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 (تیْٛ)صیست تْٛ             

 ٘احیٝ ٚسیغ جغشافیایی                                    

 داسای ٌیاٞاٖ ٚ جا٘ٛساٖ خاظ وٝ دس آٖ ٘احیٝ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ،                                                  

 .ٚ ٘احیٝ ٔطخػی سا تٝ ٚجٛد آٚسدٜ ا٘ذ                                                                                                                   

 .تطىیُ ضذٜ است(اوٛسیستٓ)ٞش صیست تْٛ اص چٙذ تْٛ ساصٌاٖ                                 

 

تٙاتشایٗ تٝ طٛس .ٔجٕٛػٝ جا٘ذاساٖ یه ٔحیط تٝ ٕٞشاٜ وّیٝ ػٛأُ تطىیُ دٞٙذٜ آٖ ٔحیط :اوٛسیستٓ             

  .وشد خالغٝ اوٛسیستٓ سا ٔی تٛاٖ تا ػثاست ٔحیط ٚ ٔٛجٛدات ص٘ذٜ آٖ تؼشیف

 

                                                                .ِٚی ٔشص اوٛسیستٓ تا دیٛاس تاالی سٚد ٚ یا سضتٝ وٜٛ ٔطخع ٔی ضٛد ،ٔشص صیست تْٛ ٞا تا آب ٚ ٞٛا ٔطخع ٔی ضٛد             

  

 



عوامل موثر بر تنوع 

 زیست بوم ها

                   ٞٛا آب ٚ    

 

 

 

  

 

 

  .تش تش ٔیضاٖ پٛضص تاثیش ٔی ٌزاس٘ذٔا تیطتش تش ٘ٛع پٛضص ٚ تاسش تیطد: ٘ىتٝ                                                 

 .دٔا ػأُ ٟٕٔی دس سٚیص ٌیاٞاٖ است ٔٙاطمی وٝ ٞٛای تسیاس پاییٗ داس٘ذ ٌیاٞی ٕ٘ی سٚیذ                              

و تبخیر .(از سال باران می بارد و چنذماه از سال بارشی وجود نذاردیعنی چنذ ماه )طول مذت فصل خشک ، عوامل دیگری ماننذ ػالٜٚ تش  دٔا ٚ تاسش       

 .در پوشش گیاىی موثرنذ.(ماننذ نواحی بیابانی کو تبخیر زیاد است)

 غفٛی دتیشٔطاِؼات اجتٕاػی فاسس                                                                                                                                                     

ضىُ 

 ٘إٞٛاسی ٞا

ٔیضاٖ استفاع 

 صٔیٗ

جٙس         

 خان

 .تش٘ٛع ٚ ٔیضاٖ پٛضص ٌیاٞی اثشٔی ٌزاس٘ذ تاسشٚدٔا ،دٚ ػٙػشٟٔٓ تشیٗ ٚ تاثیش ٌزاستشیٗ ػأُ آب ٚ ٞٛاست ٚ اص ٔیاٖ ػٙاغش آب ٚ ٞٛایی 



 پشاوٙذٌی صیست تْٛ ٞای جٟاٖ

 .ٌیشد یا ٚیژٌی ٞای آٖ دس چٙذ لاسٜ ٚجٛد داضتٝ تاضذٔی ٚسؼت صیست تْٛ ٞا تٝ ٌٛ٘ٝ ای است وٝ تخص ٚسیؼی اص یه لاسٜ سا دس تش       

 

 

 

 

 

 

 ٘مطٝ پشاوٙذٌی صیست تْٛ ٞا دس وُ وشٜ صٔیٗ                                            

 .ٛٔی ،جضئیات ٘ٛاحی ٔحّی ٘طاٖ دادٜ ٕ٘ی ضٛدٚ ٔشص تیٗ ٘ٛاحی دلیك ٘یستدس ٘مطٝ ٞای وّی ٚ ػٕ                    

 (ٌٛدی)ت تْٛ تش اساس ٘ظشیٝ جغشافیذاٖ صیستیصیس 8تمسیٓ تٙذی صیست تْٛ ٞا تٝ                                   

 



 ((ضٕاَ لاسٜ ٞای آسیا ،اسٚپا،آٔشیىای ضٕاِی ٚ جٙٛب آٔشیىای جٙٛتی))ٚ ٚیژٌی ٞای آٖتٛ٘ذسا           

 

