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   الجغرافية الحيوية تعريفها وموضوعها 
كالحيكاف عمى سطح الكرة  الجغرافية الحيكية ىي العمـ الذم يدرس الكائنات الحية ، النبات        
في مجمكعات كتكزيعيا الجغرافي ، كما تبحث في العالقة بيف الكائنات الحية ، كتنظيميا األرضية

 كالظركؼ الطبيعية . 
الجغرافية الحيكية ىذه االياـ مادة عممية تقكـ بربط عمـ الجغرافيا لقد أصبحت         

(Geography( بالعمكـ الحياتية )Biology بمعنى أف الجغرافيا الحيكية تفسر مختمؼ الظكاىر )
كالقكانيف في حياة النبات كالحيكاف عف طريؽ استخداـ الطرؽ كالمنيجية كالتحميؿ المستخدمة في 

 كالعمـك الحياتية . الجغرافية الطبيعية 
( أف الجغرافية الحيكية ىي : عمـ تكزيعات األحياء مع G.Lemee 1967كيعتبر ليمي )       

أسباب ىذه التكزيعات كتعديالتيا كالتي ترتبط بكؿ مف عمـ الجغرافية كعمـ األحياء ، فعمـ الجغرافية 
كالحيكانية كالظكاىر كالعمميات التي إلى العالقات المكجكدة بيف المجتمعات النباتية يحاكؿ الكصكؿ 

تحدث في البيئة الجغرافية )اليكاء كالماء كالتربة( ، بينما يدرس عمـ األحياء الكائنات الحية التي 
تشكؿ حقؿ دراستو ، كيمكف القكؿ بأف الجغرافية الحيكية التي ىي أحد فركع الجغرافية الطبيعية 

 كالحيكاني كعالقتو مع كؿ مف النظاـ الصخرم تيدؼ الى كصؼ كربط كتكضيح الغطاء النباتي
كعميو فإف الجغرافية الحيكية عمـ ييتـ بدراسة الغالؼ الحيكم كالنظاـ الغازم كالنظاـ المائي ، 

(Biosphereحيث تضـ األبحاث )  : الجغرافية المتعمقة بالجغرافية الحيكية فرعيف رئيسيف ىما
فاف ىذا العمـ كىكذا  (Zoogeographyوان )وجغرافية الحي (Phytogeopraphyالنباتية )

كعمـ  Ecologyكعمـ البيئة  Corologyيتفرع الى ثالث اتجاىات رئيسية ىي عمـ تكزيع االنكاع 
 .  Biocenologyالمجمكعات الحيكية 

كالعائمة  Genusكالجنس  Speciesيبحث عمـ تكزيع االنكاع في تكزيع مختمؼ النكع        
Family  االقاليـ النباتية  الى المنطقة الجغرافية التي تحتميا ضمف باإلضافةلمكائنات الحية

فانو ييتـ بدراسة مختمؼ العالقات بيف الكائنات الحية  (Ecology)اما عمـ البيئةكالحيكانية ، 
المتبادؿ بيف االحياء  كالتأثيركالكسط الذم تعيش فيو ككذلؾ عالقات االحياء مع بعضيا البعض 

فيك قسـ مف الجغرافية ( Biocenology)اما عمـ المجمكعات الحيكية ،  كالكسط الذم تعيش فيو
الحيكية ييتـ بدراسة المجمكعات النباتية كالحيكانية بمختمؼ اشكاليا كتنظيميا كتراكيبيا التصنيفية 

ات الحية القكؿ باف الجغرافيات الحيكية ىي عمـ يدرس تكزيع مناطؽ الكائن بإمكانناكىكذا فاف 
ككيفية تكسيع الكائنات الحية لمناطقيا اك انكماش ىذه المناطؽ كذلؾ تدرس الجغرافية الحيكية 

عمى الكائنات الحية حيث يؤدم ذلؾ الى انتظاميا في مجتمعات تشكؿ  كتأثيرىاالظركؼ البيئية 
 .  لألرضعي جزء مف الغطاء الجغرافي الطبي
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كحتى نقؼ عمى حقيقة ابعاد مفيكـ كفمسفة الجغرافية الحيكية نستعرض ىنا بعض التعاريؼ التي 
 كردت في بعض الكتب التي عالجت ىذا المكضكع : 

دراسة ألصؿ كتكزيع العشائر النباتية تعريؼ بيير دانصكره : يرل اف الجغرافية الحيكية ىي )
الحيكية تحديد كتصكير العالقة ميمة دراسة الجغرافية كالحيكانية كتأقمميا مع بيئتيا( كعميو تصبح 

بيف الكائنات الحية كبيئتيا كدينامية ىذه العالقة ذاتيا بما يؤثر عمى التكزيع الجغرافي لألحياء الحية 
 كخصائصيا . 

كال يختمؼ بارل كككس كزمالئو كثيران عف دانصكره اذ يركف اف الجغرافية الحيكية ىي )دراسة     
ائنات الحية كتكزيعيا عمى المستكل المكاني كالزمني في بيئة ما( كىي دراسة يحاكؿ مف اصؿ الك

خالليا البيكجرافيكف اف يكتشفكا العكامؿ المختمفة التي تقؼ مف كراء التكزيع الجغرافي لمكائنات الحية 
 رافية . كخصائصيا كيقتضي ىذا االمر االىتماـ بفركع كثيرة مف المعرفة عمى االحياء كظاىرة جغ

كيرل ديفيد كاتسف اف الجغرافية الحيكية ىي )الدراسة التي تبحث في انماط اشكاؿ الحياة الحالية     
المتعددة كالمختمفة عمى سطح االرض كغالفيا الجكم اك المائي كما تيتـ الجغرافية الحيكية 

ـ تحديات البيئة كمدل بالميكانيكية التي بيا تنظـ االحياء نفسيا داخؿ مجمكعات مميزة انيا تقاك 
استجابة الكائنات الحية المختمفة ليذا التحدم كما تيتـ بكجو خاص بتأثير التغير البيئي الذم يمكف 

كفكؽ ىذا ييتـ اف يعدؿ بشكؿ كاضح كؿ العالقات العضكية خالؿ فترة زمنية محددة اك قصيرة( 
كاختفائيا مف مناطؽ اخرل كما البيكجرافيكف بتحميؿ ظاىرة كجكد انكاع معينة في بعض المناطؽ 

 ييتمكف ايضان بتحديد الطرؽ اك الكسائؿ الضابطة التي تتحكـ في كؿ اشكاؿ الحياة . 
يقتصر دم مارتكف في تعريفو لمجغرافية الحيكية بانيا )دراسة لتكزيع الكائنات الحية عمى سطح     

كتابيا جغرافية االحياء ابعد مف االرض كتعميؿ ىذا التكزيع ( كتذىب السيدة مارجريت اندرسكف في 
كؿ ىؤالء في تعريفيا لمجغرافية حيث تقكؿ )ليست فقط دراسة تكزيع النبات كالحيكاف عمى سطح 
االرض كانما ايضان أثر ىذا التكزيع عمى االنساف ، بؿ كدراسة العالقة الحيكية بيف االنساف كبيف كؿ 

ي بيئتو( كعمى ىذا فالمعنى الكاسع لمجغرافية ما يحيط بو مف مظاىر الطبيعة الحية كغير الحية ف
 فاإلنسافالحيكية في نظرىا ال يشتمؿ عمى دراسة النبات كالحيكاف فحسب بؿ دراسة االنساف ايضان 

في نظرىا اساسان حيكاف شأنو في ذلؾ شأف الكائنات الحية االخرل مف حيث خضكعو معيا لقكانيف 
 عمـ االحياء . 

يرل )اف الجغرافييف التقميدييف كانكا يركزكف في دراستيـ لمجغرافية الحيكية اما ق. ركبنسكف فيك     
كلمدة طكيمة عمى كصؼ انماط النبات الطبيعي كرسـ خرائط تكزيع ىذه االنماط بصكرة عامة ككانكا 
يفصمكف كلمدة طكيمة بيف جغرافيا النبات كجغرافية الحيكاف كلكف يتبنى البيكجرافيكف المحدثكف منيج 

لدراستيـ ، كىك بذلؾ يحاكلكف اف يعرفكا عف االحياء متى كلماذا  كأساس األيككلكجيةالنظـ  بكء اكالت
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ككيؼ الى جانب ايف( كىك منيج يتماشى كال شؾ مع المفيكـ الحديث كالمتطكر لمجغرافيا القائـ 
 عمى الربط كالتحميؿ كالتعميؿ ثـ التقكيـ لمظاىرات الجغرافية المختمفة . 

كظاىرة جغرافية يجب اف تخضع في دراستيا ليذا االسمكب العممي السميـ كصكالن الى  فاألحياء    
المعرفة الكاممة لطبيعة ىذه الظاىرة كقيمتيا البيئية كاالقتصادية بما يحقؽ اليدؼ المتطكر مف 

حيكية بيدؼ الدراسات الجغرافية كىك ىدؼ يربط الجغرافية كاالسمكب االمثؿ الستغالؿ مكارد البيئة ال
صيانتيا كالمحافظة عمييا كتحقيؽ التكازف البيئي الذم يعتبر سر استمرار الحياة عمى سطح االرض 

 دكف مشاكؿ اك مآسي .
نخمص مف ىذا العرض لكجيات النظر المختمفة لتعريؼ ماىية الجغرافية الحيكية بانيا )دراسة     

اسة مف تكزيع كتحميؿ كتقكيـ بما يفسر طبيعة برية النشأة في بيئتيا بكؿ ابعاد ىذه الدر  لألحياء
العالقة المتداخمة كالمتشابكة بيف االحياء كبيئاتيا ( اك بمعنى آخر ىي )دراسة ايككلكجية لممحيط 
الحيكم( ، كمف ثـ يتعيف عمى دارس الجغرافية الحيكية اف ييتـ بالكشؼ عف الكيفية التي تستجيب 

، كتكزيع ذه الضكابط في اكساب االحياء خصائص معينة بيا االحياء لمضكابط البيئية كأثر ى
جغرافي معيف كما ييتـ ايضان بتكضيح دكر التدخؿ البشرم الذم بدأ يتعاظـ كخاصة منذ النصؼ 

  الثاني مف القرف الحالي في احداث الكثير مف التغيرات الحيكية .  
   : أهمية دراسة الجغرافية الحيوية 

غرافيكف بالجغرافية الحيكية قد ظؿ محدكدان لفترة طكيمة اال انو في السنكات اذا كاف اىتماـ الج       
االخيرة زاد االىتماـ بيا ، كاحتمت مكانيا الالئؽ بيف فركع الجغرافية كقد جاء ىذا االىتماـ انعكاس 

الى كاضح لالىتماـ المتزايد بالمحيط الحيكم الذم يمثؿ نظاـ اعالة الحياة ، كيدفعنا ىذا االىتماـ 
التساؤؿ عف اىمية دراسة الجغرافية الحيكية ، الحقيقة اف الجغرافية الحيكية شأنيا في ذلؾ شأف باقي 
فركع الجغرافية لـ تعد مجرد عمـ اكاديمي بحت كانما اصبح عممان ىادفان يسعى لخدمة االنساف 

المشكالت التي يعاني كتحقيؽ متطمباتو كرغباتو فالجغرافية الحيكية كعمـ اصبح مرتبطان بالكثير مف 
 منيا االنساف في بيئتو مثؿ مشكمة التصحر كالتمكث كمشكمة استنزاؼ المكارد الحيكية ، اذ تمكف ىذه
الدراسة مف تفيـ ابعاد ىذه المشكالت كعالقتيا بالمحيط الحيكم كدكر ىذا في مجاؿ التخطيط البيئي 

ستغالؿ المكارد الحية فقد تحكؿ االنساف في السميـ الذم يتصؼ بالشمكلية كالتكاممية كالعقالنية في ا
كثير مف االحياف نتيجة لمتفكؽ العممي كالتكنكلكجي الى عامؿ مخرب كمدمر لممحيط الحيكم ككانت 
النتائج المباشرة لذلؾ ظيكر الكثير مف المشكالت البيئية مثؿ تدىكر النظـ االيكيكلكجية كأثر ذلؾ 

نات كالسيكؿ كالتصحر كغيرىا مف المشكالت البيئية التي عمى االنتاج الزراعي كالتمكث كالفيضا
ترتبط ارتباطان مباشران بالمحيط الحيكم كمف ىنا ارتفعت صيحات التحذير بخطكرة القدرة البشرية 
التخريبية مما دعا العالـ الى االىتماـ بدراسة كصيانة المحيط الحيكم كاصبحت دراستو أساسية 
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البيئية لمتخطيط السميـ فكـ اخطأ  –كتمثؿ القاعدة البيكلكجية لبرامج صيانة كادارة البيئات 
البيئي فيكضع خططيـ التنمكية كلعؿ ما تعاني منو  –المخططكف عندما اغفمكا العامؿ البيكلكجي 

بعض المناطؽ مف استنزاؼ لمكاردىا الطبيعية الحيكية كىي مف المكارد الطبيعية المتجددة يصكر لنا 
خطكرة سكء استخداـ االنساف ليذه المكارد لجيمو بطبيعتيا كخصائصيا كدرجة تعكيضيا كدكرىا 

 ئي . الميـ في المحافظة عمى التكازف البي
لذلؾ فاف شعار المخطط الناجح ىك كيؼ يطكر استخداـ المكارد البيئية الحيكية كينمييا دكف     

، كلعؿ برنامج االبحاث بعيد المدل الذم يركز عمى االنساف  األيككلكجيحدكث خمؿ في النظاـ 
قؿ كالرشيد كالمحيط الحيكم الذم تتبناه اليكنسكك يستيدؼ تطكير االسس العممية لالستخداـ العا

الذم ىك سر  األيككلكجيكصيانة مكارد المحيط الحيكم لما ليا مف اىمية بالغة في حفظ التكازف 
 استمرار الحياة عمى سطح االرض . 

كما اف الجغرافية الحيكية مف خالؿ طبيعة دراستيا قادرة قادرة عمى التنبؤ عما اذا كانت انكاع      
تزراعيا اك تربيتيا في بيئة ما يمكف اف تنمك كتزدىر كتعطي االحياء التي ترغب في التخطيط الس

انتاجية اقتصادية اك ال ، كلعؿ حركة نقؿ كىجرة الكثير مف النباتات كالحيكانات بيف كؿ مف العالـ 
القديـ كالجديد في اعقاب حركة الكشكؼ الجغرافية اعتمدت بالدرجة األكلى عمى الدراسة التحميمية 

 الكائنات في بيئتيا االصمية. لطبيعة كخصائص ىذه 
كما كانت دراسة االحياء المنطمؽ الذم اكحى لمعمماء بالبحث كالدراسة في تنمية كترقية       

االنكاع المحمية بخصائص جديدة قادرة عمى مقاكمة سمبيات كتحديات البيئة مثؿ الجفاؼ اك البركدة 
كد احياء برية النشأة كازدىارىا في بيئات جافة اك الممكحة اك غيرىا مف المعكقات البيئية ، إذ اف كج

اك باردة جدان اك ذات تربات ممحية اك غير ذلؾ كاف دافعان لمبحث عف الكسائؿ التي يمكف مف 
خالليا استنباط سالالت جديدة مف المحاصيؿ كالحيكانات تتجمع فييا صفات تشريحية تمكنيا مف 

 الحياة بنجاح في ظؿ ىذه البيئات القاسية .
مف كؿ ىذا تبرز أىمية دراسة الجغرافية الحيكية في مجاؿ التخطيط ، كما تسيـ دراسة      

الخصائص الحيكية لألحياء النباتية كالحيكانية برية النشأة في الكشؼ عف قيمتيا الغذائية لإلنساف 
سكاء بطريؽ مباشر اك غير مباشر بما يسيـ في حؿ مشكمة الغذاء ، كقد بدأت ارىاصات ىذا 
االتجاه باستخداـ بعض االعشاب المائية كالبرية في صنع الغذاء البشرم كمف المعركؼ اف 
االعشاب البحرية كالطحالب قد استخدمت منذ القدـ في بعض المناطؽ كغذاء ، عمى سبيؿ المثاؿ 
كاف سكاف تشاد يجمعكف الطحالب الزرقاء مف بحيرة تشاد منذ زمف بعيد كيستخدمكنيا كغذاء ، كما 

االزتؾ في امريكا الالتينية يجمعكف الطحالب مف حكؿ بحيرات امريكا الكسطى لمغرض  نت قبائؿكا
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نفسو ، كقد احيت المكسيؾ مؤخران ىذا التقميد بفتح مصنع الستخالص البركتينات مف طحالب بحيرة 
 تكسكككك ، كما نجحت الياباف في استغالؿ بعض الطحالب البرية كغذاء بشرم.

بأىمية المحيط الحيكم  ذلؾ تيدؼ دراسة الجغرافية الحيكية الى خمؽ نكع مف الكعي اضافة الى     
كضركرة المحافظة عميو ، لما يقدمو لمبشرية مف منافع عديدة كمتنكعة ال تستقيـ الحياة بدكنيا كليس 

 يا. ثمة شؾ اف ىذا الكعي يعتبر خطكة ميمة لالستخداـ الراشد لممكارد الحيكية بما يعمؿ عمى صيانت
  : عالقة الجغرافية الحيوية بالعموم الجغرافية الطبيعية والعموم االخرى 
نالحظ بانيا ذات عالقة قكية مع  فأننامف خالؿ ما تقدـ مف تعريؼ لمجغرافية الحيكية        

الجغرافيا الطبيعية مف حيث التكزيع الجغرافي لممناطؽ الحيكية كتطكرىا كتركيبيا ام مف خالؿ فركع 
تتأثر ىذه العمـك الجغرافية الطبيعية كالجيكمكرفكلكجيا كالمناخ كجغرافية المياه كجغرافية التربة حيث 

بدراسة القشرة الخارجية لسطح االرض كاالشكاؿ الناجمة فالجيكمكرفكلكجيا تيتـ بعضيا ببعض  ، 
اشكاؿ السطح عمى  تأثيرعنيا كىي بذلؾ تككف عمى عالقة قكية مع الجغرافية الحيكية مف خالؿ 

االقكل عمى حياة النبات كالحيكاف مف خالؿ النظاـ الحرارم  التأثيرالنبات كالحيكاف اما المناخ فمو 
ط كالتكاثؼ حيث تقكـ الكائنات الحية بالتكيؼ حسب رطكبة كحرارة كؿ لميكاء كمختمؼ اشكاؿ التساق

 منطقة . 
اما جغرافية التربة فتيتـ بدراسة التركيب الكيمياكم كالميكانيكي لمتربة ككذلؾ المكاد الغذائية       

العمميات الغذائية  إلتماـالمكجكدة فييا ، حيث تعتمد النباتات كالحيكانات عمى التربة في غذائيا 
الالزمة ليا مف التربة كال ننسى باف الكائنات الحية تساىـ بدكرىا في زيادة جسـ التربة كغناىا بالمكاد 

 يككف متبادالن فيما بيف التربة كالكائنات الحية . التأثيرالعضكية كالعناصر الكيمياكية كبيذا فاف 
طحية كتحت السطحية كتحتكم المياه عمى مصدر بحث جغرافية المياه في دراسة المياه الست      

( وجعمنا من الماء كل شيء حيقاؿ تعالى ) المادة الحية في الغذاء حيث انو ال حياة بدكف ماء
كتقكـ النباتات كالحيكانات مف خالؿ الماء بتحقيؽ كؿ العمميات الحياتية كىكذا ، صدؽ اهلل العظيـ 

فركع الجغرافيا الطبيعية كذلؾ لمتداخؿ الكاضح في العالقات  نجد اف الجغرافيا الحيكية ىي احد فأننا
بيف فركع الجغرافيا الطبيعية كالجغرافيا الحيكية ، مف ناحية اخرل فاف الجغرافيا الحيكية ليا عالقة 

، فعمـ النبات يكفر لنا تفصيالت  (Zoology) كعمـ الحيكاف( Botany)كاضحة مع عمـ النبات 
ميمة كدقيقة عف مختمؼ االنكاع كاالجناس كالعائالت النباتية كذلؾ التصنيفات النباتية المختمفة 

( Plant Geography)كالكسط الحيكم ، كقد نشأ عف ذلؾ فركع عممية جديدة مثؿ جغرافية النبات 
 جغرافيا الحيكية تقع بيف ىذيف العمميف . ، كيمكف القكؿ باف ال (Plant Ecology) كبيئة النبات

فانو يدرس الحيكانات عمى الكرة االرضية لكنو يرتبط بعالقة كثيقة مع ( Zoology)اما عمـ الحيكاف 
نجد فركعان عممية اخرل مثؿ عمـ التشريح  فأنناالعكامؿ البيئية كمف خالؿ تركيب ىذه العكامؿ 
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(Anatomy ) كعمـ الشكؿ اك الييئة(Morphology ) كعمـ كظائؼ اعضاء الحيكاف
(Physiology ) كعمـ بيئة الحيكاف(Animal Ecology ) كجغرافية الحيكاف(Animal 

Geography ) كبيف ىذه العمكـ يقع عمـ البيئة كجغرافية الحيكاف في مكاف ىاـ في عالقتيا
 بالجغرافية الحيكية . 

