


 

 الفصل الأول: الأرض والأخطار البيئية الطبيعية

 :تسخري الأرض لعيش الانسان 

 .نشأأت الأرض واجملموعة الشمس ية بسحابة سدميية خضمة مكونة من غازات وغبار كوين 

  دوامة كبرية أأدت ا ىل تدافع مادة السدمي حنو داخهل.الانكامش اجلذيب: تكون يف مركز السدمي 

 ودرجة احلرارة مما أأدى اىل بدء التفاعالت النووية اليت أأشعلت الهيدروجني فأأضاءت مشس نا  طمث اس متر انكامش السدمي حنو داخهل فازداد الضغ

 الوليدة. 

  :الانكامش اجلذيب اذلي حياول ان  -2يف جوفها اليت حتاول أأن تزيد جحمها الطاقة احلرارية املتودلة  -1أأصبحت الشمس خاضعة لقوتني متعادلتني هام

 يقلص جحمها.

 .معظم مادة السدمي الأوىل اس تعملت يف تكوين الشمس 

 مي مل تصل درجة كيف نشأأت الكواكب التسعة احمليطة ابلشمس؟ من خالل حدوث دوامات صغرية جًدا يف أأطراف السدمي، ونظًرا لصغر جحم السد

 ا ابردة غري مضيئة.الت النووية فبقيت الكواكب أأجساما لبدء التفاعجوفها مبلغا اكفيحرارة 

  لسدمي. فبقيت الأرض والكواكب القريبة من الشمس خضعت أأثناء تاكثف سدميها الأويل لفعل الرايح الشمس ية اليت طردت بعيدا الغازات املكونة ل

 يت جتمعت فشلكت الأرض الصلبة أأو الصخرية. وكذكل دقائق الغبار الكوين الالعنارص الأكرث ثقال

 مثل:  شهدت الأرض معليات تفاضل ومتايز يف املواد املكونة للأرض اكلنشاط الرباكين الشديد. أأدى هذا ا ىل تركزي العنارص الثقيةل يف لب الأرض

 البواتس يوم والصوديوم والأملنيوم وغريها.بيامن جتمعت العنارص اخلفيفة والكبرية النوى حنو قرشة الأرض مثل: ، احلديد والنيلك

  بليون س نة وحدد معر الأرض ابس تخدام النظائر املشعة. 4.6معر الأرض 

 

  شأأت البحار واحمليطيات تدرجيًيا وليس دفعة واحدة ومصدر املياه والبحريات هو خبار املاء املصاحب لالندفاعات الرباكنية.ن 

  لهيا من أأمالح اليابسة.مياه البحار واحمليطات اكنت عذبة يف البداية مث أأصبحت ماحلة  مع مرور الزمن بسبب ما جتلبه الأهنار ا 

 .جاءت مرحةل النشاط الرباكين الشديد اذلي دفع مكيات كبرية من الغازات ا ىل جو الأرض أأمهها خبار املاء املكون للبحار 

 مثل كربيتيد الهيدروجني والأمونيا والأرغون والهيليوم والنرتوجني وغريها. من غازات أأصبح الهواء مكوان 

  ذ مل يكن يف غالف الأرض ما مينعها من الوصول وقد اكن الأرض مرجًعا خمزتًًل حيث اكنت الأشعة فوق البنفسجية تصل ا ىل سطح الأرض ا 

 املاء حمررة ذرات الأكسجني ا ىل اجلو. فككت أأو تفاعلت هذه الأشعة عالية الطاقة بعض أأاكس يد الغازات كبخارت

 .المتثيل الكمييايئ: اس هتالك الغازات اخملزتةل املوجودة يف جو الأرض الاكسجني احلر 

 ت: احلديد واذلهب والرصاص واملاس والفوسفات والصخر الزييت.شهدت الأرض معليات جيولوجية نتج عهنا تكوين خامات املعادن كخاما 

 :بنية الأرض وأأغلفهتا 

 :تقسم الأرض ا ىل مخسة أأنظمة أأو أأغلفة تتفاعل مع بعضها بعًضا أأو مع الطاقة الشمس ية ويه 

 الغالف اجلوي -5   الغالف احليوي -4     الغالف املايئ -3 الرتبة   -2 الغالف الصخري     -1

 :بنية الأرض 
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  ملركز حلديد ا ىل الكثيفة اكا ةغطست املاد مع اس مترار معلية التربيد ينة.الأرض يف بدايهتا اكنت عبارة عن الصخور املصهرة والغازات وبدون بنية داخلية مع

 وصعدت املواد ذات الكثافة الأقل اكملاء والأاكس يد والسلكيات ا ىل السطح وهكذا تشلكت ثالث نطاقات يف جسم الأرض. 

ض
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ت ا
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 القرشة الأرضية

 ا.ون من خصور ذات كثافة قليةل نسبيتتك (1)

 الغرانيت )القرشة القارية( والبازلت )القرشة احمليطية(.أأشهر مكوانهتا  (2)

 الك النوعني من الصخور يتكون من معادن س يلياكتية. (3)

 مك عىل التوايل. 10مك و 35متوسط مسكها  (4)

 الس تار

 مك. 2900تبلغ سامكته  (1)

 أأمه ما ميزيه أأن الأرض متواجدة يف هذا النطاق. (2)

 مك.2900مك ا ىل 700سفيل من معق مك وس تار 700يصنف اىل س تار علوي حىت معق  (3)

 احلد الفاصل بني القرشة الأرضية والس تار. سطح موهو: (4)

 اللب

 مك. 3400يبلغ سامكته  (1)

 يقسم ا ىل جزئني: (2)

 للب ادلاخيل )صلب يف طبيعته ويتكون من احلديد والنيلك(ا -2للب اخلاريج )سائل يف طبيعته(    ا -1 

عن  ة وينشأأ والهش وينقسم ا ىل عدد من الصفاحئ الأرضية اليت يه يف حركة دامئة مس متر الغالف الصخري: اجلزء اخلاريج الصلب  (3)

 هذه احلركة القارات وقيعان احمليطات والسالسل اجلبلية كذكل الزًلزل والرباكني.

 ي.العلو  الغالف املائع: نطاق دلن ضعيف يقع أأسفل النطاق الصخري الصلب. وهو نطاق متغري السامكة وموقعه يف س تار الأرض (4)

 الرتبة:و  الغالف الصخري 

  ياة عىل دمع احل  تات قادرالصخري طبقة رقيقة من الفتات الصخري الناجت عن التجوية والتعرية اليت تتعرض لها خصور القرشة الأرضية هذا الف يعلو النطاق

نبات النبات يسمى الرتبة.  وا 

 .تتكون الرتبة من: فتات خصري ومواد عضوية وهواء ورطوبة 

 .هناك عدة عوامل تتحمك يف معدًلت منو الرتبة وتطورها مثل: املناخ وطبيعة الصخر وطوبوغرافية الأرض والزمن 

 .وهناك عوامل تعمل عىل تدهور نوعيهتا مثل: الفيضاانت والانزًلقات الأرضية وبعضها من صنع البرش 

 :الغالف املايئ 

 ه اجلوفية يدايت وامليات واجلل الكرة الأرضية مكياه الأهنار والبحريات واملستنقعات والبحار واحمليطا يضم الغالف املايئ مجيع أأنواع املياه اليت تغطي سطح

 وخيتلف معق هذه املياه يف البيئات اخملتلفة.

 .مياه الأهنار والبحريات واملستنقعات تكون قليةل العمق، أأما يف البحار واحمليطات تكون كبرية العمق 

  من مساحة سطح الأرض ويرتكز معظمها يف نصف الكرة اجلنويب.% 71تغطي املياه قرابة 

  3.5متتاز مياه احمليطات مبلوحهتا ايل تصل%. 

  اللكوريد والصوديوم والكربيتات والاكلس يوميف امللوحة مرتبة حسب ش يوعها من الأكرث ا ىل الأقل: وأأمه الأيوانت املسامهة. 

 :الغالف الغازي 

  المتثيل الضويئ والمتثيل الكمييايئدة يف جو الأرض عن طريق معلييت أأزيلت الغازات اخملزتةل املوجو. 

 :الغازات املكونة للغالف الغازي يف املناطق اجلافة 

 %0.03اثين أأكس يد الكربون  -4  %0.90الأرغون  -3  %21الأكسجني  -2  %78النيرتوجني  -1

  معظم كتةل الهواء وحتدث فهيا ظواهر الطقس واملناخ.طبقة الرتوبوسفري يه أأمه طبقة يف الغالف الغازي حيث ترتكز فهيا 
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 من الرثوات الطبيعية.  ازي ابلنس بة للاكئنات احلية نوعاميثل الغالف الغ 

  يويالغالف احل: 

 .يشمل الغالف احليوي مجيع أأصناف أأشاكل احلياة الأرضية يف املياه والغالف الصخري والرتبة والهواء 

  ع الشميس.ة اًل شعاالأرض ا ىل أأكرث من أأربعة ماليني يعمتد معظمها عىل معلية المتثيل الضويئ اذلي يعمتد عىل طاقيصل عدد أأصناف احلياة عىل سطح 

  رتوجني.يهيدروجني وأأكسجني وكربون ون % من مكوانت هذا الغالف هو 99يسود يف هذا الغالف العنارص اخلفيفة، حيث أأن 

 :الأخطار البيئية الطبيعية 

  وأ ليته وماكن حدوثه:الزلزال ماهيته 

 .الزلزال: هو اهزتاز للأرض انمج عن التحرر املفاجئ للطاقة 

 كيف حيدث الزلزال؟ 

 تتعرض خصور الأرض ا ىل ا هجادات )ضغوط يف اجتاهات معينة( مع مرور الوقت. (1)

 يقاوم الصخر هذا اًل هجاد حبيث يمت ختطي حدود مرونة الصخر. (2)

 عث عىل شلك موجات مسببة اهزتاز الأرض.ينكرس الصخر وتتحرر الطاقة الاكمنة وتنب (3)

 .بؤرة الزلزال: النقطة اليت بدأأ فهيا التكرس يف ابطن الأرض 

 .مركز الزلزال : هو أأقرب نقطة عىل سطح الأرض من البؤرة 

 لزًلزل.خطار اعرضة لأ املناطق امليه أأكرث  املناطق احملاذية حلدود الصفاحئ 

  املدمرة:يعمتد احامتل تعرض منطقة حلدوث الزًلزل 

 الرسعة النسبية حلراكت الصفاحئ اجملاورة -1

 نوع العالقة بني حركيت الصفيحتني املتجاورتني: -2

قياس رخيرت(، فرتة م درجات عىل  8)تتعدى حىت  لأعنف أأنواع الزًلزلمما يؤدي ا ىل تصادهمام، وهذه احلاةل ختضع فهيا املناطق  تكون صفاحئ متقاربةقد  -

 تكرارها تكون متقاربة وتسمى حدود هذه الصفاحئ ابحلدود التدمريية.