 ٘احیٝ ای ٘ضدیه لطة ضٕاَ ٚ حاضیٝ الیا٘ٛس ٔٙجٕذ ضٕاِی                                                                                                              

 

 .ىم می رسذ -43دٔا دس صٔستاٖ تٝ »صٔستاٖ طٛال٘ی ٚ سشٔای تسیاس ضذیذ                          

 

 دسجٝ سا٘تیٍشاد  21ٚ ٔیاٍ٘یٗ دٔا تا تاتستاٖ وٛتاٜ                                                                                    

 

 .پٛضیذٜ اص یخ ٚ تشف،دس تاتستاٖ تٝ دِیُ رٚب ضذٖ یخ ٞا دس صیش خان تاتالق وٓ ػٕك ایجاد ٔی ضٛدصٔیٗ تٛ٘ذسا                  

 

 جا٘ٛس خشس لطثی ،سٚتاٜ لطثی                                                                                                       ٌیاٜ خضٜ ٚ ٌّسًٙ                           

                        

 



 ٞای آٌٖی تایٍا ٚ ٚیژ      

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 غفٛی     حُٕ اِٛاسوا٘ادا                                                 وا٘ادا دسیاییسٕٛس                                 ٌشي خاوستشی            ػماب واوُ سفیذ ،آالسىا

 اص ٌستشدٜ تشیٗ صیست تْٛ ٞاست

 .ستدس جٙٛب تٛ٘ذسا،دس لاسٜ آسیا ،اسٚپا ٚ آٔشیىای ضٕاِی ٌستشش یافتٝ ا

 ٔاٜ اص ساَ ٔیاٍ٘یٗ دٔا وٕتش اص غفشدسجٝ،ٔیاٍ٘یٗ تاسش 6

 ٔیّی ٔتش ٚ صٔیٗ ٕٞیطٝ ٔشطٛب 522تا  152تیٗ  

 ٕٞیطٝ سثض٘ذ ٚ تشي سیضاٖ ٘ذاس٘ذ« واج ٚ سشٚ»جٍُٙ ٞای ٔخشٚطی ٚ سٛص٘ی تشي 

ٖ 

 ٘ٛع تایٍاستتیطتش جٍُٙ ٞای وا٘ادا اص 

 .ایٗ جٍُٙ ٞا تخص ػٕذٜ ای اص چٛب ٘شْ تشای تِٛیذ واغز سا تأیٗ ٔی وٙٙذ



 

 (جٙٛتیٚضٕاَ آٔشیىای  آفشیماٚآٔشیىای ٔشوضیٛب ضشق آسیا،اطشاف خط استٛادسجٙضشق ٚ))ٞای تاسا٘ی استٛایی ٚ ٚیژٌی ٞای آٖجٍُٙ   

 

  استفاع.طثمٝ ٞستٙذ ایٗ جٍُٙ ٞا چٙذ    %       82ٞٛا ٕٞیطٝ ٌشْ،سطٛتت حذٚد               است ٚالغ ضذٜدس ٔجاٚست خط استٛا      

 .ٔتش ٔی سسذ 45تا  15دسختاٖ تّٙذ  تٝ          ٔیّی ٔتش1522ٚ ٔیضاٖ تاس٘ذٌی ساِیا٘ٝ            .ٚدس چٙذ لاسٜ ٌستشدٜ ضذٜ است     

 

  ٚ پستا٘ذاساٖ دسآٖ  ،ٚ ا٘ٛاع پش٘ذٌاٖ ٚ خض٘ذٌاٖ  صیست تْٛ استتیطتشیٗ تٙٛع صیستی جٟاٖ ٔشتٛط تٝ ایٗ                      

 .،٘اسٌیُ، لٟٜٛ سٛدا٘ی،ِِٞٛآ ٚ تأثٛ اص جّٕٝ ٌیاٞاٖ ایٗ صیست تْٛ ا٘ذ(ٔاٍ٘شٚ)دسختاٖ ضاٜ پسٙذ . ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ                  

              

               ٘اسٌیُ                                                                   تٛوا                     خض٘ذٌاٖ                               تأثٛ                            

  

                                                              لٟٜٛ سٛدا٘ی                                                                تاتٖٛ                                   پآِ                         

    



 ((آفشیماٚ آٔشیىای جٙٛتی دس ٔجاٚست جٍُٙ ٞای تاسا٘ی استٛایی))ٚ ٚیژٌی ٞای آٖ( ساٚا٘ا)ساٚاٖ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                            

