
 

 

 
  

  
  

  



  
 

  

  

 الفصل األول

 األرض واألخطار البيئية الطبيعية 

 **تسخير األرض لعيش اإلنسان**

 كيف نشأت الشمس والكواكب التسعة المحيطة بها ؟ ❖
ة مكونة من غابات وغبار كوني . وقد نشا في مركز السديم دوامة  عن طريق سحابة سديمي نشأت الشمس ✓

السديم نحو داخله فيما يعرف باالنكماش الجذبي ، ثم استمر انكماش السديم فازداد كبيرة ادت الى تدافع مادة 

 الضغط والحرارة في 

 جوفه الى ان بلغا ما يكفي لبدء تفاعالت نووية أشعلت الهيدروجين  فأضاءت شمسنا الوليدة.  ✓
 عن طريق دوامات صغيرة جدا في اطراف السديم . نشأت الكواكب التسعة ✓

 

 عرف االنكماش الجذبي: ❖

 هو نشوء دوامة كبيرة في مركز السديم مما أدى إلى تدافع مادة السديم نحو داخله . ✓

 

 .  : تعد الكواكب أجساًما باردة غير مضيئةعلل ❖

ونظرا لصغر حجم السديم المكون لهذه الكواكب لم تصل درجة حرارة جوفها مبلغا كافيا لبدء التفاعالت   ✓

)وذلك ألن أغلبية المادة السديمية استهلكت في نشأة النووية فبقيت  الكواكب اجساما باردة غير مضيئة 

 .الشمس (

 

 كم يبلغ عمر األرض ؟  ❖
 بليون سنة. 4.6يبلغ عمر األرض ✓

 

 مصدر مياه البحار والمحيطات وهل نشأت تدريجيًا ام دفعة واحدة )صح وخطأ(؟ما هو  ❖
 مصدرها هو بخار الماء المصاحب لالندفاعات البركانية، وقد نشأت تدريًجا  وليس دفعة واحدة . ✓

 

 تنقسم الكواكب التسعة الى نوعين : ❖
 كواكب أرضية : هو كواكب قريبة من الشمس.  .1

 يدة عن الشمس .كواكب غازية : هي كواكب بع .2

أساس تصنيفها هو قربها وبعدها عن الشمس أدى إلى تغير في قوامها فأصبحت إما أرضية صلبة قريبة من   ✓

 ) معلومة إثرائية (  الشمس أو غازية بعيدة عن الشمس

 

 

 



  
 

  

  

 سبب تصنيف الكواكب التسعة )كواكب المجموعة الشمسية(: ❖
 ان األرض والكواكب القريبة من الشمس قد خضعت في اثناء نظرا ألن الشمس تنتج الرياح الشمسية ، يبدو  ✓

التي طردت بعيدا الغازات  المكونة للسديم وبقيت العناصر االكثر   الريح الشمسيةتكاثف سديمها االولي لفعل 

 .  )كيفية نشأت األرض (ثقاًل وكذلك دقائق الغبار الكوني التي تجمعت فشكلت األرض الصلبة او الصخرية
 

   كيفية ظهور األ كسجين ( ؟ ٥،٦الغالف الجوي )  كيف تشكل ❖

 تشكل تدريًجا ، حيث أن الرياح الشمسية قد طردت الهيدروجين من السديم الذي كون األرض في اثناء  تكاثفه.  .1

ثم جاءت مرحلة النشاط البركاني الشديد التي دفعت بكميات كبيرة من الغازات الى جو األرض و اهمها بخار    .2

 الماء الذي هطل مكونا مياه البحار. 
كبريتيد الهيدروجين واألمونيا واألرغون والهيليوم والنيتروجين   أصبح هواء األرض مكونا من غازات مثل .3

 .وغيرها
 ود في هواء األرض فكان جو األرض مرجعا او مختزال                                        االكسجين الحر غير موج  .4
)اذا لم يكن في غالف األرض ما يمنعها من  االشعة فوق البنفسجية تنفذ و تصل الى سطح األرض  كانت .5

ماء مثال  محررة ذرات وقد فككت او تفاعلت هذه االشعة عالية  الطاقة بعض أكاسيد الغازات كبخار ال الوصول(

)ولهذا السبب كانت   غير ان هذا االكسجين الحر كان يستهلك بسرعة من الغازات المختزلةاالكسجين الى الجو 

 .سميت هذه المرحلة مرحلة التمثيل الكيميائي  مساهمتها جدا ضيئلة في إنتاج االكسجين  الحر (

مليون سنة بدأت كائنات حية وحيدة الخلية كالبكتيريا بالوجود على األرض هذه الكائنات وذلك ألنها   3500قبل  .6

كائنات بدائية الهوائية ال تحتاج االكسجين الحر في عيشها  بل تأخذه من عمليات كيميائية، غير ان اهم ما 

الجو لتصنع غذائها في عملية التمثيل الضوئي و تطلق  كانت تقوم به انها كانت تأخذ ثاني اكسيد الكربون من 

االكسجين الحر. ادى وجود االكسجين الحر في هواء األرض الى بعد حين الى ظهور الكائنات الحية التي تحتاج  

 )في البداية ظهرت كائنات ال فقارية ثم فقارية ثم الثدييات ثم اإلنسان ( . االكسجين. 

 

نتج عنها تكوين خامات المعادن كالحديد والفضة  عمليات جيولوجية  الطويل قد شهدتاألرض عبر تاريخها  ❖

 كالبترول والغاز والفحم الحجري.  مصادر الطاقة األحفوريةوالذهب  والرصاص والماس والفوسفات وتكونت 

 

…………………………………………………………………… 

 **بنية األرض وأغلفتها**

 

 : )أنظمة( أغلفةأواًل : تقسم األرض إلى خمسة   ❖
 الغالف الصخري . .1
 التربة . .2
 الغالف المائي . .3
 الغالف الحيوي . .4
 الغالف الجوي . .5

 

  



  
 

  

  

 الغالف الصخري : .1
 
 يسمى الجزء الخارجي الصلب والهش من األرض .  ✓
 كم  120- 100ويبلغ سمكه  ✓

وقيعان   القاراتوينقسم الى عدد من الصفائح االرضية التي هي في حركة دائمة مستمرة ينشأ عنها :  ✓

 المحيطات والسالسل الجبلية وهي مسٔوولة عن حدوث الزالزل والبراكين
ويسفل هذا النطاق الصخري الصلب نطاق لدن ضعيف متغيرالسماكة وموقعه في ستار االرض العلوي يسمى  ✓

 ع الغالف المائ
 

 التربة : .2
 
 تعلو النطاق الصخري   ✓
 وهي طبقة رقيقة من الفتات الصخري الناتج عن التجوية والتعرية التي تتعرض اليها صخور القشرة االرضية  ✓

 

 الغالف المائي : .3
 
أول غالف تشكل على سطح األرض  هو الغالف المائي ، وكانت مياه البحار والمحيطات في البداية مياه عذبة   ✓

،لكن فيما بعد عندما تفاعلت مياه األمطار مع الصخور وما أدى إلى ذوبان األمالح اكتسبت هذه المياه  حلوة 

 العذبة الملوحة .

