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تشترك جمٌع 
الكائنات الحٌه 

بالرغم من تنوعها 
فً  خصائص 

 تمٌزها

 الحركه

 النمو

 الحاجه الً الطاقه

 التكاثر

 اآلٌض

 األخراج

 األستجابه للمؤثرات



 التطٌر الحٌُْ

 نشآتو•

 ظبىره التشببو التصبػدُ•

 



تتفق جمٌع نظرٌات التطور علً ان كل انواع الكائنات 

الحٌه قد نشات عن نوع سابق لها فً الوجود والنوع 

السابق ٌكون دائما ابسط ممن ٌلٌه فً التركٌب وهكذا 

انطالقا من الكائنات وحٌده الخلٌه ومرورا باالعقد 

 . فاالعقد من النباتات والحٌوانات 

 ظبىره التشببو التصبػدُ



 Natureالطبٌعة  Environmentالبٌئة 

 ما الفرق بٌن

 بصورتها البٌئة هى الطبٌعة

 وجل عز هللا خلقها التى

 تدخل دون للحٌاة ومهدها

  معها اإلنسان تعامل بعد الطبٌعٌة البٌئات حال فٌها الحى الكائن فعل



 Environmentالبٌئة 

 المناخ تشمل عناصر مجموع وهو الحً الكائن فٌه ٌعٌش الذي الجغرافً الوسط هً

 بما اآلرض و واشعاعات وثلوج ورٌاح وامطار ورطوبه جفاف و بروده و حراره من

 بكافه الهواء و حٌوان و ونبات ومٌاه وتربه وصخور وسهول تضارٌس من تحوي

 الً باالضافه السابقه للمكونات الكٌمٌائٌه و الفٌزٌائٌه الخواص  مختلف و مكوناته

 .انشطته و االنسان



 الحٌة الكائنات بٌن المتبادلة العالقة بدراسة ٌهتم البٌولوجٌة العلوم من فرع هو

 . بها المحٌطة والعوامل

 : Ecologyعلم البٌئة  

 حٌوانات من) الحٌة العوامل عالقة فً ٌبحث الذي العلم بانه البٌئة علم ٌعرف

 .بها المحٌطة الحٌة غٌر العوامل ومع البعض، بعضها مع (دقٌقة وكائنات ونباتات

 به المحٌط الوسط عن فضال موقعه، فً الحً الكائن وضع بدراسة معنً وهو

 Logus و المعٌشة مكان وتعنً  Oikos ٌونانٌٌن مقطعٌن من مكونة إٌكولوجً كلمة

 .دراسة بها وٌقصد

 دراسة بها وقصد م 1869 سنة Haekel هٌكٌل األلمانً العالم التسمٌة هذه أطلق وقد

 .بها المحٌطة  والبٌئة الحٌة الكائنات بٌن المتبادلة العالقات

 تتخذون األرض فً وبوأكم عاد بعد من خلفاء جعلكم إذ واذكروا) وجل عز هللا ٌقول

 األرض فً تعثوا وال هللا آالء فاذكروا بٌوتا   الجبال من وتنحتون قصورا   سهولها من
 .( مفسدٌن



 بٌئة طبٌعٌة

 بٌئة صناعٌة

فى اللغة ( بٌئة)أصل كلمة 

 العربٌة

 .مشتقة من الفعل الثالثً بوأ  •

تبوأ المكان الذي نزله وأقام  • 

 .به

 الحالالمنزألو والبٌئة هً   •



 ما توقعاتك حول دراسة هذا المقرر؟



 لنبدأ معا  
Welcome to Ecology 



 ما هو علم البٌئة؟

What is Ecology? 

 ما هو علم البٌئة ؟



 (الحٌوىالطٌف ()التركٌب الحٌوي)علم البٌئة ( تراتبٌة ) التسلسل الهرمً 

 مع تفاعل حالة فً الحٌوٌة األنظمة من لمجموعة هرمً كتسلل البٌئة علم ٌدرس
 .الحٌوي الهرم هذا أسفل فً الحً الكائن ٌأتً حٌث.بٌئاتها