فركع عمـ الجيكلكجيا كييتـ بدراسة المتحجرات  احدفانو  ( Paleontology) اما عمـ االحياء القديمة
ثات( النباتية كالحيكانية كالذم يكضح مع الجغرافيا الطبيعية االسباب الحقيقية لمتكزيع ا)المستح

النباتية كالحيكانية كمف خالؿ ىذا العمـ ايضان يمكننا اف نستنتج كيفية تطكر  لألنكاعالجغرافي الحالي 
 االنكاع الحيكانية كخاصة الحيكانات الثدية . 

  وظيفة الجغرافية الحيوية 
تقكـ الجغرافية الحيكية بمجمكعة مف الكظائؼ لتحقيؽ االىداؼ المرجكة مف دراستيا كاىـ ىذه     

 الكظائؼ : 
د فعؿ النباتات كالحيكانات لظركؼ بيئتيا ككيفية تأثرىا بالعكامؿ الطبيعية كالمناخ تفسير ردك  – 1

كالتربة كالمياه كطبيعة سطح االرض ىذه العكامؿ التي تؤثر في تطكر النباتات كالحيكانات كانتشارىا 
اضي االحداث الجيكلكجية التي كقعت في الم تأثيركما تعمؿ الجغرافية الحيكية عمى تفسير كيفية 

عمى تطكر كتكزيع نباتات كحيكانات الزمف الجيكلكجي الحالي كما تبيف مدل تاثير االنساف عمى نمك 
بعض االنكاع النباتية ايضان في تدمير كانقراض  كتأثيرهكتطكر كانتشار النباتات كالحيكانات 

 . كالحيكانية
رض لزراعة المحاصيؿ اك لمجغرافية الحيكية كظيفة تطبيقية فيي تمكف مف تحديد مالئمة اال – 2

 تركيا لتككف مراعي يستفاد منيا بشكؿ اقتصادم اكبر . 
اف فيـ مبادئ الجغرافية الحيكية كمعرفتيا تساعد االنساف عمى البدء في الخطكات الالزمة  – 3

اصالح بيئتو كتعكيضيا عما فقدتو كتفقده كالمحافظة عمييا كما تساعده لمتعرؼ عمى الطريقة  إلعادة
 تنظيـ ىذه البيئة .  إلعادةسب التي يجب اتباعيا االن
تفسر الجغرافية الحيكية العديد مف مشكالت التكزيع الجغرافي لمنباتات كالحيكانات مثؿ تفسير  – 4

اسباب معيشة انكاع خاصة في االماكف التي تعيش فييا اآلف ككجكد الجرابيات المتنكعة في استراليا 
ـ كما تفسر الجغرافية 111العمالقة في كاليفكرنيا كالتي يزيد ارتفاعيا عف  ككجكد اشجار السيككيا

الى المياه االسترالية اك تفسر مثالن كجكد  الحيكية عدـ دخكؿ اسماؾ السممكف الصاعدة المياجرة
في حيف ال تحتكم ىذه المنطقة مف افريقيا عمى  ألفريقيانباتات متميزة في الطرؼ الجنكبي الشرقي 

ت متميزة كما تفسر عدـ كجكد الدببة القطبية في القارة القطبية الجنكبية رغـ مالئمة الظركؼ حيكانا
الطبيعية لكجكدىا كما تفسر الجغرافية الحيكية اتساع رقعة الصحراء كانتشار ظاىرة التصحر كمدل 
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تفسيرىا تناقص مساحة الغابات االستكائية ىذه ىي بعض المشكالت التي تقـك الجغرافية الحيكية ب
 كىناؾ الكثير مف المشكالت التي ال زالت قيد الدراسة كالبحث .

  الغالف الحيوي 
تشكؿ الكائنات الحية غطاءان حيان متجددان عمى سطح الكرة االرضية يدعى بالغالؼ الحيكم ،       

في حيث يحدد ابتداُء مف التربة اك ما يسمى بغطاء التربة كقشرة  التحمؿ الصخرم التي تمييا ك 
الغالؼ الجكم ترتفع حدكد المجاؿ الحيكم في معظمو الى نياية التركبكسفير كاما حدكده في 

 فيما بعد الى تحديدىا .  نأتيالغالؼ المائي فتصؿ الى اعماؽ سحيقة سكؼ 
اما الغالؼ اليابس أك سطح القشرة األرضية ، فيستعمؿ مف أجؿ تثبيت النباتات كنمكىا       

الحيكانات في ىذا الكككب كتكجد أكثر األحياء في الطبقة العميا مف القشرة كدعميا كدعـ دكرة 
األرضية )غالؼ التربة( ، كغالبان ما تككف ىذه الطبقة غير عميقة بحيث ال تتجاكز المتر الكاحد 
لكنيا ربما تمتد الى عدة امتار كتعيش عادة في ىذه الطبقة جذكر النباتات كالديداف كالحشرات ، 

امتار( كاما بعض  8نيا تعتبر طبقة غنية باألحياء فبعض الديداف تصؿ الى عمؽ )كليذا فإ
القكارض فتعيش ما بيف خمسة كستة أمتار تحت سطح األرض ، بينما تصؿ بعض جذكر النباتات 

 الى أكثر مف عشرة أمتار كما ىك الحاؿ في النباتات الصحراكية 
ف ىناؾ كائنات حية في الغالؼ الجكم فكاف عمى أما أعمى حد تمكف اإلنساف مف معرفتو بأ      

( ألؼ متر ، كفي اليكاء تتركز معظـ الكائنات الحية في طبقة رقيقة تتراكح ما بيف 13-11ارتفاع )
( متران مف سطح األرض فبعض األشجار التي تعيش في المناطؽ الباردة يصؿ ارتفاعيا 71 – 51)

يصؿ ارتفاع بعض طؽ االستكائية الرطبة فيمكف أف ( متران ، أما في المنا31-21الى ما بيف )
( متران أما بعد ىذا االرتفاع فإف عدد الكائنات الحية يبدأ بالتناقص ، 61-51األشجار الى ما بيف )

( متر فكؽ سطح البحر فإف عدد الكائنات الحية يبدأ بالتناقص تدريجيان 1111كبعد االرتفاع )
 ليصبح قميالن جدان. 

( متر فيي قميمة جدان ، إال أف أحد 1111الطيكر التي يصؿ ارتفاع طيرانيا الى أكثر مف )أما       
( متر لكف معظـ 7111ىذه الطيكر كىك النسر االمريكي )الككندر( فإنو يستطيع الطيراف حتى )

الحشرات كحتى القكية منيا فإنيا تعيش كتطير في غطاء رقيؽ كىي طبقة رقيقة مف اليكاء مالصقة 
( متر تبدأ 5111ح األرض كال تتجاكز العشريف متران ، حيث يبدأ مف ىذا االرتفاع كحتى )لسط

 منطقة البالنكتكف اليكائي لكف بعض البكتريا قد تحمميا الرياح فتصؿ الى ستة االؼ متر 
%( مف مساحة الكرة األرضية فإنيا تمتد مف 79أما األحياء في الغالؼ المائي كالذم يغطي )      
السحيقة في البحار كالمحيطات ، حيث كجدت أنكاع كثيرة مف البكتريا الماء كحتى األعماؽ سطح 
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( متران في منطقة شرؽ 11761كأنكاع مف األسماؾ التي تعيش في األعماؽ السحيقة عمى عمؽ )
 الفمبيف.
ي الطبقة اما انتشار النباتات داخؿ الماء فيعتبر محدكدان جدان حيث تعيش النباتات الخضراء ف     

( متر تحت سطح الماء ، 411-211العميا مف الماء حيث يمكف أف تصؿ األشعة الشمسية )
النباتات تختفي  فأفـ( 411ككذلؾ تتركز الطحالب الخضراء في نفس العمؽ ، اما بعد ىذا العمؽ )

 ، بينما تبدأ الحيكانات المائية التي تتغذل عمى جثث األحياء الميتة بالظيكر.
ظ مما تقدـ بأف الكائنات الحية في الكرة األرضية ليا انتشار كاسع حيث كجد بأف بعض حنم      

ـ( كأف بعض الميكركبات تتحمؿ حتى درجة الحرارة 141أنكاع الفطر تتحمؿ درجة حرارة )+
ـ( ، كما أف بعض البذكر النباتية يمكف أف تعيش آالؼ السنيف حيث ثبت أف بعض ىذه 181)+

مصر العربية كأنيا زرعت بشكؿ تجريبي  أىراماتالقمح كالشعير( كجد في البذكر )مثؿ بذكر 
إذف يمكننا القكؿ بأف األحياء مكجكدة كمنتشرة عمى سطح األرض ، حيث يغطي الغالؼ ، كنجحت 

الحيكم األرض بشكؿ متجدد بالرغـ مف كجكد بعض المناطؽ القاحمة مثؿ الصحارم الحارة الجافة 
ة حيث تقؿ األنكاع كعددىا في ىذه المناطؽ إال اف ىناؾ بقعان صغيرة في كالصحارم الباردة الجاف

الكرة األرضية تخمكا مف األحياء كاألمثمة عمى ذلؾ البحر الميت الذم تبمغ نسبة االمالح فيو أكثر 
، ككذلؾ فكىات البراكيف النشطة حيث تجرم الالفا منيا ككذلؾ المساحات  باأللؼ( غـ 471مف )

 ـ( °51ماد البركاني الحديث ككذلؾ بعض الينابيع الحارة التي تزيد درجة حرارتيا عف )المغطاة بالر 
  أهمية الغالف الحيوي 

تمثؿ المادة الحية في المجاؿ الجغرافي المتداخؿ دكران بالغ األىمية عمى القشرة األرضية        
حيث تشارؾ الكائنات الحية في تفتيتيا كفي تككينيا ، كما أف بعض المعادف المفيدة تشارؾ في 

 في ديناميكية الغالؼ الجغرافي تشكيؿ التربة كتغير التضاريس ، بمعنى آخر فإنيا عكامؿ نشطة 
 كيمكف أف تتمثؿ أىمية الغالؼ الحيكم فيما يمي: 

تمعب النباتات كالحيكانات دكران ىامان في تحميؿ الصخكر كتفتيتيا كذلؾ مف خالؿ العمميات  – 1
الكيمياكية كالميكانيكية كيمكف أف يتمثؿ ذلؾ في الدكر الذم تمعبو جذكر النباتات حيث أنيا تمارس 
ر ضغكطان عمى الصخكر مف خالؿ تطكرىا في الشقكؽ الصخرية التي تزداد بازدياد حجـ الجذك 

 2/ سـكغـ( 51-31كتطكرىا كقد كجد بأف الجذكر يمكف أف تمارس ضغطان كبيران يصؿ الى ما بيف )
اما التحميؿ ، ، كتعتبر ىذه إحدل العمميات الميكانيكية في تفتيت الصخكر مف قبؿ النباتات 

الكيماكم لمصخكر مف قبؿ النباتات فيمكف مالحظتو مف خالؿ النباتات السفمى مثؿ الفطريات 
كاالشنات كالطحالب كذلؾ مف خالؿ بعض تككيناتيا الحامضية حيث تقكـ بعممية تحمؿ كيماكم 
لممكاد المعدنية ، كليذا فإننا نجد أف ىناؾ أنكاعان مختمفة مف الصخكر التي تشكمت بفعؿ ىذه 
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التحكالت لمصخكر العضكية ، كىي صخكر تشكمت مف البقايا العضكية مثؿ الصخكر الرسكبية 
اما الحيكانات فإف دكرىا الميكانيكي في تككيف  تحكلة كالصخكر الزيتية )العضكية( ،الم كالصخكر

التربة يمكف مالحظتو مف خالؿ ما تقكـ بو الحيكانات مف حفر األنفاؽ داخؿ جسـ التربة خاصة 
عف الحيكانات القارضة كمف خالؿ ىذه العممية الميكانيكية فإف التربة تتطكر مف الناحية الكيماكية 

طريؽ التيكية التي تزداد بازدياد حفر الحيكانات لألنفاؽ كذلؾ فإف األنفاؽ تساىـ في خمط آفاؽ 
 طكرىا كايضان تساعد ىذه العمميات في زيادة النفاذية. التربة مما يساعد عمى ت

ىناؾ نتيجة ىامة لمنشاط الذم تقكـ بو األحياء كىك متمثؿ في التجمع المعدني كذلؾ مف  – 2
خالؿ عمميات األكسدة لمبكتريا الحديدية كىي عمميات تحدث في المستنقعات كالبحيرات كالتربة 

 كتككف عمى شكؿ الميمكنايت 
ركة العكامؿ الجكية المختمفة، تؤثر الكائنات الحية )نباتية كحيكانية( عمى تشكيؿ التربة بمشا – 3

فيي تمعب دكران ىامان في تحمؿ كتفتت الصخكر الصمبة ، كمف جية ثانية فإف تراكـ أكراؽ األشجار 
عمى سطح األرض يؤثر في تطكر التربة مف خالؿ العناصر الكيمياكية التي تحتكييا ، فنالحظ بأف 

حايدة في المناطؽ الكمسية تككف قيمة أكراؽ األشجار لمغابات النفضية تؤدم الى تككيف تربة م
( كأف أكراؽ الغابات الصنكبرية )االبرية( تزيد مف 7.4-6.4( بيف )PHمحمكؿ تفاعؿ التربة )

حامضية التربة باإلضافة الى أنيا تشكؿ دباؿ حامضي يدعى دباؿ المكر كذلؾ تساعد الحيكانات 
 دة العضكية .مف خالؿ إفرازاتيا كتحمؿ جثثيا عمى استمرار زيادة الما

االحياف التضاريس في مياه المناطؽ الحارة كالضحمة حيث تشكؿ الكائنات الحية في بعض  – 4
يستمر تطكر التضاريس عف طريؽ تراكـ الكائنات البحرية الحيكانية كالنباتية مما يساعد عمى 

 ظيكرىا عمى السطح فكؽ الماء لتشكؿ جزران صغيرة مثؿ جزر الككراؿ . 
لغالؼ الجكم مختبران كيمياكيان ضخمان حيث يككف عمـ القكة الكيمياكية ميـ جدان فمثالن يعتبر ا – 5

تعتبر النباتات الخضراء محكالت قكية لمطاقة الشمسية كعمى ىذه النباتات تعتمد الحيكانات في 
حياتيا كتطكرىا ، فالكمكركفيؿ يقكـ بامتصاص الطاقة الشمسية كالتي ىي طاقة مستيمكة مف اجؿ 

بخر الماء كبعد ذلؾ يختمط الييدركجيف مع ثاني اككسيد الكاربكف فيعطي ىيدرات الكاربكف مثؿ ت
السميمكز كالميجانيف كال يفكتنا ىنا اف ننكه باف ىناؾ دكرة مف العناصر الكيمياكية كىي الييدركجيف 

اك مركبات كالكاربكف كاليكد كالحديد كالسمفات ... الخ . تخرج مف مركب معيف لتدخؿ في مركب 
 اخرل . 

تقكـ الكائنات الحية في المحيطات كالبحار بتنقية المياه فييا حيث تقكـ بعض الحيكانات  – 6
كالنباتات بامتصاص بعض الخصائص المعدنية في الماء فالمياه الصافية التي تخترقيا االشعة 
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كىذا ما يخمؽ  ككسجيفباألبنمك كتطكر الطحالب كليذا فاف ىذه المياه تصبح غنية  تتأثرالشمسية 
 بيئة مفضمة لبعض الحيكانات الصغيرة . 

 : ظهور األحياء عمى سطح األرض 
ظيرت األحياء )نباتية كحيكانية( نتيجة لعمميات طكيمة كمتدرجة مف التطكر كالتغير كالتبدؿ       

مميارسنة( ، كيعتقد اف الحياة 2تحت تأثير العكامؿ البيئية المختمفة كلفترة قد تصؿ الى أكثر مف )
( كيعتقد العمماء اف بدأت في المياه اكالن الدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى )كجعمنا مف الماء كؿ شيء حي

مميار سنة( كذلؾ قبؿ الزحزحة األرضية الذم جاء بيا 2.5الحياة بدأت في المحيط قبؿ حكالي )
فيجنر حيث قاؿ اف قارات العالـ في العصر الكاربكني ىي اجزاء مف قارات كبرل لكتمة بنجايا التي 

جنكب كيفصؿ بينيـ بحر تيشس ، تتككف مف قارة انجارا كارتكس في الشماؿ كقارة جنداكانالند في ال
قارة ارتكس عف انجارا كانفصمت  فانفصمتكفي العصر الكاربكني تعرضت الكتؿ الى حركة شد قكية 

ىذه  تتزحزحامريكا الجنكبية عف الجانب الغربي لقارة جندكانا كاستراليا عف جانبيا الشرقي ثـ اخذت 
كاعتمد في نظريتو تقرت في مكاقعيا الحالية ، ى اف اسالقارات فكؽ صخكر السيما العالية الكثافة ال

رات اثر الكائنات النباتية كالحيكانية في ىذه القبير بيف اجزاء ىذه الكتؿ اضافة تأىذه الى تشابو ك
  .كالتي يصعب عمييا االنتقاؿ لمسافات طكيمة فكؽ المسطحات المائية

ميكف سنة ظيرت الحياة م (1511)كبعد سمسمة طكيمة مف التطكر كلفترة سحيقة تصؿ الى      
الكائنات الحية لنفسيا اشكاالن مختمفة نتيجة كخالؿ ىذه الفترة الزمنية الطكيمة اكجدت  عمى اليابس

لالصطفاء الطبيعي اختفى خالليا انكاع كثيرة كظيرت انكاع جديدة ، كىذا ما تـ اثباتو مف خالؿ 
ب )اصؿ االنكاع( ثـ جاء الفريد )رسؿ ( كىي مراجعة لكتا1844المكجز الذم اعده )فركيد عاـ 

 كالس( ككتب مقالة عف تعاقب االنكاع كبيف فيو أف الكائنات الحية تشمؿ ثالثة مجاميع اساسية. 
كيدخؿ االنساف ضمف مجمكعة الحيكاف عمى االساس البيكلكجي كال تنطبؽ عمى األنساف       

ذ قاؿ ربؾ لممكذلؾ لكضكح ما  الئكة اني خالؽ بشران مف صمصاؿ مف حمان نزؿ في الكتاب الكريـ )كا 
 مسنكف فاذا سكيتو كنفخت فيو مف ركحي فقعكا لو ساجديف( صد اهلل العمي العظيـ .