 يضم جميع انواع المياه التي تغطي   ✓
 سطح الكرة االرضية كمياه االنهار والبحيرات  والمستنقعات والبحار والمحيطات والجليديات والمياه الجوفية  ✓

 % من مساحة األرض 71المياه تغطي 

 %3.5تمتاز مياه المحيطات بملوحتها التي تصل 

 

 الغالف الجوي )الغازي( : .4

 
 يمتد هذا الغالف من بضعة امتار تحت سطح االرض في بعض المواقع الى مئات الكيلومترات فوق سطحها .  ✓
% +  0.03 اكسيد الكربونثاني و 0.90%  واألرغون% 21 واألكسجين% 78 النيتروجينيتكون من غازات  ✓

 .والهيليوم  النيونقليل من الغازات الخاملة مثل 

 

 الغالف الحيوي :  .5
 
 يشمل جميع اصناف اشكال الحياة االرضية في المياه والغالف الصخري والتربة والهواء  ✓

عملية التمثيل  يصل عدد اصناف الحياة على سطح االرض الى اكثر من أربعة ماليين صنف يعتمد معظمها على  ✓

 الضوئي .

 .   H,C,O,Nهو ٪ ٩٩  ✓



  
 

  

  

 - ثانيًا : بنية األرض: ❖
 

 ( :(crustالقشرة األرضية    .1
 يتكون من صخور ذات كثافة قليلة نسبيًا .  •

 تحت المحيطات  البازلت، و  كم ( ٣٥)السمك : تحت القارات  الغرانيتاشهر مكوناتها  •

 . ( كم   ٣٥ —  ١٠أي يتراوح سمكها من )< ——كم (  ١٠)السمك :  •

 مكوناتها في غالبيته معادن سليكاتية.  •

 ( : Mantelالستار/ الوشاح )  .2
 معظم مادة األرض توجد في هذا النطاق . •

 كم  ٢٩٠٠تبلغ سماكته  •

 كم . ٢٩٠٠ — ٧٠٠من  سفليكم ،، وستار  ٧٠٠حتى عمق  علوييصنف إلى ستار  •

 الحد الفاصل بين القشرة األرضية و الستار .  سطح موهو :  •

 ( :Coreاللب / النواة )  .3
 كم   ٣٤٠٠يبلغ سمكه  •

 في طبيعته .   سائلاللب الخارجي وهو  -1 يقسم ٕالى جزئيين: •

 . اللب الداخلي وهو صلب في طبيعته ويتكون من الحديد والنيكل  -2                      

 

…………………………………………………………………… 

 **األخطار البيئية الطبيعية **

 -أواًل : أخطار الزالزل :

 

هو اهتزاز لألرض ناجم عن التحرر المفاجئ للطاقة ،اذا تجاوز حد مرونة الصخر تحدث الهزة   : الزلزال  ❖

 .األرضية 
 النقطة التي يبدأ فيها التكسر في باطن االرض .  : بٔورة الزلزال ❖
 يمثل أقرب نقطة على سطح االرض من البٔورة.:  مركز الزلزال  ❖
 جهاز يستخدم لرصد االهتزازات الزلزالية وتسجيلها .  :  السايزموغراف  ❖
 :  العوامل التي يعتمد عليها احتمال تعرض منطقة لحدوث الزالزل المدمرة  ❖

 السرعة النسبية لحركة الصفائح المتجاورة.    ✓
أنواع الحركات بين الصفائح : أما متباعدة ،او  نوع العالقة بين حركتي الصفيحتين المتجاورتين ،،،  ✓

 متقاربة )تصادمية ( ، منزلقة .  

 

 علل : حظيت الزالزل باهتمام بني البشر . ❖
فالصين مثال خسر في القرون الخمسة  لهول ما توقعه بهم وبممتلكاتهم من خسائر فادحة،،  ✓

 الماضية ما يزيد عن مليون انسان 
 والغموض والعنف التي تميز الزالزل هو السر وراء االهتمام ولعل عناصر المفاجأة   ✓



  
 

  

  

 : تختلف الزاللزل في خاصيتين هامتين  ❖
 

A.  : قوة الزلزال و مقداره 
 

)يتدرج من درجة   مقياس رخترباستخدام  )من بؤرة الزلزال( تشير الى كمية الطاقة المتحررة منه •

 . درجات (  ٩واحدة إلى 

درجة على   3.4الف طن من المتفجرات فنتجت هزة بمقدار  11فجر جبل دفعة واحدة باستخدام  مثال : •

 مقياس رختر  

وهو مسٔوول لوحده عن   1960عام  تشيليدرجة، وهو حصل في  8.6زلزال سجل فعليا  قوة اكبربلغت  •

 على االرض خالل القرن المنصرم.  ربع كمية الطاقة الزلزالية المفرغة

مرة طاقة الزلزال ذي الرقم  ٣٠من خصائص مقياس ريختر ،، طاقة زلزال ذي رقم معين تساوي  •

 .  5مرة من زلزال  30اقوى  6زلزال  ،، مثال :االدنى منه 

 

B.  : شدة الزلزال 
 

 يعبر عن كمية الدمار الذي يخلفه الزلزال. •

)وتتدرج هذه المقاييس من درجة واحدة الى  مقياس ميركاليتقاس الشدة بمقاييس وصفية اشهرها  •

 .اثنتي عشرة درجة( 
 

 :  األمواج الزلزالية ❖
i. ( الموجات األوليةp waves : ) 

 اول الموجات وصوال لمحطة رصد الزالزل •

 تسمى أيًضا باألمواج التضاغطية . •

 الصخور ستة كيلومترات في الثانيةأسرع الموجات معدل سرعتها في  •

 طريقة االنتشار : تضاغطية ) زنبرك (   •

 تنتقل حد سواء في الصخور الصلبة والموائٔع  •
 

ii. ( الموجات الثانويةs waves  : ) 

 تصل بعد الموجة األولية  •

 تسمى أيضا بأمواج القص  •

• Vp = 1.73 Vs 

 طريقة االنتشار : على شكل أمواج   •

 تنتقل في الصخور الصلبة فقط لذلك لن نرصدها في الموائع والسوائل . •

 أكثر األمواج تدميًرا   •
 



  
 

  

  

iii. ( الموجات السطحيةsurface waves : ) 

 تصل بعد الموجة الثانوية . •

 تنتقل قرب سطح االرض حيث تتالشى في األعماق . •

 وتتميز بقدرتها التدميرية الكبيرة ،، حديث أنها تعد األشد فاألسد تدميًرا   •

 منها موجات رالي ولف . •
 

 :  األخطار البيئية للزالزل ❖

 
 حركة األرض وتصدعها  .  (1
 الزاللزل الرادفة . (2
 الحرائق .  (3
 اإلنزالقات األرضية.  (4

 الفيضانات والتسونامي . (5
 التغيرات في مستوى سطح األرض . (6

 

 :  التنبؤ بالزالزل ❖
 إما تنبؤ على المدى البعيد ،،أو على المدى القصير . ✓

 

 :  االحداث المهمة والمٔوشرة على حدوث زالزل ❖

 

حدوث عمليات رفع للصخور او زيادة في ميلها بالقرب من صدع ما او حدوث تشققات طفيفة   •

 وتشوهات .

