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 :مقدمة 

ربديد تعترب درجة احلرارة واألمطار من بُت ادلتغَتات األساسية اليت ربدد توزيع النباتات واحليوانات وظلوىا وإنتاجها وتكاثرىا وحىت 
 أنواعها.

 أما ادلطر فلو الدور األىم يف توقيت واندفاع ادلياه اجلارية ومنسوب ادلياه اجلوفية وتوسع ادلستنقعات والبحَتات. 

 .ادلطر عنحبثا"  ذ القدم يف العصور التارؼلية قضى اإلنسان حياتومنفن اإلنساوكذلك 

 منذ وقت قدمي غَت معلوم. احلضاراتىل تشكيل مزدىرة أدت إ زراعةفضال" عن كونو أساس قيام 

 قام الفريق األول يف منظمة الصحة والبيئة )يونيسيف( بالبحث يف األمطار واكتشاف أمور ال نعرفها من قبل 
 احلاجة إىل ادلطر؟ما   

 ىل ىو للشرب فقط؟ 
 أم للزراعة؟ 
 أم ماذا؟ 

نشوء ا" لىل ؽلكن ذلذه القطرات أن تكون سبب
 ؟؟؟ األرض
 أهنا سبب انقراض بعض الكائنات؟؟؟أم 

 على البنية البيولوجية للكائنات؟ ىل ادلطر يؤثر  
 ىل للمطر عالقة باالنقراضات النباتية واحليوانية؟                 
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 تمكيد:
باألحباث ة قام فريق من منظمة الصحة والبيئ

اخلاصة عن التغَتات ادلناخية ووجدوا الكثَت دبا 
 ة.مطار وأثرىا على الكائنات احلييتعلق باأل

التنوع احليوي مهم للبيئة أما التغَت يف ادلناخ ف
 وال سيما يف ادلطر ىو السبب ادلباشر لضياعو.

خلل يف التنوع البيولوجي الدليل على وجود و 
 ىو:

 تغَتات توزع األنواع النباتية واحليوانية .1
 ازدياد عدد االنقراضات احليوية .2
تغَتات يف مواعيد التكاثر ومواسم  .3

 احملاصيل الزراعية
فلنكن منتبهُت إىل ما غلري حولنا من 
تغَتات تودي بسوء, خاصة بعد معرفة 

 مد

  فوائد المطر: :الباب األول
يعترب ادلطر أىم عامال" يف ذبديد نظم الغابات 
واألراضي العشبية حيث ينشأ االختالل من 

واآلفات واألمراض ويعتمد العلماء انتشار احلرائق 
على ادلطر يف تقسيم األقاليم ادلناخية ومعرفة 
 اخلصائص احليوية والفيزيولوجية دلنطقة ما.

  يعد ادلطر العامل األساسي واألىم لتغذية
تعد ادلوطن األصلي  اليت ت و األهنار وادلستنقعاتوتشكل البحَتا , الداخلية قإىل ادلناط اه اجلوفية وإيصال ادلياه العذبةادلي

 .سكن و ادلغذ  ومكان وضع البيوضلكثَت من الكائنات احلية اليت تتخذ منو ادل
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لدرجة  وكانت احلاجة إىل التكيف مع األظلاط اجلديدة إن التنوع الغٍت على وجو األرض كان عليو أن يتأقلم دوما" مع تغَت ادلناخ.

 1احلرارة وسقوط األمطار مؤثرا" رئيسيا" على التغيَتات االطرادية اليت أنتجت أنواع النباتات واحليوانات اليت نشهدىا اليوم.