كلكف تسمط األضكاء في الدراسة ىنا عمى اإلنساف عمى اساس أنو عامؿ مؤثر بشكؿ مباشر       
كغير مباشر عمى األحياء األخرل ، كالكائنات الحية تنقسـ الى قسميف مف حيث المحيط الذم 

%( مف مساحة الكرة األرضية كىي الكائنات الحية 29تعيش فيو فاألكؿ كيشمؿ مساحة تقدر بػ )
%( مف 71ية ، اما الثاني فيشمؿ الكائنات الحية التي تعيش في المياه كالتي تشمؿ في حدكد )البر 

مساحة الكرة األرضية كتسمى الكائنات الحية المائية كلك اخذنا تسمسؿ زمني لتطكر النباتات بعد 
ف الجيكلكجية كالذم يعد دليؿ كحيد يمكالرجكع الى السجؿ الحفرم لمصخكر في مختمؼ االزمنة 

االعتماد عميو في فتح اسرار التاريخ التطكرم ،كلك انيا ال تمتمؾ االكتماؿ بسبب اختفاء كثير مف 
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الصخكر بسبب حركات القشرة األرضية المتمثمة في االلتكائية كاالنكسارات كعكامؿ التعرية كالحث 
التاريخ كاالرساب ، كلكف كشؼ التاريخ التطكرم لمنبات مف المسائؿ الميمة فمقد كشؼ لنا 

الجيكلكجي اف الحياة كانت في المياه كمرت في عممية تطكرية عف طريؽ االكتساب لمصفات 
الجديدة بسبب التكيؼ كالتي كاف ليا دكر فاعؿ في تقدميا نحك اليابس كصاحب ىذا التغيير 

 اختالفات جكىرية . 
كاني جديد يتبع طريؽ فمف خالؿ الحفريات تكضح اف تاريخ ظيكر كانتشار أم نكع نباتي اك حي    

ء كلفترة طكيمة كاحدة كىي اف تبدأ بظيكر اختالفات منعزلة ، ثـ تنتشر ىذه النماذج بالتدريج البطي
ثـ بسرعة بعدية حتى تصبح ىذه االختالفات ىي السائدة كتتضائؿ كتختفي بنفس السرعة التي 

 زمني ككما مبيف: ظيرت بيا نماذج احدث كألجؿ تسييؿ الدراسة عمى القارئ نأخذ تسمسؿ 
 ما قبل الكامبري أو االيوزوي )زمن الالحيات( :  -1

لعدـ كجكد آثار لبقايا عضكية في ىذا الزمف اعتقد العمماء بأف األرض كانت فيو شديدة الحرارة 
كالجك كاف ممتيبان كلـ يبرد بعد مما لـ يسمح بظيكر الحياة، كقسـ آخر مف العمماء يؤكد بأف في 

امبرم ظيرت نباتات كحيدة الخمية كحيكانات حمقية كاسماؾ ىالمية كيطمؽ عميو مف نياية ما قبؿ الك
 ( مميكف سنة . 2111-1511قبؿ عمماء الجيكلكجيا ما قبؿ الكامبرم كيصؿ عمره مف )

 األهمية االقتصادية لهذا الزمن :  -
تحتكم تككيناتو عمى معادف ثمينة كالذىب كالفضة كالنحاس كالزنؾ كالحديد كالكركـ كالنيكؿ 
كالقصدير كالرصاص كبعض العناصر المشعة باإلضافة الى معادف الرخاـ كالجرانيت كما يحتكم 

 عمى االحجار الكريمة النادرة كالزبرجد كالزمرد. 
 زمن الحياة القديم )الباليوزوي( : -2

( مميكف سنة ، كيشمؿ عمى ست 411-331األكؿ كىك طكيؿ في عمره فيصؿ الى ) كىك الزمف
 عصكر كىي:

: تدؿ الحفريات عمى كجكد اعشاب بحرية ليا ىيكؿ جيرم اك مرجاني ككجدت ىذه الكمبري  - أ
 مميكف سنة( . 71في القطب الجنكبي كيبمغ طكؿ ىذا العصر )

صر بدأت السرخسيات كسادت الطحالب : كيعتقد العمماء اف في ىذا الع العصر األردفيشي - ب
 مميف سنة( . 65كظير المرجاف كالالفقاريات كطكؿ ىذا العصر )

: كفيو انتشرت االعشاب البحرية كما ساد المرجاف كاالسفنج كظيرت فيو  العصر السيموري - ت
االسماؾ الفقرية ، كما يعتقد اف بظيكر عالقة بيف النباتات كالحيكانات المائية في اليابس 

 مميكف سنة( 41قدمات لظيكر البرمائيات كيقدر عمر ىذا العصر )كم
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كفيو تغمغمت النباتات في اليابس ، كما ظيرت النباتات ذات البذكر  العصر الديفوني: - ث
ككنتيجة لممد كالجزر بدأ زحؼ النباتات المائية نحك اليابس ، كما تطكرت الحشرات بسرعة 

كر الكبير حيث بدأ النباتات تتنفس اليكاء كبيرة ، كىذا العصر يسمى بالعصر ذك التط
الطمؽ بعدما كانت تتنفس اليكاء المذاب في الماء ، لذلؾ نجدىا مرت بعدة مراحؿ ففي 
المرحمة االكلى كاف اممس عندما كاف في الماء ثـ شككي ثـ ذات اكراؽ تشبو الشككيات 

جار الكبيرة كالتي كىي تمثؿ اسالؼ النباتات ، كعند نياية ىذا العصر بدأ ظيكر االش
تسمى بغابة السرخسيات كىي التي كانت سبب في كجكد طبقات الفحـ الحجرم كطكؿ ىذا 

 مميكف سنة(. 51العصر ىك )
مميكف سنة( كفيو تطكرت السرخسيات  131: يصؿ طكؿ ىذا العصر ) العصر الكاربوني - ج

اكائؿ  العمالقة كظيرت نباتات ذات البذكر كظيكر ذيؿ الحصاف كفي نيايتو ظيرت
الصنكبريات العالية كىي فاصمة حمت فيو النباتات الصنكبرية العالية محؿ السرخسيات 
العمالقة ، كفيو تطكرت البرمائيات كظيكر اسماؾ تتنفس اليكاء مباشرة كانتشرت الزكاحؼ 

 كتطكرت البرمائيات .
في مميكف سنة( كخاللو اتسعت الصنكبريات في  55: يقدر عمره بػ ) العصر البرمي - ح

 انتشارىا كتطكرت اشكاؿ جديدة منيا كبدأت تتناقص اعداد مف النباتات كالحيكانات البرية. 
 األهمية االقتصادية لهذا الزمن : -
تحتكم تككيناتو عمى خامات معدنية كالحديد كالمنغنيز ، كمف تككيناتو الركاسب الفحمية        

فيتي المنحمة جنكب افريقيا كتكجد في المنطقة كتنتشر مناجميا في اكركبا كالصيف كدكؿ االتحاد السك 
 العربية عركض لو بكميات قميمة كما في اليمف كالسعكدية. 

 الزمن الثاني الميزوزوي )من الحياة الوسطى( :  -3
 مميكف سنة( كيقسـ الى عدة عصكر ىي : 161كيمتد ىذا الزمف الى )          

مميكف سنة( كانتشرت فيو الصنكبريات كذيؿ الحصاف كما 32: يبمغ عمره الزمني )الترياس - أ
ظيرت فيو الزكاحؼ البحرية العمالقة كظيكر الطيكر الكبيرة كفي نياية ىذا العصر ظيرت 

 الصنكبريات الحقيقة كبداية لظيكر النخيؿ القديمة. 
حياة النباتية فانتشر النخيؿ مميكف سنة( كفيو تنكعت ال 57: يبمغ عمره الزمني )الجوراسي - ب

القديمة ككزبرة البئر كاختفت ىذه الشجرة كلـ يبقى منيا اال نكع كاحد يدلؿ عمى كجكدىا في 
 الصيف كالياباف كفيو زاد اعداد الزكاحؼ التي انتقمت مف البحر الى البر. 

مميكف سنة( كفيو ظيرت  71كيصؿ عمر ىذا العصر الى ) الكريتاسي )الطباشيري(: - ت
 الحقيقة كالثدييات الصغيرة.نباتات الزىرية كظيرت االشجار النفظية ، كما ظيرت الطيكر ال
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 األهمية االقتصادية لهذا الزمن : -
ينتمي النفط الى ىذا الزمف كالذم يرجع لتككينات الكريتاسي )الطباشيرم( كالذم يعد أىـ       

اـ الحديد كالفكسفات كالجبس مصدر لمطاقة في الكقت الحاضر ، كما تحتكم تككيناتو عمى خ
 الصخرم.

 الزمن الثالث )الكاينوزوي( :  -4
مميكف سنة( كيقسـ الى عدة عصكر كىك زمف النباتات الزىرية كمغمفات  63كيقدر عمره )     

 البذكر كاتخاذ النباتات الطبيعية شكميا الحديث كانتشرت النباتات النفظية كعصكر ىذا الزمف ىي :
مميكف سنة( ككانت تسكد فيو مساحات كاسعة مناخات  27العصر )عمر ىذا : األيوسين - أ

مدارية كمعتدلة ففي اكركبا كانت تسكد نباتات شبيية بما مكجكد حاليان مف نباتات في 
السكداف كنباتات االقاليـ المعتدلة كانتشرت في المناطؽ التي تعتبر اآلف قطبية كاشباىيا ، 

عمى حفريات مف ركاسب حكض الـك تدؿ عمى كجكد النخيؿ كاكراؽ دائمة الخضرة كقد عثر 
كعثر في جزيرة كرينداند عمى حفريات لصخكر ىذا الزمف يحتكم عمى اشجار عريضة 

 االكراؽ اما الحيكانات ففيو انتشرت الثديات كتطكرت الثعابيف .
عشاب كقمة اشجار النخيؿ كفيو انتشرت اال (مميكف سنة 12)كعمره الزمني  االليجوسين : - ب

كظيرت الثديات كزيادة اعداد القردة كتناقصت مساحة التماسيح كفرس النير كالخنزريات 
كقمة الغابات كفيو تككنت ركاسب الفحـ البني كما في المانيا )الكنايت( ، كانحسرت اشجار 

 النخيؿ في مناطؽ الدؼء المدارم . 
حجـ الغابات المعتدلة كزادت  كفيو تقمص (مميكف سنة 19)كعمره الزمني : الميوسين  - ت

مساحة السيكب كاالعشاب الجافة ، كما ظيرت الصحارم كقد عثر في سكيسرا في قاع 
بحيرة قديمة بالقرب مف )اكنخف( بقايا لنباتات تعكد ليذا العصر في ركاسب طباشيرية 

 كتشمؿ انكاع كالزاف كالحكر كاالسفندياف . كفيو انتشر نطاؽ الثديات . 
كبقت فيو المناطؽ المعتدلة تشمؿ اكسع  (مميكف سنة 5)كيبمغ عمره الزمني  البميوسين : - ث

مدل كاشتممت مناطؽ الغابات الرطبة اضافة الى ظيكر المناطؽ الجافة . كفي نيايتو 
ظيرت الغطاءات الجميدية في المناطؽ القطبية . كفيو تـ انحسار اشجار كثيرة مف النباتات 

لبانية لألرصفة كظيكر انماط جديدة مف النباتات المعتدلة حيث ظيرت المرجانيات ا
كالشعاب كالمنخريات )االصداؼ الفنمية( كظيكر حيكانات ذات الجربيات كالقكارض ، 

 كظيرت القردة المتطكرة كيعتقد اف فيو تـ تدىكر الزكاحؼ الضخمة . 
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 : لهذا الزمن االهمية االقتصادية  -
كالتي تستخدـ في  تأتي األىمية االقتصادية ليذا الزمف بسبب تككف الصخكر الجيرية كالطينية

صناعة االسمنت كاستخداـ البازلت في مجاالت كاسعة كما كانت لو أىمية في تككينات خاـ 
 الكبريت كالزنؾ كالرصاص ككذلؾ النفط .

 الزمن الرابع )الحديث( :  -5
مميكف سنة( ، كظيرت فيو حيكانات الماستكدكف  3كيمثؿ زمف الحياة الحديثة كيبمغ طكلو )      

ؿ( كالكركدف كالفرس كاشكاؿ جديدة مع ظيكر الطيكر كالماكاؿ كحيكاف الرنة كنباتات )تشبو الفي
 كنباتات المرحمة الحارة ، كيقسـ الى قسميف ىما:المراحؿ الباردة كالصنكبريات 

مميكف سنة( كفيو ظير العصر الجميدم كتـ تغطية  2: كطكؿ عمره الزمني ) البمستوسين - أ
ير في المناطؽ المدارية كبسبب الجميد اختفت كثير مف معظـ اكركبا ، كيقابمو عصر مط

النباتات كظيكر نباتات التندرا ، كبعد انصراـ الفترة المطيرة كتراجع الجميد الى الشماؿ 
 ظيرت فترة جافة ، كتطكرت فيو كثير مف الثديات لتأخذ شكميا الحالي.

مميكف سنة( كفيو بمغت االحياء  1: كطكؿ عمره حكالي ) العصر الحديث )الهيموسين( - ب
 اقصى درجات الكماؿ كىك عصر االنساف الحديث.

 األهمية االقتصادية لهذا الزمن : -
تستخدـ ركاسبو كخاصة الجميدية كالجالميد كالحصى كالرماؿ كالطيف في رصؼ الطرؽ         

يف التربة الزراعية عالية الخصكبة مف حيث كصنع الطكب لمبناء ، كتستغؿ الركاسب النيرية في تكك 
 قيمتيا الزراعية. 

  :أهمية دراسة األزمنة الجيولوجية عمى الجغرافية الحيوية 
 تأتي دراسة األزمنة الجيكلكجية بأىمي كبيرة مف حيث:         
اف االتصاؿ الزمني اعطى نتائج مدىشة عمى تكزيع النباتات كالحيكانات كالتي تعد ضركرية  – 1

 لدراسة الجغرافية الحيكية . 
اف االحياء التي نجدىا اآلف عمى سطح االرض كالمياه كانت قد نشأت كتطكرت كارتقت خالؿ  – 2

ال اذا بحث في ماضييا حيث االزمنة الجيكلكجية كال يمكف لمجغرافي اف يفيميا عمى حقيقتيا ا
الرجكع الى الحفريات كالتي تمثؿ بقايا كائنات حياتية كنباتية كالتي عثر عمييا في تككينات الصخكر 
الرسكبية كىي الدليؿ عمى كجكد الكائنات الحية كىذه تمثؿ بقايا في اجزاء صمبة مثؿ المحارات 

نباتات كاكراقيا كمف خالؿ دراسة الحفريات جاف كعظاـ الحيكانات كما تتمثؿ في جذكع الكىياكؿ المر 
 نجد عدة مميزات كفكائد كىي : 
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تحديد عمر الطبقات الصخرية التي تحتكييا مف الكائنات كمعرفة العصر الذم كانت تعيش  - أ
 فيو . 

يمكف عف طريقيا االستدالؿ عمى البيئة الجغرافية القديمة التي كانت في ذلؾ الكقت  - ب
 كالكائنات كتكزيعيا . كالظركؼ المناخية السائدة

عف طريقيا يمكف معرفة التطكر الذم حدث لمكائنات الحية منذ اقدـ االزمنة حتى عصرنا  - ت
 الحالي . 

  : اهمية دراسة التاريخ الجيولوجي عمى نشوء وتوزيع االحياء 
لمعرفة الكيفية التي بدأت فييا الكائنات الحية كشكؿ تكزيعيا يتطمب فيـ الكثير مف الحقائؽ عف     

التاريخ الجيكلكجي لألرض ، كيشير ىذا التاريخ الى نمك نباتات الككسبترز في قارة جنكبية كانت 
ا جزيرة مدغشقر مكجكدة في الزمف االكؿ كتضـ نطاؽ يشمؿ استراليا كاليند كجنكب افريقيا بما فيي

في اغمب اجزاء القارة القطبية الجنكبية كبعد تمزيؽ ىذه القارة ادل الى كجنكب امريكا الجنكبية 
ايضاح بعض اختالفات خصائص التكزيع ، كقسـ منيا احتفظ بمجمكعات قديمة مف االحياء ، كعند 

ؽ ىذه الكتمة بشكؿ كاسع تككيف اليابس الشمالي المتمثؿ في اكراسيا كامريكا الشمالية ، فمـ تتمز 
كبقيت متصمة مع القطب الشمالي كىذا جعؿ مجمكعات فمكرية متشابية تنتشر ، ككاف لتماسؾ 
قارات العالـ القديـ أثر في انتشار االحياء ايضان ، ككذلؾ انتقاليا الى امريكا الشمالية عف طريؽ 

داخؿ االنكاع بيف العالـ الجسر االرضي الذم كاف مكجكد قبؿ ظيكر مضيؽ بيرنج كساعد ىذا ت
 القديـ كالجديد . 

جاء التنكع الكبير لألحياء كخاصة النباتات بسبب التطكرات المناخية فاختمؼ المناخ خالؿ    
كخالؿ عصر البميستكسيف حيث حدث فيو طغياف األزمنة الجيكلكجية كخاصة في الزمف الرابع 

جميدم طكفاف مطرم )فترة مطيرة( في الجميد في معظـ سطح االرض . كصاحب ىذا الطغياف ال
العركض الدنيا ككاف ليذا أثر في تغيرات ىيكمية متنكعة في االحياء كخاصة النباتات . كما كاف 
لأللتكاء كاالنكسارات كالثكرانات البركانية كالتي صاحبت كؿ األزمنة الجيكلكجية مع اختالفات في 

في تكضيح حمقات مفقكدة في تكزيع الكائنات  الكثافة كاف كراء اضاعة حفريات قديككف ليا دكر
 الحية . 

اف اصؿ الكائنات الحية يعكد الى نكع كاحد كلكف بعدما يتكاثر كيعطي انكاع اخرل متعددة ككؿ     
 نكع فييا يمر بمراحؿ كىذه المراحؿ تمثؿ دكرات حياة يمر مف خالليا الكائف الحي في : 

                    +                +                                              
 مرحمة البدء : كفييا يككف النكع :  –أ 

 شيء مف االساس نفسو .  -1

 دورات حياة الكائن  كل نوع يمر بمراحل  مجموع انواع نوع واحد رئيسي 
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 نكع مف التكيؼ .  -2
مرحمة تكسع االشكاؿ : كفييا يبدأ النكع الى تككيف اشكاؿ جديدة قد تككف مختمفة عف األصؿ  –ب 

 كبكثافة أكسع . 
مرحمة االنحصار : كفييا يقؿ انتشار النكع كيتراجع ثـ يبدأ في االختفاء كاالنكماش ثـ التالشي  –ج 

 متراجعان اماـ االنكاع االخرل المنافسة لو . 
ند الكائنات الحية كخاصة النباتات تتبايف بسبب الظركؼ البيئية كخاصة المفاجئة كىذه الدكرة ع     

 منيا ، كقابمية النكع عمى تحمؿ تمؾ التغيرات كالتكيؼ معيا . 
عمى تكزيع جاء التميز بيف االقاليـ المختمفة . فيالحظ اف جزء مف اقميـ كاسع يحتكم لذلؾ      

محدد لبعض االنكاع اك االجناس . كقد يقتصر ىذا التكزيع عمى منطقة محدكدة ، كىذا ما يعرؼ 
النباتية ، كجاء بالتكطف كىي انكاع ككحدات يقؿ مدل تكزيعيا عف المعدؿ الشائع لمنكع اك الكحدة 

 التركيز عمى النباتات النيا ال تتمكف مف الحركة عمى عكس الحيكانات . 
كليذا السبب تحتكم المساحات الكبيرة عمى نسبة عالية مف االنكاع المتكطنة الف اكثر االنكاع      

النباتية يقتصر تكزيعيا عمى مساحات اقؿ نسبيان كليذا فاف االقاليـ الكبيرة تحتكم عمى نسبة عالية 
ىاكام  مف التكطف كىنا يصبح اساس التفريؽ بيف اقميميف . ككمثاؿ عمى ذلؾ نجد اف اف جزر

% مف التكطف كىك ما يفكؽ ما ىك مكجكد في كؿ الجزر 91تحتكم عمى نسبة عالية تصؿ الى 
 التي تقع الى شماليا كجنكبيا كالتي تقابؿ امريكا الشمالية كالجنكبية في المحيط اليادم . 

في ىذا يمكف معرفة الناحية التطكرية التي مرت بيا النباتات كالتي تمر كمف خالؿ التكطف     
 مرحمة الحداثة اك االنقراض كىك ما يسمى )االصطفاء الطبيعي( . 

 فيناؾ نباتات منقرضة كاخرل شبو منقرضة كبيذا يككف كجكدىا المكاني ضيؽ .     
كالتكطف كاالنقطاع يرتبطاف بمكضكع كاحد ، حيث يقصد باالنقطاع ىك عدـ االتصاؿ كبذلؾ     

طاعية ، كمف النادر اف يعطي التنكع النباتي مساحة بالكامؿ . يمكف اعتبار جميع انكاع النباتات انق
كيظير بعد اف يحدد انفصاؿ في منطقتيف اك اكثر كقد يتسع االنقطاع ليظير في منطقة تبتعد االؼ 
الكيمكمترات . كقد يضيؽ ىذا االنقطاع ليمثؿ عدة كيمكمترات . كيرتبط االنقطاع في مراحؿ الدكرة 

بيعية تحصؿ في مرحمة عدـ انجاب انكاع بسبب تأثير عدة عكامؿ بيئية الحياتية كىي ظاىرة ط
صعبة . كلك اخذنا التكزيع الجغرافي لمكحدات النباتية في الكرة االرضية نرل اف اكثر ىذه الكحدات 
كالتي تتميز بمدل كاسع ىي انقطاعات بالحتـ . ففي الجيات القطبية يزداد االنفصاؿ في طكؿ 

نا جنكبان كشماالن فيبدك اف االقميـ المدارم مقسـ الى ثالث كتؿ قارية يفصؿ بينيما المسافة كمما اتجي
 محيطات كاسعة . كاف االنقطاع النباتي يعزل الى تكزيع اليابس كالماء . 
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 صفات النظام الحيوي  – 3
 صفات النظام الحيوي التركيبية  – 1 – 3

التفاعؿ الحادث بيف مككناتو ، حيث نجد اف التي يتميز بيا أم نظاـ بيئي ، مف اىـ المظاىر      
التفاعؿ بيف الكائنات الحية ذاتية التغذية كغير ذاتية التغذية ظاىر ، كمف الكاضح اف الكظائؼ 
كالكائنات الحية المسؤكلة عف العمميات في النظاـ البيئي منفصمة جزئيا مف حيث المكاف بالنسبة 

الحية كالزماف بالنسبة لمكظائؼ ، فمف حيث المكاف نجد ىذه الكائنات الحية قد ترتبت عمى  لمكائنات
شكؿ مستكيات ، كيتميز المستكل العمكم باف معظـ ايض الكائنات الحية ذاتية التغذية ، يحدث فيو 

ت بينما الحزاـ االخضر يتميز باف الطاقة الضكئية تككف جاىزة فيو . كيحدث اشد ايض لمكائنا
الحية غير ذاتية التغذية في الحزاـ البني الذم يقع تحت الحزاـ االخضر ، حيث يتـ فيو تجميع 

 المادة العضكية في التربة كالترسبات . 
اما الكظائؼ االساسية فيي منفصمة جزئيا مف حيث الزماف كذلؾ بسبب احتماؿ تأخر      

الحية ذاتية التغذية . ففي الغابة كنظاـ بيئي استيالؾ الكائنات الحية غير ذاتية التغذية لمكائنات 
تسكد فيو المنتجات كتقكـ بعممية البناء الضكئي في المستكل العمكم ، كيستيمؾ جزء صغير منيا 
بصكرة مباشرة اك غير مباشرة مف قبؿ النباتات اك آكالت النباتات كالطفيميات التي تتغذل عمى 

ه العممية كصكؿ كمية كبيرة مف المادة المصنعة في اكراؽ االعشاب كالخشب ، كيتـ مف خالؿ ىذ
 المنتجات الى التربة كالمياد كىذه بدكرىا تؤلؼ نظاما غير ذاتي التغذية محدكد . 