 حدوث زالزل سالفة . •

 الجوفية .التغيرات في ضغط المياه  •

 انبعاث غاز الرادون . •

 التغيرات في الموصلية الكهربائية للصخور . •

 السلوك الغريب للحيوانات . •
 

 :  إجراءات للتقليل من أخطار الزاللزل ❖

 

 اتباع مواصفات خاصة للبناء المقاوم للزالزل . •

 توعية السكان  .  •

 التزود بأجهزة دفاع مدني . •

 توأمة المستشفيات  . •

 سرعة وصول المعدات االزمة لإلنقاذ .ضمان  •

 تزويد محطات انتاج الكهرباء بأنظمة اغالق اوتوماتيكية عند حدوث الزالزل . •

…………………………………………………………………… 



  
 

  

  

 -ثانيًا : األخطار البركانية :

الغالف  هو مخرج على سطح االرض، للصخور المصهورة والغازات والماء والحرارة القادمة من  : البركان  ❖

 المائع أسثينوسفير . 

نتيجة   الشكل،،، تنتج من تكرار الثوران ،،، اختالف  مخروطيًاأو  درعيًاإما إن يتخذ البركان شكاًل  ❖

 المتدفقة  الالبةالختالف نوع 

 .   % سيلكا72،،، والالبة الريوليتية ،،، سيلكا  60% ،،،تنشأ عن تدفق الالبة األنديزيتية بركان مخروطي :  ❖

 .  سيلكا  50%،،،   تنشأ عن تدفق الالبة البازلتية  بركان درعي : ❖

 

 :  أخطار الثوران البركاني ❖

 احتمالية ان تتأثر منطقة ما بنشاط بركاني مدمر.الخطر البركاني :  •

 الخسارة المادية او البشرية التي تنتج عن النشاط البركاني .الضرر البركاني :  •

 البركانية إلى :تصنف األخطار  •

 انبعاث الغازات السامة .  ،،الفتات الناري  ،،: طفوح الالبة  أولية (1
االثار المناخية   ،،الزالزل  ،،التسونامي  ،،الفيضانات  ،،: الطفوح الطينية  ثالثية( 3و   ثانوية (2

 المجاعات و األمراض . ،،

 :  منافع البراكين  ❖
 تطور الغالف الجوي . •

 وزيادة خصوبتها .تجدد التربة  •

مائية المرافقة للنشاط البركاني عبر الزمان   –تكون الثروات المعدنية بفعل ترسيبها من المحاليل الحر  •

 الجيولوجي .

امكانية استخدام الحرارة المتدفقة من باطن األرض والمسماة الطاقة الجوفية في انتاج الطاقة   •

 الكهربائية .

 

 :  التنبؤ بثورة البركان  ❖
 تعتبر دراسة التاريخ الجيولوجي للبركان الخطوة األولى على طريق التنبٔو بثورانه.

 

 :  تصنيف البراكين حسب نشاطها او عدمه الى ❖
 براكين نشطة . (1
 براكين منطفئة  . (2
 براكين خامدة . (3

 

 : االجراءات المتبعة للتنبٔو على المدى القصير ❖
 البركان .مراقبة النشاط الزلزالي بالقرب من موقع  •

 مراقبة التغيرات في المجال المغناطيسي حيث تنعدم المغناطيسية مع اقتراب الماغما من فوهة البركان   •

 دراسة التشوهات التي يمكن ان تطرأ على شكل البركان   •

 دراسة التغيرات في مناسيب المياه الجوفية .  •

 دراسة التغيرات في التدفق الحراري في منطقة البركان .   •

 دراسة التغيرات في طبيعة الغازات المنبعثة من البركان .  •



  
 

  

  

 - ثالثًا : األخطار البيئية المصاحبة للفيضان  :

 :  أسباب الفيضانات ❖
 الهطل الغزير  •

 فيضان السواحل   •

 فشل السدود  •
 

 : للفيضان إلىتصنف األخطار البيئية المصاحبة  ❖
الموت غرقا، تدمير المنازل والمحاصيل ،  تشمل ،،، أولية : تنتج عن التماس المباشر للمياه الجارية  (1

 دمار الطرق والسكك الحديدية والجسور والمنشات الهندسية والمواقع االثرية . 
انتشار االمراض مثالها ،،، ثانوية وثالثية : تحدث على المدى القصير والبعيد في اعقاب الفيضانات  (2

 بسبب التلوث . 
 

 :  كيفية التنبؤ بالفيضانات ❖
 يمكن التنبٔو بالفيضان من دراسة تكرار حدوثه في منطقة معينة . ✓

…………………………………………………………………… 

 -رابعًا : األعاصير والعواصف : ❖

 :  العواصف القمعية ❖
 ذات ضغط مركزي شديد االنخفاض قصيرة األمد ومحلية االمتداد . )حلزونية/ مموجة (  عواصف لولبية •

 تصنف ضمن قوى التدمير الطبيعية العنيفة التي تٔودي الى الوفيات والدمار الشديد كل عام .  •

 الواليات المتحدة. إمكانية حدوثها في أي مكان اال انها شائعة في وسط وجنوب وشرق  •

 تبدأ في التشكل في نهاية الربيع وبداية الصيف . •
 

 ة؟ كيفية نشٔو العواصف القمعي ❖
< اندفاع الهواء الدافئ لالعلى نحو مركز العاصفة  —تصادم كتلة هواء باردة مع آخرى دافئة ورطبة  ✓

 في حركة حلزونية .  

 حلزونيًا مسببًا دوامة أو مخروط من السحب المبرومة . في الوقت نفسه ينسحب الهواء البارد لألسفل  ✓
 وعادة ما يكون التورنيدو مصحوبًا بالبرق والرعد .  ✓

 

 :  الزوبعة الترابية ❖
 تنتج من التقاء ريحين في اتجاهين ينشأ عن التقائهما دوامة الزوبعة .  •

كم/الساعة ويقطع ممرا طوله   45م ويعبر سطح االرض  600  -150يتراوح معدل قطر التورنادو بين  •

 كم .  10

 

 :  العوامل التي يعتمد عليها الدمار الناتج عن التورنادو ❖
 كم/ساعة ( .  450يعتمد مقدار الدمار على سرعة الرياح الهوجاء)  •

 % من الضغط الجوي .60وعلى الفراغ الذي يتولد ضمن قمع التورنادو الذي يصل الى اقل من  •

 (  4,5عنيف ،،، 2,3قوي   ،،، 0,1ضعيف درجته لقياس شدة التورنادو ) فوجيتويستخدم مقياس  ❖



  
 

  

  

 

 : التحذير من العواصف  ❖
تقوم محطات االرصاد الجوية المحلية بمتابعة تطورعواصف التورنادو ومراقبتها بواسطة رادارات  ✓

 خاصة  طوال فترة حدوث العاصفة .  
وترسل مباشرة الى محطات التلفزيون المحلية او التلفزيونات المناخية التي تبث مباشرة تحذيراتها الى  ✓

 صف .المواطنين فيما هو معروف بجهاز مراقبة العوا
 

 : األعاصير البحرية ❖
البحر الكاريبي والمحيط االطلسي الذي يلي جنوب شرق الواليات المتحدة االمريكية  هوريكان يحدث في  •

. 

 في المحيط الهندي وجنوب شرق اسيا . تيفون يحدث في  •

 تيفون والهوريكان ال يختلفان عن بعضهما اال في مكان الحدوث . •
 

 : البحريةكيف تنشأ األعاصير  ❖
على شكل منخفضات جوية مدارية أو استوائية وهي منخفضات دائرية تشبه الدوامة في مركزها ذات  •

 كم . تسير متعرجة وتستمر لعدة أسابيع . 600قطر يصل الى 

ملم زئبق مما يسبب دخول رياح قد تصل   660يصبح الضغط في المركز منخفضا جدا قد يصل الى  •

 .  كم/الساعة 300سرعتها الى 

تزداد سرعة العاصفة في اثناء سيرها نحو القارة اذا تعمق المنخفض ويمكن ان يحدث العكس.    •

م تغمر 7وعندما تصل الشاطٔي تتحول طاقة العاصفة الى امواج عاتية عالية قد يصل ارتفاعها الى 

 المناطق الساحلية وتدمرها. 