 .يران ومعظم أأطراف احمليط الهادي ندونيس يا، تش ييل، ا   مثال علهيا: الياابن، اتيوان، ا 

 .تكون صفاحئ تباعدية قد -

  الأطليسيط مثال علهيا: البحر الأمحر أأو أأواسط احمل 

 قد تكون صفاحئ انزًلقية مبحاذاة بعضها البعض دون تصادم أأو تباعد. -

 مثال علهيا: الصدع الأردين 

 ماذا حيدث عند حصول الزلزال؟ 

 :ختتلف الزًلزل يف خاصيتني هام 

 . مقياس رخيرت: مقياس يعرب9ا ىل  1ويتدرج من  رخيرتقوة الزلزال أأو مقداره: تشري ا ىل مكية الطاقة املتحررة منه. وحلساب القوة الزلزالية يس تخدم مقياس  -1

  من خالهل عن أأي مك من الطاقة الزلزالية.

  ذا اكنت قوة زلزال نه يعادل  6ا  ذا اكنت قوة زلزال  رخيرت، 5ا من زلزال قوته ضعف 30رخيرت فا  نه يعادل  6وا   4من زلزال قوته  فاعض 900رخيرت فا 

 مرة طاقة الزلزال ذي الرمق الأدىن. 30تساوي  معني حيث أأن طاقة زلزال ذي رمق رخيرت

 :قوة الزلزال الثاين –قوة الزلزال الأول 30 يمت حساب قوة الزلزال من خالل القانون الآيت 
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  يضملارخيرت، وهو املسؤول عن ربع الطاقة املفرغة يف الأرض يف القرن ا 8.6مبقدار  1960أأكرب زلزال جسل هو زلزال تش ييل عام 

 .12اىل  1ويتدرج من  مرياكيلشدة الزلزال: تعرب عن مكية ادلمار اذلي خيلفه الزلزال وتقاس الشدة مبقاييس وصفية أأشهرها: مقياس  -2

 . ابدلرجة الثالثةيبدأأ اًل حساس اًل نساين املوثوق ابًلهزتاز الزلزايل  -

ذا بلغت الشدة  -  .ادلرجة السابعةيفقد اًل نسان قدرته عىل حفظ توازنه ا 

آت اخملتلفة بنسب متفاوتة مع  يبدأأ  -  ادلرجات الثامنة والتاسعة.ادلمار الفعيل يف املنشأ

آت يف موقع معني. ادلرجتان احلادية عرشة والثانية عرشةتمتزي  -  حباةل ادلمار التام للمنشأ

 :الأمواج الزلزالية 

 الأمواج السطحية (S)الأمواج الثانوية  (P)الأمواج الأولية 

  حملطة رصد الزًلزلأأول املوجات الزلزالية وصوًل -

 .أأرسع املوجاتوابلتايل يه 

 .ابملوجات التضاغطيةتسمى املوجات الأولية  -

ا تنتقل يف الصخور الصلبة ويف املوائع )مبا فهي -

 السوائل والغازات( 

 .تتحول يف الهواء ا ىل موجة صوت -

 

 برسعةتصل بعد املوجة الأولية وترتبط رسعهتا  -

 املوجة الأولية.

رسعة املوجات  1.73عة املوجات الأولية = رس  -

 الثانوية.

 .أأمواج القصبتسمى املوجات الثانوية  -

ل يف وًل تنتق الصخور الصلبة فقطتنتقل يف  -

 السوائل والهواء.

تصل بعد الأمواج الثانوية وتنتقل ابلقرب من  -

 سطح الأرض حيث تتالىش برسعة يف الأعامق.

 أأبطأأ املوجات الزلزالية. -

 .التدمريية الكبريةلسطحية بقدرهتا اتمتزي الأمواج  -

 رايل ولف. مثال علهيا: موجات -

 

 .السزيموغراف يه أأداة لقياس مقدار قوة الزلزال 

 :الوضع الزلزايل يف الأردن وما حولها 

  اء  صفيحة "سينراًب ويهغيشلك الصدع التحوييل الأردين احلدود الشاملية الغربية للصفيحة العربية اليت تفصلها عن الصفيحة الصغرية اجملاورة لها– 

 فلسطني".

 غوط هجادات والضامك لال  تر  الصدع التحوييل الأردين: هو املاكن اذلي تنشأأ عليه الزًلزل يف منطقتنا بسبب احلركة الانزًلقية. ينتج عن هذه احلركة

 عىل هذا الصدع أأدت ا ىل نشوء مظاهر تضاريس ية كخليج العقبة والبحر امليت وحبرييت طرباي واحلوةل.

  جنوب ش به جزيرة الأانضول شامًلحىت مشارف منطقة جبال طوروس يف جنواب خليج العقبةميتد الصدع التحوييل الأردين من مدخل . 

  اجتاه شامل رشق( تكون:حركة الصفيحة العربية )يف 

 تباعدية يف البحر الأمحر وخليج عدن ويه سبب نشأأهتام. (1)

 انزًلقية عىل طول الصدع التحوييل الأردين. (2)

يران. (3)  تصادمية مع تركيا وا 

 :الأخطار البيئية للزًلزل 

 :يواكب حدوث الزًلزل مجموعة من اخملاطر مهنا 

 حركة الأرض وتصدعها )أأويل(:  -1

 فأأكرث(. 8انتشار املوجات الزلزالية وعند حدوث الزًلزل القوية )قوة تنتج حركة الأرض عن  -

 هذا النوع من احلركة هو اذلي يتسبب يف اهنيار املباين وتصدع القرشة الأرضية. -

 ية وادلمار.لبرش ائر اابلراجفة زًلزل ًلحقة نسمهيا الرادفة، مثل هذا الزلزال يضاعف من اخلسالزًلزل الرادفة: يعقب الزلزال الرئييس املسمى   -2

سكو ل سان فرانسي قب زلزااحلرائق )اثنوي(: الآاثر الثانوية حلدوث الزًلزل خطر اندًلع احلرائق بفعل تقطع أأسالك الكهرابء وأأانبيب الغاز. مثل أأع -3

 .1923وطوكيو عام  1906عام 



 

 
5 

 

يأأجزاء من سطح الأرض وخصورها وابلتاالانزًلقات الأرضية: ميكن أأن تسبب الزًلزل يف املناطق اجلبلية املنحدرة يف انزًلق  -4 قاع خسائر يل يف ا 

 برشية.

 التغريات يف مس توى سطح الأرض: ينتج عن الزًلزل تغريات طوبوغرافية الأرض بفعل معليات الرفع ا ىل أأعىل واخلسف ا ىل أأسفل. -5

اك للسدود. وهن جملاورةة لهذا اخلطر املدن والقرى االفيضاانت والتسوانيم )اثنوي(: ميكن أأن يتسبب به فشل السدود واهنيارها وأأكرث املناطق عرض -6

 .احمليط أأيًضا أأخطار الفيضاانت اليت ميكن أأن تتعرض لها املدن الساحلية بفعل الأمواج البحرية الناجتة عن حدوث الزًلزل حتت قاع

 :التنبؤ ابلزًلزل 

 :التنبؤ ابلزًلزل يقسم ا ىل نوعني 

 التنبؤ عىل املدى البعيد: -1

 لنوع عىل املعرفة بأأماكن وتوارخي الهزات اليت حدثت يف املايض، ودراسة اترخي املنطقة الزلزايل.يعمتد هذا ا -

 التنبؤ عىل املدى القصري: -2

 مراقبة العمليات اليت حتدث يف مناطق الصدوع اليت يتكرر حدوث الزًلزل عندها.  -

 تايل يصعب مراقبة التغريات اليت تمت عىل حتدث عىل أأعامق خمتلفة وابل يمكن صعوبة هذا النوع يف أأن معظم الزًلزل  -

نتاج تغريات متفرقة.  السطح. واختالف بنائية الأرض من موقع لآخر سينعكس يف ا 

 عىل املدى القصري الأحداث املهمة واملؤرشة عىل احامتل حدوث زًلزل: 

 وتشوهات.حدوث معليات رفع للصخور أأو زايدة يف ميلها ابلقرب من صدع ما أأو حدوث تشققات طفيفة  (1)

 حدوث زًلزل سالفة (2)

 التغريات يف ضغط املياه اجلوفية  (3)

 ور ا ىلىل الصخا يف الصخور. وتؤدي الاهجادات الواقعة عحمصور لتحلل الاشعاعي لليورانيوم ويبقى: غاز ينتج من اانبعاث غاز الرادون (4)

 تشققها وحترر الغاز اذلي ميكن 

 التغريات يف املوصلية الكهرابئية للصخور (5)

 الغريب للحيواانت السلوك  (6)

 

 التقليل من أأخطار الزًلزل: 

نشاء املباين والسدود واملرافق العامة.ا -1  تباع مواصفات خاصة للبناء املقاوم للزًلزل عند ا 

نتاج الطاقة الكهرابئية بأأنظمة لال غالق الأوتوماتييك عند حدوث الزًلزل. -2  تزويد حمطات ا 

 الساكن بكيفية الترصف يف حال وقوع الزلزال. ةتوعي -3

يواء من رشدمه الزلزال ومعاجلة املصابني وادلفن الرسي -4 ني حتت خراج املدفونع للجثث وا  تزويد مناطق اخلطر الزلزايل بأأهجزة دفاع مدين فاعةل ليك تمتكن من ا 

 الأنقاض.

 يات وتزويدها مبودلات كهرابء احتياطية.توأأمة املستشف  -5

نقاذ عرب املطارات.ضامن رسعة وصول املعدات ال -6 نقاذ وتسهيل وصول فرق اًل   الزمة لال 

 :الأخطار الرباكنية 

 حلاقًا للرضر  .النشاط الرباكين يعد أأحد أأخطر الظواهر الطبيعية وأأكرثها ا 
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  ىل اارة الشديدة ية واحلر حتت املقذوفات الرباكن أأفد اخلسائر اليت تلحق ابذلين يقطنون مبارشة ابلقرب من الرباكني حيث يؤدي دمار املنازل وادلفن

 موت الكثريين.

 ندونيس يا والوًلايت  املتحدة الامريكية والفليبني. ترتكز غالبية النشاط الرباكين يف الياابن وا 

 وجد حوايل يئ حيث الهاد املتتبع ملواقع الرباكني النشطة يلحظ ارتباطها الوثيق حبدود الصفاحئ، خصوًصا احلدود التصادمية عىل أأطراف احمليط

 % مهنا بيامن توجد بقية الرباكني عىل طول سلسة جبال وسط احمليط حيث احلوا التباعدية.80

 :الرباكني وأأنواعها ومنتجاهتا 

 ع ما فتحة أأو صدا  خملرج الرباكن: هو خمرج عىل سطح الأرض للصخور املصهورة والغازات واملاء واحلرارة القادمة من الغالف املائع )اس ثينوسفري( وا

 أأو رشخ.