 المكاني يعطي تصنيفا مالئما لدكراف الطاقة في النظاـ البيئي كذلؾ خالؿ :  –كالفصؿ الزماني      
 دكرة الرعي : حيث يتـ استيالؾ مباشر لمنباتات الحية اك ألجزاء منيا في ىذه الدكرة .  -1
 دكرة حطاـ عضكية كتتضمف تحميؿ المادة العضكية الميتة اك تحطيميا .  -2

اف ىذا النكع مف التقسيمات لمككنات النظاـ البيئي مف حيث التغذية الذاتية كغير الذاتية 
ظاـ البيئي عمى الرغـ مف كجكد الحاجة في بعض االحياف لطرؽ يؤكد الصفات التركيبية لمن
 مختمفة لتحديد التركيب . 

 كىناؾ تقسيمات اخرل لممككنات الحية داخؿ النظاـ البيئي : 
آكالت النباتات : كىذه الكائنات تتغذل عمى النباتات فقط كتستطيع مف خالؿ ىذه العممية  – 1

النباتية الى طاقة مخزنة في االنسجة الحيكانية ، كتتميز آكالت في االنسجة تحكيؿ الطاقة المخزكنة 
النباتات بتكيفيا عمى تناكؿ كجبة تحتكم عمى نسبة عالية مف السميمكز ، كذلؾ بحدكث تحكرات 

 خاصة في االسناف كالمعدة كاالمعاء كالمستقيـ تساعدىا عمى اف تتغذل عمى النباتات . 
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النباتات مصدر الطاقة ليذه الكائنات الحية ، حيث ال  التآكالت المحكـ : حيث تعتبر آك – 2
تتغذل عمى النباتات مباشرة كلكف تتغذل عمى آكالت النباتات فتحصمعمى الطاقة الالزمة الستمرار 

 حياتيا . 
كىذا النكع مف آكالت المحكـ يسمى آكالت لحـك اكلية اك مستيمكات ثانكية كيعد ىذا النكع     

 ت المحـك الثانكية التي يمكف اف تتغذل عمييا آكالت لحـك اخرل . مصدر الطاقة آلكال
القارتات : كىذا النكع مف الكائنات الحية اك المستيمكة قادرة عمى اختيار نكع الغذاء الذم  – 3

 تتغذل عميو ، فقد تتغذل عمى المنتجات اك النباتات اك آكالت النباتات اك الكائنات الميتة ، فمثاؿ
االحمر الذم يتغذل عمى التكت كالقكارض الصغيرة ككذلؾ الحيكانات الميتة فيذا النكع  الثعمبذلؾ 

 مف الكائنات الحية تصنؼ بيف آكالت النباتات كآكالت المحكـ ، كاحيانا بيف الكانسات . 
المحمالت : كىذه الكائنات الحية تشكؿ قاعدة اليـر الغذائي . ككظيفة ىذه الكائنات ىك اطالؽ  – 4

مككنات الغذاء المكجكدة في النباتات كالحيكانات مرة ثانية الى دكرات العناصر في الطبيعة . كىك 
 بذلؾ عكس دكر المنتجات التي تقكـ بتثبيت الغذاء كالطاقة في االنسجة النباتية . 

 صفات النظام الحيوي الوظيفية 
خصائص كظيفية ، كيتـ مف خالؿ ىذه الخصائص نقؿ الطاقة  يتميز ام نظاـ بيئي بثالث     

 كسريانيا خالؿ مككنات ىذا النظاـ البيئي ، كالخصائص الكظيفية ىي : 
 البناء الضوئي : 

نباتات الخضراء الطحالب كتقكـ بيذه العممية كائنات حية ذاتية التغذية كعادة ما تككف ال    
 الخضراء ، التي تقـك بتحكيؿ المركبات غير العضكية الى مركبات عضكية حسب المعادلة التالية : 

                                                   673C 
        6CO2 + 12H2O                         C6H12O6 + 6O2 +6H2O     

                  وصبغات اخرى 𝚷كموروفيل                                          
كينتج مف عممية البناء الضكئي اضافة الى السكر االحادم كاالككسجيف كالماء ، كمركبات اخرل    

 يتـ تصنيعيا في البالستيدات الخضراء بكاسطة عممية النقؿ الضكئي االلكتركنات ، كالفسفرة
الضكئية كىذه المكاد ىي االحماض االمينية كالبركتينات كاالحماض الدىنية كالدىكف ، ككذلؾ يتـ 
تصنيع المكاد في مكاضع مختمفة مف النبتة اك تحت ظركؼ بيئية مختمفة ، فعمى سبيؿ المثاؿ 

االكراؽ غير بعض انكاع النباتات تنتج اكراقيا الناضجة فقط السكر االحادم بينما تنتج القمـ انامية ك 
 الناضجة الدىكف كالبركتينات كمركبات اخرل . 

 
 



 محاضرات الجغرافية الحيوية ..................................... أ.م.د انتظار ابراهيم الموسوي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-19- 
 

 آكالت النباتات :  -
بعد اف تقكـ النباتات بتصنيع الغذاء كتخزينو ، كيستمر نقؿ الطاقة في النظاـ البيئي خالؿ      

الكائنات الحية بالتغذم عمى ىذه النباتات الخضراء لمحصكؿ السمسمة الغذائية اذ تقكـ بعض انكاع 
مى الطاقة المخزكنة فييا كيسمى ىذا النكع مف الكائنات الحية مف الناحية الغذائية آكالت النباتات ع

 ، كيطمؽ عمييا ايضا المستيمكات االكلية . 
 التحمل :  -
يتـ تحميؿ المكاد العضكية بعدة طرؽ مف خالؿ عمميتي التصكيؿ )الترشيح( كالتقطيع ، كلكف      

تتـ ىذه العممية بشكؿ رئيس عف طريؽ الكائنات الحية التي تسيؿ عممية التصكيؿ كالتقطيع ، 
 ككذلؾ عف طريؽ االيض . 

، مثؿ االشجار العضكم لمركب االتصكيؿ : كتنتج ىذه العممية مف تخمؿ الماء داخؿ  - أ
المتساقطة ، كمف ثـ اذابة بعض مككنات فييا كتسمح ىذه العممية بأذابة بعض عناصر 

 التربة مما يسمح باعادة دكرانيا ككذلؾ يفقد المركب العضكم جزءا مف كتمتو . 
 التقطيع : كىي عممية تجزمء اك تقطيع المادة الى اجزاء صغيرة كيكجد نكعاف مف التقطيع  - ب
الفيزيائي : كتشمؿ االنشطة الفيزيائية التي تعمؿ عمى تقطيع االشجار المتساقطة  التقطيع – 1

اك الجذكع الى اجزاء صغيرة كفي االنظمة المائية ، تسبب االنيار كالجداكؿ تسبب حؾ اك 
 كحت الصخكر . 

التقطيع الحيكم : كينتج عف االنشطة النباتية كالحيكانية فبعض الالفقريات تمضغ كتحفر  – 2
كينتج عف ذلؾ خشب مثقكب كمحطـ ، كىذا يتـ تحميمو بعد ذلؾ بكساطة االحياء الدقيقة عف 
طريؽ ايض المكاد المتقطعة ، اما التقطيع بكساطة النباتات فيتـ عندما تنمك ىذه النباتات عمى 

 االشجار المتساقطة مما يسبب الحقا تفكيكيا كمف ثـ تقطيعيا . 
االيض : كتنتج عممية ايض المركبات العضكية مف انشطة الكائنات الدقيقة بشكؿ رئيس                          - ث

كايضا كتقكـ الالفقريات بدكر محدد في ىذه العممية . ففي انظمة اليابسة تقكـ الفطريات 
كر ميـ في بالدكر الرئيس في عممية التحمؿ بينما في االنظمة المائية ، تقكـ البكتريا بد

 عممية التحمؿ . 
 تأثير القطع :  -
في دراسة قاـ بيا ككنفينتكف عف تاثير قطع االشجار بشكؿ كمي عمى كجكد المادة العضكية في     

التربة ، كجد اف ىناؾ تغيرا مثيرا دراميكيان في المادة العضكية المتاحة في التربة ، فبعد مركر خمسة 
ممغـ / ىكتار مف المادة العضكية  31فقدت ارضية الغابة عشر سنة عمى قطع االشجار ، 

المكجكدة فييا ، ىذا النقص نتج مف انخفاض معدؿ سقكط االكراؽ كبقايا االشجار كالتحمؿ السريع 
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سنة مف قطع االشجار  51نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة بسبب تعرض التربة لمتشميس . كبعد 
 56سنة كصمت الى  65ممغـ / ىكتار كبعد  28ابة الى زادت المادة العضكية في ارضية الغ

 ممغـ/ىكتار . 
 التحمل في الغابات المجاورة لممنطقة القطبية الشمالية :  -
اف عممية التحمؿ في الغابات المجاكرة لممنطقة القطبية الشمالية بطيئة بشكؿ كبير بسبب عدة      

في التربة باالضافة الى  PHجة الحمكضة عكامؿ منيا انخفاض درجة حرارة التربة ، كانخفاض در 
      ندرة النيتركجيف في التربة . 

  العوامل البيئية وعالقتها مع الكائنات الحية 
اف معرفة العالقات بيف الكائنات الحية كالكسط المحيط بيا يمزمو شرطيف ، االكؿ دراسة      

خصائص الكسط الجغرافي الذم تعيش فيو الكائنات الحية ، كالثاني دراسة تصرفات كردكد فعؿ 
التي الكائنات الحية ليذا الكسط اف الظركؼ الطبيعية كالطاقة كالظركؼ الكيمياكية كالبيكلكجية ىي 

تشكؿ البيئة اك الكسط الذم يعيش فيو الكائف الحي ، كما تمعب العكامؿ الخارجية دكران ىامان في 
الى  باإلضافةالتأثير عمى الكائنات الحية كيمكف اف نسمي مجمكع ىذه العكامؿ بالعكامؿ البيئية 

مؿ فاف الكائنات ، كاستجابة لفعؿ تمؾ العكا لألحياءعكامؿ اخرل تسمى ظركؼ الكجكد اك التكاجد 
 الحية تصدر ردكد فعؿ مناسبة ليا مف خالؿ : 

خصائص التصرؼ يمكف مالحظة خصائص التصرؼ عمى الحيكانات اكثر مف النباتات التي  – 1
تكجد مثبتة في التربة فمعظـ الحيكانات كمنيا الطيكر مثالن تتكيؼ ضد ظركؼ مناخية غير مفضمة 

مف اجؿ الكقاية ضد الظركؼ المناخية كاليجرة اما تككف مثؿ استعماؿ االعشاش كاليجرة كذلؾ 
 بأغالؽساعة اك ىجرة فصمية خالؿ السنة ، اما ردكد فعؿ النبات فتككف اما  24ىجرة يكمية خالؿ 

الزىكر في كقت ىطكؿ المطر اك باتساع فترة الزىكر باتجاه الشمس اك اغالؽ زىكرىا ليالن كفتحيا 
 نياران ... الخ . 

اتساع المدل البيئي كينطبؽ اتساع المدل البيئي عمى النباتات اكثر مف الحيكاف حيث تستطيع  – 2
النباتات اف تزيد مف مقاكمتيا لمبركدة الشديدة فتسقط اكراقيا كتكقؼ حركة االمداد بالمكاد الغذائية 

 طكاؿ الفصؿ البارد ....الخ . 
مي يعاكس كيقاـك ظركؼ الكسط الخارجي مثؿ تشكيؿ نكع بيئي داخمي اف تشكيؿ نكع بيئي داخ – 3

اف يحتفظ بدرجة حرارة معينة  فبإمكانودرجة الحرارة الثابتة لمكائف الحي كالطيكر كالثديات اما النبات 
 فقط لحد معيف ال يستطيع بعدىا المقاكمة . 

ليكاء تضـ العكامؿ الطبيعية العكامؿ المناخية كمنيا عناصر الضكء كالحرارة كرطكبة ا      
كالغازات المكجكدة في الجك كرطكبة التربة كالرياح كاالمطار كالثمكج ، اما العكامؿ الجيكمكرفكلكجية 



 محاضرات الجغرافية الحيوية ..................................... أ.م.د انتظار ابراهيم الموسوي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-21- 
 

فتضـ ارتفاع التضاريس كدرجة االنحدار كاتجاه كميؿ السفكح الجبمية ، اما العكامؿ البيكلكجية كالتي 
 كعالقة النباتات كالحيكانات .  تتمثؿ في العالقات بيف النباتات مع بعضيا كالحيكانات بعضيا ببعض

 اواًل : العوامل المناخية : 
ال شؾ اف العالقة بيف العكامؿ المناخية كاالحياء ىي مف اكثر العالقات تميزان حيث اف       

 لعناصر المناخ تأثير عمى نمك كتطكر كتكيؼ النبات كالحيكاف : 
كثافة االشعاع الشمسي ككمية الضكء  : اف تأثير الضكء عمى الكائنات الحية تحدده الضوء – 1

الكاقعة عمى مساحة معينة كما اف كثافة الضكء ال تعتمد فقط عمى قكة الضكء كانما عمى المسافة 
كتتذبذب قكة الضكء مع االرتفاع عف مستكل التي قطعيا الضكء مف مصدره حتى نقطة سقكطو 

االشعاع عمى مدل ساعات اليـك سطح البحر كخط العرض ككذلؾ تتذبذب قكة الضكء مع طكؿ مدة 
كما تختمؼ كمية الضكء مع الضباب كالرطكبة الجكية ككمية الغبار المكجكدة في اليكاء خاصة في 
المناطؽ الجافة لذلؾ فاف الضكء مف عناصر الطاقة الرئيسية ضمف العكامؿ المناخية كما اف 

كسيد الكاربكف اال اف قسمان آخر الغالؼ الجكم يمتص قسمان مف الطاقة خاصة بخار الماء كثاني اك 
 طريؽ الغيـك . ينعكس مرة ثانية اما عف طريؽ الغبار اك عف

  الضوء عمى النبات  تأثير  : 
فاف كؿ النباتات الخضراء ما عدا البكتريا كالفطر كالنباتات التي ال تحتكم عمى الكمكركفيؿ  –أ 

تحتاج الى الضكء مف اجؿ فصؿ الكاربكف مف ثاني اككسيد الكاربكف المكجكد في اليكاء اك في 
الماء . ىذه العممية يككف ىدفيا اخذ الكاربكف الضركرم مف اجؿ غذاء النباتات الخضراء اك مف 

، اك مف اجؿ مككنات النبات ،  اجؿ اخذ احتياطي مف المكاد الغذائية )المكاد السكرية كاالميدكف(
السميمكز كالميجنايف كالككتيف  . اف عممية التمثيؿ الضكئي تتـ فقط في الضكء اما في الظالـ اك 

 الميؿ فانيا ال تعمؿ ، كاذا استمر الظالـ فاف النباتات الخضراء تصفر اكراقيا كمف ثـ تمكت .
ايضان لمنباتات الخضراء كتتـ  Evapotranspirationيؤثر الضكء عمى عممية التبخر / نتح  –ب 

ىذه العممية عمى شكؿ بخار ماء ، اك حتى عمى شكؿ قطرات مف الماء .اف عممية امتصاص 
الجذكر لمرطكبة تتـ مف اجؿ كصكؿ حركة المكاد الغذائية كالمعدنية مف منطقة الجذكر كحتى اكراؽ 

 الشجر . 
ضعيفة عندما تميؿ اشعة الشمس ، اك عندما يككف تزداد عممية النتح مع ازدياد الضكء كتصبح     

الضكء ضعيفان . اما عندما يككف الضكء خفيفان فاف معدؿ النتح يصؿ الى اعمى معدؿ لو في حدكد 
. لكف عممية النتح تنخفض تدريجيان طكاؿ الميؿ كتصؿ الى ادنى مستكل الساعة الرابعة بعد الظير 

 ليا الساعة السادسة صباحان .
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يؤثر الضكء عمى نمك كتطكر كشكؿ النبات كخاصة النباتات الخضراء ، اما النباتات التي  –ج 
تعيش في الظالـ فاف سيقانيا تككف طكيمة كرفيعة كاكراقيا قميمة النمك كلكنيا يميؿ الى ما بيف 

 االبيض كاالصفر بسبب غياب كنتيجة لكؿ ما سبؽ فانو يمكف تقسيـ النباتات الى عدة اقساـ : 
باتات تعيش في ضكء كثيؼ كتسمى النباتات المحبة لمضكء : كتمثؿ ىذا النكع مف ن -1

النباتات معظـ نباتات االستبس كالبمباس كالبرارم كالصحراء كالمناطؽ األلبية المرتفعة في 
 قمـ الجباؿ.

النباتات التي تعيش في الظؿ )المحبة لمظؿ(: كىذه النباتات تعيش في ظركؼ الظؿ كالتي  -2
تككف حالكة الظالـ ، لذلؾ فيي متكيفة حسب نظاـ ضكئي ضعيؼ جدان كمف ىذه  أحيانان 

النباتات حشيشة األرنب ككذلؾ نباتات المنشار كطحالب الغابات كنباتات الكيكؼ كفي 
 خر العميقة .عركؽ الص

ساعة( يكميان تككف 14تؤثر طكؿ مدة الضكء عمى كزف النبات ، فالنباتات التي تتعرض لمضكء )    
. كيمكف لمنباتات ذ ات كزف أثقؿ بأربع مرات مف النباتات التي تتعرض لمضكء سبع ساعات في اليـك

 اف تتكيؼ حسب الضكء كما يأتي :
النباتات القطبية التي تعيش في مدة طكيمة مف الضكء تمتد لستة أشير فإنيا تشبو الى حد ما  -

 الشمسي.النباتات الصحراكية مف حيث شكميا كذلؾ لطكؿ مدة االشعاع 
شمسي قكم كلرياح  إلشعاعتحاكؿ كثير مف النباتات في المناطؽ األلبية المرتفعة التي تتعرض  -

قكية ، حماية نفسيا مثؿ نبات الزاكية كالعشب األسكد حيث نجد انيا مغطاة بطبقة شمعية تقـك 
 بعكس الضكء كبعضيا يككف لحاء الساؽ لديو سميؾ حتى يقمؿ مف تسرب الضكء لمداخؿ مثؿ

 العنب البرم.
بعض النباتات تتكجو بثمرىا نحك االشعاع الشمسي ففي الصباح يككف اتجاه الثمرة باتجاه عمكدم  -

الظير نجد الثمر قد تحرؾ ليكازم سطح مع سطح األرض كمكاجو ألشعة الشمس كفي كقت 
 األرض باتجاه الشمس ايضان مثؿ نبات الخس. 

لإلشعاع الشمسي بشكؿ مبكر أكثر مف السفكح المعاكسة  تبدأ النباتات بالنمك في السفكح المكاجية -
 الشمسي.  لإلشعاع

 : تأثير الضوء عمى الحيوان  
 يؤثر الضكء عمى الحيكانات مف خالؿ نمكىا كتطكرىا كتكزيعيا كما يأتي:      

 بمساعدة الضكء تتكجو الحيكانات في أماكف انتشارىا ضد التغيرات الحاصمة في كسطيا. -
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الضكء ىي مف األسباب الرئيسة في ىجرة بعض الطيكر الصغيرة ، حيث تياجر بعضيا طكؿ مدة  -
في فصؿ الخريؼ لمجنكب ليس بسبب البركدة أك قمة الغذاء بؿ بسبب قصر النيار في اليكـ الذم 

 ال يتيح ليا مجاالن كافيان لمبحث عف الغذاء.
يككف لكف بعض األسماؾ أبيضان  يؤثر الضكء عمى لكف الحيكاف ففي كيكؼ كارنيكلي في ايطاليا -

يميؿ الى الزرقة ، كلكف لك كضعنا ىذه االسماؾ في حكض سمؾ فيو ضكء كاؼ فإف ىذه 
 األسماؾ تبدأ بتغيير لكنيا الى األسكد تدريجيان.