          

 کنیازنان قبیله ماسایی،ساوان،                                                                                                                                                                  

 ٔٙطمٝ ػّفضاس تا دسختاٖ ته ٚ ٔٙفشد

 دس ٔجاٚست جٍُٙ ٞای تاسا٘ی استٛایی

 .تیطتشیت ٚسؼت ساٚاٖ دس آفشیماست

 .دس تٕاْ طَٛ ساَ آب ٚ ٞٛا ٌشْ ٚ داسای دٚ فػُ خطه ٚ ٔشطٛب است

ٌٛسخش،فیُ،صسافٝ ٚ اص ٘ظش تٙٛع جا٘ٛسی تسیاس غٙی است ٚ ػّف خٛاساٖ ٔا٘ٙذ 

 .ٌٛضت خٛاساٖ دس٘ذٜ چٖٛ ضیش  دس ایٗ صیست تْٛ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ

اصٌٛ٘ٝ ٞای ٌیاٞی 

 ٔطٟٛس تائٛتاب



 ((،استشاِیا،آٔشیىای ضٕاِی ٚ جٙٛتیادس لاسٜ آسیا،آفشیم))تیاتاٖ      

 ٔیّیٕتشاست 52ٌی ساِیا٘ٝ وٕتش اص ذوٝ ٔیضاٖ تاس٘تٝ سشصٔیٗ ٞای خطىی                                                    

        

 .ساس اِجذی لشاس داس٘ذْ ٚ خطه دس ٔجاٚست ٔذاس ساس اِسشطاٖ ٚ بیشتر بیابان های گر      

  

 ستغ اِخاِی دس ػشتستاٖ، ِٛت دس ایشاٖ، غحشا ٚ واالٞاسی دس آفشیما: ٔا٘ٙذ                             

 

 تیاتاٖ آتاوأا ٚ ٘ٛادا دس آٔشیىا ، تیاتاٖ سشد ٘یض ٔا٘ٙذ ٌثی وٝ اطشاف آٖ سا وٜٛ فشا ٌشفتٝ       

  

 پٛضص ٌیاٞی تیاتاٖ فمیش است ٚ دسختاٖ یاتٛتٝ ٞای خاسداس وٝ تا خطىی ٚ تثخیش ٔماْٚ ا٘ذ          

 

  

      غفٛی                                                 ٔاسِٔٛه خاسداس استشاِیایی                                      saharaسٚتاٜ غحشای تضسي آفشیما     ّٙذت خاس پطت ٌٛش      واِیفش٘یا جٙٛبی غحشاالن پطت 



         

 

 

 جا٘ٛس ٌشيوواج ٚ سشٚ ٌیاٜ    ٔاٜ اص ساَ ٔیاٍ٘یٗ دٔا  6                                                                                                                                                                

 ٚ ػماب واوُ سفیذ خاوستشی              وٕتش اص غفش دسجٝتایٍا                                                                                                                                

 

 ٚ سٚتاٜ ٚ  خضٜ ٚ ٌّسًٙ ٌیاٜ   ٚ طٛال٘یصٔستاٖ تسیاس سشدتٛ٘ذسا                                                                                                                               

 تاتستاٖ وٛتاٜ ٚ خٙه                  خشس لطثی                                                                                                                                                                                  

 جٍُٙ ٞای تاسا٘ی استٛایی     ٞٛا ٕٞیطٝ ٌشْ ٚ ٔشطٛب         تأثٛ ٚ ضاٜ پسٙذ                                                                                                                                 

    تاتٖٛو تٛوا                                                                                                                                                                                                               

 

 تٛتٝ ٞای خاسداس ٚ سٚتاٜ ٚ                   ٌشْ ٚ خطه                             تیاتاٖ                                                                                                                           

 تا ٔیاٍ٘یٗ تاسش وٓ         الن پطت غحشائی ٚ ضتش                                                                                                                                                              

 ضیش ،ٌٛسخش، فیُدس طَٛ ساَ ٌشْ داسای                                                                                                                                                                        

 تا ئٛتاب ٚ ػّفضاس تّٙذ       یه فػُ خطه یه فػُ ٔشطٛبساٚاٖ                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                  غفٛی دتیش ٔطاِؼات فاسس ،جٟشْ.ٔٛفك ٚ پایٙذٜ تاضیذ                                                                                                                                                      