 :ا ا ما يس بق هذبطح، وغال تتدفق املاغام ا ىل الس يه اخلزان اذلي تتجمع فيه املاغام ومع امتالء غرفة الصهري وهتيؤ الظروف املناس بة غرفة الصهري

 التدفق انبعاث لغازات ورماد ومقذوفات براكنية.

  واذلي فقد مكوانته الغازية.الالبة: هو الصهري السائل املتدفق من فوهة الرباكن 

 عة قت الالبة برس جة وتدفتعمتد رسعة تدفق الالبة عىل لزوجهتا، واللزوجة تعمتد عىل نس بة الس يلاك يف املاغام. )لكام قلت نس بة الس يلاك قلت اللزو

 أأكرب وملسافات أأكرب(

 :أأشاكل الرباكن 

  الشلك يكون انعاكس لنوع الالبة املتدفقة.ا و الرباكن يتخذ الرباكن شالك درعيا أأو خمروطيمع تكرار ثوران 

 :ويه أأرسع الالابت جرايان % س يلاك(50تنشأأ عن تدفق الالبة البازلتية ) الرباكني ادلرعية. 

 :س يلاك(72% س يلاك( والالبة الريوليتية )60تنشأأ عن تدفق الالبة الأندزيتية ) الرباكني اخملروطية % 

 :أأخطار الثوران الرباكين 

  الرباكين: احامتلية أأن تتأأثر منطقة ما بنشاط براكين مدمر.اخلطر 

 .الرضر الرباكين: اخلسارة املادية أأو البرشية ايل تنتج عن النشاط الرباكين 

 ية احلرمائ اليل من احمل هناك منافع عديدة للرباكني: تطور الغالف اجلوي، جتدد الرتبة وزايدة خصوبهتا، تكون الرثوات املعدنية بفعل ترسيهبا

نتاج الطاقة الك   .هرابئية)احلرارية املائية(، ميكن اس تخدام احلرارة املتدفقة من ابطن الأرض واملسامة ابلطاقة اجلوفية يف ا 

 .تصنف الأخطار الرباكنية ا ىل: أأخطار أأولية واثنوية وثالثية من حيث التأأثري املبارش أأو غري املبارش 

.للناس املغادرة والابتعاد لأهنا أأبطأأ تعترب الالبة البازلتية الأرسع من بني أأنواع الالبة اخملتلفة ابلتايل فأأن أأنواع الأخرى تتيح: طفوح الالبة•

ف املنازل نظرا لثقلها ولها القدرة عىل تدمري أأسق. أأخطر أأنواع النشاط الرباكين حيث تسبب الوفاة ابًلختناق واحلروق: الفتات الناري•
.والتسبب يف قتل املوايش اليت تأألك الأعشاب

.HFوفلوريد الهيدروجني H2S، وكربيتيد الهيدروجني HCLمثل لكوريد الهيدروجني : انبعاث الغازات السامة•

الأخطار الأولية

الطفوح الطينية•

الفيضاانت•

غراق املدن الساحلية وميكن أأن تنشأأ عن الثوران الرباكين أأو النشا: التسوانيم• .ط الزلزايلويه أأمواج حبرية عاتية قادرة عىل ا 

الزًلزل•

حداث تغريات مناخية اكخنفاض درجة احلرارة حيث حيجب الرماد الرباكين أأشعة الشمس وانبعاث غاز: الآاثر املناخية• اثين أأكس يد الكربون ا 
يؤدي اىل رفع درجات احلرارة

اجملاعات والأمراض•

ية الأخطار الثانو 
والثالثية
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 :التنبؤ بثورة الرباكن 

 التارخي اجليولويج للرباكن اخلطوة الأوىل عىل طريق التنبؤ بثورانه. تعترب دراسة 

 ا ىل:عىل  تصنف الرباكني من حيث نشاطه أأو عدمه 

 يف هاواي. Kilaueaبراكني نشطة: يه الرباكني اليت أأظهرت نشاًطا يف املايض املؤرخ هل. مثال عليه: براكن  -1

 هل. مثال عليه: الرباكني يف شامل الأردن وجنوب سوراي.براكني منطفئة: يه الرباكني اليت مل تظهر أأي نشاط يف املايض املؤرخ  -2

 اك.يلني يف أأمريقديسة ه براكني خامدة: براكني ما بني النشطة واملنطفئة ولكهنا أأظهرت نشاًطا. مثال علهيا براكن بناتوبو يف الفلبيني وبراكن جبل ال -3

 :اًل جراءات املتبعة للتنبؤ ابلثوران الرباكين عىل املدى القصري 

 مع اقرتاب موعد الثوران. يزداد النشاط الزلزايلمراقبة النشاط الزلزايل ابلقرب من موقع الرباكن حيث  -1

 مع اقرتاب املاغام من فوهة الرباكن. تنعدم املغناطيس يةمراقبة التغريات يف اجملال املغناطييس حيث  -2

 مع اقرتاب املاغام وموعد الثوران. تقل املوصليةالتغريات املوصلية الكهرابئية يف منطقة الرباكن حيث  دراسة -3

 اليت ميكن أأن تطرأأ عىل شلك الرباكن. دراسة التشوهات -4

 دراسة التغريات يف مناسيب املياه اجلوفية. -5

 زايدة يف هذا التدفق دلى اقرتاب موعد الثوران. دراسة التغريات يف التدفق احلراري يف منطقة الرباكن مع ما يواكب ذكل من -6

 املنبعثة من الرباكن. طبيعة الغازاتدراسة التغريات يف  -7

 :اًل جراءات املمكن اتباعها للتقليل من أأرضار الثوران الرباكين 

بعادها عن املناطق السكنية -1 يقاف الالبة املتدفقة عن طريق  -2 تغري اجتاه تدفق الالبة وا   قصفها ابملدافع املائية هبدف جتميدها.حماوةل ا 

طفاهئا. -3  جتهزي املناطق احملمتل ترضرها بأأهجزة فاعةل يف ماكحفة النريان وا 

 :الفيضاانت 

 .للعيش قرب الأهنار خماطره نظًرا ملا متثهل الفيضاانت من كوارث طبيعية ملكفة من الناحية البرشية واملادية 

  منسوب املاء فيتخطى جمراه الطبيعي غامًرا املناطق اجملاورة.حيدث فيضان الهنر عندما يزداد 

  بالد البنغال(.)أأكرث بالد العامل تعرًضا خلطر الفيضاانت يه بنغالدش 

  :أأس باب حدوث الفيضاانت 

فشل  -3 (اصري البحريةاو الأع فيضان السواحل )تغمر مياه البحر الساحل لأس باب مهنا الهورياكن أأو التايفون والتسوانيم -2 الهطل الغزير -1

 السدود

  :الاخطار البيئية املصاحبة للفيضاانت 

 آت واجلسور وامل  حلديديةا وتدمري املباين واحملاصيل. ودمار الطرق والسكك اللمياه اجلارية وتشمل املوت غرق اخلسائر الأولية: تنتج عن الامتس مبارش نشأ

 الهندس ية واملواقع الأثرية.

  هجاد لكهرابئية اًل  لصدمات ااوالثالثية: حتدث عىل املدى القصري والبعيد يف أأعقاب الفيضاانت. مثال علهيا: انتشار الأمراض واجلروح من اخلسائر الثانوية

يري مية وتغ ت احلكو ونقص الغذاء وسوء اس تخدام املساعدا وكذكل اختالل وسائل النقل وترسب الغاز وانقطاع التيار الكهرابيئ والنقص يف مياه الرشب

آت اجملمتع احمليل.  جماري الأهنار وتدمري منشأ

  :الاخطار البيئية املصاحبة للفيضاانت 
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 .ميكن التنبؤ ابلفيضان من خالل دراسة تكرار حدوثه يف منطقة معينة 

 :ميكن التقليل من أأرضاره اليت تواكب حدوثه ابتباع اًل جراءات التالية 

 بناء سواتر ترابية عىل طول الهنر. -1

 الهنر حبيث يس تطيع ترصيف مكية أأكرب من املاء. توس يع جمرى -2

 بناء سدود عىل جمرى الهنر للتحمك يف فيضانه. -3

نشاء حبريات صناعية ًلستيعاب مياه الفيضان. -4  ا 

 مراقبة العاصفة املطرية وحتذير الناس من ساعة حدوث الفيضان. -5

 معل خرائط يبني علهيا املناطق احملمتل أأن يغمرها الفيضان. -6

 اس تخدام الأرايض حبيث مينع البناء يف املناطق املعرضة مبارشة للفيضان.تنظمي  -7

 :الأعاصري والعواصف 

 :)العواصف القمعية )التوراندو 

 .العواصف القمعية: يه عواصف لولبية ذات ضغط مركزي شديد الاخنفاض قصرية الأمد وحملية الامتداد 

  الوفيات وادلمار.قوى التدمري الطبيعية العنيفة اليت تئدي ا ىلتصنف مضن  

 .العواصف القمعية شائعة يف وسط وجنوب رشق الوًلايت املتحدة 

 .تنشأأ العواصف القمعية من تصادم كتةل هواء ابردة مع أأخرى دافئة ورطبة حتهتا 

 :الفرق بني التوراندو والزوبعة الرتابية 

 ا(وب ابلربق والرعد )مشحون كهرابئيالتوراندو: يكون مصح -1

 الرتابية: التقاء رحيني يف اجتاهني ينشأأ عن التقاهئام دوامة الزوبعة ورضرها أأقل من التوراندو.الزوبعة  -2

 ادلمار الناجت عن التوراندو: -

 .يعمتد مقدار ادلمار اذلي يسببه هذا النوع من العواصف عىل الرسعة الرايح وعىل الفراغ اذلي يتودل مضن مقع التوراندو 

  فوجيتومكية ادلمار ونوعه الناجت عهنا حسب مقياس تقاس شدة العواصف القمعية ب. 

 التحذير من العواصف:  -

 .طة ا ىل حم ةوترسل مبارش  تقوم حمطات الأرصاد اجلوية احمللية مبتابعة تطور عواصف التوراندو ومراقبهتا بواسطة رادارات خاصة طوال فرتة حدوث العاصفة

 .جبهاز مراقبة العواصفالتلفزيون اليت تبث مبارشة حتذيراهتا ا ىل املواطنني فامي هو معروف 

 :الأعاصري البحرية 

  آس يا. تيفون، ولكنه يسمى هورياكنيف البحر الاكرييب واحمليط الأطليس يسمى اًل عصار البحري  يف احمليط الهندي وجنوب رشق أ

 البداية عىل شلك منخفضات جوية مدارية أأو اس توائية. تنشأأ الأعاصري يف 

 اج البحرية دمرة والأمو اانت املالأرضار اليت تنتج عن الهورياكانت والتيفوانت، سبهبا الرايح العاتية اليت تقتلع لك يشء والأمطار الغزيرة اليت تسبب الفيض

 العنيفة والعالية اليت تسبب ادلمار تسبب وحث اجلزر والسواحل.