 ًعلم البٌئة( تراتبٌة ) التسلسل الهرم 

 .بٌئاتها مع تفاعل حالة فً الحٌوٌة األنظمة من لمجموعة هرمً كتسلل البٌئة علم

  ◄ (الجوبػت) الؼشْرة ◄ الحٌوي الهرم هذا أسفل فً الحً الكائن ٌأتً حٌث

   .الحٌٍْ الغالف ◄ البْئَ النظبم ◄الوجتوغ

 فْوب التكبثر ًتستطْغ النٌع لنفس تنتوَ األفراد هن هجوٌػت ◄(الجوبػت) الؼشْرة

 . هحددة بْئْت هنطقت ًتقطن بْنيب،

 والدٌنامٌكٌة النمو ومعدل العمرى والتركٌب السكانٌة بالكثافة الجماعات وتمتاز

 والهجرةالخارجٌة الوفٌات بنسبة مقارنة الداخلٌة والهجره الموالٌد نسبة)

 التركٌب الحٌوي للبٌئة



 مع وتعٌش مختلفة ألنواع تنتمً حٌة لكائنـات تجمعـات ◄ Communityالوجتوغ

 وكائنات منتجة كائنات على وٌحتوي معٌنة بٌئٌة ظروف تحت البعض بعضها

 والسٌادة ، التنوع وظاهرة ،بطبٌعتها المجتمعات وتمتاز .محللة وكائنات مستهلكة

 .للجماعات الوظٌفٌه واالدوار

 نباتٌة حٌة كائنات من تحتوٌه وما طبٌعٌة مساحة أي ◄ Ecosystemالبْئَ النظبم

 حٌة غٌر مواد الى باإلضافة حٌوانٌة أو

 ومحدد معٌن موقع فً جنب إلى جنبا   معا   تتعاٌش التً الحٌة األنواع من مجموعة هً 

 بعضها مع دقٌقة وكائنات ونبات حٌوان من الحٌة عناصره تتفاعل بحٌث وبٌئٌا   جغرافٌا  

 الذاتً واالكتفاء التوازن من حالة تعٌش بحٌث الحٌة غٌر البٌئٌة عناصره ومع البعض

 Food  الطعام إنتاج إعادة مبدأ علً الحٌاة فٌها وتعتمد .المختلفة العناصر هذه بٌن

resource  ( الطاقة سرٌان ) بٌنها فٌما الطاقة تناول و Energy flow إلى تصل حتى 

 .للنظام وتخرٌب تهدٌم عنه ٌنتج قد البٌئً النظام فً خلل وأي االستقرار حالة



 آرضْو؟ الكره ًجو ػلِ بْئِ نظبم اكبر ّسوِ هبذا

 علً ٌحتوي الذي وهو  BIOSPHERE الحٌوي الغالف

 الٌابسه علً الموجوده الحٌه غٌر و الحٌه العوامل جمٌع

 .والماء والهواء



 ؟ اخرى سنوات فً ونادرة السنوات بعض فً جدا متوافرة المختلفة المحاصٌل تكون لماذا•

 ؟ افرٌقٌا فً والتوجد الهند فً النمور توجد لماذا•

 الغابات؟ عن الصحراوٌة النباتات تختلف لماذا•

 ؟ التاٌم او الراٌن فً والتوجد النٌل حوض فً البلهاسٌا طفٌلٌات توجد لماذا•

 (Law of mininmum) :  األدنى للحد لٌبج قانون ـ1

   law of maximum األعلى الحد قانون او : للتحمل شٌلفورد قانون ـ2

 :الُمِحدة العوامل قانون ـ3

 تمتلك انها ٌالحظ علٌه ، العوامل من للعدٌد عالٌة تحمل بمستوٌات االنواع بعض نشات لقد

 الحٌوانات هذه امثلة ومن ، والبٌئٌة الجغرافٌة الناحٌتٌن من الواسع االنتشار على القدرة

 منطقة فً تعٌش االنتشار محدودة كائنات هناك بٌنما والقطط المنزلً والفأر المنزلً العصفور

 . والدببة الجمال مثل غٌرها دون محددة

  العوامل المحددة داخل النظام البٌئً وتأثٌراتها على الكائنات الحٌة 

 الكائنات توافر على المؤثرة والعوامل للظروف التفهم بعض البٌئة علم مشكالت من العدٌد تتطلب

  منها وانتشارها الحٌة



 :قانون لٌبج للحد األدنى  ـ 1

 :ٌلً ما على وٌنص م 1840 عام فً Liebig القانون هذا وضع

 ضرورٌة اساسٌة مواد ٌتطلبان معٌنة حالة فً ما حً كائن وازدهار وجود إن»