…………………………………………………………………… 

 

 يتبع الغالف الجوي والمحيطات على كوكبنا نظام حركة دائرية مستمرة، ويوجد في مناطق المحيط  ❖
 الهادي االستوائية ثالثة نماذج مناخية : ❖

 

 النموذج العادي  •

 النموذج الدافٔي ) النينو ( •

 النموذج البارد ) النينا ( •
 

 :  الظروف المناخية العادية ) النموذج العادي( ❖
 

تتسبب الرياح الشمالية التي تهب بعيدا عن امريكا الجنوبية في صعود المياه الباردة الغنية بالمواد  ✓

 الى اعلى لتحل محل المياه السطحية الدافئة .) الفوسفات والنترات ( الغذائية 
 العوالق البحرية النباتية عملية التمثيل الضوئي . ✓

 



  
 

  

  

 :   المصاحبة للنينو ) النموذج الدافئ (الظروف المناخية الدافئة  ❖
 

تضعف الرياح التجارية الشرقية على طول خط االستواء وتنخفض قيم الضغط الجوي العالي في جنوب  ✓

 شرق المحيط الهادٔي وترتفع قيم الضغط الجوي المرتفع في شمال استراليا واندونيسيا .
وتالشي تأثير الرياح الشرقية التجارية فان المياه  تتحرك ونتيجة لهذه التغيرات في قيم الضغط الجوي  ✓

من غرب المحيط الهادي شرقا على طول خط االستواء وتصبح طبقة المياه السطحية سميكة في  

الشرق وتعمل كحاجز يمنع تصاعد المياه الباردة الغنية بالمواد الغذائية مما ئودي الى تدمير النظام  

 ى مناطق اقل تأثرا.البيئي وهجرة االسماك ال
 

 :   الظروف المناخية الباردة المصاحبة للنينا  ) النموذج البارد ( ❖

 
تنخفض درجات الحرارة للمياه االستوائية في المحيط الهادي تحت المعدل وتتحرك المياه الى الغرب  ✓

 وتكون الرياح التجارية قوية على غير العادة. 
 

 :  النينو ❖
 

 ى عليه السالم معناها باالسبانية الطفل عيس ✓
 شهر .  22-14سنوات( وتمتد لفترة تتراوح بين  7-2ظاهرة مناخية محيطية تتكرر كل بضع سنين ) ✓

 

 :  النينا ❖
 

 معناها باالسبانية البنت . ✓
تطلق هذه الظاهرة على الفترات التي تكون فيها درجات حرارة مياه سطح المحيط الهادئ أقل من   ✓

 المعدل العام . 
 

 : انسو ❖
 

 . التغير السنوي في ذبذبات الغالف الجوي االستوائيعلى  الذبذبة الجنوبيةاطلق علماء المناخ اسم  ✓
هي تغيرات في الضغط الجوي بين شرق المنطقة االستوائية  للمحيط الهادئ ٔ وبين المناطق   ✓

 االندونيسية االستوائية نتيجة ضخ  الهواء الساخن الى أعلى .
 

الجوي مرتفعا فوق المحيط الهادي يكون الضغط الجوي منخفضا فوق الجزء فعندما يكون الضغط  ❖
 الشرقي للمحيط  الهندي، والعكس صحيح.

يتم قياس الضغط الجوي عند مستوى سطح الماء في الشرق عند تاهيتي وفي الغرب عند دارون في   ❖
 دل تاهيتي / دارون.استراليا،  يحسب فرق الضغط الجوي الذي يعرف بمعامل الذبذبة الجنوبية او مع

 اذا كان الفرق سالب دل ذلك على ظاهرة النينو او الحدث الدافٔئ، والقيم الموجبة على ظاهرة النينا. ❖

…………………………………………………………………… 



  
 

  

  

 **التأثيرات البيئية**

والزراعة يصاحب ظاهرة انسو الساخنة والباردة تأثيرات بيئية  مختلفة تٔوثر على عمليات الصيد  ❖

والمناخ المحلي  ألمريكيا الجنوبية من االكوادور الى تشيلي. وتٔوثر كذلك على مناخ مناطق بعيدة اخرى  

 في المحيط الهادٔي واسيا وأمريكيا الشمالية.

مياه شرق المحيط الهادٔي   في هذا العام كان اكبر تأثير لظاهرة النينو حيث ارتفعت درجة حرارة  1982  ❖

 . درجات مئوية في المعدل  10- 5االستوائية ومعظم المناطق  االستوائية 

 ساد الجفاف في الوسط الغربي للواليات المتحدة االمريكية بسبب النينا.   1988في عام   ❖

…………………………………………………………………… 

 ** التصحر **

هو التدهور الكلي أو الجزئي الذي يحدث في عنصر او اكثر من عناصر األنظمة البيئية األرضية مؤديا إلى تراجع خصائصها    : عرف التصحر ❖

 النوعية وتدني قدرتها االنتاجية الى الدرجة التي تصبح فيها هذه النظم البيئية عاجزة عن اعالة ما يعيش فيها من كائنات حية.  
 

 : اذكر اسباب التصحر ❖
 التقلبات المناخية   -1
 العوامل البشرية   -2

…………………………………………………………………… 

 ** اإلنزالقات األرضية ** 
 تتحرك المواد طبيعيا على السفوح )دون تدخل البشر( بقوة الجاذبية األرضية. ❖
 : هي القوة الرئيسية التي تنشأ عنها اإلنزالقات بأنواعها المختلفة.  قوة الجاذبية األرضية ❖
 : مقاومة القص مقسومة على قوة القص .   عرف عامل االمان  ❖

 عامل األمان = ) مقاومة القص ( / ) قوة القص (    
 

 ؟  اذكر شرط استقرار مواد السفح  ❖
 أن يساوي عامل االمان واحدة أو أكثر . ✓

 

 ؟   عامل االمان عن واحدماذا يحدث اذا قل  ❖
 يصبح خطر اإلنزالق قائم . ✓

 
ما المتغيرات التي تؤثر في مركبتي القوتين فتجعل المواد المكونه للسفح مستقرة أو قابلة   ❖

 ؟لإلنزالق
طبيعة المواد المكونة للسفح ،،، ) كلما كانت المواد متماسكة اكثر كانت قدرتها على مقاومة   ✓

 االنزالق اكبر(
 ميل السفح  زاوية  ✓
 الرطوبة في المواد المكونة للسفح نسبة  ✓
 اعمال البشر) البناء على السفوح شبه المستقرة او غير المستقرة (  ✓

 
 



  
 

  

  

 : اذكر انواع االنزالقات االرضية ❖
 تحدث عندما يكون ميل الصخور في اتجاه ميل السفح  االنزالقات الصخرية وانهيارها:  ✓
 يحدث الزحف في مواد السفح غير المتماسكة وليس في الصخور : Creepالزحف  ✓
  )اشهرهايحدث االنسياب في مواد السفح غير المتماسكة وليس في الصخور : Flowاالنسياب  ✓

 ( Mudflowانسياب الطين 
 

 :  االنزالقات اذكر عوامل حماية البيئة من أخطار  ❖
تقليل زاوية انحدار السفح ، وذلك في المناطق التي بها نشاط عمراني كالطرق السريعة او   ✓

 البلدات او السدود.  
عدم السماح لكميات كبيرة من المياه بالتجمع في المواد التي على السفوح خاصة تحت الطرق   ✓

 السريعة وذلك بعمل مصارف لها .