 لنينو والنينا واًل نسو:ا 

 :يوجد يف مناطق احمليط الهادئ الاس توائية ثالثة مناذج مناخية يه 

 النينا )المنوذج البارد( -3   منوذج النينو )المنوذج ادلائف( -2   المنوذج العادي -1
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 .تأأثري النينا عىل مناخ الأرض هو عكس تأأثري النينو 

 البارد )النينا(  جالمنوذ المنوذج ادلائف )النينو( المنوذج العادي

ليت ب الرايح الشاملية ايف الظروف املناخية العادية تسب -

ة لغنيا عن أأمرياك اجلنوبية يف صعود املياه الباردة اهتب بعيد

ل حمابملواد الغذائية )الفوسفات والنرتات( ا ىل الأعىل لتحل 

 املياه السطحية ادلافئة.

لق ا لمنو العواأأساس يذه املواد الغذائية مصدرا تعترب ه -

 البحرية النباتية من خالل معلية المتثيل الضويئ.

ا ومهن وتعد هذه العوالق املس توى الغذايئ الأول للحياة البحرية

 الأسامك.

 هذا المنوذج تنخفض قمي الضغط اجلوي وتكون الأمطار يف -

 غزيرة وترتفع قمي درجات احلرارة يف املاء.

 ليه السالم.يىس ع معناه ابًل س بانية الطفل ع  -

( س نني 7-2اهرة مناخية حميطية تتكرر لك بضع س نني )ظ -

 ( شهًرا.22-14ومتتد لفرتة بني )

 ملياه ادلافئة تتحرك من غرب احمليط الهادئ اىل الرشق وتصبحا -

طبقة املياه السطحية مسيكة يف الرشق، تعمل كحاجز مينع 

دمري  تتصاعد املياه الباردة الغنية ابملواد الغذائية مما يؤدي اىل

 .تأأثًراالنظام البييئ وجهرة الأسامك ا ىل مناطق أأقل 

غط اجلوي وتنعدم الأمطار مي الضقيف هذا المنوذج ترتفع  -

 وتنخفض درجات احلرارة للمياه الاس توائية وتتحرك املياه

 اىل الغرب وتكون الرايح التجارية قوية.

 معناه ابًل س بانية البنت. -

طلق هذه الظاهرة عىل الفرتات اليت تكون فهيا درجات ت -

 حرارة مياه سطح احمليط الهادي أأقل من املعدل العام.

 لمحيط الهادئل س توائية ويه التغريات يف الضغط اجلوي بني رشق املنطقة الاوبية: التغري بني الس نوي يف ذبذابت الغالف اجلوي الاس توايئ اذلبذبة اجلن 

 وبني املناطق اًل ندونيس ية الاس توائية نتيجة خض الهواء الساخن ا ىل الأعىل ويه مرتبة ارتباط مبارش مع ظاهرة النينو.

  نسو: حمصةل ذبذبة  جلوي(اكبرية نتيجة التفاعل املزدوج بني ظاهرة النينو )المتوجات احمليطية( واذلبذبة اجلنوبية )ذبذابت الغالف ا 

 غرب عند ويف ال يسمى معامل اذلبذبة اجلنوبية مبعامل اتهييت / دارون وهو يساوي فرق الضغط اجلوي عند مس توى سطح املاء بني الرشق عند اتهييت

 دارون يف أأسرتاليا.

  نتقل الضغط من الأماكن ذات الضغط املرتفع يف الغرب اىل الأماكن ذات الضغط املنخفض يف الرشق ومنه يكون فرق الضغط ي 

 البداية(  –)الهناية 

  )نسو احلدث البارد ويكون فرق الضغط موجب = الضغط املرتفع )الغرب  الضغط املنخفض )الرشق( –حيدث النينا يف الغرب وهو ا 

  نسو احلدث الساخن ويكون فرق الضغط سالب=الضغط  (الغرب) املرتفعالضغط  –( الرشق) املنخفضحيدث النينو يف الرشق وهو ا 

 :التصحر 

 ظاهرة من هذه ال متثل ظاهرة التصحر انتشار الصحراء يف مناطق غري حصراوية كنتيجة لتغريات بيئية ومناخية ونتيجة أأيًضا للنشاط اًل نساين وتعد

 الكوارث الطبيعية والاجامتعية.

 تدين قدرهتا و لنوعية ا ىل تراجع خصائصها ا  الأنظمة البيئية الأرضية مؤدايالتصحر: التدهور اللكي أأو اجلزيئ اذلي حيدث يف عنرص أأو أأكرث من عنارص

عاةل ما يعيش فهيا من اكئنات حية. نتاجية ا ىل ادلرجة اليت تصبح فهيا هذه النظم عاجزة عن ا   اًل 

  س باب التصحر:أأ 

 التقلبات املناخية: -1

 ا يف خلق ظاهرة التصحر.فة من أأكرث العوامل الطبيعية أأثر يعترب مناخ املناطق اجلا 

 :ظاهرة اجلفاف احلالية تعترب نتيجة طبيعية لنظام دورة الهواء الكونية وتمتثل هذه الظاهرة يف 

 ارتفاع معدًلت التبخر وس يادة الرايح اجلافة. -3    ارتفاع درجة احلرارة -2 اخنفاض معدل الأمطار -1

 ا أأساس ًيا يف نشوء الأنظمة البيئية اجلافة والهشة املمتثةل بــ:لعبت التقلبات املناخية دور 

 ندرة املصادر املائية -3   س يادة الرتبة اجلافة -2 ضعف الغطاء النبايت -1
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 العوامل البرشية: -2

 ت عىل تفامق مشلكة التصحر يف الوطن العريب:من الأنشطة البرشية اليت ساعد 

  ومثال ذكل:الاس تخدام اليسء للغطاء النبايت الطبيعي 

  مجع الامثر والأزهار الربية - حرق الأعشاب والغاابت - قطع الغاابت - الرعي اجلائر -

 نقل الأوبئة والأمراض لهذه النبااتت -

  ومثال عىل ذكل:ر نوعية الرتبة املامرسات الزراعية اخلاطئة واملؤدية ا ىل تدهو 

 حراثة الأرايض الهامشية دون زراعهتا مما جيعل الرتبة عرضة للنقل الرحيي - زراعة الأرايض الهامشية اليت يه يف الأساس مناطق رعوية -

 :ماكحفة التصحر 

قلميية مضن خطة عاملية للحد من التصحر   ت  -1   لتقليل من اجنراف الرتبة وتدهورهاا -3تدهوره  منية الغطاء النبايت ووقف ت  -2بين خطة ا 

 دارة املوارد الطبيعية بطرق مبنية عىل أأسس سلميةا   -6معرانية مبنية عىل أأسس بيئية   اتباع س ياسة -5اتباع س ياسة واحضة ًلس تخدامات الأرايض   -4

  :الانزًلقات الأرضية 

 فة.اخملتل اجلاذبية الأرضية، ويه القوة الرئيس ية اليت تنشأأ عهنا الانزًلقات تتحرك املواد طبيعًيا )دون تدخل البرش( عىل السفوح بقوة 

 :مثاًل جحًرا عىل سفح مائل س تقوم اجلاذبية الأرضية جبذبه حنو الأرض، ميكن حتليل قوة اجلاذبية هنا ا ىل مركبتني 

 مقاومة القص: تسعى ا ىل تثبيت احلجر يف موقعه حبيث ًل يزنلق ا ىل الأسفل. -1

 القص: تسعى هذه القوة اىل انزًلق احلجر.قوة  -2

 ذا اكنت قوة املقاومة ذا اكنت قوة املقاومة  أأكرب ا   ا.س تقر القص يزنلق احلجر ًل يكون م  من قوة أأصغرمن قوة القص ًل يزنلق احلجر. وا 

  ذا قلقوة القص، وحىت تكون مواد السفح مس تقرة ًل بد أأن يساوي عامل الأمان و ÷ عامل الأمان = مقاومة القص خطر  ذكل يصبح عن احًدا فأأكرث وا 

 الانزًلق قامئا

 املتغريات اليت تؤثر يف مركبيت القوة وجتعل املواد املكونة للسفح مس تقرة أأو قابةل لالنزًلق: 

 طبيعة املواد املكونة للسفح: لكام اكنت املواد مامتسكة أأكرث اكنت قدرهتا عىل مقاومة الانزًلق أأكرب -1

ذا ختطاها امليل حدث الا زاوية ميل السفح: لكام -2  نزًلق.اكنت الزاوية أأكرب اكنت الانزًلق أأعىل، الزاوية احلرجة ويه الزاوية اليت ا 

 وازدادت فرص قاومهتانس بة الرطوبة يف املواد املكونة للسفح: لكام ازدادت نس بة املاء يف املواد املفككة وعىل الأخص الطينية قل متاسكها ونقصت م -3

 .قالانزًل

نشاء الطرق من قطع للجزء السفيل من السفح وجعهل عبعض  -4 رف ىل شلك جأأعامل البرش: البناء عىل السفوح ش به املس تقرة أأو غري املس تقرة، او ا 

 معودي.

  :أأنواع الانزًلقات الأرضية 

 جرش.  –ثل طريق عامن الصخرية واهنيارها: حتدث عندما يكون ميل الصخور يف اجتاه ميل السفح. شائع يف الأردن م  تالانزًلقا -1

 ببطء ويساعد يف حدوثه السفح والأمطار.الزحف: حيدث يف مواد السفح غري املامتسكة وليس يف الصخور ولكن  -2
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نزًلقات طر أأنواع الاأأخالانس ياب: حيدث يف املواد غري املامتسكة وليس يف الصخور ولكن برسعة أأكرب من الزحف. ومهنا انس ياب هش مي الصخر. ويعد من  -3

  وأأرسعها يف الانس ياب.

 :حامية البيئة من أأخطار الانزًلقات 

  تاليف والتقليل من خطر الانزًلقات الأرضية:ال طرق 

 عدم السامح لمكيات كبرية من املياه ابلتجمع يف املواد اليت عىل السفوح وذكل بعمل مصارف لها. -2 ار السفح.تقليل زاوية احند -1

 عدم قطع الهناايت السفىل للسفوح. -3

 :الأخطار الكونية 

  .الأخطار الكونية: الكوارث الطبيعية اليت تنتج عن اصطدام نزيك أأو مذنب ابلأرض 

  ث الأخطار عىل حدو  موجود برتاكزي عالية يف املواد غري الأرضية كصخور القمر واملرخي والكويكبات والنيازك. ويه دليلعنرص الايريديوم: هو عنرص

 الكونية.

 الفصل الثاين: النظم البيئية الطبيعية

 :النظم البيئية الطبيعية 

  :أأو  ت أأو الصحاريدة اكلغاابا يف بيئات حمداجملمتعات احلية اليت تعيش معىل دراسة النظم البيئية الطبيعية ابلتعرف ادلقيق عهو النظام البييئ الطبيعي

 البحريات.