 .الحاجة وحسب األنواع حسب تختلف األساسٌة المتطلبات هذه إن .والتكاثر للنمو

 للنمو الالزم األدنى الحد من قرٌبة بكمٌات توجد التً األساسٌة المادة وإن هذا

 .«المحد العامل الحالة هذه فً تشكل التً هً

 (Law of mininmum)ومنذ ذلك الحٌن ٌسمى قانون لٌبج بقانون الحد االدنى  

 :ٌلً ما على وٌنص م1913 عام فً  Shelford شٌلفرد القانون هذا أدخل

 .الشروط من معقدة مجموعة باكتمال ٌتعلق ما حً كائن وازدهار وجود إن»

 نوعا   الزٌادة أو النقص عن ٌنتج أن ٌمكن حً كائن نجاح عدم أو غٌاب وإن

 لهذا التحمل حدود من تقترب أن ٌمكن التً المتعددة العوامل من أي فً وكـما  

 .«الحً الكائن

  للتحمل شٌلفورد قانون ـ2



 :ـ قانون العوامل الُمِحدة3

 ٌتعلقان الحٌة الكائنات من مجموعة أو معٌن حً كائن وازدهار وجود إن

 التحمل حد من ٌقترب شرط أي وأن .العوامل أو الشروط من معقدة بمجموعة

 هذا لنمو محدا   عامال   أو محـدا   شــرطأ   ٌعتبر عنهما ٌزٌد أو واألعلى األدنى

 .الكائنات من المجموعة هذه أو الكائن



 ضٌقة التحمل واسعة التحمل العامل

 Eurythermal Stenothermalتشٌر إلى الحرارة                                                                      

 Euryhalic Stenohalicتشٌر إلى الملوحة                                        

 Euryphagic Stenophagicتشٌر إلى الغذاء                                        

 Euryecious Stenoeciousتشٌر إلى الموطن                                   

 Euryhydric Stenohydricتشٌر إلى الماء                              

 األول قسمٌن إلى المختلفة البٌئٌة العوامل تجاه الحٌة للكائنات التحمل درجات قسمت
 و التحمل ضٌقة حٌوانات والثانٌة  euryعلٌها ٌطلق و التحمل واسعة حٌوانات منها

 العوامل تلك أمثلة ومن . Steno  علٌها ٌطلق



   : Habitat والسكن الموطن

 البٌئً النظام وحده تمثل

 المساحة هذه تكون وقد فٌه، ٌعٌش والذي بالكائن المحٌطة المساحة أو الجزء ذلك هو

 مثل كبٌرة بٌئات تكون وقد األشجار جذوع مثل الدقٌقة البٌئات من ابتداء   الحجم مختلفة

 . الكائنات لبعض والمحٌطات الصحاري

 : Nicheالعش البٌئً 

 بتعبٌر أو ، البٌئً ونظامه مجتمعه داخل الحً الكائن هذا بها ٌتمٌز التً الوضٌعة هو

   " الوظٌفً وضعه " آخر

 مكان " أو " الحً الكائن عنوان " هو المسكن بأن نقول أن ٌمكن آخر وبتعبٌر

 التً األنواع مجموعة ضمن " مهنته أو " وظٌفته " فهو البٌئً العش أما " إقامته

 . الحٌوي المجتمع فً معها ٌعٌش

 مكونات النظام البٌئً



 الكائنات جمٌع  الحٌة المكونات تشمل :( Biotic Components ) حٌة مكونات -أ

  .( دقٌقة حٌة وكائنات ونبات حٌوان من ) البٌئً النظام ضمن الموجودة

 :وتنقسم إلى

 النباتات علً تعتمد التً الحٌوانات مجموعة هً و (Consumers) المستهلكات .2

 ان لها سبق حٌوانات علً تتغذي بانها مباشرة غٌر أو مباشرة بطرٌقة إما لها كغذاء

  التغذٌة ذاتٌة غٌر الحٌة الكائنات هذه تعتبر وبذلك .النبات علً تغذت

(Heterotrophs() واللحوم األعشاب أكالت- اللحوم أكالت - األعشاب أكالت) 