حيث يلعب ادلطر يف موعد وتدفق ادلياه اجلارية وكذلك األمر يف توسع الربك والبحَتات وادلستنقعات وغَتىا ويتناسب منسوب ادلياه 
 كميات األمطار يف منطقة ما.  اجلوفية مع

  ىطول ادلطر على منطقة جليدية يؤدي إىل ذوبان الًتبة
الصقيعية شلا يؤدي إىل نشوء ترب خصبة جديدة وىو السبب يف 

 نشوء أعشاب التندرا إضافة إىل احلرارة.
 ض جراثيم اجلو باإلضافة إىل عندما يهطل ادلطر يكتسب بع

اجلراثيم ادلائية ادلوجودة سابقا , ىذه اجلراثيم ذلا الدور يف ربليل ادلواد 
العضوية ادلوجودة على الًتبة أما ادلياه فتقوم بسحبها إىل قاع الًتبة 

 لتشكل النفط و الغاز.
  البعليةإيصال ادلياه إىل ادلناطق الداخلية وسقاية احملاصيل الزراعية وخاصة. 

ىناك ما يزيد عن  , % من األراضي الزراعية على مستو  عادلي18تبلغ نسبة األراضي ادلروية   
  ؛األمطار تغذيها العادلي ادلستو  على الزراعية % من األراضي88

  تزيد دبقدار مرتُت إل ثالث مرات عن احملاصيل البعلية اليت ترو  دبياه األمطار. (يف احلبوب مثال")انتاجية األراضي ادلروية  ولكن

 .أد  إىل نشوء حضارات عديدة منها حضارة الفراعنة 

 األضرار البيئية الناتجة عن المطر:: ثانيالباب ال
اإلمكانات البيئية الرجوع إىل الطبيعة  أي تغيَت صغَت يف اذلطل ادلنتظم للمطر يف نظام بيئي ما ػلدث أثرا" كبَتا" حيث رباول كل

 والتأقلم مع الوضع اجلديد.

تشَت االسقاطات إىل زيادات يف اجلفاف ونقص يف اذلطول ادلطري أثناء فصل النمو شلا يؤثر على انتاجية النظم اإليكولوجية 
 للغابات وحدوث وفيات بسبب ادلرض وإجهاد اجلفاف.

 ىل عدة عوامل منها:إ مايف منطقة  يؤدي نقصان كمية االمطار
                                                             

1
 , بتصرف"2883 ادلناخ وتغَت البيولوجي بالتنوع ادلعٍت ادلخصص التقنيُت اخلرباء فريق" 
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  تقصَت األمطار يف تغذية األهنار يؤدي إىل متلح مياه النهر
وخاصة عند ادلصب الذي سيؤثر على األنواع النباتية 
واحليوانية اليت تعيش فيو وكذلك متلح الًتبة ومنو نقص 
و  .ادلياه العذبة الصاحلة للشرب وبطء ظلو النباتات و ...

 .... وأخَتا" التصحر فتدىورت بعض الغابات كغابات
Cabbage palm وWilliam. 

    توقف سقوط األمطار أو اطلفاض معدل التساقط يؤدي
إىل دفع الطيور إىل ادلهاجرة إىل مكان آخر لتستخدم 
األراضي الرطبة يف التكاثر واحلفاظ على العيش وتأمُت 
ف الغذاء وقد تفشل العملية لوسعة الرقعة ادلعرضة للجفا

 .ادلهرج "يمونت فَتد"كالضفدع الذىيب وضفدع   وتؤدي إىل انقراضها

ونريد أن ننوه على أنو حبصول جفاف مطري أو اضلباسو يؤدي ذلك إىل خلل يف قانون اذلجرة البيئي الناتج عن التغَت يف 
 احليوانات إىل أماكن معينة.  أنظاراالذباىات وتوجو 

  الربمائية وغَتىا من األحياء يف كوستاريكا وإسبانيا وأسًتاليا وذلك بسبب محلة جفافانقراض بعض احليوانات والنباتات 
و ضفدع وىناك بعض احليوانات ادلهددة باالنقراض بتأثَت اجلفاف ومن فجأة وتوقف ىطل اليت مرت على تلك الدول
 .الذي يعتمد على ادلاء يف تكاثرهاألشجار ذو اجللد الرطب و 

الضفادع الرطب وكذلك الديدان احللقية و الرخويات فإن ىذه الكائنات أكثر الكائنات تأثرا" بكمية ادلطر و نظرا" جبلد 