 :أأهداف دراسة النظم البيئية الطبيعية 

 تفهم العالقات املتبادةل بني أأنواع الاكئنات احلية اليت تعيش يف هذه البيئة ومهنا الانسان. -1

 ىل النظم املس تدامة.توضيح أأن النظم البيئية احليوية تعد من الأمثةل اجليدة ع -2

 ا.جامهل وجامل الطبيعة معومالتعرف عىل التنوع الطبيعي ومن مث احملافظة عليه وتذوق  -3

 .النظم البيئية يه مثال عىل النظم املس تدامة 

 ما هو النظام البييئ الطبيعي؟ 

 

 

 نية.ت زمانية وماكن تغرياماملكوانت غري احلية فهيا وما يؤثر يف لك ذكل  ختتلف النظم البيئية يف جحم النظام البييئ ويف تنوع الاكئنات احلية واختالف 

 :حدود النظام البييئ 

 واحضة مفصوةل عن النظام اجملاور، اكًلنتقال من شاطئ حميط خصري اىل الغابة. -1

 متدرًجا: اكًلنتقال من منطقة الأعشاب ا ىل السفاان مث ا ىل الغاابت. -2

 لف السد مثال خمتلف عن البحرية الطبيعية.نظام بييئ اصطناعًيا: البحرية خ -3

 .معليات دخول الطاقة وخروهجا وتدوير العنارص الكمييائية من خالل التفاعالت بني مكوانهتا احلية وغري احلية 

 :مكوانت النظام البييئ الطبيعي 

 ت.)امليكروابت( اكلبكترياي والفطرايية: النبااتت، الأجشار، احليواانت، احلرشات، الفقارايت والاكئنات اجملهرية احل كوانت امل 

يف بيئة مجموعة من الاكئنات احلية اليت تعيش
.حمددة

ية ومع بعضها تتفاعل مع العنارص البيئية غري احل 
ابعًضا لتحافظ عىل اس مترارية وجوده

 غري يكون تفاعل الاكئنات احلية مع العنارص
احلية من خالل دخول وخروج العنارص 

الكمييائية والطاقة
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 نوع الرتبة و ية وامللوحة الغذائ  املكوانت غري احلية: تشمل عوامل عدة تشمل املاء والهواء والرتبة مثل مكية الرطوبة ودرجة احلرارة واًل شعاع الشميس واملواد

 والتضاريس.

 ًل أأن املكوانت احلية تؤثر يف بعض امل املكوانت غري احلية تؤثر يف املكوانت احلية وتتحمك هبا وحتدد خصائ ريق طري احلية عن غتغريات ص النظام البييئ ا 

 التجوية وتثبيت الرتبة وغريها.

 :اجملمتعات احليوية 

 

 

 

 قلمي بييئ طبيعي  تكون مني هائل  الغالف احليوي: مجيع الأقالمي احليوية املوجودة عىل سطح الأرض وفوقه متضافره. وميكن النظر اليه عىل انه ا 

 مجيع أأنواع الاكئنات احلية املوجودة فوق الأرض وحتت سطحها ويف الغالف اجلوي مع بيئاهتا اخملتلفة اليت تعيش معها.

 .ترتيب أأقسام النظام احليوي هو: النوع، اجملمتع، الأقالمي احليوية، الغالف احليوي 

 :الرتكيب احليوي للنظم البيئية الطبيعية 

  ًل أأهنا تشرتك يف صفة واحدة ويه  .تلفةالأعضاء اخمل  تغذية بنيالرتكيب احليوي اذلي يعمتد عىل عالقات ال عىل الرمغ من أأن النظم البيئية الطبيعية ختتلف ا 

  ا ويه:ية مرتبطة غذائًيا مع بعضها بعضأأي نظام بييئ طبيعي حيتوي عىل ثالثة أأنواع من الاكئنات احل 

 ت الفتات واحمللالتأآالك -3هتلاكت املس  -2املنتجات  -1

 :املنتجات 

 البناء الضويئء والطحالب اليت تقوم بصنع غذاهئا بنفسها فامي بعرف بعملية يه النبااتت اخلرضا :املنتجات. 

 يوية عملياهتا احل زمة ل الال تأأخذ املنتجات غاز اثين أأكسد الكربون من اجلو بوجود أأشعة الشمس واملاء وتنتج سكر اجللوكوز اذلي يزود املنتجات ابلطاقة

 مطلقة غاز الأكسجني.

 خرى د العنارص الأ فة بوجو مث تقوم بتحويل اجللوكوز ا ىل مركبات عضوية معقدة تشمل الكربوهيدرات والربوتينات وغريها تبين هبا أأنسجهتا وأأجزاهئا اخملتل

 أأو من املاء مبارشة.الرتبة  مياهاكلنيرتوجني والفسفور والبواتس يوم والكربيت اليت تقوم ابمتصاصها من 

  ضويئ ة المتثيل الم بعملياللكوروفيل: صبغة خرضاء اللون يف املنتجات ويس تخدم الطاقة الشمس ية ًل متام معلية المتثيل الضويئ، وتعرف النبااتت اليت تقو

 بلوهنا الأخرض.

  ة مثل بكتريايكمييائيشمس عن طريق اخزتال أأو أأكسدة بعض املركبات ال هناك أأنواع من البكترياي حتصل عىل الطاقة بطريقة كمييائية دون حاجة لأشعة ال 

 الكربيت والنيرتوجني.

 ضويةا غري عموادً الاكئنات احلية  تمجيع املركبات الكمييائية واملواد املوجودة يف الهواء واملاء والصخور والرتبة اليت ًل ترتبط بنشاطا. 

  لعضوية.اة يف املادة اخملزتن لأجسام الاكئنات احلية واليت حيفظ فهيا جزء من طاقة اًل شعاع الشميس. ويه الطاقةالكتةل احلية: يه املواد العضوية املكونة 

  اكلغليون الهنديبعض النبااتت العليا اليت ًل حتتوي عىل اللكوروفيل، وًل تقوم بعملية المتثيل الضويئ. 

  بيعي.النبااتت اخلرضاء يه املقومات الأساس ية لأي نظام بييئ ط 

وع يشمل والن. النوعوحدة بناء اجملمتعات احليوية يه 
عىل التاكثر الاكئنات احلية املتشاهبة وراثًيا والقادرة
جناب الأجيال اخملصبة .وا 

ن النوع يتكون النوع من الأفراد ونطلق عىل الأفراد م
نفسه نفسه اليت تعيش يف ماكن واحد يف الوقت

احلية اليت مجيع أأنواع الاكئنات: اجملمتع احليوي.  تعداد
.ا بعًضاتعيش يف منطقة واحدة وتتفاعل مع بعضه

رتبطة مع بعضها أأما النظم البيئية املتشاهبة مناخيًا أأو امل
ساعًا وتعقيًدا ويه أأكرث ات الأقالمي احليوية بعًضا تدعى 

.من النظم البيئية الطبيعية
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 س هتلاكت غذية ويه امل تية التميكن تسمية املنتجات ابلاكئنات ذاتية التغذية عىل خالف الاكئنات اليت تعمتد يف غذاهئا عىل غريها واملسامة باكئنات غري ذا

 واحمللالت.

 :املس هتلاكت 

 .املس هتلاكت: يه الاكئنات اليت ًل تصنع غذاهئا بل تتغذى عىل املنتجات أأو عىل بعضها 

  تصنيف املس هتلاكت ا ىل:يمت 

 الطفيليات املس هتلاكت الثانوية املس هتلاكت الأولية

يه احليواانت اليت تتغذى مبارشة عىل  -

آلكة الأعشاب.املنتجات   وتسمى ابلعواشب أأو أ

 ويه تتفاوت يف احلجم. -

 احليواانت اليت تتغذى عىل املس هتلاكت الأولية.  يه -

 ومس توايت أأعىل. ة أأو رابعيةيوجد مس هتلاكت ثالثي -

آالكت اللحوم أأ  - و تسمى املس هتلاكت الثانوية والأعىل بأ

 اللوامح أأو املفرتسات الضواري.

مس هتلاكت اختيارية: يه اليت تتغذى عىل النبااتت 

 واحليواانت مًعا. مثل الانسان

يه اليت قد تكون نباتية أأو حيوانية واليت تعيش  -

 العائل.داخل الاكئن احلي أأو عليه واذلي يدعى 

تغذى عليه فرتة من الزمان وًل تقتهل بل ا ىل ا ضعافه ت  -

 حبيث ميوت بسهوةل أأو تقتهل املفرتسات دون عناء.

ثال علهيا: ادليدان اكًل ساكرس، الثدييات اكخلفاش، م  -

 احلامول أأو الهالوك.

 :أآالكت الفتات واحمللالت 

  فرازات احليواانت وجثث احليواانيه الاكئنات احلية اليت تتغذى عىل اكلنبااتت امليتة اكلأ  .ةت امليتوراق املتساقطة والأغصان وغريها ا 

 :دودة الأرض، جراد البحر، المنل الأبيض وخنفس اخلشب من الأمثةل علهيا. 

 :ميكن تقس مي أآالكت الفتات ا ىل 

 أآالكت فتات أأولية: يه اليت تتغذى مبارشة عىل فتات الاكئنات امليتة. -1

 اليت تتغذى عىل أآالكت الفتات الأولية.أآالكت فتات اثنوية: يه  -2

 يهنا.مليتة أأو تعف انبااتت رايت والبكترياي واليت تقوم بتحليل أأوراق النبااتت وخشب ال ا الفطة من أآالكت الفتات الأولية حتديداحمللالت: يه مجموعة همم 

 غذاء.صدر للادة ا ىل سكرايت أأحادية تس تطيع امتصاصها مكالتغذية الامتصاصية: افراز الفطرايت والبكترياي أأنزميات هضمية تعمل عىل حتلل امل  

 .الفطرايت والبكترياي يه غذاء لآالكت الفتات الثانوية اكلأوليات وحيدة اخللية 

  عادة املواد  الطبيعية.ا ىل دورهتاحتتل احمللالت املرتبة الثانية يف الأمهية بعد املنتجات يف النظم البيئية الطبيعية؛ لأهنا تعمل املواد ا ىل ا 

 .السالسل الغذائية: السالسل الغذائية والش باكت الغذائية ومس توايت التغذية 

 فسه ميكن أأن لوقت ن ا ويف ي ميكن أأن يتغذى عىل اكئن يح اثينالغذائية: يه مسارات التغذية يف النظم البيئية الطبيعية مهنا أأن الاكئن احل سلالسال

 ذه املسارات ابلسلسةل الغذائية.يتغذى عليه اكئن اثلث ويسمى لك مسار من ه

 النبااتت  الش بكة الغذائية: تشابك أأو تداخل السالسل الغذائية بعضها ببعض. فعىل سبيل املثال تعمتد العواشب يف غذاهئا عىل أأكرث من نوع واحد من

املس توى الغذايئ الأول

(مجيع املنتجات)

املس توى الغذايئ الثاين

 تعمتد املس هتلاكت الأولية أأو العواشب اليت)
(عىل الاكئنات احلية أأو امليتة

املس توى الغذايئ الثاليث 

(بالاكئنات اليت تتغذى عىل العواش)

 مس توايت التغذية
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 والنبااتت وابلتايل تتداخل السالسل الغذائية اخملتلفة مكونة ش بكة غذائية.ويف الوقت نفسه يأألكها العديد من املس هتلاكت الثانوية أأو أآالكت اللحوم 

  املس هتلاكت فنتجات مس توايت التغذية: يه العالقة اليت حتمك العالقات الغذائية يف النظم البيئية، حيث تتعاقب مجيع السالسل الغذائية فتبدأأ ابمل

 ت.فاحمللال

 ئن أأو ايئ ا ىل الاكوى الغذال رئييس للعنارص الغذائية الكمييائية والطاقة اخملزونة من الاكئن احلي أأو املس تخالل أأي خطوة من خطوات التغذية حيدث انتق

 املس توى الغذايئ التايل.