 التمثٌل بعملٌة تقوم التً الخضراء النباتات وهً (Producers) المنتجات .1

 العناصر تأخذ أنها كما . الكربون اكسٌد ثانً و الشمس طاقة مستخدمة الضوئً

  .اآلخري الكائنات من لعدٌد كغذاء تستخدم نباتٌة موارد إلً تحولها و البٌئة من العدٌدة
 للطاقة ومصدر المعدنٌة األمالح – الكربون أكسٌد ثانً – الماء الكائنات هذه وتحتاج

 .حٌة لتبقى المعادن وبعض

ًمكونات النظام البٌئ :(Components of Ecosystem 



 فً هاما دورا تلعب دقٌقة كائنات وهً :(Decomposers) المحللة الكائنات .3

 الكائنات وهذه.تحلٌلها طرٌق عن المٌتة الكائنات اجسام من االساسٌة العناصر اعادة

 ٌمكن وال،عضوٌة غٌر مواد من غذائها التصنع انها حٌث التغذٌة ذاتٌة التعتبر

 على الكائنات هذه وتشتمل جاهزا طعاما التتناول ألنها مستهلكة كائنات اعتبارها

  .والفطرٌات البكتٌرٌا

 :وتشمل (A biotic components) حٌة الغٌر المكونات - ب

   .والنٌتروجٌن واألكسجٌن الكربون مثل عضوٌة الغٌر المواد •

 . والدهون والكربوهٌدرات البروتٌنات مثل العضوٌة المواد •

 .والضوء والرٌاح والرطوبة الحرارة مثل المناخ عناصر •

 .عناصر فٌزٌائٌة مثل الجاذبٌة و اإلشعاع  •
 



 (: Types of Ecosystems) أنواع النظم البٌئٌة 

 تقسم النظم البٌئٌة من ناحٌة توفر المكونات الحٌة وغٌر الحٌة إلى 

   : (Open system متكامل ) طبٌعً بٌئً نظام ـ أ

 الغابات ) مثل المذكورة األولٌة األساسٌة المكونات جمٌع على ٌحتوي الذي وهو

   .( واألنهار والمستنفعات

 :( Closed Ecosystem المغلق ) متكامل غٌر بٌئً نظام ـ ب

 للبحر السحٌقة األعماق مثل األساسٌة المكونات من أكثر أو واحد إلى ٌفتقر الذي هو و

 مصدر توفر لعدم المنتجة الكائنات تحتوي ال كونها فً تشترك حٌث المغلقة والكهوف

 من متكامل غٌر بٌئً لنظام مثاال للمحٌط السحٌقة األعماق تعتبر و .الشمسٌة الطاقة

 .الدامس الظالم بسبب المنتجة الكائنات إلى ٌفتقر انه حٌث



  Food Chain الغذائٌة السلسلة

 من سلسلة عبر البٌئً النظام فً آلخر حً كائن من الغذائٌة والمادة الطاقة انتقال ٌتم

   :الغذائٌة السلسلة  تسمى األحداث

  .(محللة كائنات  مستهلكة كائنات  منتجة كائنات)
 تمثل فهً وتخزنها الطاقة تصنع التً بالمنتجات تبدأ أن ٌجب الغذائٌة السلسلة

   The Producer trophic level اإلنتاجً المستوى

 المستوى الثانً الغذائً المستوى لتحتلHerbivores  النباتات أكالت ثم

   The primary consumer level األول االستهالكً

 The tertiary consumer الثالث المستوى لتمثل Carnivores اللحوم أكالت ثم

level. 

  قصرها أو الغذائٌة السلسلة طول فً جدا مهم عامل الحً الكائن حجم وٌعتبر

 السلسلة مثال اقصر السلسلة أصبحت اإلعشاب أكالت حجم ازداد كلما انه فٌالحظ

  .الرعوٌة المناطق فً الغذائٌة



الرعوٌة المناطق فً الغذائٌة لسلسلةل المث:   

 (  إنسان   مواشً أعشاب )  

 ًالمناطق البرٌةتختلف عنها ف:   