 2و نشهد أغلب االنقراضات من الضفادع كالضفدع الذىيب.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ", بتصرفادلناخ وتغَت البيولوجي التنوع•  2887 لعام البيولوجي للتنوع الدويل اليوم•  البيولوجي التنوع اتفاقية" 2
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 أما زيادة كمية األمطار عن ادلعدل الطبيعي فسيؤدي إىل:

ثر األمساك والقشريات وحىت احلشرات شلا يؤدي إىل نقصان يف زيادة سرعة التدفق ونقص يف معدالت وضع البيوض وتكا
 أعداد الكائنات ادلائية والربمائية ومن مث انقراضها حيث تقوم قوة الفيضانات جبرف البيوض ومن مث ضياعها.

  ادلطر ذلطول وادلكاين الزماين التوزيع على حاسماحلراجة ومصايد األمساك بشكل تتوقف إنتاجية النظم الزراعية ونظم 
 والتبخر,

 سنوات ومنو اختالل يف طويلة متتد ألشهر و  ةاحملاصيل الزراعية لفًت الًتبة يؤثر سلبا" على الًتبة و  زيادة مفرطة يف رطوبة
 مواعيد ادلواسم الزراعية 

باليُت دوالرا"  3لتصل إىل  وىناك دراسة تقول اخلسائر يف النتاج بسبب الزيادة ادلفرطة يف رطوبة الًتبة سوف تتضاعف
 .2823يف سنة يف الواليات ادلتحدة األمريكية 

ادلطر الذي يهدد البيئة احمليطة بنا فهو  اخلطر األكربأما      
 :احلامضي

 :المطر الحامضي  الفصل الثالث:
كل يوم يزداد تركيز ادلواد الضارة يف الوسط الذي 

 زيئاتاجلنعيشو الذي , ومن ىذه ادلواد الضارة تلك 
 ويعترب غاز نتنفسوالدقيقة اليت تتطاير يف اذلواء الذي 

 ثاين أكسيد الكربون , 1 
 أكسيد النيًتوجُت واذليدروجُت , 2
 كربونات وكربيتيد اذليدروجُت , 3
 الفلوريد ,4
 سللفات العواصف الرملية ,5
ادلركبات السامة ادلنبعثة من ادلصانع  ,6

 نيز وادلنغكالرصاص 
 ادلبيدات احلشرية  ,7
يف وحدات  والنفطسللفات احًتاق الفحم ,8

التدفئة ادلنزلية وزلطات الطاقة من العوامل 
 الرئيسة ادلسببة ذلذا النوع من ادلطر 
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ويعتقد بعض العلماء وخاصة اولئك الذين يهتمون بالقواعد البيئية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ادلطهرة أّن ىذا 
واىل ىذا ادلعٌت  15اآلية الكرؽلة يف سورة زلمد ) وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءىم ( آية / ادلطر ىو الذي أشارت 

ذىب كثَت من ادلفسرين من ىنا ال يستطيع أحد من العلماء والباحثُت أن غلزم قطعا بنقاء ادلياه الساقطة من 
 ي ادلتقدم.% وخاصة يف تلك البيئات الصناعية يف كثَت من مناطق العامل الصناع188السحب 

وتعترب سللفات صناعة تكرير النفط من األسباب ادلساعدة على تكوينو ومن أخطر ادلسببات ثاين أكسيد الكربيت 
 وسللفات الصناعة من ثاين أكسيد النيًتوجُت حُت تتحد مع جزيئات خبار ادلاء يف اجلو.