 لبحارعدد املس توايت الغذائية يف النظم البيئية الطبيعية ًل تزيد عن ثالثة أأو أأربعة مس توايت عىل اليابسة وقد تصل اىل مخسة يف ا. 

  زهنا.الاكئنات وو ناس بة مناحليوية: اجملموع اللكي للطاقة اخملزتنة يف كتةل مجيع الاكئنات اليت تشلك ا حدى مس توايت التغذية وذكل بأأخذ عينات م الكتةل 

 نتيجة ذلكل: -

  عن الانتقال من مس توى غذايئ ملس توى غذايئ أأعىل منه.99 – 90يف النظم البيئية القارية تنقص مبقدار وجد أأن الكتةل احلية % 

 وذكل يمت عن طريق: -

 املنتجات ختزتن طاقة اًل شعاع الشميس )طاقة حرارية( بعد حتويلها ا ىل طاقة كمييائية يف الكتةل احلية. -1

 % يف أأفضل احلاًلت.5من الطاقة الشمس ية وميكن أأن تزيد قرابة  %1املنتجات تس تفيد قرابة  -2

 ذى املس هتلاكت الثانويةمن الطاقة اخملزونة يف املنتجات، وعندما تتغ %10عندما تتغذى املس هتلاكت الأولية عىل املنتجات ميكهنا أأن تس تفيد من قرابة  -3

 % عىل شلك حرارة.90من الطاقة اخملزونة يف الغذاء احليواين ويتبدد البايق  %10عىل الأولية، تس تفيد بنس بة 

  كيلو اكلوري عىل املرت املربع يف الس نة يف املراعي؟ 1000000الطاقة الشمس ية تبلغ لو سقطت مكية من 

 كيلو اكلوري. x 1 = %10000 1000000)املنتجات( =  الأعشابطاقة  -1

 لوري.كيلو اك x 10 = %1000)طاقة املنتجات( 10000 = طاقة العواشب اكلأغنام والأبقار عندما تأألك العشب )املس هتلاكت الأولية( -2

 .كيلو اكلوري x 10 = %100)طاقة املس هتلاكت الأولية(  1000طاقة اًل نسان عندما يأألك الأغنام والأبقار )مس هتكل اثنوي( =  -3

ذا: -  ا 

 

 x 1%طاقة املنتجات = الطاقة الشمس ية 

 x 10%طاقة املس هتلاكت الأولية = طاقة املنتجات 

 x 10%طاقة املس هتلاكت الثانوية = طاقة املس هتلاكت الأولية 

 

 يؤ.أأو هرم التب   احليةمبا يسمى هرم الكتةل هذه العالقة بيانيا عن لكام ارتفعنا يف املس توايت الغذائية حيدث نقصان يف الكتةل احلية وميكن التعبري 

  ا ىل أأنسجة   ينتقللاكت ًلمن الغذاء اذلي تأأخذه املس هت زءا كبرياعند الانتقال من مس توى غذايئ ملس توى أأعىل منه هو أأن جسبب نقصان الكتةل احلية

فة اكحلركة اخملتل أأعضاهئا، بل خيرج عىل شلك فضالت وحيرق جزء أآخر منه يف اجلسم حلصول املس هتكل عىل الطاقة الاكمنة فيه ًلس تعاملها يف أأنشطته

 والتنفس وابلهناية يتبدد عىل شلك حرارة ضائعة تنتقل ا ىل احمليط اجملاور.

   س متر م متد عىل مدد هتلاكت تع يف النظم البيئية الطبيعية؛ لأن مجيع املس  اهمم جدعند الانتقال اىل املس توى الغذايئ الأعىل حصول نقصان يف الكتةل احلية

كتلهتا  ا العضوية أأومواده ا لأنوس متوت جوع من املواد العضوية اجلديدة اليت تنتجها النبااتت اخلرضاء )املنتجات(، واليت بدوهنا سينفذ غذاء املس هتلاكت

 حلية سوف تتحطم لتحرير الطاقة اخملزتنة فيعا من أأجل اس تعاملها يف نشاطاهتا احلياتية اخملتلفة.

 لأولية وحترر ىل عنارصها احللها ا  يف الهناية عند موت املنتجات واملس هتلاكت تقوم احمللالت ابلتغذي عىل الكتةل احلية الباقية يف املادة العضوية املوجودة فت

ة اثنية املنتجات مر  يث تقومواملياه السطحية واجلوفية واحمليطات، ح  كمييائية فهيا وتعاد مرة أأخرى ا ىل خزاانهتا الأصلية اكلرتبة والرسوبياتالعنارص ال 

 وبذكل تتشلك دورة مغلقة. وتعيدها كتةل حية جاهزة للمس هتلاكت ابمتصاصها
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  ليت تنبعث ا ىل ا احلرارة اونتج عهن مس توايهتا اخملتلفة فقد اس تعملهتا الاكئنات احلية يف أأثناء حياهتا للمنوأأما الطاقة اليت اكنت موجودة يف الكتةل احلية يف

 الفضاء يف أأثناء معليات التنفس.

 أأهرام التبيؤ: 

  أأعىل منه.هرم التبيؤ: نقصان الكتةل احلية ومكية الطاقة وأأعداد الاكئنات عند الانتقال من مس توى غذايئ ا ىل مس توى غذايئ 

 داد وقليةل الكتةل ا قليةل الأعاكت العليمتثل الأعداد الكبرية من املنتجات ومكية الكتةل والطاقة الكبرية فهيا. أأما مقته الضيقة متثل املس هتلعريضة ال ة الهرمقاعد

 احلية والطاقة

 اه ية يف نفس اجتتةل احل لك مس توى من مس توايت الهرم. ينقص هرم الك هرم الكتةل احلية: تناقص مكية املادة اللكية املوجودة يف أأجسام الاكئنات احلية ل

 نقصان هرم الطاقة. 

 .هرم الأعداد: تناقص أأعداد أأنواع الاكئنات احلية حنو مقة الهرم 

 :العالقات غري الغذائية 

  :لرحيق والثانية لأوىل متتص ازهار فااملتبادةل ما بني احلرشات والأ  ةيه العالقة اليت يس تفيد الك النوعني مبنفعة متبادةل. مثل املنفعظاهرة املنفعة التبادلية

 تتلقح.

 .العالقة التاكفلية: يه العالقة اليت تكون فهيا املنفعة املتبادةل قوية حبيث ًل يس تطيع الاكئنان أأن يعيشا منفصلني 

  وطن جاف معيش يف ت الب. تزود الطحالب ابمللجأأ حبيث تس تطيع أأن ت: يه مثال عىل العالقة التاكفلية ويه تتكون من اكئنني: الفطرايت والطحنياالأش

 الضويئ. لعب أأن تعيش فيه لوحدها، بيامن تزود الطحالب ابلطعام اذلي تنتجه يف معلية المتثيصمن ال

 :العالقات التنافس ية 

  ًل خمتلفة  عيش يف مواطنت يواانت لأن الأنواع اخملتلفة من احل  دراأأن هذا التنافس يعد انيتوقع أأن حيدث تنافس بني احليواانت اخملتلفة للحصول عىل الغذاء ا 

ذا عاشت يف  خملتلفة.الأنواع ابسبب أأمناط احلياة اخملتلفة لهذه   نفس املوطن يكون التنافس حمدودا أأو معدوماوذات أأمناط حياتية خمتلفة. وحىت ا 

  ث ارة أأخرى حيدة ا ىل قمناط احلياتية. عىل سبيل املثال عندما يدخل نوع من قار ولكن ميكن أأن يوجد تنافس عندما تتداخل املواطن أأو يكون لها نفس الأ

 تنافس بني هذا النوع ادلخيل والنوع الأصيل مما يؤدي ا ىل هالك أأحدهام وبقاء الآخر.

  فيه.املوطن: املاكن اذلي يعيش قيه نوع حمدد ويزدهر فيه ويتحدد بفعل مجموعات النبااتت والبيئة الطبيعية السائدة 

 .منط احليوان احليايت: يعين ما يأألك احليوان وأأين ومىت يأألك وأأين جيد املأأوى وأأين يبين العش وهكذا 

 العوامل البيئية غري احلية: 

  تتأأثر النظم البيئية الطبيعية ابلعديد من العوامل الفزيايئية والكمييائية املتداخةل ويه ما تسمى العوامل غري

 احلية.

 اليت تؤثر يف النظم البيئية الطبيعية: العوامل غري احلية 

 -5       الضوء -4 درجة احلرارة        -3 مكية الرطوبة يف الرتبة -2 معدل الأمطار -1

 احلرائق -6 الرايح

 التضاريس -9 العنارص الكمييائية الغذائية -8 درجة امحلوضة وامللوحة -7

  املائية:العوامل غري احلية اليت تؤثر يف النظم البيئية 

 العنارص الكمييائية الغذائية -3 درجة حرارة املاء -2 امللوحة )املاء العذب مقابل املاء املاحل( -1
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 معق املاء وعكورته )مكية الضوء اليت تصل لقاع احمليط( -6 التيارات البحرية -5   غرين(  املواد املكونة لقاع البحر )خصور أأو رمل أأو  -4

  للعوامل البيئية غري احلية:مدى حتمل الاكئنات 

  ذا تدىن هذا العامل أأو ارتفع أأصبحت حياة ن . لكنه ل كربلاكئن يفاالظرف )العامل( الأمثل: هو مقدار العامل اذلي يؤمن احلياة املثىل ذلكل الاكئن. ا 

ذا اكن تغريا جذراي زايدة أأو نقصاان ًل ا   .ميوت ا 

  ا:يانيميكن متثيل هذا املفهوم ب 

 م.20: درجة احلرارة املثىل يه نقطة مقة املنحىن حيث عدد أأفراد ذكل النوع تكون أأكرب ما ميكن يف مثالنا تساوي درجة احلرارة -1

 م.32-10املدى الأمثل: يف مثالنا يقع بني   -2

 م.38و 3مدى التحمل: هو اجملال اللكي اذلي يس تطيع النبات أأن يعيش فيه وهو يرتاوح ما بني  -3

 م يه احلد الأعىل للتحمل(38م يه احلد الأدين و3) د احل العلوي والسفيل مدى التحملهناييت التحمل: املقتان عن -4

  م.28و 32م وما بني 10و 3مناطق الاهجاد: يه درجات احلرارة الواقعة ما بني املدى الأفضل وهناييت التحمل السفيل والعليا أأي ما بني  -5

 :قانون العوامل البيئية احملددة 

 عاقة كبرية يف منو الاكئن منوا طبيعياالعامل الفزياييئ أأو الكمييايئ أأو احليوي اذلي يؤدي ا ىل العامل احملدد: هو ذكل غريات الأخرى فر مجيع املتمع تو  حىت  ا 

 الالزمة لعيش ذكل الاكئن. 