كفي المناطؽ الصحراكية الرممية تعيش حيكانات تميؿ الى المكف السكني كاألصفر كما ىك الحاؿ  -
 ئب الصحراء كاألفاعي الصحراكية كبعض القكارض.في دجاجة الصحراء كذ

ب كأما الحيكانات التي تعيش في مناطؽ النباتات الخضراء فإف لكنيا يصبح أخضر مثؿ نقار الخش -
 الغابات. أفاعياألخضر كالببغاء األخضر كبعض 

البني أما الحيكانات التي تعيش داخؿ التربة أك أسفؿ غابة كثيفة فيككف لكنيا عادة ممسكح بيف  -
 كالكني مثؿ بعض الطيكر كالثديات.

في المناطؽ القطبية أك القمـ المكسكة بالثمكج باستمرار يعيش فييا عدد كبير مف الحيكانات ذات  -
المكف األبيض كنادرة الكجكد في أماكف أخرل مثؿ الذئب القطبي كاالعز البرم في االسكا )الرنة( 

 كالدجاجة البيضاء. 
 اجتها لمضوء أنواع الحيوانات حسب ح 

يمكف اف نقسـ الحيكانات حسب حاجتيا لمضكء الى حيكانات محبة لمضكء كأخرل محبة لمظؿ ، أما 
بالنسبة لتنكع الحيكانات حسب الميؿ كالنيار فيناؾ حيكانات يزداد نشاطيا في ساعات النيار كتسمى 

يؿ كحرارة قميمة ، أما بالحيكانات النشطة في الضكء كالحرارة ، كىناؾ حيكانات تكيفت مع ضكء قم
بينيا السحالي كالخنزير البرم كالتي الحيكانات التي يزداد نشاطيا في النيار فيمكف اف نجد مف 

%( في ساعات النيار ، اما الحيكانات التي تكيفت مع ضكء قميؿ 98-85يصؿ نشاطيا بيف )
البني كفئراف الغابات  كحرارة منخفضة كلدرجة رطكبة مرتفعة كلدرجة تبخر قميمة فتمثميا الضفدع

%( في كقت الميؿ كىناؾ حيكانات ال يؤثر 85-81كالذم يزداد نشاطو عمى )كابف عرس المنتف 
عمييا الضكء فنشاطيا ال يتكقؼ عمى الميؿ أك النيار كمف ىذه الحيكانات فأر السيؿ ، كتتغير ردكد 

في فصؿ الصيؼ فإف ختفي الميؿ فعؿ الحيكانات بالنسبة لطكؿ النيار ففي التندرا مثالن كمع أنو ي
كثيران مف الحيكانات الصغيرة ال تمارس أم نشاط في الميؿ كبالعكس فيناؾ طيكر كالتي تكيفت مع 

 حياة التندرا كالتي تنشط طكاؿ النيار كالذم يمتد طكاؿ فصؿ الصيؼ كمثاؿ ذلؾ البكمو القطبية.
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حرارة التربة مف أىـ العكامؿ التي يجب تعد درجة حرارة اليكاء ككذلؾ درجة درجة الحرارة :  – 2
تكافرىا لمكائف الحي كىذا العامؿ لو دكر حاسـ في التطكرات الحيكية لمكائنات الحية ككذلؾ عمى 

 تكزيعيا الجغرافي.
  أثر الحرارة عمى النباتات 

كتزداد ،  الكمكركفيميباإلضافة لمضكء فإف درجة حرارة اليكاء المحيطة بالنبات تحدد كثافة التمثيؿ  -
ـ( كبعد ذلؾ 39-37درجة حرارة اليكاء المحيط بالكائف الحي حتى تصؿ بيف ) بازديادىذه العممية 

تنخفض ىذه العممية كمعظـ النباتات الخضراء تبدأ بالمكت بعدة درجة الصفر المئكم أك يتكقؼ 
 الصفر المئكم.  نمكىا كلكف ذلؾ يزداد بازدياد درجة الحرارة فكؽ

ف تؤثر درجة الحرا - رة عمى تنفس النباتات ،حيث تزداد عممية التنفس مع ازدياد درجة حرارة اليكاء ،كا 
 تأثر النبات بالحرارة مختمؼ مف نكع الخر كذلؾ مف خالؿ أصؿ النبات كتطكره التاريخي 

تؤثر درجة الحرارة في عممية النتح ، إذ اف درجة الحرارة المرتفعة تزيد مف عممية النتح كبالعكس  -
ة الحرارة المنخفضة تقمؿ مف عممية النتح مف خالؿ عرقمة سير بخار الماء كمف خالؿ فإف درج

 عرقمة عمؿ السيتكبالزما في النباتات .
إف نمك البذكر مرتبط بدرجة الحرارة كىناؾ درجة خاصة لكؿ نكع مف أنكاع النباتات ، فمثالن إف نمك  -

ـ( كاما °25كاما درجة الحرارة المثمى فيي)ـ( °4.5-3بذرة القمح يمزميا درجة حرارة صغرل بيف )
 ـ( .°32-31درجة الحرارة العظمى فتتراكح بيف )

تؤثر درجة الحرارة عمى تككف رحيؽ االزىار لكثير مف النباتات كاف درجة الحرارة الصغرل التي  -
إنو ـ( ف°25ارتفاع درجة الحرارة فكؽ ) ـ( كاما°11-9يمكف اف يتككف فييا رحيؽ األزىار ىك بيف )

 ـ(.°38يحدد تككف الرحيؽ كيتكقؼ تككف الرحيؽ تمامان بعدة درجة حرارة )
تؤثر درجة الحرارة عمى شكؿ كلكف النباتات فإذا كانت درجة الحرارة عادية لبعض النباتات فإف لكف  -

ذا زادت درجة الحرارة أصبح لكنيا أبيضان ، اما بالنسبة ألثر درجة الحرارة  أزىارىا يككف أزرقان كا 
مى شكؿ النباتات فنالحظ بأف النباتات المكجكدة في المناطؽ األلبية المرتفعة كمناطؽ التندرا ع

يككف حجميا صغيران أم قميمة االرتفاع كفي فصؿ الشتاء يغطييا الثمج فيحمييا مف انخفاض درجة 
 حرارة اليكاء فكؽ طبقة الثمج.

ؾ فإف عممية االمتصاص بكاسطة تؤثر درجة الحرارة في زيادة اك انخفاض نشاط الجذكر لذل -
الجذكر تزداد كمما كانت درجات الحرارة مرتفعة كبالعكس كمما نقصت درجة الحرارة كمما أصبح 

 نشاط الجذكر قميالن كتقؿ تبعان لذلؾ عممية النتح . 
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تؤثر درجة الحرارة عمى تطكر النباتات فكمما زادت درجة الحرارة كمما زاد تطكر أعضاء النباتات  -
ـ( في كقت االزىار فإنو °11ف تطكرىا في فترة قصيرة ، اما انخفاض درجة الحرارة تحت )كيمك

 النباتات كفي درجات الحرارة المرتفعة جدان فإف النبات يفقد حيكيتو كيتكقؼ تطكره.يكقؼ تطكر 
 تصنف النباتات حسب حاجتها لدرجة الحرارة الى اربعة اقسام هي:

ـ( مثؿ النخيؿ كالمكز °21درجة الحراة المرتفعة أكثر مف )النباتات التي تتكيؼ مع معدؿ  -1
 كالنباتات االستكائية كتسمى ىذه النباتات بالنباتات الحارة .

ـ( مثؿ الزيتكف كالدفمى °21-15النباتات التي تكيفت مع معدؿ درجة حرارة تتراكح بيف ) -2
 كالكستنا كالتيف كغيرىا مف نباتات المناطؽ المعتدلة الدافئة .

ـ( مثؿ اشجار الصنكبريات °15-باتات التي تكيفت مع معدؿ درجة حرارة بيف )صفرالن -3
 كغيرىا كتسمى ىذه النباتات بنباتات المناطؽ المعتدلة الباردة .

النباتات التي تكيفت مع معدؿ درجة حرارة منخفضة مثؿ نباتات المناطؽ القطبية كنباتات  -4
 نباتات المناطؽ الباردة .القمـ الجبمية االلبية كتسمى ىذه النباتات ب

  تأثير درجة الحرارة عمى الحيوان 
ىناؾ تأثير كاضح كميـ لدرجة الحرارة عمى الحيكاف بالرغـ مف أف بعض الحيكانات يمكنيا العيش 
في مناطؽ تتغير فييا اك تتذبذب فييا درجات الحرارة فإف لمحيكانات ردكد فعؿ تجاه تغير درجة 

عتيف األكلى: الحيكانات ذكات الدـ الحار كمع درجة حرارة جسـ ثابتة ، الحرارة كقد قسمت الى مجمك 
كالمجمكعة الثانية: ىي الحيكانات ذكات الدـ البارد. كيمكف اف ينحصر تأثير درجة الحرارة عمى 

 الحيكاف فيما يمي: 
كنيا تؤثر درجة الحرارة عمى نشاط الحيكاف حيث يمكف أف تزيد مف نشاط الحيكاف لمحد األعمى كيم -

أف تكقؼ ىذا النشاط فمع انخفاض درجة الحرارة نجد أف الحيكانات ذات الدـ البارد تخفؼ مف 
نشاطيا ، فالطيكر تتحمؿ بسيكلة انخفاض درجة الحرارة الف الطيكر محمية بريشيا كالفقريات محمية 

لطبقة الدىف المكجكدة تحت جمدىا ، ىناؾ تكيؼ آخر لمحيكانات مع انخفاض  باإلضافةبفركىا 
درجة الحرارة حيث نجد اف معظـ الحيكانات في المناطؽ الباردة تدخؿ تقريبان في دكرة بيات شتكم 

 تياجر في الشتاء الى المناطؽ االكثر دفئان .  فأنيامثؿ الزكاحؼ اما الطيكر 
ة أثر عمى حجـ جسـ الحيكاف حيث اف نالحظ اف بعض الثدييات يظير ايضان اف لدرجة الحرار  -

كالطيكر يقؿ حجميا مف منطقة خط االستكاء الى المناطؽ القطبية كمف بيف االعضاء التي تختمؼ 
 كالذنب كاالرجؿ . األذنيفبسبب درجة الحرارة مثالن 

ية نجد اف الحيكانات بشكؿ لدرجة الحرارة تأثير عمى سمؾ جمد الحيكاف ففي المناطؽ الباردة كالقطب -
عاـ ليا جمد سميؾ كفرك كثيؼ بعكس المناطؽ الحارة حيث يككف جمد الحيكاف رقيؽ كفرك قميؿ اك 
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فنجد اف ليا طبقة سميكة مف الدىف تحت حتى بدكف فرك اما الحيكانات في المناطؽ الباردة كالقطبية 
 الجمد اكثر منيا عند حيكانات المناطؽ الحارة 

الحرارة كذلؾ عمى لكف الحيكاف فمكف الثدييات كالطيكر في المناطؽ القطبية بشكؿ عاـ تؤثر درجة  -
ابيض كالدب القطبي كالذئب القطبي كبعض الحيكانات تككف ممكنة في فصؿ الصيؼ كيبيض لكنيا 

 في فصؿ الشتاء مثؿ الدجاجة القطبية .
ف الخنفساء تصؿ الى اكبر حجـ ليا كما تؤثر درجة الحرارة عمى فترة التطكر لمحيكاف فمثالن نجد ا -

شماالن( فاف  55-51شماالن( في فترة ثالث سنكات اما بيف خطي العرض ) 51جنكب خط العرض )
 شماالن فيمزمو خمس سنكات . 55ىذا الحيكاف يمزمو اربع سنكات حتى يكبر اما شماؿ خط العرض 

 مكعتيف ىما : يمكف اف تكضع الحيكانات حسب تأثير درجة الحرارة عمييا في مج
 الحيكانات التي تتحمؿ تتذبذب كبير في درجة الحرارة . – 1
الحيكانات التي تتحمؿ تذبذب قميؿ في درجة الحرارة كىذه تقسـ الى قسميف حيكانات محبة  – 2

 لمحرارة مثؿ الزكاحؼ كالقردة كحيكانات محبة لمبركدة مثؿ الحيكانات القطبية . 
 رطوبة التربة والهواء  – 3

 عمى النبات رطوبة التربة والهواء  تأثير 
كالمعادف  لألمالحيتمثؿ تأثير الرطكبة عمى النبات مف خالؿ اف الماء ىك ناقؿ  رطوبة التربة : –أ 

مف التربة بكاسطة الجذكر كالمنقكلة حتى االكراؽ تقـك الضركرية لحياة النبات فالعناصر المأخكذة 
نبيف اف ىناؾ انكاع لمنباتات بحسب حاجتيا لرطكبة التربة بعممية امداد غذائي طبيعي كيمكف اف 

 ىي : 
النباتات المائية كمف االمثمة عمى النباتات المائية الزئبؽ المائي كلساف الضفدع كمف النباتات  – 1

المزركعة االرز كىناؾ نباتات مائية طبيعية اخرل مثؿ الزنبؽ االصفر كالزنبؽ االبيض كنبات رجؿ 
 ديؾ المستنقع . 

ز كاالشجار المسافرة في مك نباتات ذات رطكبة عالية كمف االمثمة عمى ىذه النباتات ال – 2
 . مدغشقر

النباتات التي تحتاج لرطكبة معتدلة كمف االمثمة عمييا نباتات ذنب الذئب كنباتات عشب  – 3
السيؿ كمعظـ النجيميات كمف النباتات المزركعة الذرة كالشمندر السكرم كالمكزيات كالجزر كالقمح 

 كالممفكؼ كغيرىا . 
( : كىي النباتات التي تتميز بتكيؼ كبير لظركؼ الجفاؼ كمف النباتات الجفافية )الجافكؼ – 4

 االمثمة عمييا نبات الصبار كنبات االثؿ كالقطؼ المحمي . 
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ميـ جدان في حياة النبات بنفس القدر : يعتبر بخار الماء الكجكد في اليكاء  رطوبة الهواء –ب 
الماء تككف عممية النتح ضعيفة جدان  الذم يمعبو بخار الماء المكجكد في التربة ففي جك مشبع ببخار

 كبعكس ذلؾ في المناطؽ الجافة التي تقؿ فييا كميات بخار الماء حيث يككف النتح قكيان .
تبعثر اليكاء الرطب مف حكؿ النباتات  ألنيااف الرياح الحارة كالجافة مضرة جدان بالنباتات     

عممية النتح ففي المناطؽ الجافة يمكف اف كاكراقيا كيحؿ محميا ىكاء جاؼ حار كىذا ما يسرع في 
تتعرض النباتات لخطر االنقراض لكال انيا استطاعت اف تكيؼ نفسيا كاعضاءىا حسب الظركؼ 
الطبيعية كفي المناطؽ الرطبة ىناؾ نباتات تعيش عمى سطح الصخر مباشرة لذلؾ فاف ىذه النباتات 

الرطكبة في الصخر فتقكـ اكراقيا اك كؿ  ليس ليا جذكر لتمتص الرطكبة ككذلؾ ال تستطيع ايجاد
 اعضاء جسميا بامتصاص الرطكبة مف اليكاء . 

 تقسيم النباتات حسب حاجتها وتكيفها لرطوبة التربة : 
فييا رطكبة كافية كلكنيا مالحة اذ تكيفت  النباتات الممحية كتعيش ىذه النباتات في تربة – 1

النباتات باف تجمع كميات مف االمالح في جسميا مما يجعميا تزيد مف قدرتيا عمى االمتصاص 
 كليذا تصبح نباتات منتفخة بالماء كلكف شكميا الخارجي يككف سميكان كمنتفخان . 

كامض العضكية يقمؿ مف النباتات التي تعيش في رطكبة حامضية اف كجكد كمية مف الح – 2
االمتصاص كذلؾ نتيجة نشاط الجذكر كاالجساـ الحية الدقيقة مما يخمؽ مكاد عضكية مختمفة مثؿ 

 الحامض العضكم كمكاد غير عضكية مثؿ امالح الحديد . 
نباتات تكيفت مع تربة رطبة ذات درجة حرارة منخفضة اف بركدة التربة تعمؿ عمى تقميؿ اك  – 3

فيذه النباتات تظير تكيفان كبيران لدرجات الحرارة المنخفضة كحتى لدرجات الحرارة كقؼ االمتصاص 
 المنخفضة دكف الصفر المئكم ككذلؾ يمكنيا العيش تحت طبقة الثمج في الشتاء . 

  : تأثير الرطوبة عمى الحيوان 
ف طريؽ الحيكانات الماء بشكؿ مباشر مف البيئة المحيطة بيا اك بشكؿ غير مباشر ع تأخذ    

النباتات التي تتغذل عمييا كيؤدم الماء دكران ميمان في تحديد درجة حرارة الجسـ كذلؾ مف خالؿ 
 التعرؽ كيمكف ايضاح انكاع الحيكانات حسب حاجتيا لمرطكبة بما يأتي : 

الحيكانات التي ال تتأثر بدرجة رطكبة اليكاء كتتحمؿ بسيكلة تذبذب الرطكبة كىذا ىك الحاؿ  – 1
 لكثير مف الحيكانات الثدية كالطيكر كالحشرات . 

الحيكانات التي تكيفت مع درجة رطكبة ىكاء معينة كتستعمؿ ىنا نفس االسماء التي استخدمت  – 2
كبة كالتي تتحمؿ رطكبة ىكاء عالية كرطكبة تربة عالية لمنبات حيث تقسـ الى حيكانات محبة لمرط

كما ىك الحاؿ في الحشرات كالضفادع كطيكر البحيرات كالمستنقعات كبعض الزكاحؼ ، كحيكانات 
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طكبة سكاء في اليكاء محبة لمجفاؼ كىي التي تعيش في الصحارم الجافة كال يزعجيا كثيران غياب الر 
 كبعض طيكر الصحارم كغيرىا . اك التربة مثؿ الحشرات كالزكاحؼ 

  الهواء : - 4
تؤثر غازات الغالؼ الجكم في الماء كالتربة عمى الكائنات الحية فمثالن االككسجيف يعد مف        

العناصر الميمة جدان في حياة الكائنات الحية مف اجؿ تنفسيا ما عدا بعض االحياء في داخؿ جسـ 
ىذه الكائنات عمى االككسجيف مف تحميؿ الماء كىناؾ التربة اك في البحار المغمقة حيث تحصؿ 

كائنات حية دقيقة كىي كائنات ال ىكائية التي تستطيع العيش بدكف ىكاء كباالخص بدكف 
االككسجيف المكجكد في اليكاء مثؿ بكتريا التربة الالىكائية كالتي تاخذ حاجتيا مف االككسجيف مف 

ش في اعماؽ التربة حيث ال يستطيع اليكاء اف خالؿ تحميؿ بعض العناصر العضكية كىي تعي
يصؿ بكميات حرة عادية بعض ىذه البكتريا يعيش عمى السطح كلكف يكجد فكقيا غطاء سميؾ غير 
منفذ لميكاء في البحار المغمقة تعيش بكتريا تستخمص االككسجيف مف تحمؿ المكاد العضكية ، كاف 

نباتات بشكؿ خاص تبدك في المناطؽ التي تككف اىمية االككسجيف لمكائنات الحية بشكؿ عاـ كلم
فييا كميات ىذا الغاز اقؿ مف كجكدىا في التربة كالبحيرات كالمستنقعات اما غاز ثاني اككسيد 

يؤدم دكران ىامان في تغذية التربة ، لقد ثبت اف البناتات تتضرر كثيران ببعض الغازات الكاربكف 
ككسائؿ المكاصالت اف اختالؼ ىذا العنصر بنسبة الصناعية الناتجة عف الكرشات الصناعية 

( مع اليكاء يعمؿ عمى اصفرار االكراؽ كسقكطيا كلكف ليس 111111:1( اك حتى )51111:1)
مثؿ كؿ النباتات عندىا الحساسية لمغازات الصناعية فبعضيا يتحمؿ ىذه الغازات كبعضيا ال يتحمؿ 

 الفطريات كالنباتات الصغيرة التي ليا حساسية كبيرة ليذه الغازات . 
  الرياح : -5
مف خالؿ سرعة كاتجاه الرياح تظير الكائنات الحية ردكد فعؿ مختمفة كىي تؤثر بشكؿ        

مباشر اك غير مباشر عمى مكرفكلكجية النبات اك مناطؽ انتشارىا ككذلؾ عمى عممية النتح لمنباتات 
الى زيادة كمية التبخر مف سطح التربة كاالكراؽ مما يؤثر عمى النبات كازىارىا فالرياح  ضافةباإل

الجافة كالحارة مثؿ رياح اليرمتاف في السكداف كرياح السكداء في غرب البحر االسكد ليا تأثير عمى 
في اتجاه كاحد النبات اكثر مما لك مرت فترة جفاؼ طكيمة بدكف رياح اما الرياح القكية التي تيب 

نجد اف الفركع كاالغصاف تنمك في  فأننافتعمؿ عمى تجفيؼ لحاء االشجار المكاجية لمرياح كلذلؾ 
 الجية االخرل كتصبح االشجار كسارية العمـ . 