نات؛ فعندما تتصاعد ىذه الغازات ورلموعة ىذه ادلركبات بدورىا تقضي على أنواع كاملة من النباتات وكذلك احليوا
ادلواد الضارة فإهنا تصل إىل مستو  السحب وقد تصل إىل أعلى وىو الغالب فتقوم ىذه األخبرة بالتفاعل مع قطرات 

 3.ادلاء مكونا مطرا حامضيا
 من أخطر ادلشاكل البيئية ألنو: ادلطر احلمضي يعترب 

 شلا يؤثر على ادلنتجات احليوانية الًتبة يقضي على العناصر ادلعدنية ادلوجودة يف .1
 ػلتوي على معادن ثقيلة سامة تؤثر يف النباتات ادلنتجة وتصل إىل مستويات خطَتة من الًتاكم احليوي .2

وقد تبُت أن األمطار احلمضية تتلف ادلعادن  يؤثر تأثَتا" ملحوظا" على ادلباين وادلنشآت وحىت ادلناطق األثرية أيضا" .3
 ادلكشوف يف ادلباين والتماثيل وادلركبات والسيارات.واإلمسنت 

 .يقلل من ربلل ادلواد العضوية يف الًتبة بسبب قلة اجلراثيم .4
تدىور بعض النباتات واحليوانات بادلطر وقد يؤدي ذلك  .5

إزالة الطبقة الشمعية عن سطح ))فمثال"  إىل انقراضها
عندما  .((ورقة نبات الصنوبر يعطي تأثَتا" ملحوظا"

يهطل ادلطر احلامضي على حبَتة ما أو هنرا" فإنو يؤدي 
إىل نقص أمالح الكالسيوم يف عظام األمساك وغَتىا من 

 األحياء.
ومن األخطار الناذبة عن ىذه النوع من ادلطر فإنو كان  .6

 4.ذو تأثَت سليب على احليوان فقد أد  اىل تشويو االجنة عند بعض احليوانات اليت يتغذ  عليها اإلنسان

                                                             
3

 " vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd. 

 "156,157"كتاب العاشر العامة ,وزارة الًتبية ,صفحة  4
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مواعيد ىطول األمطار وكميتها ومساقطها؛ لكننا سنتفاجأ بأن نعرف أن الكائنات احلية وخاصة النباتات تؤثر تأثَتا" كبَتا" على 
ر ادلاء ونقص ا))فمثال" إذا قمنا بإزالة غابة من الطبيعة فإن ذلك سَتفع من درجة حرارة ادلنطقة وبالتايل ؼلفف ذلك من تكاثف خب

 ادلطري((يف اذلطول 

 آثار المطر على الحياة الدكانية:: رابعالفصل ال
 بو.  ال يقتصر تأثَت ادلطر على السكان يف مياه الشرب أو الغذاء بل أنو يدخل يف كل تفصيل يف حياتو بالوسط احمليط

 فمما ربدثنا سابقا" صلد ما يلي:

احليوانية والنباتية تتصل اتصاال" مباشرا" مع ادلطر وبالتايل فإن ادلطر يؤثر يعترب ادلطر أساس الزراعة ونشوء ادلراعي ومنو فالثروة  الغذاء:
 على احلياة السكانية والطبيعة الفيزيولوجية لإلنسان.

وال ننسى أن اإلنسان منذ القدم كان يلجأ إىل األماكن وفَتة األمطار شلا غَت يف التوزع السكاين واحلضاري للبشر التوزع السكاين: 
 األرض يف الوقت احلاضر.على كوكب 

 تغَتت األظلاط السكانية تبعا" لألمطار وذلك ذبسد يف األظلاط السكانية: 

  طريقة العيش ))بيوت احلجر تصنع ألهنا تتحمل ادلطر((  

 احلصول على الغذاء ونوعيتو ))حيوانات األماكن ادلطرية أضخم حجما" والنباتات أيضا" واحملاصيل الزراعية والرعوية((   
 التصحر :لباب الخامسا

التصحر ىو تعرض األرض للتدىور يف ادلناطق القاحلة وشبو القاحلة واجلافة شبو الرطبة, شلا يؤدي إىل فقدان احلياة النباتية والتنوع 
احليوي هبا و السبب يعود إىل نقصان كمية األمطار يف منطقة معينة ولو العديد من ادلخاطر حالو حال ادلطر احلامضي بل أكثر 

 خطورة" 

كيلومًت مربع من األراضي الز ا رعية نتيجة لعملية التصحر, بينما حوايل ثلث أ ا رضي الكرة   691يفقد العامل حوايل  يف كل عام
 5األرضية معرضة للتصحر بصفة عامة.