 . Undercuttingعدم قطع النهايات السفلى للسفوح  ✓
 

 :    األخطار الكونية ❖

 نقصد بها تلك الكوارث الطبيعية التي تنتج عن اصدام نيزك او مذنب باألرض .   ✓
انقراض الديناصورات نتيجة لموتها وجوعها ، اختفاء مجموعة االمونيت البحرية  من أمثلتها : ✓

 والفورامنيفرا 
ويعود سبب اختفاء كل من الديناصورات و مجموعة االمونيت البحرية والفورامنيفرا إلى  ✓

 Carterمليون سنة ووجدت حفرة االصطدام  65كم قبل  15-10اصطدم باألرض نيزكا قطره 
 كم  150اتان في المكسيك مغطاة بالرسوبيات االحدث عمرا وقطر هذه الحفرة في جزيرة يوك

 
 

   بين كيف استدل على وجود األخطار الكونية وحدوث النيزك المذكور سابًقا والخبرة التابعة له : ❖
يوجد فقط في المادة الكونية وليس موجوًدا في  )  Irاستدل عنها من زيادة تركيز عنصر اإلريديوم  ✓

 عن طريق دراسة الرسوبيات .تركيب صخور القشرة األرضية(

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

  

 الفصل الثاني 

 **النظم البيئية الطبيعية**
 ؟؟   بماذا تعنى وتهتم دراسة النظم البيئية الطبيعية ❖

التعرف الدقيق على المجتمعات الحية التي تعيش معا في بيئات محددة كالغابات او الصحاري او   ✓

 البحيرات .

 

 ؟؟  ما هي أهداف النظم البيئية الطبيعية ❖
 تفهم العالقات المتبادلة والمتداخلة بين انواع انواع الكائنات الحية التي تعيش في  هذه  (1

 البيئة ومنها االنسان. (2
 ان النظم البيئية الحيوية تعد من االمثلة الجيدة على النظم المستدامة . (3
 الطبيعي ومن ثم المحافظة عليه وتذوق جماله وجمال الطبيعةالتعرف على التنوع  (4

 عموما. (5
 

 ؟؟ ما هو النظام البيئي الطبيعي ❖
 مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في  بيئة  محددة وتتفاعل مع عناصر البيئة غير   ✓

 الحية ومع بعضها بعضا بحيث تحافظ هذه الكائنات على استمرارية وجودها ✓

مجتمع من الكائنات الحية يتفاعل مع عناصر البيئة غير الحية المحيطة به من خالل دخول  ✓

 و الطاقة .ميائية( )العناصر الكيوخروج المادة 

 

 ؟؟ ما هو حجم النظام البيئي ❖

 يتفاوت حجم النظام البيئي الطبيعي بشكل كبير . ✓
يتراوح ما بين بركة ماء صغيرة أو حتى السطح الخارجي لجلدك إلى غابة كبيرة و ينتهي  ✓

 بالغالف  الحيوي األرضي .

 

 ؟؟  بماذا تشترك النظم البيئية ❖
 والحدود .تشترك بالحجم والشكل  ✓

عمليات الطاقة وخروجها وتدوير العناصر الكيميائية من خالل التفاعالت بين مكوناتها الحية  ✓

 وغير الحية .

 التركيب الحيوي . ✓

 

 ؟؟  ما هي مكونات النظام البيئي الطبيعي ❖
 وتشمل النباتات والحيوانات واإلنسان والميكروبات … الخ .المكونات الحية )حيوية (:  (1

وتشمل عوامل عدة مرتبطة بالماء والهواء والرطوبة ودرجة  ) ال حيوية ( :  الحية غير المكونات (2

 الحرارة واإلشعاع الشمسي والمواد الغذائية ونوع التربة والتضاريس والصخور والضوء والمناخ .



  
 

  

  

 ؟؟  Speciesعرف النوع   ❖
 وحدة بناء المجتمعات الحيوية. ✓
 المتشابهة وراثيًا والقادرة على التكاثر وإنجاب األجيال المخصبة .يشمل جميع الكائنات الحية  ✓
 يتكون النوع من األفراد . ✓

 

 ؟؟  عرف التعداد ❖
 مجموعة من األفراد من النوع نفسه التي تعيش في مكان واحد في الوقت نفسه . ✓

 

 ؟؟  عرف المجتمع ❖
 عضها بعًضا .جميع أنواع الكائنات الحية التي تعيش في منطقة واحدة  وتتفاعل مع ب ✓

 

 ؟؟   عرف األقاليم الحيوية ❖

 مثل إقليم الغابات االستوائية.،،،النظم البيئية المتشابهة مناخيا او المرتبطة مع بعضها بعضا ✓
 يشمل الغالف الحيوي جميع األقاليم الحيوية الموجودة على سطح األرض . ✓

 

الطبيعية ، اال انها  تشترك في صفة واحدة وهو  على الرغم من االختالفات الكبيرة بين النظم البيئية  ❖
 التركيب الحيوي .

 يعتمد التركيب الحيوي على عالقات التغذية بين االعضاء المختلفة.  ❖
 

أي نظام بيئي طبيعي يحتوي على ثالث أنواع من الكائنات الحية مرتبطة غذائيًا مع بعضها بعضا  ❖
 : )التركيب الحيوي للنظم البيئية الطبيعية (

 .)الكائنات ذاتية التغذية(  المنتجات  (1
 .)كائنات تعتمد في غذائها على غيرها ( المستهلكات  (2

 آكالت الفتات والمحلالت . (3
 

 :   Producer المنتجات   ❖
غالبا من النباتات الخضراء والطحالب التي تقوم بصنع غذائها بنفسها عن طريق التمثيل  ✓

 الضوئي.
تقوم المنتجات بتحويل سكر الجلوكوز الى مركبات عضوية معقدة   آلية حدوث التمثيل الضوئي : ✓

تشمل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وغيرها تبني بها انسجتها واجزائها المختلفة بوجود  

العناصر الغذائية االخرى كالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكبريت التي تقوم بامتصاصها من  

 اء مباشرة مياه التربة او من الم
الكلوروفيل: صبغة خضراء اللون في المنتجات ويستخدم الطاقة الشمسية إلتمام عملية التمثيل  ✓

 الضوئي، وتعرف النباتات التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي بلونها األخضر  
هناك انواع من البكتريا تحصل على الطاقة بطريقة كيميائية دون ما حاجة الشعة الشمس عن  ✓

 زال اوأكسدة بعض المركبات الكيميائية مثل بكتريا الكبريت والنيتروجين.طريق اخت



  
 

  

  

 المركبات غير العضوية : هي جميع المركبات الكيميائية والمواد الموجودة في الهواء  ✓
 والماء والصخور والتربة التي التربط بنشاطات الكائنات الحية موادا غير عضوية. ✓

تعتمد جميع الكائنات الحية األخرى في النظم البيئية الطبيعية في تغذيتها على الكتلة الحية في  ✓

معظم الكائنات المجهرية كالبكتيريا ، و الفطريات  المنتجات بما في ذلك جميع أنواع الحيوانات و 

ثيل الضوئي و حتى بعض النباتات العليا التي ال تحتوي على الكلوروفيل و ال تقوم بعملية التم

 .   Indian Pipeكالغليون الهندي  

  فالنباتات الخضراء هي المقومات األساسية ألي نظام بيئي طبيعي .  ✓
 

 :  المستهلكات ❖
  

 ال تصنع غذائها بل تتغذى على المنتجات أو على بعضها. ✓
  تصنف إلى :  ✓

المستهلكات االٔولية : وهي الحيوانات التي تتغذى مباشرة على المنتجات  (1

بين الفيل و العث سوس  ما  وتتفاوت في حجمها بالعواشبويمكن تسميتها 

 الخشب .
 المستهلكات الثانوية: هي الحيوانات التي تتغذى على المستهلكات االٔلولية. (2
 المستهلكات الثالثية ……… (3
نباتية أو حيوانية والتي تعيش داخل الكائن  الحي   الطفيليات: إما أن تكون  (4

 أو عليه والذي يدعى العائل .