كالرياح تعتبر احيانان عامؿ ىدـ لمنباتات كخاصة عندما تحمؿ ىذه الرياح حبيبات الرمؿ كالثمج     
حبيبات الرمؿ تدمر ساؽ الشجرة المكاجية لمرياح ككذلؾ االكراؽ الصغيرة اك نقاط ماء مالحة ف

الطرية مما ال يسمح لمنبات بالتطكر بشكؿ عادم كىذا يفسره شجيرات الكثباف الرممية كعندما تحمؿ 
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الرياح جزيئات الممح تدخؿ ىذه االمالح الى جركح االكراؽ اك جركح االغصاف كالسيقاف حيث يمكف 
كراؽ اك الشجرة كميا كما اف الرياح العاتية يمكف اف تؤدم الى قمع االشجار مف جذكرىا اف تمكت اال

 مما يتسبب في ىدـ الغابات .
تأثير الرياح عمى الحيكاف تؤثر الرياح عمى حركة الحيكانات لذلؾ فإف بعض الحيكانات كنتيجة       

لصغرىا الشديد فإنيا تنقؿ بكاسطة الرياح تحت أشكاؿ متعددة كما ىك الحاؿ في الفطريات كالتي 
ىجرة تنقميا الرياح لمسافات بعيدة ، أما بالنسبة لمطيكر فإف لمرياح تأثير خاص عمييا حيث أف 

الطيكر تتـ في نفس ارتفاع الرياح حيث تقـك الرياح الثابتة االتجاه بنقميا في طريقيا بدكف جيد كبير 
مف الطيكر نفسيا ، بشكؿ عاـ يمكننا القكؿ أنو بغض النظر عف فكائد اك استعماالت الرياح مف 

ضؿ مف قبؿ الحيكانات مف قبؿ الحيكاف بالنسبة النتشاره ككذلؾ استقراره فالرياح تبقى عامالن غير مف
 خالؿ فعميا الميكانيكي كالفيزيكلكجي ألنيا تفرض عمييا تكيفان خاصان. 

 الثمج: -6
كالقطبية فالثمكج تؤدم دائمان مف الثمج عامؿ مناخي ذك أىمية خاصة في المناطؽ الجبمية       

خالؿ تراكميا عمى االغصاف الى قصر طكؿ الشجيرات كذلؾ مف خالؿ تكسر أغصانيا ، كىناؾ 
عامؿ ىدـ آخر لمثمكج عمى النباتات كىي االنييارات الثمجية كالتي تحدث عمى السفكح المنحدرة 

المناطؽ الجبمية ، كفي كقت ذكباف الثمكج الكعرة مما يؤدم غالبان الى تحديد الحدكد العميا لمغابة في 
نياران كبمساعدة الرياح تقسـ فراشات الثمج الى إبر صغيرة تتشكؿ عمى سطح طبقة الثمج كتتشكؿ 
منيا طبقة قاسية عمى ىذه الطبقة القاسية تنتشر أحيانان كلمسافات بعيدة بذكر كثمار بعض النباتات 

 الريحية. 
عمى الحيكانات فيظير مف خالؿ حركة الحيكانات عمى الثمج ، اما بالنسبة ألثر الثمج      

فالحيكانات الخفيفة ذات الجمد المطاط خاصة في أسفؿ أقداميا يمكنيا أف تركض بسيكلة عمى طبقة 
الثمج القاسية مثؿ الذئاب التي تتحرؾ بسرعة كسيكلة عمى ىذه الطبقة اما ماعز الجبؿ ذات الحكافر 

تسير بصعكبة فكؽ ىذه الطبقة الف اقداميا يمكف اف تنغرز في طبقة الثمج ، القاسية كالحادة فأنيا 
تتغذل عمييا الحيكانات آكمة كيمكف اف تغطي طبقة الثمج الغطاء العشبي القصير كالتي يمكف أف 

االعشاب ، كأف غياب ىذه النباتات لفترة طكيمة تؤدم الى مكت ىذه الحيكانات لكف بعضيا تكيؼ 
لذلؾ فيي تستطيع حفر الثمج بأقداميا لتجد غذائيا مثؿ الرنة التي تحفر الثمج مع ىذا الكضع ك 

 تندرا.  -باقداميا حتى تصؿ الى طبقة العشب الصغير في مناطؽ التندرا كالسيمفكا
 عامل التربة: ثانيًا: 
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تحتكم عمى العناصر األساسية  ألنياتعد التربة األساس الذم تنمك عميو الغطاء النباتي كذلؾ       
 بإضافةغير العضكية الالزمة لمنمك كالتي يكجد فييا في نفس الكقت محمكؿ التربة الذم يتككف 
 الرطكبة إلييا سكاء كانت تمؾ الرطكبة مف ماء المطر اك مف الماء الجكفي اك مف مياه الرم.

 :أغمب لنباتات تحتاج التربة مف اجؿ  التربة والنبات –أ 
مف أجؿ تثبيت النباتات في التربة تتخذ النباتات أشكاالن مختمفة لتتكيؼ مع التربة فبعضيا ليا  – 1

مختمفة التطكر تبعان لنسيج كتركيب التربة ، حيث نجد أف نباتات المناطؽ المستنقعية في جذكر 
التربة لتثبت المناطؽ االستكائية كنباتات السكاحؿ كالتي تثبت جذكرىا في الماء حتى تصؿ الى طبقة 

 نفسيا فييا 
مف أجؿ أىمية التربة في تغذية النبات : يعد النظاـ البيئي مركب حيكم مف مكاد عضكية  – 2

كاخرل غير عضكية ، فبعض االمالح المكجكدة في التربة تعتبر ضركرية لحياة النبات كمف ضمف 
كىذه العناصر كالبكتاسيكـ كالصكديكـ كالكالسيكـ كالمغنيزيكـ كالنتركجيف  ىذه االمالح الفكسفكر

، كلكف بعض األمالح تعد ذات أىمية تأخذىا النباتات مف التربة عف طريؽ امتصاص الجذكر ليا 
قميمة لحياة النبات مثؿ السكلفات كاليكد كالحديد كالزنؾ كالنحاس كالمنغنيز كااللمنيكـ ، مف كؿ ىذه 

تحتاج النباتات الى كمية محدكدة فعندما تككف الكميات الضركرية غير كافية نجد أف  العناصر
خصابيا يككف أقؿ كفكائدىا كذلؾ أقؿ ، اما اذا كانت التربة تحتكم عمى  النباتات تعيش بصعكبة كا 

أكبر مف حاجة النبات لتمؾ العناصر ، فأنو يخشى مف اف يمتص النبات أكثر مف حاجتو كميات 
بدم النبات تكيفان خاصان ليذه الحالة فيصبح عمى شكؿ النباتات الجافة إذا أخذ كميات قميمة ، كىنا ي

اما اذا اخذ كميات كبيرة تزيد عف حاجتو مف المكاد كالعناصر الضركرية فأف ذلؾ يمكف اف يؤدم 
 الى مكت تمؾ النباتات .

 ة الى ما يأتي:ويمكن تقسيم النباتات حسب صفات التربة الفيزيائية والكيميائي
 في التربة :  PHالتقسيم حسب محمول ال  –أ 

الحامضية كىي النباتات التي تعيش في تربة ذات محمكؿ ىيدركجيني حامضي أم النباتات  -1
( كمف بيف تمؾ النباتات العشب األزرؽ ككذلؾ 6.4-3منخفضة كتتراكح بيف ) PHقيمة اؿ

 نباتات المجارم المائية كنباتات المستنقعات الحامضية .
النباتات المحايدة : كىي النباتات التي تعيش في تربة ذات تفاعؿ حامضي كقاعدم متعادؿ  -2

 ات المزركعة.، كىذا يمثمو جميع النبات( 7.2-6.4بيف ) PHكتككف قيمة اؿ
فييا  PHالنباتات المالحة : كىي النباتات التي تفضؿ الترب القاعدية كالتي تككف نسبة اؿ -3

 (، مثؿ حشائش األستبس كنباتات كحشائش الصحراء.7.2أكثر مف )
 التقسيم حسب التركيب الكيماوي لمتربة : –ب 
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مناطؽ شبو الصحراء : كىي نباتات االستبس كنباتات ترب مالحة النباتات التي تعيش في  -1
كفي مناطؽ البحيرات المالحة ، كتتميز  كالمحيطية كالنباتات النامية عمى السكاحؿ البحرية

النباتات ىنا بأنيا ذات أكراؽ صغيرة كذات محتكل كبير مف االمالح كتعتبر ىذه النباتات 
 مؤشران جيدان عمى كجكد تربة مالحة.

: كىي النباتات التي تعيش في تربة غنية بالنتركجيف أك النترات مثؿ  النباتات النتركجينية -2
المكؼ كالسبانغ كالذرة كالقرنبيط كالممفكؼ ، نبات القريص كالحميض كمف النباتات المزركعة 

غنية بنترات البكتاسيكـ كأمالح اخرل اف الترب التي تعيش فييا مثؿ ىذه النباتات تككف 
يا العضكية كمادة الدباؿ في التربة ، اما امالح البكتاسيـك مذابة ناتجة عف تحمؿ البقا

 كالممتصة مف قبؿ النبات فإنيا تعطي لكف البكتاسيـك لمنبتة في حالة النباتات الممحية .
النباتات الكمسية : كىي نباتات تعيش في تربة غنية بالكالسيـك كمف ضمف ىذه النباتات  -3

في ترب غنية بكربكنات الكالسيـك مثؿ االقحكاف كالشعير  أنكاع كثيرة مف حشائش االستبس
 البرم كغيرىا.

 : انواع النباتات حسب نسيج التربة 
غالبان عمى نسب السمت كالطيف أك الطفؿ يقصد بنسيج التربة حجـ الذرات المككنة ليا كالتي تعتمد 
 يأتي:  كالرمؿ كيؤدم نسيج التربة دكران ىامان في تنكع النباتات كما

: كىي النباتات التي تعيش في مناطؽ الترب الرممية مثؿ نبات عرؼ الديؾ  باتات الترب الرمميةن -1
كحشائش الصحراء كغيرىا ، حيث تتكيؼ ىذه النباتات في المناطؽ الرممية مع نسبة النتح المرتفعة 
، كذلؾ تتكيؼ ىذه النباتات ضد مكجات الرمؿ بحيث تستطيع أف تخرج مرة ثانية فكؽ مكجة الرمؿ 

سرعة ، تعيش معظـ انكاع ىذه النباتات في الصحارم الرممية حيث تككف الرماؿ التي غطتيا كب
منفذة جيدة لمماء ، مما يؤدم الى تسرب الماء الى أعماؽ التربة فيظير الرمؿ مف أعمى مفككان كىذا 

 يقفاف عائقان أماـ تطكر النباتات فبذكر النباتات ال تستطيع اف تنمك في الرمؿ نفسوالجفاؼ كالتفكؾ 
ألنيا منقكلة في نفس الكقت مع الرمؿ المفتت كالجاؼ فقط النباتات التي ليا جذكر طكيمة تستطيع 
العيش في ىذه الظركؼ حيث تستطيع مد جذكرىا الى الرطكبة ، كيمكف مالحظة النباتات التي 
تعيش في الرمؿ بأنيا متكاجدة بشكؿ ممحكظ في المناطؽ المنخفضة أك المنخفضات الكاقعة بيف 
الكثباف الرممية حيث تجد النباتات القميؿ مف الرطكبة أك تصؿ الى جبية النطاؽ المائي الجكفي ، 
كيمكف القكؿ بأف كؿ النباتات الرممية ليا مظير جاؼ كىذه النباتات تعمؿ عمى تقميؿ كمية النتح 

 مف جسميا مثؿ النباتات في المناطؽ الصحراكية الممحية.
: كىي نباتات تعيش فكؽ الصخر أك في شقكقو أك عركقو  ق الصخرالنباتات التي تعيش في عرو -2

حيث تتجمع ذرات التربة المترسبة كالمنقكلة بكاسطة الرياح مع بعض األكراؽ أك المادة العضكية 
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كالتي تساعد في تككيف مادة الدباؿ القميمة في شقكؽ أك فكالؽ الصخر كالتي تقـك بحماية تمؾ الذرات 
مف الفطريات كفر شركط النمك لبعض النباتات ، إف معظـ ىذه النباتات تككف كالمادة العضكية فت

كالتي يمكف أف تعيش ممتصقة بجسـ الصخر نفسو كتنمك بعض االعشاب كاحيانان النباتات التحت 
شجرية أك الشجرية بكثرة في المناطؽ الرطبة المقابمة لألشعة الشمسية كالتي تتفر فييا كمية أمطار 

 معتدلة. 
: كىي تمؾ النباتات التي تنمك كتتطكر في تربة تككنت فكؽ الصخكر لذلؾ فإنو  نباتات الصخريةال -3

كنتيجة لمتركيب الكيماكم نجد أف النباتات التي تنمك عمى الصخكر الكمسية أكثر كثافة كغنى 
 باألنكاع النباتية مف تمؾ التي تطكرت كنمت فكؽ ترب الصخكر المتبمكرة الصفائحية ككذلؾ فإف
نباتات العركؽ الصخرية تككف حدكدىا العميا أعمى في الصخكر الكمسية مف الصخكر الصفائحية 
الشيستية أك في صخكر أخرل كيمكف القكؿ بأف ليس التركيب الكيماكم كحده لمصخكر الكمسية ىك 

سرعة الذم أدل الى غناىا بالنباتات إنما ايضان التركيب الفيزيائي لمصخكر الكمسية ألنيا تتسخف ب
النيار كتشعيا في الميؿ الصخكر الحرارة في ساعات أكثر مف الصخكر االخرل حيث تختزف ىذه 

 كىي بذلؾ تعمؿ كمنظـ حرارم لمتربة كاليكاء المجاكر لمتربة. 
 التربة والحيوان : –ب 

إف التركيب الفيزيائي كالمحتكل الكيمياكم لمتربة ككذلؾ كثافة التربة سكاء كانت قميمة أك كبيرة ككيفية 
تأثرىا بعكامؿ المناخ مثؿ الحرارة كالرطكبة كالفيضاف كالرياح ليا تأثير كبير كأىمية بالغة عمى الحياة 

 الحيكانية، كيمكف اف نمخص ىذه األىمية بالنقاط األتية: 
طح التربة حركة الحيكانات األرضية فيمكف اف تككف التربة قاسية كصمبة أك تككف مفككة يخدـ س -1

كالرماؿ لذلؾ فإف لمتربة تأثير مباشر عمى حركة الحيكانات ككذلؾ عمى أعضائيا الخاصة بالحركة 
، فالثديات التي تسير فكؽ أرض صمبة أك صخرية أك حصكية ، تسير عمى رؤكس أقداميا التي 

كالحمار العادم بعكس الثديات التي تعيش في حكافر ضيقة مثؿ الحصاف كحمار الكحش تنتيي ب
المستنقعات كمناطؽ الرماؿ حيث تككف أقداميا عريضة حتى ال تغكص داخؿ الرمؿ مناطؽ 

كالمستنقع فتصعب مف حركة الحيكاف كمف األمثمة عمى ذلؾ الجماؿ كالفيؿ كفرس البحر كطيكر 
فيسمح ليا بالسير عمى ارض يغطي الفراغ بينيا  بيف أصابع أقدميا جمدالمستنقعات التي يككف 

 رخكة كالمستنقع. 
تعتبر التربة احيانان الكسط الذم تعيش فيو بعض الحيكانات حيث أف كثيران مف الحيكانات تعيش  -2

مثؿ فأر السيؿ كاالرانب كالسناجب كغيرىا ، اما التربة داخؿ التربة كال تخرج اال لمبحث عف طعاميا 
الغنية بالدباؿ كترب التشرنكـز الجافة فتحتكم عمى حيكانات مختمفة كمتنكعة ككثيرة جدان مثؿ 

 القكارض كالديداف ، اما ممكحة التربة فتؤثر عمى كجكد الحيكانات خاصة الديداف اآلكمة لمحشرات.
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ا دكران ىامان في تككيف التربة أم أف ىناؾ تبادؿ في عممية التأثر ألف يمكف اف تؤدم الحيكانات نفسي -3
الحيكاف كالتربة عنصراف مف عناصر النظاـ البيئي المفتكح ، ففي التربة تكجد كميات كبيرة مف كال 

االحياء الدقيقة كالتي تعمؿ عمى التغيير الفيزيائي كالكيمائي لمتربة ، فاالحياء الدقيقة تتغذل مف 
اصر المعدنية كالعضكية المكجكدة في التربة كالتي تقكـ بدكرىا بتحكيؿ ىذه العناصر خاصة العن

كالقكارض كالديداف كالبكتريا كالفطريات حيث تعمؿ ىذه الحيكانات عمى تيكية التربة مف الحشرات 
خالؿ قمب كخمط آفاؽ التربة مما يساعد عمى كجكد فراغات في جسـ التربة فيسيؿ حركة اليكاء 
داخؿ التربة ليساعد ذلؾ عمى حدكث عمميات األكسدة كاليدرجة كالتميؤ داخؿ التربة ، كما اف 
فضالت ىذه الحيكانات داخؿ التربة كبقايا جثثيا الميتة كالتي تتعفف بفعؿ البكتريا كالحرارة كالرطكبة 

كر التربة كزيادة تزيد مف كجكد المكاد كالعناصر المعدنية كالعضكية داخؿ التربة مما يساعد عمى تط
الى اف عمميات الحفر تساعد عمى نعكمة التربة مف خالؿ االستمرار في  باإلضافةقدرتيا البيكلكجية 

 نشاط الحيكانات في عمميات الحفر فيؤدم ذلؾ الى نعكمة نسيج التربة كتغير كاضح في تركيبيا .
 عوامل التضاريس ثالثًا: 
تمثؿ مظاىر مختمفة لشكؿ سطح االرض الخارجي مف خالؿ  اف العكامؿ الجيكمكرفكلكجية      

ارتفاع التضاريس كدرجة انحدارىا كاتجاه سفكحيا ، كتمثؿ ىذه العناصر التضريسية دكران بالغ 
 األىمية في التأثير عمى الكائنات الحية كتكزيعيا الجغرافي 

  :ارتفاع التضاريس -1
مؿ التضاريس عمى تغيير كتعديؿ عناصر مف خالؿ االرتفاع عف مستكل سطح البحر تع       

 كاإلشعاعالمناخ ، فكمما كاف االرتفاع عف مستكل البحر كبيران كمما كانت درجة الحرارة منخفضة 
الشمسي أكثر كثافة كالرياح أكثر قكة كسرعة كالضغط الجكم أقؿ كيحدث ذلؾ لعناصر المناخ في 

سبة الرطكبة كيككف الضكء كثيفان نسبيان لكف المناطؽ السيمية حيث ترتفع درجة الحرارة كتنخفض ن
الرياح تككف قكية بسبب استكاء السطح ، لكف شكالن آخر مف أشكاؿ سطح االرض كىك مناطؽ 
أقداـ الجباؿ كمناطؽ األكدية فميا درجة حرارة منخفضة نسبيان كرطكبة أكثر مف رطكبة مناطؽ 

ر اتجاىاتيا ، اما الجباؿ المتكسطة كتتغيالسيكؿ كتتغير كثافة الضكء كتضعؼ سرعة الرياح 
عالية كلكف كمية الضكء تقؿ كتككف الرياح فتككف درجات الحرارة فييا منخفضة كالرطكبة  االرتفاع

 متغيرة االتجاه خاصة في مناطؽ األكدية 
تبعان لمعكامؿ السابقة مف حرارة كرطكبة كضكء كتربة كالعالقة بيف الحيكاف كالنبات فإف        
ات تتطبؽ باالرتفاع محتكية بذلؾ عمى طبقات حياتية متنكعة ، ففي المناطؽ السيمية تعيش النبات

النباتات كالحيكانات التي ىي بحاجة لمحرارة المرتفعة كالتي تستطيع مقاكمة الجفاؼ مثؿ نباتات 
كحشائش االستبس ، اما في مناطؽ األكدية كالجباؿ فتعيش الحيكانات التي ال تستطيع تحمؿ 
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فاؼ بؿ أيضان تبحث عف رطكبة التربة كاليكاء ، كىي في نفس الكقت متكيفة مع درجات حرارة الج
منخفضة )نباتات كحيكانات الغابة( في القمـ الجبمية المرتفعة ال يمكف أف يعيش أك ينمك سكل 

قؿ النباتات كالحيكانات التي تستطيع تحمؿ درجات الحرارة المنخفضة كلفترة طكيمة كرطكبة نسبية أ
 لمثؿ ىذه الظركؼ.كرياح قكية كىنا استطاعت النباتات كالحيكانات األلبية العيش كالتكيؼ 

 درجة انحدار السفوح : -2
إف انحدار السفكح يؤثر في زاكية سقكط األشعة الشمسية كالتي تحدد ارتفاعان اسرع أك أبطأ في       

مكانية تغطيتيا بالغابات أك درجات الحرارة لممنطقة المعينة ككذلؾ الحاؿ فإف تشكؿ  التربة كسمكيا كا 
النباتات العشبية أك الشجرية يعتمد عمى درجة انحدار السفكح كتتكيؼ النباتات مع درجة االنحدار 
بتثبيت نفسيا بكاسطة جذكر عمكدية كأخرل أفقية مما يدعـ ثباتيا عندما يسقط عمييا مف صخكر 

يا كأكراقيا في نفس الكقت تنشر النبتة أغصانيا المنحدر الكعر كالذم يسبب سقكط بعض فركع
 كفركعيا بشكؿ شعاعي عمى سطح التربة مف أجؿ مكاجية الرياح القكية كاالمطار الغزيرة .