 وكذلك يؤدي ارتفاع درجة احلرارة وقلة األمطار أو ندرهتا إىل سرعة التبخر و تراكم األمالح يف األراضي ادلزروعة )فت ا رت
زحف الكثبان الرملية اليت تغطى احلرث والزرع -كما أن السيول ذبرف الًتبة وتقتلع احملاصيل شلا يهدد خصوبة الًتبة. -اجلفاف(. 

                                                             
 , بتصرف"2811"عبد اجمليد الكفري, ىيئة االستشعار عن بعد, دمشق,  5
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االعتماد علي مياه اآلبار يف الري, وىذه ادلياه -الزارعة اليت تعتمد علي األمطار. -ارتفاع منسوب ادلياه اجلوفية. -بفعل الرياح. 
 الرياح-درجة ملوحتها دبرور الوقت شلا يرفع درجة ملوحة الًتبة وتصحرىا.  اجلوفية تزداد

 تؤدي إىل سرعة جفاف النباتات وذبوذلا الدائم خاصة إذا استمرت لفًتة طويلة.

 6ىذا باإلضافة إيل أهنا متزق النباتات وتقتلعها وخاصة ذات اجلذور الضحلة شلا يؤد  إيل إزالة الغطاء النبايت.

 خاتمة

ربدث حولنا أشياء كثَتة ال نكًتث ذلا كثَتا" وقد نقصر أعليتها يف أشياء معدودة ولكن إذا دخلنا إىل باطنها سوف صلد أهنا ستؤثر 
و من ادلمكن ادلختصُت حول تأثَت ادلطر إال أن,رغم االكتشافات اجلديدة للعلماء تأثَتا" ملحوظا" على حياتنا إن أدركناىا وفهمناىا 

 أن نكتشف تأثَت ادلطر على كل احمليط احليوي.يف ادلستقبل 

بتلك األمور الصغَتة البسيطة وجدنا أن تلك القطرات اليت ال نفهم وسعها تدخل يف قلب احمليط احليوي و تغَت كل أشكالو و 
ا وأغصاهنا إبداع اخلالق نستطيع فهم البيئة ككل وبالتايل نساىم يف بناء األرض ومحاية الطبيعة اخلالبة والساحرة اليت تربز يف عيوهن

 سبحانو الذي عجز عن إعجازه العاجزون.

 ......والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو....
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 فكرس الصور
 الصفحة ادلضمون الصورة
 2 صورة لألرض البدائية 1

 3 صورة عن التنوع احليوي 2

 3 صورة عن التطور اجليٍت لد  السنجاب 3

 4 األمطارمستنقع بفعل  4

 5 الضفدع الذىيب 5

 6 ضفدع األشجار 6

 6 ديناصور منقرض 7

 7 متثال أثري معرض للمطر احلامضي 8
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 المراجع المصادر و
 www.biodiv.org 
 2881 ادلناخ تغَت.  2881 وايت,. س.ك و دوكان. ج.د لَتي,. أ.ن كنزياين,. ف.أ ماكارثي,. ج.ج : 

 كامربيدج, جامعة مطبعة(.  ICCP)  ادلناخ بتغَت ادلعٍت الدويل احلكومي الفريق. واألخطار والتكُيف التأثَتات
 .ادلتحدة ادلملكة

 http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2918.ph
p 
 للطبيعة العادلي الصندوق  (WWF  .)ادلهددة األنواع. خطر يف الطبيعة. ادلناخ تغَت . 
 http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/probl

ems/ 
 الصادرة 18 رقم التقنية السلسلة:  2883 ادلناخ, وتغَت البيولوجي بالتنوع ادلعٍت ادلخصص التقنيُت اخلرباء فريق 