  فسا ل احملدد مناكون العاميومهنا أأيضا أأن لكون للعوالق البحرية،  أأو زايدة وعنارص الفسفور والس ياحملددة غري العضوية املاء نقصاانومن أأمثةل العوامل

ة عوامل الواقعتتعد ال أأخرى ميكن أأن، ومن انحية ة اذلي يكون العامل احملدد حيوايا من نوع أآخر. كام هو احلال يف احملاصيل الزراعيطبيعيا أأو مفرتس

ؤئر لواثت اليت تمثل امل بابلتأأثري املتدائوت وتسمى هذه احلاًلت ا للاكئن احلي قد يصل به ا ىل املتحمل الأمثل فتتضافر مسببة ا هجادا كبري خارج مدى ال 

 عىل الاكئن احلي فتجعهل عرضه للمرض أأو للهالك.

  :نشأأة النظم البيئية الطبيعية 

 :من العوامل اليت تتحمك يف نشأأة النظم البيئية 

 املناخ: -1

  حتدث يف أأثناء فرتة زمنية قصرية.الطقس: مجموع التغريات يف حاةل اجلو )درجة احلرارة والهطل( اليت 

 )وخيتلف املناخ من منطقة لأخرى تبًعا لتغري ا مثل الفصول والس نني والقرونيف أأثناء فرتة زمنية طويةل نسبي املناخ: حاةل الطقس ) معدل احلرارة والهطل .

 درجة احلرارة والهطل.

  ا لأس باب عدة ويه:تبعتتغري درجة احلرارة عىل سطح الأرض 

سقوط الشمس: اليت يه بدورها اتبعة خلط العرض عىل سطح الأرض، حيث أأن درجة احلرارة تتناقص من زاوية  -1

 خط الاس تواء حنو العروض الأعىل.

 ا للوقت من اليوم: فهيي أأعىل يف منتصف الهنار.تتغري احلرارة تبع -2

فصل الش تاء عن ا للفصل من الس نة: حسب ميل دوران الأرض قراب يف فصل الصيف أأو بعدا يف تتغري تبع -3

 الشمس.

 م ارتفاعا. تبعا ذلكل تتغري أأنواع النبااتت.1000درجة مئوية للك  6.5التضاريس: تنقص درجة احلرارة مبعدل  -4

 :الهطل متفاوت من منطقة لأخرى 

 مس/س نة يف بعض املناطق الاس توائية واملومسية. 400برتاوح ما بني الصفر يف بعض الصحاري ا ىل أأكرث من  -1

 طوال العام اكملناطق الاس توائية أأو قد يسقط خالل شهور الصيف فقط اكملناطق املومسية. يث يسقط بشلك متساو التوزيع: حي -2
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 زيايئية ف تنشأأ ظروف ا ذلكلتبعو يف املناطق اخملتلفة.  التباين يف املناخ السائدمطار وأأوقاهتا مما يسبب ا ما حيدث تداخل بني درجات احلرارة ومكية الأ غالب

 متباينة تؤدي ا ىل نشأأة أأمناط خمتلفة من النظم البيئية.وكمييائية 

 :الصحاري -3  املراعي -2  الغاابت -1  الأنظمة البيئية الرئيس ية 

 .مكية الامطار الس نوية يه العامل احملدد لهذه الأنظمة البيئية 

ذا تدنت مكية الأمطار ا ىل 110نظام الغاابت حيتاج  - نتيجة ذلكل تستبدل تعرضت نبااتت الغابة لال هجاد. و مس/الس نة  75مس/الس نة عىل الأقل، ا 

 مس/س نة. 25أأجشار الغابة ابلأعشاب اليت تبلغ هناية حتملها السفىل 

ذا قلت مكية الأمطار عن ذكل متوت الأعشاب وتستبدل ابلنبااتت الصحراوية اكلأنواع اخملتلفة من الصبار اليت ميكن أأن  - ذا ت ا  وفرت مكية تعيش ا 

 مس/س نة.10ا ىل  5ما بني وح من الأمطار ترتا

 ؟ماذا عن دور درجة احلرارة 

 تعمل عىل حتديد نوع الاكئنات احلية بداخل النظام البييئ الواحد. -1

ملناطق سود يف امثال عىل ذكل: أأن أأنواع الأجشار ذات الأوراق العريضة دامئة اخلرضة ًل تس تطيع أأن تتحمل درجات حرارة التجمد، فذلكل ت  -

 الاس توائية أأو املدارية. 

ر يف فصل الأجشا ق هذهأأما يف املناطق اليت حيدث جتمد جتمد املاء فهيا يف فصل الش تاء، فتسود الأجشار املتساقطة الأوراق. ا ذ تسقط أأورا -

 اخلريف ليك تتحمل درجات حرارة التجمد يف الش تاء التايل.

ا والصيف ال وقاس يالأجشار الصنوبرية ذات الأوراق اًل برية اليت تس تطيع حتمل ظروف الاجنامد تسود يف املناطق اليت يكون فهيا الش تاء طوي -

 قصري.

  :التندرا 

  لحصول رتبة معيقا لرتاق التجمد طبقة الرتبة السفىل طول العام مما مينع منو الأجشار لأن جذورها ًل تس تطيع اخحتدث يف مناطق الاجنامد الس نوي ادلامئ ت

 امئ.امد ادلعىل العنارص املغذية ولكن تمتكن بعض أأنواع الأعشاب والنبااتت املزهرة الصغرية من المنو يف الرتبة العليات فوق مناطق الاجن

  احلرارة يستبدل نظام التندرا بنظام الثلج ادلامئ والغطاء اجلليدي.عند اس مترار اخنفاض درجة 

 املناخ احملدود والعوامل غري احلية الأخرى: -2

 .املناخ احملدود: الظروف املناخية اليت تسود موقعا حمددا من املنطقة اللكية 

  حدرات وق املنفية من أأشعة الشمس أأكرب من تكل اليت تقع مثال عىل ذكل: تس تقبل املنحدرات املقابةل للجنوب يف نصف الكرة الأرضية الشاميل مك

 الشاملية. وابلتايل املنحدرات اجلنوبية أأكرث دفئا وجفافا من الشاملية.

 :يؤثر املناخ احملدود عىل العوامل غري احلية اليت تؤثر يف الأنظمة البيئية ويه 

 نوع الرتبة عىل سطح الأرض .1

الرطوبة ابلتايل  مكية أأكرب منمحلراء ب حتتفظ بمكية قليةل من الرطوبة )أأو مياه الرتبة( بيامن حتتفظ الرتبة الطينية أأو الرتبة امثال عىل ذكل: الرتبة الرملية اليت  -

 ختتلف أأنواع النبااتت.

 مقدار احندار سطح الأرض:  .2

 لأعشابء بعض ا ًل تمنو فهيا الأجشار ابس تثنامثال عىل ذكل: املنحدرات الشديدة ًل تتكون فهيا الرتبة بسبب الاجنراف بفعل اجلاذبية وابلتايل -

 متتاز املناطق ذات الاحندار القليل أأو املس توية برتبة مسيكة نسبيا وابلتايل ميكن أأن تمنو فهيا الأجشار. -

 العوامل احلية:  -3

 حلية اىل صياغة شلك النظام البييئميكن أأن تؤدي العوامل ا. 
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 ذا اكنت مكية الأمطار اكفية لمن75قط الأمطار فهيا مبعدل يزيد عىل مثال: ًل تعيش الأعشاب يف املناطق اليت تس و الأجشار فال تتاح مس/س نة. ولكن ا 

 الفرصة للأعشاب. 

 .العامل اذلي حد من منو الأعشاب هو املنافسة مع الأجشار الأطول 

 العوائق الطبيعية: -4

 ذكل النوع عبورها.  هو وجود عائق طبيعي مثل احمليط أأو الصحراء أأو سلسة جبلية ًل يس تطيع 

  فهيا. أأو اجلزر املعزوةل خمتلفة عن بعضها البعض من أأن املناخ نفسه يسودتباعدة امل تكون الأنواع اليت تشلك اجملمتعات يف القارات 

 .هذا يؤدي ا ىل بعض الاختالفات بني النظم البيئية املتباعدة 

 :اتزان النظم البيئية واختاللها 

  س نة وهو مزتايد مع  نوع يف لك 17500نشاطات اًل نسان اخملتلفة. فقدان التنوع احليوي بفعل نشاطات اًل نسان يبلغ حاليا ازداد معدل الانقراض بسبب

 الزمن.

 :نشاطات الانسان اليت تؤدي اىل الانقراض 

 غيري مناسيب مياه البحريات والأهنارت  -4القضاء عىل احليواانت املفرتسة     -3      ادخال أأنواع غريبة اىل النظم البيئية الطبيعية -2 التلوث -1

 دمري النظم البيئية الطبيعية من اجل اس تعاملها يف العمران.ت -7ر     الصيد اجلائ -6ة مكيات املغذايت الكمييائية اليت تصل اىل البحريات      زايد -5

  حلية.لبيئية غري العوامل ابني لك نوع وبني االنظام البييئ مزتن ديناميكيا أأي أأنه يوجد اتزان بني تعداد الأنواع اخملتلفة اليت تعيش فيه واتزان أآخر 

  الطبيعية هو اتزان يف الساكن:اتزان النظم البيئية 

  ويه مجموعة متاكثرة من أأفراد النوع. تعداديعيش لك نوع يف النظم البيئية عىل شلك 

 ليك يس متر اس تقرار أأي نظام بييئ خالل فرتة زمنية طويةل، جيب أأن يبقى لك نوع من الأنواع اثبتا يف العدد والتوزيع اجلغرايف. 