 اتجاه السفوح الجبمية :  -3
كميميا مف جية كبيف العكامؿ البيئية األخرل التي ىناؾ عالقة مباشرة بيف مكضع السفكح       

ئنات الحية ضمف الغطاء الجغرافي مف جية أخرل ، ففي نصؼ الكرة الشمالي تشارؾ في تكزيع الكا
شماالن( تستقبؿ السفكح المنحدرة باتجاه الجنكب كالشرؽ أكبر كمية ممكنة مف 45كعمى خط العرض )

االشعاع الشمسي كالضكء كبالتالي ترتفع فييا الحرارة كىي بذلؾ تككف أكثر جفافان مف السفكح 
كفي السفكح الجنكبية تتشكؿ نباتات ليا بعض صفات الجفاؼ بعكس النباتات في ،  المنحدرة شماالن 

السفكح المنحدرة شماالن حيث تسكد نباتات معتدلة أك نباتات معتدلة ذات رطكبة كبيرة ، اما في 
فصؿ الربيع فأف النباتات تبدأ نشاطيا الحيكم في كقت مبكر أكثر ، في الكقت الذم تككف فيو 

 مالية ال تزاؿ مغطاة بالثمكج .السفكح الش
كفي جنكب القارة األكربية يالحظ في مناطؽ األكدية اختالؼ كاضح بيف السفكح الجنكبية       

كالسفكح الشمالية حيث تعيش في السفكح الجنكبية نباتات كحيكانات محبة لمضكء، كفي السفكح 
كد العميا لمغابة ففي ىذا العامؿ الحدالشمالية تعيش نباتات كحيكانات محبة لمظؿ ، كيمكف أف يحدد 

السفكح المنحدرة باتجاه الجنكب نجد أف حدكد الغابة العميا يرتفع أكثر مف حدكد الغابة في السفكح 
( متران فكؽ مستكل 33511المنحدرة باتجاه الشماؿ ككمثاؿ عمى ذلؾ نجد أف النباتات ترتفع حتى )

كلكنيا عمى السفكح الشمالية ترتفع فقط حتى ارتفاع  سطح البحر عمى سفكح جباؿ األلب الجنكبية ،
 ( متران فكؽ مستكل سطح البحر.2911)
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 عامل اإلنسان رابعًا: 
لقد بدأ تأثير اإلنساف عمى عالـ النبات كالحيكاف منذ ظيكره عمى سطح األرض حيث         

كالحيكاني لمختمؼ مجتمعات استطاع اإلنساف أف يعدؿ بشكؿ إيجابي أك سمبي التركيب النباتي 
، كفي أيامنا ىذه نجد أف الغطاء النباتي كعالـ  في مناطؽ تكزيعيا األحياء أك انو أثر بشكؿ مباشر

الحيكاف الذم يسكنو يظير مفككان متغيران كأحيانان متدىكران أك مدمران ، كىذا التدىكر في الغطاء النباتي 
األحياء النباتية كالحيكانية كعكامؿ البيئة بقدر ما أك في عالـ الحيكاف ال يظير بسبب عالقات 

 مف خالؿ نشاطاتو طكاؿ تاريخ حياتو الطكيؿ.لإلنساف مف أثر كاضح في ذلؾ 
إف استعماؿ النار كتيجيف الحيكانات البرية أدت الى ظيكر تغير كاضح في الغطاء النباتي         

باتات جديدة ثانكية لممراعي كلكف في نفس كالحيكاني الطبيعي فقد أدت عمميات الرم الى ظيكر ن
الكقت استطاع اإلنساف أف يغير أك ينتج أنكاعان جديدة مف النبات كالحيكاف كذلؾ لدرجة أنو بات مف 
الصعب التثبت مف أصميا، كيكجد اآلف عمى سطح التربة في المجاؿ اليابس مف الكرة األرضية 

( مميار ىكتار مف األراضي الزراعية كمف 1.5( الؼ نكع حياة ، كنباتات مزركعة تحتؿ )21)
( أنكاع مف الطيكر كأعداد كثيرة مف األسماؾ 11( نكعان مف الثديات ك)15الحيكانات األليفة ىناؾ )

كنكعيف مف الحشرات ، كيمكف التعرؼ كذلؾ عمى بعض الحيكانات شبو األليفة مثؿ الثعمب الفضي 
 حيكانات المختبرية .السمكر كالحيكانات الجميمة الفراء كبعض ال

اإلنساف إذف ىك مف أىـ العكامؿ التي تؤثر بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى النباتات        
كالحيكانات ففي الكقت الذم كاف فيو اإلنساف يمر في مرحمتو البدائية كيجمع النباتات الستعماليا مف 

مف نفس المناطؽ ، فإنو كاف  الغابة أك مف حشائش االستبس أك حتى عندما كاف يجمع الحيكانات
يعدؿ بدكف معرفتو العالقات بيف مختمؼ األنكاع كالكائنات الحية ، كعندما استغؿ مناطؽ االستبس 
كالسفانا كبدأ بعممية الصيد كتكسيع األراضي الزراعية عمى حساب الغطاء النباتي الطبيعي مف أجؿ 

ى مف ىذه التغيرات حتى أف بعض األنكاع إنتاج نباتات رعكية أفضؿ لذا فإف الغطاء النباتي عان
اختفت كظيرت أنكاع جديدة كلكنيا أقؿ نكعان ككمان أم غطاء نباتي متدىكر بسبب انخفاض قدرة 

 كلكجية عمى إنتاج غطاء نباتي كما كاف في السابؽ. ياألرض الب
القرف العشريف أكثر مف لقد كاف تأثير اإلنساف أكثر حدة عمى الغطاء النباتي كيعد تأثيره في        

عمى سطح األرض كحتى نباتات بدائية  أم كقت مضى بحيث أصبح مف الصعب العثكر عمى
الغابة الكثيفة االستكائية امتدت ليا يد اإلنساف بالتغيير كالدمار حيث أثبتت البعثات الدكلية الفرنسية 

ة أك لغطاء نباتي طبيعي بدائي ، لغابات األمازكف صحة ىذا القكؿ كبالتالي فإنو ال كجكد اآلف لغاب
حيث نجد أف التكازف بيف النباتات كالحيكانات أصبح معدالن، أف أثر اإلنساف أظير بكضكح تكزيع 
األنكاع النباتية كالحيكانية مما أدل الى زيادة مساحة منطقة الكائف الحي بعممو أك بدكف عممو ففي 
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الفئراف التي كانت تيمؾ  اختفاءـ مما أدل الى جزر األنتيؿ أدخؿ اإلنساف حيكاف مف آكمة المحك 
 الزرع كخاصة قصب السكر كلكنو ايضان قضى عمى األفاعي كالتي كانت متكاجدة بشكؿ كبير .

 النشاط المدمر لإلنساف 
لقد أدل تدخؿ اإلنساف الى تدىكر مناطؽ كثيرة لمكائنات الحية مما أدل الى تراجعيا ىذا       

الى اختفاء أنكاع مف الحيكانات اك النباتات كىناؾ العديد مف األمثمة عمى التراجع أدل أحيانان 
 منيا:التدىكر الجزئي أك الكمي لألنكاع 

حيكاف البيزكف الذم احتؿ مساحة كاسعة في شماؿ أمريكا الشمالية يكجد اليكـ في محميات  -
 عممية فقط كبأعداد قميمة.

بيمكفج في بكلندا كفي القفقاس في الكقت حيكاف الجامكس البرم الذم يكجد فقط في غابة  -
 الحاضر ، كلكنو كاف مكجكدان في الماضي في كؿ اكركبا.

انكاع مف الطيكر اختفت تمامان مف جزر ىاكام بسبب الصيد الجائر ليا كذلؾ مف اجؿ  -
 ريشيا الجميؿ 

 اما طائر المكا فقد اختفى مف نيكزيمندا بسبب طمع الصياديف  -
في جباؿ بيرنج فقد انقرضت ألنيا كانت مطمكبة مف  1741فت عاـ بقرة الماء التي اكتش -

 قبؿ الصياديف كذلؾ لطعـ لحميا المذيذ .
كذلؾ استطاع اإلنساف أف يعمؿ عمى تقميص مناطؽ الكائف الحي مف خالؿ إدخاؿ حيكانات      

 أخرل إلى مناطقيا كمف االمثمة عمى ذلؾ :
 مما أدل اختفاء أحد أنكاع الذئاب )الذئب الجرابي(  اأستراليأدخؿ اإلنساف نكع مف الكالب الى  -
أدل الى اختفاء أفعى تاكتارا ، كما اف الخنازير  1769إدخاؿ الخنازير األليفة إلى نيكزيمندا منذ عاـ  -

ريشيكس في بداية القرف الثامف عشر أدت الى اختفاء نكع مف األليفة كالتي أدخمت الى جزيرة مك 
 الحماـ .

الماعز الى جزيرة القديسة ايميف كالتي تكاثرت بسرعة مما أدل الى  1913أدخؿ البرتغاليكف عاـ  -
تدىكر النظاـ البيئي الخاص بالغطاء النباتي في ىذه الجزيرة كالذم أدل الى اختفاء الحشرات 

    المستكطنة. 
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 العالقات الحيوية 
تمثؿ العكامؿ البيئية أىمية خاصة في تكزيع الكائنات الحية مف خالؿ التأثير المتبادؿ      

كالعالقات المتبادلة بيف الكائنات الحية . كتحدد العكامؿ البيئية تكزيع النباتات كالحيكانات كالمظير 
 Phytogenicالخارجي لممجمكعة الحيكية . كمف عناصر العكامؿ البيئية ىناؾ العالقات النباتية 

كتمثؿ  Zoogenicكتمثؿ العالقات المتبادلة بيف مختمؼ األنكاع النباتية . كالعالقات الحيكية 
 العالقات المتبادلة بيف الحيكانات . 

  Phytogenicالعالقات النباتية   -1
يمكف اف تككف العالقات بيف النباتات متنكعة جدان مف خالؿ االعتماد المباشر اك التنافس مف       

أجؿ الحصكؿ عمى عنصر اك آخر مف عناصر الكسط الذم تعيش فيو فالنباتات العميا تشكؿ مناخان 
لتركيب النباتي مالئمان كمفضالن لمنباتات النامية عمى سطح التربة ، فا Microclimateمحميان صغيران 

كالشكؿ الخارجي ليذه النباتات يعتمد عمى الطبقات االعمى . كتتعاكف النباتات فيما بينيا مف اجؿ 
تككيف ظركؼ مالئمة لمحياة ، اك ربما يككف التعاكف فيما بيف النباتات مف اجؿ التطكير . كمف 

 العالقات النباتية المعركفة : 
   Parasitismالتطفل   - أ
ىذه العالقة تأثير متبادؿ بيف كائنيف حييف ، حيث يككف احد االنكاع ىك النكع  تفترض       

المكتسب مف خالؿ استيالكو لممادة الحية اك مخمفاتيا ، كلكف بدكف التسبب في تدميرىا . اف تكزيع 
الطفيميات مرتبطة بالنباتات التي تخدـ ضيكفيا )اذا صح التعبير( ، فمثالن نجد اف طفيميات فسؾ 

بمكط مرتبط دائمان بتكزيع اشجار البمكط . كطفيميات القمح مرتبطة بمناطؽ زراعة القمح . اما فطر ال
اـ الغابة فينمك فقط عمى جذكر الفستؽ . كيعتبر عدد النباتات الطفيمية في الغابة االستكائية الرطبة 

 ىائالن ، كتمثميا فطريات مف عائالت مختمفة . 
ىائمة ، فيمكف اف نجدىا طفيمية خارجية كطفيمية  بأعدادكالمكجكدة طفيمي اما البكتريا كالفطر ال    

داخمية . كىناؾ انكاع شبو طفيمية ، حيث تحاكؿ النباتات التشابو فيما بينيا بسبب خضرتيا كلكف 
 . ركريان لتطكرىاجزءن مف مكادىا العضكية كالتي ىي بحاجة الستكماليا مف نباتات اخرل الف ذلؾ ض

    Symbiosisالتكافل )التعايش(  - ب
يكجد في الطبيعة عالقات حيكية بيف االحياء يمكف اف تككف متبادلة ، ىذه الظاىرة يمكف اف     

نسمييا التكافؿ )التعايش( فعمى جذكر بعض الخضراكات يتشكؿ بضعة انتفاخات )عقد( كذلؾ بسبب 
ر . ىنا انجد اف البكتريا تحتكم عمى بكتريا التربة كالتي يمكف اف تتسرب الى داخؿ ىذه الجذك 

 النتركجيف الحر مف اليكاء كتقدمو لمنبات عمى شكؿ نيترات . 
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كىناؾ عالقات اخرل بيف النباتات العميا مثؿ الصنكبريات كفطر ، حيث يثبت الفطر نفسو في     
خاليا قشرة الجذكر لبعض االشجار كحتى الشجيرات كاالعشاب ، حيث تضع بعض العناصر 

كمف ناحية اخرل تعمؿ الجذكر عمى تعديؿ كؿ مف  ر ،لغذائية كالتي تتحكؿ بيف الشجر كالفطا
تركيب التربة كحمكضتيا كتغني التربة بثاني اكسيد الكاربكف كتزيد مف رطكبتيا مما يسمح بغنى 

 الدقيقة كالبكتريا كالفطريات . الحية  باألجساـالتربة 
 العالقات الميكانيكية  - ت
ىذه العالقة مكجكدة بشكؿ خاص بيف النباتات المتسمقة كاالشجار حيث تستخدـ النباتات     

المتسمقة االشجار مف اجؿ االرتكاز عمييا دكف اف يككف لذلؾ اثر سمبي عمى االشجار . كيعتبر 
الشكؿ الحيكم لمنباتات المتسمقة تكيؼ ضركرم لمظؿ المكجكد في اسفؿ الغابة ، كيفسر ذلؾ طكؿ 

يقانيا مع بقائيا رفيعة كقميمة الفركع كتصؿ النباتات المتسمقة الى قمـ االشجار العالية في الغابة س
 االستكائية الرطبة كذلؾ مف اجؿ البحث عف الضكء . 

كمف بيف النباتات المتسمقة يمكف اف نتعرؼ عمى عدة انكاع مف الكرمو )دالية العنب( كىناؾ     
بعض النباتات المتسمقة ترتفع في الغابات االستكائية الرطبة ، ك  القردة نباتات الييدرا كنباتات سمـ

تمتصؽ حكؿ ساؽ الشجرة كذلؾ مف خالؿ تككيف مشابؾ خاصة  باألشجاربقكة مف خالؿ تعمقيا 
المضيفة . كالبعض اآلخر مف النباتات المتسمقة يظير ليا جذكر صغيرة تثبت نفسيا عمى جذع 

 الجذع . كخير مثاؿ عمى ذلؾ النباتات المتسمقة المعركفة باسـ الييدرا .  الشجرة ، كاحيانان تدخؿ في
   Competitionالمنافسة     - ث
يكجد ىذا النكع مف العالقات بيف النباتات مف خالؿ الصراع الذم تقكـ بو النباتات عمى       

مع نبات آخر ، احتالؿ مساحة اكبر افقيان كعمكديان . كتككف ىذه المنافسة عادة عمى شكؿ سباؽ 
كيمكف اعتبار ىذا النكع مف العالقة احد محددات المجاؿ الجغرافي فيناؾ منافسة عمى الكصكؿ 

عيا دكران في لمضكء ، حيث ينتج عنيا تطبؽ النباتات كتمعب ىنا سرعة تطكر النباتات كارتفا
ناطؽ شبو عمى الماء ، خاصة بيف النباتات في المكىناؾ منافسة اخرل الكصكؿ الى الضكء ، 

الجافة كالجافة كالتي ال يكجد فييا كميات كافية مف الماء لفترة طكيمة مف اياـ السنة . اما النكع 
 ؿ عمى مكاد غذائية اكثر مف غيرىا.اآلخر مف المنافسة فيمكف اف تقـك بيف الجذكر مف اجؿ الحصك 

 العالقات الحيوية الحيوانية  -2
 كف مالحظتيا في عالـ الحيكاف ، كمف بيف ىذه العالقات : ىناؾ عالقات متبادلة ىائمة يم          
  Commensalismالمعايشة )المؤاكمة(   - أ
تفترض ىذه العالقة كجكد مساعدة متبادلة بيف االحياء ، كلكف مف خالؿ نكع آخر يعتمد        

ي عميو دكف االضرار بو . كىناؾ امثمة متنكعة عمى ذلؾ مثؿ السرطاف )سمطعكف( الذم يعيش ف
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داخؿ صدفة بحرية حيث يجد مأمنو مف االعداء ىناؾ . كىناؾ العديد مف الطيكر التي تضع 
 بيضيا في عش طيكر اخرل . 

   Mutualismالتكافل    - ب
اف ىناؾ تبادؿ ايجابي بيف الحيكانات كيمكف فيـ ذلؾ كتكافؿ النبات بيف حيكانيف . مثؿ         

 الثدييات آكمة االعشاب التي تتطفؿ عمييا آكمة الحشرات لتقـك الطيكر بأكؿ تمؾ الحشرات . 
   Concurrenceالمنافسة    - ت

، حيث انيا تقـك بالبحث الحيكانات كالنباتات يمكنيا اف تنمك كتتطكر في مجتمعات معينة       
عف الغذاء اك مساحة مف االرض عمى شكؿ سباؽ اك منافسة . كىذا حاؿ كثير مف االصناؼ التي 
تتسابؽ في ايجاد المكاف المناسب ليا لتثبت نفسيا فيو . كىناؾ امثمة عمى الحيكانات االرضية كما 

ابة الصنكبرية ، ككذلؾ انكاع مف ىك الحاؿ في اليجرة الجماعية لمقكارض مف التندر الى منطقة الغ
البعكض كالفراش كالحشرات كالتي تياجر بسبب اختفاء غذائيا الى مناطؽ اخرل حيث تبدأ المنافسة 

 مع حيكانات تمؾ المنطقة كاحيانان تككف المنافسة بيف الحيكانات المياجرة نفسيا . 
   Cooperationالتعاون   - ث

تشارؾ فيما بينيا مف اجؿ الحفاظ عمى التكازف كمثاؿ ذلؾ يظير التعاكف بيف الحيكانات لت       
كامثمة معزكلة ككذلؾ الحاؿ فاف النحؿ كالنمؿ ذئاب منطقة ىاييتي كالتي تظير بشكؿ قميؿ اك نادر 
 تعطي افضؿ االمثمة عمى التعاكف فيما بيف االحياء . 

   Parasitismالتطفل  - ج
يعتبر التطفؿ بيف االنكاع الحيكانية اكثر تعقيدان منو بيف النباتات . كالطفيميات تعتبر بشكؿ اك    

 بآخر كائنات حية حرة تبحث عف مكاف مثالي لمحياة . 
    المدى الجغرافيBiotope   
كف ىك الكسط الجغرافي اك المدل الجغرافي اك المساحة التي يسكنيا الكائف الحي ، كىك مسك     

مف االحياء التي تتحكؿ بشكؿ غير مستمر ، كىك مككف مف عناصر الغالؼ الصخرم )التربة( 
كيحتكم المدل الجغرافي عمى الؼ الجكم خاصة الحرارة كالضكء ، كالتضاريس كالغالؼ المائي كالغ

مية الدعـ الغذائي لمكائنات الحية مف خالؿ التربة في مكاف معيف حتى في المجتمعات الطينية الرم
 في اسفؿ البحيرات كاالنيار اك في المنطقة القريبة مف السكاحؿ البحرية القميمة العمؽ . 