أعشاب  حشرات قوارض   ثعابٌن 

  صقور 

 أو تلك التً فً المناطق  المائٌة 

 حٌوانٌة عوالق  الخلٌة وحٌدة كائنات  طحالب

 قشرٌات  صغٌرة اسماك  كبٌرة اسماك  

 .حٌتان



 Food Web الشبكة الغذائٌة 

 الموجودة المختلفة الحٌة الكائنات بٌن الغذائٌة الروابط عن الغذائٌة الشبكة تعبر

 أكثر تكون الغذاء شبكة أن كما . أخرى غذائٌة سلسلة مع أو الغذائٌة السلسلة داخل

 .تعقٌدا أكثر تكون عندما استقراًرا

 تسٌر الحٌاة أن لنا ٌتضح بهذا و

 أحدا ٌقدم أن دون البٌئً النسق فً

 – استهالك – انتاج) الطعام لها

 المستوي أن بالذكر جدٌر و (تحلل

 لكل  Trophic level الغذائً

  .آلخر مكان من ٌختلف قد كائن

 األساسً النظام باختالف وذلك

  الٌابس علً سواء البٌئً للمكون

 الماء أو





هم ما سبق بالمحاضرة ألسابقة 
 
 )ألمنظومة ألبيئية ومكوناتها)أ

(اإلٌكولوجٌة) البٌئٌة المنظومة Ecosystem : البٌئى النظام عناصر بٌن الذاتً واالكتفاء التوازن من حالة 

والسكنأ الموطن Habitat  & البٌئً العش Niche : 

 ضمن " مهنته أو " وظٌفته " فهو البٌئً العش أما " إقامته مكان " أو " الحً الكائن عنوان " هو المسكن

 . الحٌوي المجتمع فً معها ٌعٌش التً األنواع مجموعة

 فٌما الطاقة وتناول  Food resource  الطعام إنتاج إعادة مبدأ علً الحٌاة فٌها تعتمد والتوازن الدقة بالغ نظام

 Energy flow      ( الطاقة سرٌان ) بٌنها

تعرٌف الجماعة :Population : 

تعرٌف المجتمع :Community : المجتمع الرئٌسً و المجتمع الثانوي 

 ًتعرٌف النظام البٌئEcosystem: 

 الغالف الحٌوي 



 أىن هب سبق ببلوحبضرة السببقت

الغذائٌةالشبكة السلسلة الغذائٌة و 

 المحددة داخل النظام البٌئً وتأثٌراتها على الكائنات الحٌة العوامل 

 (Law of mininmum: )قانون لٌبج للحد األدنى  ـ 1
   law of maximumاو قانون الحد األعلى : ـ قانون شٌلفورد للتحمل 2

 :ـ قانون العوامل الُمِحدة3



البٌئً النظام مكونات 

 ( المحللة الكائنات -  المستهلكات - المنتجات) -------- حٌة مكونات .1

 ( فٌزٌائٌة عناصر - المناخ عناصر - العضوٌة المواد - عضوٌة الغٌر المواد) حٌة الغٌر المكونات .2

أنواع النظم البٌئٌة 

 (  Open systemمتكامل ) بٌئً طبٌعً أ ـ نظام 

 ب ـ نظام بٌئً غٌر متكامل

هم ما سبق بالمحاضرة ألسابقة
 
 مكونات النظام البٌئً أ



 األنظمة البٌئٌة المائٌة االنتقالٌة

 األنظمة البٌئٌة البحرٌة 

  االنظمة البٌئٌة للماء العذب

األنظمة البٌئٌة المائٌة



     Aquatic Ecosystems األنظمة البٌئٌة المائٌة

  االنظمة البٌئٌة للماء العذب

 البرك والبحٌرات والجداول واألنهار واألراضً الرطبة



        Freshwater Ecosystems االنظمة البٌئٌة للماء العذب.  1

األرضٌة الكرة على اإلجمالٌة الماء كمٌة من ٌباتقر 2.5 % نسبة العذبة المٌاه شكلت . 

الرطبة واألراضً واألنهار والجداول والبحٌرات البرك الرئٌسة البٌئٌة العذبة المٌاه أنظمة تضم. 