 

 : آكالت الفتات والمحلالت  ❖
 

تتغذى على النباتات الميتة كاألوراق  المتساقطة واألغصان وغيرها و افرازات الحيوانات وجثث  ✓

 الحيوانات الميتة.
 النمل ا ألبيض وخنفس الخشب.من أمثلتها : دودة االٔرض، جراد البحر،  ✓
 تقسم الى :    ✓

 

آكالت فتات أولية:  تتغذى مباشرة على ما ذكرنا سابقًا . ومنها المحلالت تحديدا   (1

 الفطريات والبكتيريا 
 اكالت فتات ثانوية:  تتغذى على آكالت الفتات االٔلولية. (2

 

…………………………………………………………………… 

 



  
 

  

  

 ** العالقات الغذائية ** 

العالقات بين المكونات الحية للنظم البيئية الطبيعية هي اعتمادا بعضها على بعض في  ن اهم م ❖

 :  التغذية
 السلسلة الغذائية ✓
 الشبكة الغذائية ✓
 مستويات التغذية  ✓

 

                                                       

 :  ما هي الكتلة الحية ❖
المختزنة في كتلة جميع الكائنات التي تشكل احدى مستويات التغذية  هي المجموع الكلي للطاقة  ✓

. 
 يمكن حسابها بأخذ عينات مناسبة من الكائنات ووزنها. ✓
 هي المواد العضوية المكونة الٔجسام الكائنات الحية، وهي الطاقة المختزنة في المادة العضوية. ✓
% عن االنتقال من مستوى 99 – 90دار أن الكتلة الحية في النظم البيئية القارية تنقص بمق ✓

تقريبا عند االنتقال من  %90غذائي لمستوى غذائي أعلى منه ، أي تنتقص الكتلة الحية بمقدار 

 منها   %10مستوى غذائي آلخر ويستفاد فقط 

 كغم/ دونم  40000مثال : الكتلة الحية للمنتجات في احد المراعي مثال  ✓

 كغم   4000فان الكتلة الحية للعواشب التي تعيش في الدونم الواحد ال تزيد عن  

 كغم  400بينما ال تزيد الكتلة الحية الكالت اللحوم التي تعيش في الدونم الواحد عن 

% من الطاقة الشمسية التي تسقط في محيط المنتجات في النظم  1المنتجات تستفيد قرابة  ✓

 % في افضل الحاالت.5ية والبحرية( ويمكن ان يزيد ذلك الى قرابة البيئية الطبيعية )القار

/سنة على  2 كيلوكالوري/م   1000000مثال : فيما لو سقطت كمية من الطاقة الشمسية تبلغ  ✓

كيلوكالوري ،،،طاقة  1000كيلوكالوري ،،،طاقة العواشب   10000طاقة األعشاب حقل فأن  

 كيلوكالوري  100االنسان 



  
 

  

  

عند االنتقال بين المنتجات والمستهلكات   ١٠في المثالين السابقين توضح انه يتم القسمة على  ✓

 ١٠٠واكالت الفتات والمحلالت  بينما من الطاقة الشمسية للمنتجات يتم القسمة على 
الكتلة الحية ويمكن التعبير عن هذه كلما ارتفعنا في المستويات الغذائية يحدث نقصان في  ✓

 .هرم التبيؤ أو  هرم الكتلة الحيةالعالقة بيانيا بما يسمى 
السبب في ذلك عند االنتقال من مستوى غذائي لمستوى أعلى منه هو أن جزًء كبيًرا من الغذاء   ✓

بل يخرج على شكل فضالت ويحرق جزء الذي تأخذه المستهلكات  ينتقل الى أنسجة أعضائها، 

منه في الجسم لحصول المستهلك على الطاقة الكامنة فيه لًستعمالها في أنشطته المختلفة  آخر

 الحركة  ك
 والتنفس وبالنهاية يتبدد على شكل حرارة ضائعة تنتقل الى المحيط المجاور . ✓

                                           



  
 

  

  

علل : يعد انتقاص الكتلة الحية عند االنتقال من مستوى غذائي آلخر عامل مهم في النظم البيئية  ❖
 : الطبيعية
جميع المستهلكات تعتمد على مدد مستمر من المواد العضوية الجديدة التي تنتجها    ✓

 النباتات 
الخضراء )المنتجات( والتي بدونها سينفذ غذاء المستهلكات وستموت جوعا الن موادها    ✓

العضوية )او كتلتها الحية ( سوف تتحطم لتحرير الطاقة المختزنة فيها من اجل استعمالها  

 في نشاطاتها الحياتية المختلفة.   

لى الكتلة الحية  في النهاية عند موت المنتجات والمستهلكات تقوم المحلالت بالتغذي ع ✓

الباقية في المادة العضوية الموجودة فتحللها الى عناصرها األلولية وتحرر العناصر 

الكيميائية فيها وتعاد مرة أخرى الى خزاناتها اصلية كالتربة والرسوبيات والمياه  

السطحية والجوفية والمحيطات، حيث تقوم المنتجات مرة ثانية بامتصاصها وتعيدها كتلة  

 جاهزة للمستهلكات وبذلك تتشكل دورة مغلقة. حية 
اما الطاقة التي كانت موجودة في الكتلة الحية في مستوياتها المختلفة فقد استعملتها   ✓

الكائنات الحية في اثناء حياتها للنمو ونتج عنها الحرارة التي تنبعث الى الفضاء الخارجية  

 في اثناء عمليات التنفس. 
 

 :  ة الحية (اهرام التبيؤ )هرم الكتل ❖
هو نقصان كمية الكتلة الحية وكمية الطاقة المختزنة في الكائنات من المنتجات في اتجاه  ✓

 المستهلكات العليا، حيث يمكن القول ان اعداد الكائنات ٔتتناقص  في االتجاه نفسه.

 



  
 

  

  

 

 :   العالقات غير الغذائية ❖

مثل الحشرات واألزهار فاألولى تمتص الرحيق والثانية تتلقى ،، وفي بعض  المنفعة التبادلية :  ✓

 .الحاالت تصبح عالقات المنفعة المتبادلة قوية بحيث ال يستطيع الكائنان ان يعيشا منفصلين 
بالعالقة االشنيات التي تتكون بالفعل منكائنين الفطريات والطحالب وعالقتهما تدعى مثال :  ✓

 التكافلية.
 