 ة.ع معدل الوفاملوًلدة ة اتزان معدل ايمت ذكل عندما يتساوى معدل التاكثر مع معدل الوفيات. وتبعا ذلكل تعمتد مشلكة اتزان النظم البيئية عىل مشلك 

 :اًل خصاب الاكمن مقابل املقاومة البيئية 

  :املعافاة )فرص النجاة( -2 ب الاكمناًل خصا -1يعمتد تاكثر اجملمتعات عىل عاملني هام 

 با.وع تقري ف وهو خمتلف للك ناًل خصاب الاكمن: عدد النسل )مواليد وبيوض وبذور وحبوب لقاح( اليت ميكن لنوع ما أأن ينتجها يف أأحسن الظرو 

 لأسامك.، أأو قد يكون يبلغ املاليني للعديد من النبااتت أأو الالفقارات أأو اتمثال: قد يكون أأقل وًلدة واحدة يف الس نة لبعض الثدييا 

  وهذا حيدد عدد الأجيال القادمة.املعافاة: جناة الصغار أأوًل لتصبح جزءا من التجمعات القابةل للتاكثر 

  بني اًل خصاب الاكمن واملعافاة:الفرق 

لتجمع اًل أأن زايدة لأسامك ا  الأسامك تضع أأعدادا كبرية من الأبيض لأن فرصة جناهتا أأو معافاهتا قليةل جدا فعىل الرمغ من اًل خصاب الاكمن العايل ل -

العالية أأو  جناهتا املواليد بسبب نس بة السميك ميكن أأن تكون صفرا بسبب اخنفاض املعافاة ويف حاةل القرود جند أأهنا تضع عددا حمدودا من

 معافاهتا العالية.

  :من العوامل اليت تتحمك يف منو اجملمتعات ويف توزيعها اجلغرايف 

 مقدرة احليواانت عىل الهجرة أأو البذور عىل الانتشار ا ىل أأماكن سكن أأخرى -1

 القدرة عىل التكيف وغزو أأماكن سكن جديدة -2

 طرق ادلفاع اخملتلفة -3
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 الظروف الصعبة والأمراض طرق مقاومة -4

 ثىل هل.روف امل انفجار يف أأعداد التجمعات: عندما يكون المنو للتجمعات أأس يا كبريا حيث توجد ا ماكنية للك نوع أأن يزيد اعداده اذا توفرت الظ 

  .اندرا ما حيدث انفجار يف الأعداد بسبب العوامل احلية غري احلية اليت تعمل عىل تقليل أأعداد التجمعات 

 املفرتسات والطفيليات واملنافسات وقةل الطعام. ة: وامل احليالع -

 املغذية. ونقص العنارص الكمييائية pHالعوامل غري احلية: درجة احلرارة والرطوبة )مكية املاء( والضياء امللوحة ودرجة امحلوضة  -

  التجمعات.املقاومة البيئية: حمصةل مجيع العوامل احلية وغري احلية اليت حتد من زايدة أأعداد 

 .نواع يعد اثبتا اىل حد كبري لأنه يعمتد عىل الصفات الوراثية للنوع ولكن اذلي يتغري هو املعافاة  اًل خصاب الاكمن للأ

  ملقاومة ال لقاس ية. تقللظروف اليف الفرتات الأوىل من المنو تكون الأفراد أأكرث عرضة لالفرتاس أأو املرض أأو لقةل الطعام أأو املواد الغذائية، أأو املاء، أأو

 البيئية من املعافاة.

 ذا اكنت املعافاة تساوي مس توى التبديل )أأي أأهنا تكفي لتعويض النقص من خسارة الأفراد البالغني(، فا ن جحم التجمع سيبقى اث  بتا.ا 

 .ذا اكنت املعافاة غري اكفية لتعويض النقص يف أأعداد التجمع فا ن التجمع سينقص  ا 

 :التعاقب البييئ 

 وهذه الاضطراابت قد تكون طبيعية اكلعواصف واحلرائق.  ق الطبيعية اىل اضطراابت )أأو تغريات سلبية(تتعرض املناط 

 .تكيفت الاكئنات احلية مع الاضطراابت اذلي ميكن للبيئة أأن تس تفيد من هذه التغريات السلبية عىل املدى الطويل  

 يامن تزداد ب مراض ،  مل تتعرض للحرائق قد تضعف فتصبح معرضة للآفات احلرشية والأ للحرائق الطبيعية عدة فوائد مهنا: أأن الأجشار يف الغاابت اليت

 مقاومة النبااتت املتبقية بعد احلرائق لهذه الآفات والأمراض.

 .التعاقب البييئ: الانتقال املنظم من جممتعات حيوية معينة اىل جممتعات حيوية أأخرى 

 لثالث.احمل أآخر تدرجييا مع الزمن وهذا الثاين حيل حمهل اثلث وقد حيل جممتع رابع حمل  ما حيدث خالل التعاقب هو أأن حيل جممتع حيوي 

 لعيش مجموعة مناس بة يمكن سبب حدوث التعاقب البييئ يف التغري اذلي يطرأأ عىل البيئة الطبيعية بفعل منو اجملمتع احليوي نفسه، حبيث تصبح املنطقة 

 ل تناس با مع اجملمتع احليوي احلايل أأي اذلي اكن أأصال.جديدة الأنواع. ويف الوقت نفسه تصبح أأق

 .اذلروة البييئ: يه املرحةل اليت يس تقر هبا التعاقب البييئ ويمت الاتزان ما بني مجيع الأنواع والبيئة الطبيعية 

  :جممتعات اذلروة: يه التجمعات احليوية املس تقرة )أأو الناجضة( وميتاز نظام اذلروة بأأنه 

 يظهر درجة عالية من الانتظام -4   غين ابملواد الغذائية والعضوية -3   ذو تنوع حيوي عال -2 عالية للتأأثريات السلبيةذو مقاومة  -1

 زاةل أأنواع قدمية من الن ذا ما حدثت تغيريات جذرية يف املناخ أأو دخول أأنواع جديدة أأو ا   ييئ.ظام الب حىت أأنظم  اذلروة قد تتعرض للتغري ا 

 ذا ما قورن ابلتغري يف املراحل الأوىل من التعاقب البييئ حيث قةل التنوع احليوي. التغري يكون بطيئ  ا يف أأنظمة اذلروة ا 

  :تعاقب بييئ اثنوي -2 تعاقب بييئ أأويل -1يوجد نوعان للتعاقب البييئ 

 التعاقب البييئ الثانوي التعاقب البييئ الأويل

 :متع ل من جم حية للمنطقة مث الانتقا معلية الغزو الأولية لاكئنات يه التعاقب الأويل

 .حيوي اىل اجملمتع التايل

 غابة طاة بمثل: غزو الأنواع النباتية التدرجيي لصخور جرداء حىت تصبح يف الهناية مغ

 تتبع لنظام بيئة اذلروة. 

 

  زاةل الغطاء النبايت من منطقة ما بفعل احلرائق أأ صري لأعاا وحيدث هذا التعاقب عند ا 

ًل من الرتبة  ن أأو الفيضاانت أأو حىت بفعل البرش وأأصبحت املنطقة جرداء ا   لنظامافا 

ن ة ولكالبييئ اجملاور للمنطقة ميكن أأن يعاود تدرجييا خالل مراحل حمددة ومتعاقب

 ليس جفائيا.

 ما يظهر يف املنطقة اخلالية من الغطاء النبايت هو أأنواع ختتلف عن تكل اليت  أأول

اكنت تعيش من قبل وغالبا تكون من احلشائش اليت تس تطيع العيش يف الظروف 
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  ظهر ت بعض أأنواع الطحالب ميكن أأن تتكيف مع هذه البيئة وتسمى أأول الأنواع اليت

 الطالئع.يف املنطقة 

 الصعبة مثل قةل املاء والظل ودرجة احلرارة املرتفعة. 

  ذكل بعد ذكل تظهر الأعشاب واحلشائش الأطول اليت حتل حمل الأقرص ويعقب

 ع اليتظهور الأجشار الأطول. مما يؤدي اىل تكون غابة من الأجشار ختلو من الأنوا

 ظهرت أأوًل وتصل اىل جممتع اذلروة.

 :التعاقب الأويل 

 غرية جدا صب لقاح ويوجد لهذه الطحالب حبو  .بعض أأنواع الطحالب ميكن أأن تتكيف مع هذه البيئة وتسمى أأول الأنواع اليت تظهر يف املنطقة الطالئع

ذا دخلت يف حاةل ميكن ان تس تقر وتلقح يف الشقوق الضيقة يف الصخور.  لس بات. اويه رسيعة المنو ابًل ضافة اىل قدرهتا عىل حتمل اجلفاف ا 

 وضا هيي تفرز محف  ر.ة الصخو ات الرتبة املتكونة يف جويمع ا ضافة أأي مكية ولو قليةل من املياه، تمنو الطحالب وتشلك يف الهناية حصرية تعمل عىل جتميع حب

ذابة الصخور حتهتا وحتويلها تدرجييا اىل تربة  . عضوية تعمل عىل ا 

 طح الصخور. سا فوق عند حتلل الطحالب نفسها تنتج مواد عضوية تشرتك يف تكوين الرتبة وبذكل تتكون طبقة رقيقة من الرتبة تعمل الطحالب عىل تثبيهت

 ها تشلك ماكان مناس با لتجمع بذور النبااتت الأكرب والاحتفاظ ابملياه الالزمة لمنو هذه النبااتت.وهذه بدور

 و فهيا. بعدها غرية من المنار الصبمنو هذه النبااتت الكبرية مث حتللها بعد موهتا تتتوفر املادة العضوية الالزمة لتكون طبقة أأمسك من الرتبة حيث تمتكن الأجش

 لكبرية مشلكة يف الهناية الغابة اليت تتبع لنظام اذلروة.تمنو الأجشار ا

  ( والشجريات الطالئع)أأثناء ظهور النبااتت الكبرية ومنوها يؤدي سقوط أأوراقها وأأغصاهنا ابًل ضافة اىل جحهبا لأشعة الشمس ايل القضاء عىل الطحالب

 الصغرية.

  نزًلقات ية، أأو الاالأرض حيث توجد الصخور اجلرداء املتكونة بفعل الطفوحات الرباكن ميكن حدوث التعاقب البييئ الأويل يف أأماكن متعددة فوق سطح

 الأرضية أأو الزحف اجلليدي، أأو تكون اجلزر الرباكنية أأو حىت احلث الاكمل لغطاء الرتبة أأو فوق كثبان رملية.

  ماكنيات املوقع خمتلفة ابلنس بة لل  يت.لتعاقب النباايصاحب  حيواانت، فيحدث تعاقب عىل أأنواع احليواانتخالل مجيع مراحل معلية التعاقب النبايت تصبح ا 

 :التنوع احليوي خالل التعاقب البييئ 

 .متتاز املراحل الأوىل من التعاقب البييئ بظهور أأنواع متعددة من النبااتت 

  ذ تظهر أأنواع متعددة من تبلغ مقة التنوع احليوي يف املراحل الوسطى من التعاقب البييئ ا 

 جشار خمتلفة احلجم فمتتاز الغابة حبزم متعددة من أأنواع الأجشار اخملتلفة.الأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمتىن لمك لك التوفيق.