التً األمالح من القلٌل التركٌز مع البٌئٌة األنظمة هذه فً تتكٌف أن والحٌوانات النباتات تسطٌع 

  .األمالح من ل عا تركٌز ذات مناطق فً العٌش على قادرة غٌر فهً ولهذا العذبة، المٌاه تحوٌه

              Rivers and streams   األنهار والجداول. 1

 أو األمطار هطول عن الناتج العذب الماء فٌه ٌجرى ضفتٌن ذو واسع طبٌعً مائً مجرى هو النهر

 الجٌولوجٌة، األرض اشكال وٌحدث .كالبحٌرات مائٌة مسطحات من أو األرض عٌون من النابعة المٌاه

  بحٌرة أو بحر أو محٌط ٌكون قد والمصب .والمصب المنبع بٌن ما األنهار وتمتد

 أو واحد ٌنبوع عبر غالبا الجوفٌة المٌاه من وٌتغذى الجرٌان، دائم صغٌر نهر عن عبارة هو الجدول

 وعندما جدٌول الصغٌر الجدول وٌسمى األمطار، هطول بزٌادة الحال بطبٌعة منسوبه وٌزداد أنابٌع مزرعة

 .نهرا تشكل وتندمج الجداول عدة تتشكل



وٌنتقل (الماء منبع) الماء مصدر من ء   ابتدا  واحد باتجاه والجداول األنهار فً الماء ٌتدفق 

 .النهر مصب باتجاه

وسرعته الماء تدفق اتجاه المنطقة مٌل مقدار وٌحدد 

التً الرسوبٌات من الكثٌر معه   حامال بسرعة الماء ٌتدفق ← حادا المٌل ٌكون فعندما 

 .الماء تٌار ٌنقلها

طمً صورة على وتتراكم المتدفق، الماء سرعة تتناقص ← المنطقة مٌل ٌستوي وعندما 

 .ورمل وطٌن (غرٌن)



للماء األكسجٌن من كمٌة ٌضٌف مما السطحٌة المٌاه ٌحرك والرٌاح الماء بٌن التفاعل. 

وتغٌٌر المغذٌة، المواد وتوفٌر التعرٌة، عنه ٌنتج والتربة الماء بٌن التفاعل 

 .الجداول أو األنهار  مجرى

من الكثٌر تراكم تمنع والجداول األنهار فً السرٌع الماء وجرٌان التٌارات إن 

 السرٌعة المٌاه فً الحٌة األنواع من القلٌل ٌعٌش ولذلك .والرسوبٌات العضوٌة المواد

 تفسر؟ بما .الحركة

فٌها تقلل التً المناطق فً شائعة النهر قاع فً جذورها تثبٌت تستطٌع التً النباتات 

 النباتات، هذه بٌن الصغٌرة األسماك وتختبئ   بطٌئة فتجعلها الماء حركة من الصخور

 .المائٌة الحشرات ٌرقات وعلى التٌار، جرفها دقٌقة مجهرٌة مخلوقات على وتتغذى

ًاألساسً المصدر الحشرات ٌرقات تشكل  الجرٌان البطٌئة المٌاه وف 

 ومنها أخرى حٌة مخلوقات أحٌاًنا وتوجد األسماك، من العدٌد لغذاء

 البطٌئة المٌاه فً تعٌش التً الحٌوانات ومن الهادئة، المٌاه فً الدٌدان

 .والضفادع ذنٌبة وأبو السمندل الجرٌان



  Lakes and Pondsالبحٌرات والبرك 

بركة أو  ًبحٌرة الٌابسة فً والمحصور (الراكد) المستقر المائً الجسم ٌسمى.   

 أو مربعة، أمتار بضعة مساحته تتجاوز ال صغٌرا، المائً المسطح هذا ٌكون وقد•

  .المربعة األمتار آالف إلى ٌصل   كبٌرا

 فً السنة، خالل فقط أشهر أو ألسابٌع الشتاء فً بالماء تمتلئ قد البرك وبعض•

      .السنٌن آالف إلى البحٌرات بعض عمر ٌعود حٌن



 مع المعتدلة المناطق فً والبحٌرات البرك حرارة درجة تتغٌر كٌف
 .الفصول؟ تغٌر

نفسها هً الشتاء فً البحٌرة أو البركة ماء معظم فً الحرارة درجة تكون.   

الموجود البارد الماء من  ًكثافة أقل ألنه األعلى؛ نحو دفئا األكثر الماء فٌرتفع الصٌف فً أما 

 .األسفل فً

 إذ الماء، فً انقالب ٌحدث الربٌع فً ترتفع أو الخرٌف فً الحرارة درجة تنخفض وعندما 

 ذلك عن فٌنتج الرٌاح، بفعل ذلك ٌكون ما وغالٌا السفلٌة، مع العلوٌة الماء طبقات تمتزج

 .المٌاه حرارة درجة فً تجانس

 السطح إلى القاع من المغذٌة المواد نقل وكذلك األكسجٌن، دوران إلى ٌؤدي االختالط وهذا.  