 : ات التنافسيةالعالق ❖
الموطن : الذي يعيش فيه نوع محدد ويزدهر فيه ويتحدد بفعل مجموعات النباتات والبيئة   ✓

الطبيعية السائدة فيه، فغابة االشجار متساقطة  االوراق والمستنقعات والمراعي العشبية  

 المفتوحة هي مواطن مختلفة 
لحيوانات المختلفة  للحصول على  تبعا للشبكة الغذائية يتوقع ان يحدث تنافس بين انواع ا ✓

 الغذاء.
وعادة اليحدث هذا التنافس اال نادًرا بسب أن األنواع المختلفة من الحيوانات تعيش في مواطن   ✓

 مختلفة وذات أنماط حياتية مختلفة .
نمط الحيوان الحياتي : ما ياكل الحيوان وأين ومتى يأكل واين يجد الماوى واين يبنى العش  ✓

 .....وهكذا 
قار الخشب يتغذى على الحشرات في خشب الشجر الميت بينما تتغذى الطيور االخرى على ن ✓

 الحبوب .
تعيش انواع مختلفة من الطيور المغردة بسالم مع بعضها في الغابات النها تتغذى على   ✓

 الحشرات التي تعيش في مستويات االشجار المختلفة.
عندما تتداخل المواطن أو يكون لها نفس األنماط  يمكن أن يوجد تنافس بين األنواع المختلفة   ✓

 الحياتية.  
عندما يدخل نوع من قارة إلى قارة أخرى يحدث تنافس بين هذا النوع الدخيل والنوع  مثال :  ✓

 األصلي مما يؤدي إلى هالك أحدهما وبقاء االخر



  
 

  

  

مع األعشاب الذي يعتبر   Weedsتات المزهرة أو الخضراوات مثال ذلك هوالتنافس ما بين النبا ✓

 تنافًسا مستمرا على الماء والعناصر المغذية وحتى الضوء عندما تنمو جميعا في مكان واحد .
 

 :  العوامل البيئية  غير الحية ❖
المتداخلةوهي ما تسمى تتاثر النظم البيئية الطبيعية بالعديد من العوامل الفيزيائية والكيميائية  ✓

 العوامل غير الحية .
معدل االمطار، كمية الرطوبة في التربة، درجة الحرارة ، الضوء، الرياح، العناصر   تشمل : ✓

 .الكيميائية الغذائية، درجة الحموضة والملوحة والحرائق والتضاريس 
الغذائية، المواد المكونة لقاع   الملوحة، درجة حرارة الماء، العناصر الكيميائية في النظم المائية:  ✓

 .البحر، عمق الماء وعكورته والتيارات البحرية  
 

 : مدى تحمل الكائنات  للعوامل البيئية غير الحية ❖
ان لكل نوع من الكائنات الحية ظروفا طبيعية )عوامل غير حية( يعيش فيها قد التشبه ظروف  ✓

 االنواع االخرى. 
الفيل والنخيل تعيش في البيئات الدافئة نسبيا ،،، النباتات الخضراء ال تعيش دون   فمثال :  ✓

 ضياء،،، ونباتات الظل ال تفضل اشعة الشمس المباشرة.

: هو مقدار العامل الذي ئومن الحياة المثلى لذلك الكائن ،    Optimumالظرف )العامل( االمثل  ✓

لن يموت اال اذا كان التغير في العامل  فاذا تدنى او ارتفع اصبحت حياة الكائن في كرب لكنه  

 تغيرا جذريا زيادة او نقصانا.

 



  
 

  

  

 : قانون العوامل البيئية المحددة  ❖
:هو ذلك العامل الفيزيائي او الكيميائي او الحيوي الذي ئودي الى اعاقة كبيرة في  العامل المحدد  ✓

 نمو الكائن نموا طبيعيا حتى مع توفر جميع المتغيرات االخرى الالزمة لعيش ذلك الكائن 
 مثال: الماء ،،، الملوثات . ✓

…………………………………………………………………… 

 **نشأة النظم البيئية الطبيعية* 

 :العوامل التي تتحكم في نشأة النظم الطبيعية ❖
 المناخ    (1
 المناخ المحدود والعوامل غير الحية األخرى  (2
 العوامل الحية  (3

 العوائق الطبيعية  (4
 

 : العوامل التي تحدد نشوء وتطور النظام الحيوي الطبيعي )مفصاًل( ❖
 المناخ :   (1

هي  –الطقس : مجموع التغيرات اليومية في حالة الجو )درجة الحرارة والهطل وكميته  ✓

( التي تحدث في أثناء فترة   -أهم عوامل المناخ المؤثرة في تحيد مكونات النظام الطبيعي

 زمنية قصيرة.
المناخ : حالة الطقس ) متوسط الحرارة والهطل( عبر وقت طويل  مثل الفصول  ✓

 ن. ويختلف المناخ من منطقة ألخرى تبعًا لتغير درجة الحرارة والهطل.والسنين والقرو
 

 المناخ المحدود القريب والعوامل غير الحية :  (2
 المناخ المحدود : الظروف المناخية التي تسود موقعا محددا من المنطقة الكلية. ✓
يعتمد على كثافة الضوء : حيث مواجهة الجهة الجنوبية تختلف عن مواجهة الجهة   ✓

) تستقبل المنحدرات المقابلة للجنوب في نصف الكرة االرضية الشمالي كمية من   الشمالية

 .اشعة الشمس اكبر من تلك التي تقع فوق المنحدرات الشمالية ( 
)درجة من العوامل غير الحية االخرى التي توثر في االنظمة البيئية نوع التربة  ✓

 ومقدار انحدار سطح االرض. ة (الحموضة ،الملوحة ،الرمل ،الطين ،الطبوغرافي
التربة الرملية تحتفظ بكمية قليلة من الرطوبة على عكس التربة الطينية و الحمراء التي  ✓

 تحتفظ بكمية أكبر من الرطوبة .  

 

 العوامل الحية : (3
 يمكن أن تٔودي العوامل الحية الى صياغة شكل النظام البيئي. ✓
سم/سنة.   75التي تسقط االمطار فيها بمعدل يزيد عن تعيش االعشاب في المناطق فمثال :  ✓

 . األعشابلنمو فال تتاح الفرصة  األشجاركافية لنمو  ولكن اذا كانت كمية االمطار
 .األطول األشجارهو المنافسة مع  األعشابأن العامل الذي حد من نمو  أي ✓



  
 

  

  

عندما يحدث تنافس بين األنواع مثال نتيجة لتظليل النباتات لبعضها البعض أو   مثال آخر : ✓

عندما تحدد إفرازات كيميائية لبعض النباتات نمو نباتات أخرى أو في حالة وجود نباتات  

 مفضلة آلكالت األعشاب .
 

 العوائق الطبيعية : (4
 يستطيع ذلك النوع هو وجود عائق  طبيعي مثل المحيط او الصحراء أو سلسلة جبلية ال  ✓

 عبورها .

وبالتالي تكون األنواع التي تشكل المجتمعات في القارات المتباعدة او الجزر المعزولة   ✓

 مختلفة عن بعضها البعض مع ان المناخ نفسه يسود فيها .

