالف احليــوي العديد من الدول 
إلى صيانة ما تبقى من نباتات و حيوانات 
برية فــي أراضيهــا من خالل إنشــاء ما 
 National) يســمى باحلدائــق الوطنيــة 
 Nature) أو احملميــات الطبيعيــة (Parks
Reserves) و املناطــق احملميــة البحرية 
و   (Marine Protected Areas = MPAs)

غيرها من املناطق الطبيعية التي تهدف 
إلى صون الطبيعة. 

٣. اجلغرافيــا احليويــة و النظــام البيئي 
 Natural) متثل املوارد احليوية :(Ecosystem)
Resources) العناصــر احلية الرئيســية 
للنظام البيئي، و من ثم فإن دراســة هذه 
العناصر يعد أمراً هاماً وضرورياً. على سبيل 
للنظام البيئي، و من ثم فإن دراســة هذه 
العناصر يعد أمراً هاماً وضرورياً. على سبيل 
للنظام البيئي، و من ثم فإن دراســة هذه 

املثال، ميثل الغطاء النباتي ممثال بالغابات و 
األشجار و املراعي و املسطحات اخلضراء 
و األحزمــة اخلضراء عامــال هاما و ضروريا 
في ارتفــاع كمية الرطوبــة (Moisture) و 
 (Soil Erosion) تقليل درجة اجنراف التربة
و تخفف شدة الرياح و تقليل تلوث الهواء 
الغابــات  تســتهلك  إذ   ،(Air Pollution)
ســنوياً ما بــني ٢٠ إلى ٤٠ مليــار طن من 
الغابــات  تســتهلك  إذ   ،(Air Pollution)
ســنوياً ما بــني ٢٠ إلى ٤٠ مليــار طن من 
الغابــات  تســتهلك  إذ   ،(Air Pollution)

 (Carbon Dioxide) ثاني أكســيد الكربون
 Climate) السبب الرئيس في تغير املناخ
Change) و نشوء ظاهرة االحتباس احلراري 
(Global Warming)، ممــا يؤكد على أهمية 
الغطاء األخضر (Green Cover) في التوازن 
و االســتقرار الكربوني في الغالف اجلوي. 
نخلص هنــا إلى أن احملافظة على النُظم 
و االســتقرار الكربوني في الغالف اجلوي. 
نخلص هنــا إلى أن احملافظة على النُظم 
و االســتقرار الكربوني في الغالف اجلوي. 

البيئية دون خلل أو تدمير يتطلب من دول 
العالم مجتمعة االهتمام باملوارد احليوية، 
وال يتأتى ذلــك إالّ من خالل احملافظة على 
مكونــات املصفوفــة البيئيــة و االنتباه 
إلى محدودية النظم البيئية و ســعتها 
احلمليــة (Carrying Capacity) مبــا يخدم 

بقاءها واستقرارها. 
