وتحوي المغذٌة، بالمواد الفقٌرة والبرك البحٌرات على "التغذٌة قلٌلة" المصطلح ٌطلقو 

 العضوٌة المواد من القلٌلة الكمٌة على تعٌش التً والحٌوانات النباتات من القلٌل

 .المغذٌة والمواد

ارتفاعات على  ً عادة وتوجد ،"التغذٌة حقٌقٌة" فتسمى المغذٌة بالمواد الغنٌة البرك أما 

 توافر نتٌجة والحٌوانٌة النباتٌة األنواع من العدٌد البرك هذه فً وٌعٌش منخفضة،

 المغذٌةاألخرى والمواد العضوٌة المواد

 تنفذ التً الشمس ضوء كمٌة على بناء   مناطق ثالث إلى والبحٌرات البرك وتقسم

 الماء سطح خالل من

littoral zone 1 . منطقة الشاطئ  

limnetic Zone        2 . المنطقة المضٌئة  

profundal zone       3 .المنطقة العمٌقة   



  ضحال ، فٌها الماء وٌكون الساحل من القرٌبة المنطقة littoral zone الشاطئ منطقة .1

 من العدٌد المٌاه هذه فً وتعٌش القاع، إلى بالوصول الشمس لضوء ٌسمح مما

   .والطحالب المائٌة النباتات ومنها المنِتجة الحٌة المخلوقات

ضوئً بناء معدل ذات منطقة الشاطئ منطقة من تجعل والمنتجات الضوء توافر إن 

 والدٌدان والسالحف الضفادع ومنها المستهلكات، من العدٌد فٌها ٌعٌش مرتفع،

 .واألسماك الحشرات وٌرقات والقشرٌات

 البحٌرات فً المناطق أعمق تشكل التً profundal zone العمٌقة المنطقة .3

 مما السابقتٌن، المنطقتٌن من أقل األكسجٌن من ومحتواها برودة، أكثر وهً الضخمة،
  .محدود فٌها العٌش تستطٌع التً الحٌة األنواع عدد ٌجعل

 ضوء ٌصلها التً المفتوحة المٌاه منطقةlimnetic zone  المضٌئة المنطقة .2

 بحرٌة، تطفو حٌة مخلوقات وهً ، phytoplanktons العوالق وتسودها الشمس،

 من العدٌد وٌعٌش .غذائها، إنتاج فً الضوئً البناء عملٌة على تعتمد التغذٌة ذاتٌة

 .غذائها توافر لكثرة المضٌئة المنطقة فً العذبة المٌاه أسماك





 Transitional Aquatic Ecosystemsاألنظمة البٌئٌة المائٌة االنتقالٌة     

 البٌئات من أكثر أو اثنتٌن من مزٌجا المناطق من العدٌد فً المائٌة البٌئٌة األنظمة تكون

 تختلط حٌث االنتقالٌة؛ المائٌة البٌئٌة األنظمة المناطق هذه البٌئة علماء وٌسمً .المختلفة

 واألراضً المصبات وتشكل .العذب بالماء المالح الماء ٌمتزج حٌث  بالماء أو الٌابسة، مع

 .األنظمة هذه على  ًشائعة  ًأمثلة الرطبة

 النباتات نمو فً تساعد بالماء، مشبعة  ٍأراض المتنوعة بأشكالها والمستنقعات السبخات .1

  Wetlands. الرطبة األراضً جمٌعها وتسمى المائٌة،

كالقصب العشبٌة النباتات بعض فٌها تنبت منخفضة رطبة ارض هً الهور أو السبخة 

 .خشبٌة أشجار بها تنمو وال.األخرى النباتات من وغٌره البردي أونبات والحشائش

خشبٌة وأشجار شجٌرات بها تنمو ،بالمٌاه مبتلة رطبة أرض فهو المستنقع أما، 

 .بٌنهما الفرق وهو ،الصغٌرة والشجٌرات الحشائش بعض بها تنمو التً السبخة بعكس

 البرمائٌات من العدٌد فهناك الحٌة، المخلوقات من راكبٌ عاتنو الرطبة المناطق وتضم

 .كالراكون والثدٌٌات الحزٌن، ومالك البط ومنها والطٌور، والزواحف



 المستنقع

(الهور)السبخة   



  Estuaries     المصبات 

 تنوعا البٌئٌة األنظمة أكثر من وتعد االنتقالٌة، المائٌة البٌئٌة األنظمة من  Estuary  النهر مصب