 األمر الذي يؤدي الى بعض االختالفات بين النظم البيئية المتباعدة . ✓

 المحيط او جبال تمنع تنقل األنواع .وجود عوائق فيزيائية ك  ✓

 

.…………………………………………………………………… 
 

 

 **اتزان النظم البيئية واختاللها**
 

 

أدى ظهور اإلنسان على الساحة الى ازدياد معدل انقراض العديد من األنواع بسبب نشاطات   ❖
 :  االنسان المختلفة . ومن ذلك

 التلوت بانواعه . ✓
 الحيوانات المفترسة.القضاء على  ✓
 تغير مناسيب مياه البحيرات واألنهار . ✓
 زيادة كميات المغذيات التي تصل الى البحيرات . ✓
 الصيد الجائر . ✓
 تدمير النظم البيئية الطبيعية . ✓

 

 نوع في كل سنة .  17500فقدان التنوع الحيوي بفعل نشاطات اإلنسان يبلغ حاليا  ❖
 
 النظام الطبيعي نظام متزن ديناميكيا ماذا نعني بقولنا: أن   ❖

األنواع المختلفة التي تعيش فيه واتزان اخر بين  Populationاي انه يوجد اتزان بين تعداد  ✓
 كل نوع وبين العوامل البيئية غير الحية .

 

 :   اتزان النظم البيئية هو اتزان في السكان ❖
 يعيش كل نوع في النظم البيئية الطبيعية على شكل تعداد   ✓
 التعداد :وهي مجموعة متكاثرة من أفراد النوع  ✓
ولكي يستمر استقرار اي نظام بيئي خالل فترة زمنية طويلة يجب ان يبقى تجمع كل نوع من  ✓

 األنواع ثابتا في العدد والتوزيع الجغرافي
 معدل الوفيات . يتم ذلك عندما يتساوى معدل التكاثر مع  ✓



  
 

  

  

 :   االخصاب الكامن مقابل المقاومة البيئية ❖
 يعتمد تكاثر التجمعات على عاملين هما :

 األخصاب الكامن) عند النسل التي يمكن التنوع ما ان ينتجها في أحسن الظروف ( . (1

 التكاثر ( .المعافاة )نجاة الصغار في المراحل األولى للتمر لتصبح جزءا من التجمعات القابلة  (2

 

 
 :   العوامل األخرى التي تتحكم في نمو التجمعات وفي توزيعها الجغرافي ❖

 مقدرة الحيوانات على الهجرة او البذور على االنتشار الى اماكن سكن أخرى . (1
 القدرة على التكيف وغزو اماكن سكن جديدة .  (2
 طرق الدفاع المختلفة . (3
 طرق مقاومة الظروف الصعبة واألمراض .  (4

 
 

 
ويمكن أن يكون هذا النمو للتجمعات   اعتمادا على جميع العوامل السابقة توجد امكانية لكل نوع آن يزيد اعداده اذا توفرت الظروف المثلى له ▪

 Increase  Exponentialنموا اساسيا 
 ( Population Explosionمثال : زوج من األرانب  ) ▪
 تقليل اعداد التجمعات عن طريق العوامل الحية والعوامل غير الحية  ▪
يعد االخصاب الكامن لألنواع ثابتا الى حد كبير ألنه يعتمد على الصفات الوراثية للنوع المعافاة تساوي مستوى التبديل    ▪

Replacement Level يض النقص في اعداد التجمع فان حجم  فان حجم التجمع سيبقى ثابتا اما اذا كانت المعافاة غير كافية لتعو

 التجمع سينقص
 
 

……………………………………………………………… ..... 

 

 



  
 

  

  

 **التعاقب البيئي** 
من انواع شتى   Disturbancesتتعرض المناطق الطبيعية الى اضطرابات أو تغيرات سلبية  ❖

 ؟؟   ،ما هي

 کالعواصف والحرائق .هذه االضطرابات ليست جميعها من فعل البشر بل قد تكون طبيعية  ✓
 

 ؟؟    ما آثرها على المدى الطويل  ❖
الكائنات  Adaptedأثرت هذه التغيرات السلبية على البيئة منذ ازمان بعيدة بحيث تأقلمت  ✓

 الحية معها الى المدى الذي يمكن للبيئة أن تستفيد من هذه التغيرات السلبية على المدى الطويل 
 

 ؟؟   كيف تتغلب الطبيعة على ذلك ❖
 تتغلب الطبيعة على مثل هذه التغيرات السلبية بحدوث ما يسمى التعاقب البيئي . ✓
 التعاقب البيئي : االنتقال المنظم من مجتمعات حيوية معينة الى مجتمعات حيوية أخرى . ✓

 

 ؟؟  ما  الذي يحدث خالل التعاقب البيئي ❖
 محله مجتمع ثالث ...يحل مجتمع حيوي محل اخر تدريجيا مع الزمن وهذا الثاني يحل  ✓
ال يستمر التعاقب في األنواع الى ما ال نهاية ، اذ ينتهي المطاف بحالة من االستقرار حيث يتم   ✓

االتزان ما بين جميع األنواع والبيئة الطبيعية وتدعى هذه المرحلة النهائية بنظام الذروة البيني  
Climax Ecosystem ت الذروة وتسمى التجمعات الحيوية المستقرة مجتمعاClimax 

Community . 
 

 ؟؟    بماذا يمتاز نظام الذروة ❖
 ذو مقاومة عالية التأثيرات السلبية  (1
   High species diversityذو تنوع حيوي عال ٍ  (2
 غني بالمواد الغذائية والمواد العضوية (3
 يظهر درجة عالية من االنتظام (4

 

 :  أنواع التعاقب البيئي ❖
  Primary Successionالتعاقب البيئي االولي  (1
   Secondary Successionالتعاقب البيئي الثانوي  (2

 

 : التعاقب البيئي األولي ❖
 عملية ظهور اولى الكائنات الحية في منطقة غير مأهولة بالحياة . ✓
الي تدعى  عملية الغزو االولية لكائنات حية للمنطقة ثم االنتقال من مجتمع حيوي الى المجتمع الت ✓

 التعاقب البيئي االولي .
مثال: غزو االنواع النباتية التدريجي لصخور جرداء حتى تصبح في النهاية مغطاة بغابة تتبع  ✓

 لنظام بيئة الذروة  
يمكن ان تتكيف مع هذه البيئة وتسمى اول االنواع التي تظهر في  Mossبعض انواع الطحالب  ✓

 Pioneers الطالئعالمنطقة 

 



  
 

  

  

 :  التعاقب البيئي الثانوي ❖
 

)اذا ما ازيل الغطاء النباتي من منطقة ما بفعل الحرائق  ان يعاود النظام البيئي المجاور للمنطقة  ✓
او االعاصير او الفيضانات او حتى بفعل البشر خالل قطع الغابات وأصبحت المنطقة جرداء ٕاال 

 غزوها تدريجيا خالل مراحل محددة ومتعاقبة ولكن ليس فجائيا.من التربة( 
 
تي هو انواع تختلف عن تلك التي كانت تعيش اول ما يظهر في المنطقة الخالية من الغطاء النبا  ✓

مباشرة قبل حدوث الحريق او ازالة الغطاء النباتي وغالبا ما تكون من الحشائش التي تستطيع  
 . من قلة الماء والظل ودرجة الحرارة المرتفعةالعيش في الظروف الصعبة 

 

تعيش في ظلها االعشاب وبعد ذلك تظهر األعشاب والحشائش االطول التي ال تستطيع ان  ✓
 والحشائش  التي تحتاج ألشعة الشمس فتحل االشجار محلها

 

 
 

 
 

 



  
 

  

  

 
 