 اليت األنشطة بُت التآزر لتعزيز اإلرشادية اخلطوط. البيولوجي التنوع اتفاقية أمانة البيولوجي, التنوع اتفاقية عن
 اتفاقية عن الصادرة 25 رقم التقنية السلسلة. ادلناخ وتغَت األراضي وتدىور والتصحر, البيولوجي, التنوع تتناول
 .البيولوجي التنوع اتفاقية أمانة البيولوجي, التنوع
 http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2006/polar_bears.

html 
 الصادرة 18 رقم التقنية السلسلة:  2883 ادلناخ, وتغَت البيولوجي بالتنوع ادلعٍت ادلخصص التقنيُت اخلرباء فريق 

 .البيولوجي التنوع اتفاقية أمانة البيولوجي, التنوع اتفاقية عن
 http://www.antarctica.ac.uk/Key_Topics/IceSheet_SeaLevel/index.htm
l 43 ادلناخ وتغَت البيولوجي التنوع•  2887 لعام البيولوجي للتنوع الدويل اليوم•  البيولوجي التنوع اتفاقية. 
 ادلستدامة للتنمية الدويل ادلعهد  (IISD  )ادلناخ تغَت بشأن اإلنويت مشاىدات . 
 http://www.iisd.org/casl/projects/inuitobs.htm 
 ادلناخ تغَت عن إعالمية ورقات ,(يونيب) للبيئة ادلتحدة األمم برنامج. 
 2001.pdf-http://www.unep.org/dec/docs/info/ccinfokit/infokit 
 ادلناخ تغَت عن إعالمية ورقات ,(يونيب) للبيئة ادلتحدة األمم برنامج . 

http://www.biodiv.org/
http://www.biodiv.org/
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2918.php
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2918.php
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/problems/
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/problems/
http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2006/polar_bears.html
http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2006/polar_bears.html
http://www.antarctica.ac.uk/Key_Topics/IceSheet_SeaLevel/index.html
http://www.antarctica.ac.uk/Key_Topics/IceSheet_SeaLevel/index.html
http://www.iisd.org/casl/projects/inuitobs.htm
http://www.iisd.org/casl/projects/inuitobs.htm
http://www.unep.org/dec/docs/info/ccinfokit/infokit-2001.pdf
http://www.unep.org/dec/docs/info/ccinfokit/infokit-2001.pdf
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 2001.pdf-http://www.unep.org/dec/docs/info/ccinfokit/infokit 
 2888.)  العادلية ادلوارد معهد (WRI  .اإليكولوجية والنظم السكان – 2881 - 2888 العادلية ادلوارد: 

 .الواىنة احلياة شبكة
 احلفظ وربديات واحلالة والتهديدات األعلية,: العذبة للمياه البيولوجي التنوع.  2886 وآخرون دادجون. د. 

 . 182 - 163 الصفحات.  81 البيولوجية البحوث
 URL_ID=11735&URL_DO=DO-http://portal.unesco.org/en/ev.php 
 2885.)  ادلناخ تغَت بشأن اإلطارية ادلتحدة األمم اتفاقية (UNFCCC  .اجلزرية الدول ادلناخ, تغَت 

 .أدلانيا بون,. النامية الصغَتة
 http://www.iucn.org/en/news/archive/2006. 
  تغَت دلواجهة العمل وخطة البيولوجي التنوع.  2884. األسًتالية احلكومة. الطبيعية ادلوارد إلدارة الوزاري اجمللس 

 (. 2887 - 2884)  ادلناخ
 ادلناخ تغَت بشأن اإلطارية ادلتحدة األمم اتفاقية  (UNFCCC  .)بالسخونة الشعور 
 http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2918.ph

p 
 forillinois.org/cleanwater/iord_index.phphttp://www.standingup 

 
 

 
 

http://www.unep.org/dec/docs/info/ccinfokit/infokit-2001.pdf
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http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11735&URL_DO=DO
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11735&URL_DO=DO
http://www.iucn.org/en/news/archive/2006
http://www.iucn.org/en/news/archive/2006
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2918.php
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2918.php
http://www.standingupforillinois.org/cleanwater/iord_index.php
http://www.standingupforillinois.org/cleanwater/iord_index.php