 .المالح المحٌط أو البحر  بماء الجدول أو العذب النهر ماء ٌختلط عندما ٌتكون وهو

فٌها ٌعٌش (البحر الى الٌابسة ومن المالح الى العذب الماء من االنتقال) انتقالٌة أماكن والمصبات 

 من السبخات وحشائش البحر وأعشاب الطحالب من كل   وتعد .الحٌة المخلوقات أنواع من الكثٌر

  .المناطق هذه فً السائدة نتِجاتالم

المغذٌة المواد بقاٌا على والمحار المختلفة الدٌدان من أنواع ومنها الحٌوانات من العدٌد وتعتمد 

  .العضوٌة المواد من صغٌرة قطع من المغذٌة المواد بقاٌا وتتكون لها،  ًغذاء بوصفها

لرعاٌة أماكن المصبات تستخدم والروبٌان، البحرٌة، والالفقارٌات األسماك أنواع من والعدٌد 

 صغارها

والراحة والتغذٌة لبناءاألعشاش المائٌة المصبات أنظمة واإلوزعلى البط ومنها الماء طٌور وتعتمد 

 .الهجرة أثناء فً

 وأشجار الملوحة تتحمل التً الحشائش فٌها تعٌش ،انتقالٌة مائٌة بٌئٌة أنظمة المالحة السبخات

 ةمختلف عاأنوا تدعم التً المالحة السبخات من المغمورة المناطق فً البحر أعشاب وتنمو ،المنجاروف

   والمحار كالروبٌان الحٌوانات من



 Marine Ecosystemsاألنظمة البٌئٌة البحرٌة  

األرض سطح من %71 نحو المٌاه تغطً الماء كوكب أحٌانا   األرض تسمى 

 فً مهم تأثٌر البحرٌة البٌئٌة ولألنظمة ."المائٌة بالحٌاة تعم مالحة مٌاه وهً المحٌطات فً

 أكسٌد ثانً البحرٌة الطحالب تستهلك مثال، الضوئً البناء عملٌة خالل فمن .كوكبنا

 .الجوي األكسجٌن من 50 % من أكثر وتنتج الجو من الكربون

المطر فً المتمثل الهطل معظم المحٌطات من الماء تبخر ٌشكل ذلك إلى وباإلضافة 

 .ممٌزة محددة مناطق الى المحٌطات تقسم والبحٌرات البرك فً الحال هو وكما .والثلج

 Intertidal zone منطقة المد والجزر   .1

تعٌش التً الحٌة المخلوقات تكٌفت وقد .بالٌابسة المحٌط ٌلتقً حٌث ٌمتد ضٌق شرٌط 

 وتؤدي المد أمواج تبادل من ٌا  ٌوم تحدث التً المستمرة التغٌرات مع المنطقة هذه فً
  .تعرٌته أو الشاطئ غمر إلى

إلى والجزر المد منطقة تقسٌم وٌمكن   

 فقط المالح الماء برذاذ ٌحظى إذ الوقت، معظم ًّجاف  العلوي الجزء ٌكون  :الرذاذ نطاق .1

 .والحٌوانات النباتات من قلٌل عدد البٌئة هذه فً وٌعٌش ،المد ٌرتفع عندما



 النطاق هذا وٌحظى فقط، المرتفع المد أثناء فً بالماء ٌغمر فهوُ  المرتفع المد نطاق أما .2

  .داعد أكثر وحٌوانات نباتات فٌها ٌعٌش لذلك الرذاذ، منطقة من أكثر بماء

 خط المد ٌغمر  َعندما وذلك ،ًّ ٌومٌا مرتٌنًّ داحا بااضطرا شهدوٌ :المتوسط المد نطاق .3

 تتكٌف أن النطاق هذا فً تعٌش التً الحٌة المخلوقات على ٌجب لذا .عنه ٌنحسر ثم الشاطئ

  .والهواء للماء التعرض عند طوٌلة فترات مع

 هذه وتعد ، جدا   منخفضا المد ٌكن لم ما بالماء مغطى ٌكون  :المنخفض المد نطاق .4

 .والجزر المد مناطق بٌن من الحٌة بالمخلوقات   ازدحاما األكثر المناطق