يتككف المدل الجغرافي مف مجمكعة مف العناصر اىميا مناخ المكقع المحمي مثؿ النير        
. مناخ المكاف اك المكقع لو تأثير كبير كمناخ المنخفضات التضريسية كمناخ المكقع لمقمـ األلبية 

عمى الكائنات الحية ، سكاء كانت نباتات اك حيكانات مف خالؿ درجة انعكاس الضكء كامتصاص 
 الطاقة كدرجة الحرارة الصغرل ألجزاء صغيرة في داخؿ المدل الجغرافي . 
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   )التعايش الحيوي )بيوسنوزBiocenosis   
مف نبات كحيكاف ، تعيش في مدل جغرافي معيف كالتي تتكيؼ  ىك جميع الكائنات الحية       

لظركفو الصعبة اك مجمكعة االحياء )نبات كحيكاف( تتقاسـ فيما بينيا نفس ظركؼ الحياة في المدل 
 الجغرافي كتظير عالقات كركابط متبادلة بيف ىذه االحياء . 

عتمادىا اك تبعيتيا المباشرة اك غير ترتبط الكائنات الحية )حيكاف كنبات( مع بعضيا مف خالؿ ا    
المباشرة لظركؼ المدل الجغرافي لتشكؿ كحدة متكاممة . اما اذا لـ يكف ىناؾ عالقات متعددة 
كمستقرة لفترة معينة بيف النباتات كالحيكانات فاف ذلؾ ال يعني انيا تشكؿ تعايش حيكم كيتككف 

 يش الكائنات الحية الدقيقة . التعايش الحيكم مف تعايش نباتي كتعايش حيكاني كتعا
      النظام الحيوي البيئيEcosystem  
بيف الكائنات الحية المتعايشة كالمدل الجغرافي يكجد تبادؿ مستمر لمعناصر كالطاقة . اف        
كاختالؼ النكع مف نبات كحيكاف يشكؿ مجتمع ىذه االنكاع . اذف التعايش الحيكم يتككف مف تنكع 

مف المادة الحية تحتكم سكاف مختمؼ االصناؼ ، فكؿ رتبة اك صنؼ اك نكع تحتكم عمى كمية 
كمف خالؿ التبادؿ المستمر بيف االحياء كالمدل الجغرافي ككحدة كاحدة ينتج كفي عمى طاقة ، 

ختمفة لمسطح الجغرافي اليابس كالماء ، كحدات نظامية ، مختمطة بيف انظمة المدل قطاعات م
البيئية  باألنظمةلمختمفة كىذه الكحدات تعمؿ عمى تحكيؿ المادة كالطاقة كيسمى ىذا  الجغرافيا

 )الحيكية( . 
صر طبيعية اذف النظاـ الحيكم باعتباره كحدة بيئية فانو يمثؿ نظامان بيئيان تشارؾ فيو عنا     

مناخية كتربة كماء كحيكاف كنبات كحيكانات دقيقة كتككف ىذه العناصر خاصة بمنطقة معينة دكف 
ف النباتات كالحيكانات كيمكف اف تككف العالقات بيا يؤدم الى كجكد نظاـ بيئي خاص ، غيرىا مم

فؿ لكف ىذه الدقيقة كالمدل الجغرافي عالقات قكية ، خاصة اذا تدخمت عمميات التطفؿ كالتكا
كيحتكم كؿ نظاـ بيئي عمى سمسمة غذائية ، قات يمكف اف تككف عالقات ضعيفة ، الركابط كالعال

يسمييا البعض بعناصر النظاـ البيئي ، حيث تتـ حركة المكاد الغذائية داخؿ النظاـ البيئي كانو اذا 
يو . كيمكف كضع عناصر لـ تتـ سمسمة الغذاء فاف ذلؾ يؤدم الى خمؿ في النظاـ البيئي كربما يني

 السمسمة الغذائية داخؿ النظاـ الحيكم كما يمي : 
المكاد غير الحية اك غير العضكية ، مثؿ اليكاء كالماء كالتربة كالصخكر كجميع المركبات  – 1

 غير العضكية االخرل في البيئة . 
قادرة عمى  ألنياة ، المنتجكف كتتمثؿ في النباتات الخضراء كىي كائنات عضكية ذاتية التغذي – 2

صنع طعاميا بنفسيا مف المكاد البسيطة غير العضكية كيقكـ المنتجكف ىنا بعمميات تركيبية 
 المادة الحية .  إلنتاجكيمياكية 
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المستيمككف كىـ مجمكعة االحياء التي تقكـ باستيالؾ ما صنعو غيرىـ مف المادة الحية كبذلؾ  – 3
 يحصمكف عمى المادة كالطاقة كيمكف كضعيـ في ثالثة اقساـ : 

 المستيمككف االكائؿ كىي الحيكانات آكمة االعشاب كىي حيكانات صغيرة .  –أ 
المستيمككف مف الدرجة الثانية كىي مجمكعة الحيكانات التي تعتمد في غذائيا عمى الحيكانات  –ب 

 آكمة االعشاب )المستيمككف االكائؿ( . 
المستيمككف مف الدرجة العميا اك الثالثة كىـ الحيكانات آكمة المحكـ كالتي تتغذل عمى غيرىا  –ج 

 ممف ىـ في رتبة ادنى مف المستيمكيف . 
لمحممكف كىي البكتريا كالفطريات كآكمة العفف كىي احياء دقيقة تقكـ بتحميؿ المركبات المعقدة ا – 4

 الى مكاد كعناصر بسيطة تعكد الى اصميا . 
يتميز كؿ نظاـ بيئي بكجكد سمسمة غذاء تنتقؿ خالليا المادة كالطاقة مف المستكل االدنى )المنتجكف 

كل االعمى )المستيمككف مف الدرجة الثالثة( كىي الحيكانات االكائؿ( كالنباتات الخضراء الى المست
آكمة المحكـ ككؿ مرحمة تنتقؿ الييا المادة كالطاقة تسمى بالمستكل الغذائي كيمكف االشارة اليو برمز 

T  . ككضع رقـ عمى يميف الحرؼ ليدلؿ عمى ام مرحمة مف مراحؿ الغذاء 
 ذية ىي : كفي كؿ نظاـ بيئي ىناؾ خمسة مستكيات تغ     

كيتككف مف النباتات الخضراء كىك عبارة عف كؿ الغطاء النباتي  (T1)المستكل الغذائي االكؿ  – 1
 مف الحشائش كحتى االشجار . 

كيتككف مف المستيمكيف مف الدرجة االكلى ، ام الحيكانات  (T2)المستكل الغذائي الثاني  – 2
 الصغيرة آكمة االعشاب مثؿ فار السيؿ كاألرانب . 

كيتككف مف المستيمكيف مف الدرجة الثانية مثؿ ابف عرس  (T3)المستكل الغذائي الثالث  – 3
 كالثعالب .

الثالثة كتمثميا الحيكانات  كيتككف مف المستيمكيف مف الدرجة (T4)المستكل الغذائي الرابع  – 4
 العميا آكمة المحـك كالصقكر . 

 كيتككف مف المحمميف كالبكتريا كالفطريات .  (T5)المستكل الغذائي الخامس  – 5
   الكتمة الحيويةBiomass  
ىي مجمكع الكزف الكمي لممادة الحية كالذم تحصؿ عميو مف الطاقة الشمسية ، ام اف الكائنات     

الحية في النظاـ البيئي ترتبط بكمية الطاقة التي يمكف لمنباتات الخضراء اف تكفرىا لو . كلذلؾ فاف 
الشمسية . كتنخفض  الكتمة الحيكية في االقاليـ المدارية كاالستكائية تتميز بقدر كبير مف الطاقة

الكتمة الحيكية بانخفاض الطاقة كمما اتجينا نحك االقطاب ، حيث تستقبؿ ىذه المنطقة كمية قميمة 
   مف الطاقة بسبب زاكية سقكط االشعة الشمسية ، لذلؾ فاف الكتمة الحيكية تككف صغيرة . 
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  :أهم اصناف المممكة الحيوانية 
 ( كىي: كبعدىا تأتي كافة الحيكانات مف )عديدة الخالياشعبة االكليات )كحيدات الخاليا(  -1
 شعبة االسفنجيات  -2
 شعبة الجكفمعكيات  -3

ككمتا ىاتي الشعبتيف ذات طبقتيف مف الخاليا اما ما يمي ذلؾ فيي كميا ذات ثالث طبقات مف      
 الخاليا كىي :  

 شعبة الديداف المسطحة )المفمطحة(  -4
 شعبة الديداف االسطكانية  -5
 شعبة الديداف الحمقية  -6
 شعبة الرخكيات  -7
 شعبة مفصميات االرجؿ  -8

 كىذه الشعب كميا ذات فـ اكلي اما ما يمي ذلؾ فيي كميا ذات فـ ثانكم كىي :    
 شعبة شككيات الجمد  -9
 شعبة الحبميات  – 11

كقد اصطمح عمى تكحيد جميع الشعب التسعة االكلى تحت اسـ كاحد عاـ كىك الالفقريات اك    
 ديمة العمكد الفقرم كتعتبر الحيكانات الفقرية اكثر ممثمي الحبميات تميزا كاىمية . ع
 كفيما يمي نتعرؼ عمى السمـ التصنيفي في عالـ الحيكاف كنأخذ االنساف نمكذجا لذلؾ .    

  العاقل  لإلنسانالتصنيف العالمي 
 كىناؾ ثالثة انكاع مف االنساف كجدت عمى سطح االرض منذ عصكر ما قبؿ التاريخ كىي :     
 االنساف المنتصب القامة كقد انقرض ليحؿ محمو،  -1
 االنساف الماىر كقد انقرض ليحؿ محمو ،  -2
 االنساف العاقؿ  -3

 غير اف ىذه االنكاع الثالث يشمميا التصنيؼ العممي الكاحد : 
 مممكة الحيكاف  -1
 تحت عكيمـ عديدات الخاليا  -2
 شعبة الحبميات  -3
 تحت شعبة الفقريات  -4
 طائفة الثدييات  -5
 تحت طائفة الثدييات الحقيقية )المشيمية(  -6
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 رتبة الرئيسيات  -7
 عائمة االدميات  -8
 جنس االنساف  -9

 نكع االنساف العاقؿ  - 11
فأف الفقريات اعقد الحيكانات كاكثرىا تطكران كتنتمي الييا تحت شعبة الفقريات كمما تقدـ   

 كتتضمف عدة كظائؼ ىي: 
 مستديرة الفـ  -1
 االسماؾ العظمية  -2
 االسماؾ الغضركفية  -3
 الزكاحؼ  -4
 الطيكر  -5
                                                                                                                          الثديات كىي قمة التعقيد كالتطكر الحيكاني كينتمي الييا االنساف.  -6

 :اسس تصنيف المممكة النباتية 
: يعتبر مكضكع دراسة الغطاء النباتي أحد ( Plant communityالمجتمع النباتي )         

المجاالت الكبيرة لمكضكع عمـ البيئة النباتية كىك احد فركع عمـ البيئة الجماعي كىناؾ العديد مف 
بيئة التسميات المرادفة مثؿ عمـ بيئة المجتمعات كعمـ االجتماع النباتي كعمـ الغطاء النباتي كعمـ 

ف عمـ البيئة الجماعي : الفرع األكؿ انماط الغطاء كالمجتمعات الغطاء النباتي....الخ ، كيدرس ضم
المككنة لو حيث صفات الغطاء النباتي كالعالقات البيئية ، كالفرع الثاني لعمـ البيئة الجماعي دراسة 
ديناميكية المجتمعات النباتية ، كالفرع الثالث ييتـ بالدراسات المتعمقة بالتعرؼ عمى النكاحي التطكرية 

 تحدد الطبيعة االساسية لممجتمع.  التي
دراسة المجتمعات بتكضيح التداخالت في المكازنة بيف االنكاع  كييتـ عمماء البيئة في حاؿ        

المككنة لممجتمع كبيف بيئتيا في ذلؾ المجتمع كفي كؿ نمط مف المكاطف البيئية نجد اف بعض 
كيمكف تعريؼ المجتمع )بانو تجمع بعدد مف  االنكاع تتجمع مع بعضيا بعضان لتككف مجتمعان خاصان 

انكاع الكائنات الحية التي تشغؿ مكطنان بيئيان مشتركان كتتفاعؿ فيما بينيا كمع العكامؿ البيئية( ادل 
ذلؾ الى دراسات متميزة لممجتمعات الحيكانية كالنباتية كالن عمى حدا كيمكف اعتبار المجتمع النباتي 

 غطاء النباتي كتمتاز المجتمعات النباتية بعدة صفات . الكحدة االساسية لدراسة ال
  : تصنيف المجتمعات النباتية 
في الناحيتيف المكانية كالزمانية كتبيف الدراسات تمتاز المجتمعات النباتية بقابمية تغيرىا الكبيرة     

انو ال يكجد نكعاف مف المجتمعات النباتية متشابياف مف حيث تككيف االنكاع كالصفات التركيبية 
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الدقيقة كقد اختيرت صفات مشتركة اك اسس معينة لتصنيؼ المجتمعات النباتية فكثير مف عمماء 
كامؿ البيئية كالييئة كالديناميكية البيئية كغيرىا مف الصفات البيئة يعتبركف اف تركيب االنكاع كالع

كاالسس المعتمدة في التصنيؼ كىناؾ تبايف في الصفات اك العكامؿ الممكف استخداميا في ىذا 
 المجاؿ ىناؾ ثالث انكاع مف انظمة رئيسية قد استخدمت لتصنيؼ المجتمعات النباتية ىي : 

 :هيئة التصنيف المعتمد عمى صفات ال – 1
في البداية اعتمد العمماء عمى الصفات العامة لمييئة في تصنيؼ المجتمعات النباتية كقد       

( اف الييئة 1934اضيؼ بعد ذلؾ مكاصفات خاصة بالمكاطف البيئية كقد اعتبر العالـ )ركنكير
ة لتمييز اساسية في التصنيؼ كبيف اف ىناؾ تكيفان ما بيف الييئة كالمناخ كاستخدـ ىيئة الحيا

المجتمعات النباتية عف بعضيا كبيف اف نسبة عالية مف النباتات في البيئات الصحراكية تعكد 
كىي النباتات الحكلية التي تعتمد عمى البذكر في ظيكرىا ثانية في  Therophytesلمجمكعة 

ثافة الطبيعة كلكف ىناؾ عدة اعتراضات عمى ىذا التصنيؼ فيذا ال يعتمد عمى العالقة بيف الك
كؿ ىيئات الحياة في كؿ كىيئة حياة معينة تظير نجاحيا النسبي كذلؾ بسبب امكانية ظيكر 

الظركؼ المناخية فيناؾ الكثير مف الصفات التي تعتمد عمييا المجتمعات عمى اساس الييئة مثؿ 
 ة .حجـ النبات كشكؿ الكرقة كمساحة الكرقة كفترة مككث الكرقة كمنيا ما ىك متعمؽ بييئة الحيا

 التصنيف المعتمد عمى االنواع :  – 2
اقترح العمماء االكربييكف ىذا النظاـ كىك يعتمد عمى اىمية االنكاع كصنؼ العالـ )ديكريتس      

كتعرؼ ىذه بانيا المجتمع النباتي  Association( المجتمعات الى كحدات اطمؽ عمييا اسـ 1931
المتكرر كالمتميز بتجانس االنكاع بصكرة اساسية عمى االقؿ بالنسبة النكاع سائدة كميمة في كؿ 
طبقة مف المجتمع ثـ ادخؿ مصطمح العشيرة كالمعتمدة عمى تركيب االنكاع النباتية ليذه الكحدات 

ة في العشيرة كاستخدمت اسماء لمعشائر النباتية كاكد العالـ )براكف بالنكيت( عمى االنكاع المتميز 
 مستنبطة مف االنكاع المميزة كالسائدة في تمؾ العشائر . 

 التصنيف المعتمد عمى النظام الديناميكي :  – 3
( في امريكا كركز عمى اىمية ديناميكية المجتمع 1928ت لقد طكر ىذا النظاـ العالـ )كميمن     

 ركم . كتبنى الغطاء النباتي الذ
  : ميزات المجتمع النباتي المستقر 
 يمتاز المجتمع النباتي المستقر في تككيناتو بالتالي :       

جديدة اف تدخؿ المجتمع النباتي المستقر اال في حالة حصكؿ تغير لممجتمع  ألنكاعال يمكف  – 1
اك اف يككف ىناؾ قدرة تنافسية عالية جدان لمنكع الجديد بحيث يككف لو القدرة عمى االستفادة مف 
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متطمبات االمكانات البيئية غير المستغمة ام البد مف تكافر الحيز الكظيفي المالئـ ليذا النكع كغير 
 غؿ . مست
نتطرؽ الى  فانناظاىرة الطبقية )التنضيد( : عند دراسة ىذه الظاىرة في المجتمعات النباتية  – 2

دراسة ىيكؿ المجتمع الحيكم كفي ىذه الحالة نالحظ اف االنكاع الكبيرة النامية ينمك اسفؿ منيا انكاع 
اقصر كعادة يككف ليذه االنكاع متطمبات بيئية مختمفة كقابميتيا لمحياة في ظركؼ بيئية كاحتياجاتيا 

نة تتكافؽ معيا قدرات احتماليا معي ألنكاعالقميمة لمضكء )الظؿ( كتعتبر كؿ طبقة بيئة مصغرة 
كاحتياجاتيا البيئية كالحياتية، كعادة تككف النباتات العالية عمى شكؿ مظمة كتككف ىي النباتات 

بسقؼ الغابة ، اما االشجار االقؿ ارتفاعان فتسمى  السائدة في المجتمع النباتي كتعرؼ ىذه النباتات
جيرات ثـ طبقة االعشاب كتتككف الطبقة السفمى الطابؽ السفمي ، تمييا طبقة اقصر ىي طبقة الش

مف الطحالب كاالشنات كالحزازيات كيشكؿ سقؼ الغابة المكاف الذم تحدث فيو عممية البناء 
الضكئي كتمعب ىذه الطبقة ايضان دكران ميمان في تحديد كمية الضكء كالرطكبة التي تخترقيا الى 

الطابؽ السفمي كالشجيرات فتعتبر مرحمة تطكرية  الطبقات السفمى كتكثر فييا الطيكر ، اما طبقة
ثانكية قد تحؿ مكاف سقؼ الغابة في حالة تدميرىا كلكؿ طبقة دكر كظيفي ميـ في ارض الغابة 

 المكاف الرئيس لعمميات التحمؿ كتدكير المكاد الغذائية. 
تتغير حسب  كتستقطب كؿ طبقة مف الغابة كائنات حيكانية محددة كلكنيا غير  ثابتة أم      

الفصكؿ كتتفاعؿ ىذه الكائنات الحية مع بعضيا مككنة مجتمعان حيان ذاتي التحكـ كيتفاعؿ مع 
الظركؼ الفيزيائية المحيطة، كعند دراسة السيادة كالكفرة النسبية كالتنكع ألم بيئة تحتاج الى أجزاء 

اـ كىيكؿ المجتمع كالمناطؽ مسح بيئي لمكصكؿ الى بيانات كاستنتاجات دقيقة بينما دراسة الشكؿ الع
 االنتقالية البيئية يمكف تحديدىا بالنظر كالمراقبة.

  : تصنيف المجتمعات المائية 
ال تكجد قكاعد لتسمية المجتمعات كيعتبر الدكر الكظيفي لممجتمع في انتقاؿ الطاقة كتدفقيا       

افضؿ طريقة لممقارنة بيف المجتمعات كيمكف اعتماد الصفات التركيبية كاالنكاع السائدة كاشكاؿ 
يمكف  الحياة كقاعدة لمتصنيؼ كما كيمكف اعتماد مكاف العيش الطبيعي كاساس لمتصنيؼ كعميو

 تقسيـ المجتمعات المائية الى االقساـ اآلتية: 
 مجتمعات المياه البحرية  -1
 مجتمعات المياه العذبة -2
 مجتمعات الينابيع كمجتمعات المياه الممكثة -3
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 مجتمعات المياه البحرية : - 1
نتيجة لالختالفات الكاسعة بيف االحياء البحرية يصبح مف الصعب تحديد المجتمعات االكثر         

أىمية ، ككما ىك معمكـ اف البكتريا كالطحالب كالقشريات كاالسماؾ ىي االحياء السائدة في البحار 
فيي محدكدة الكبيرة ، اما النباتات البذرية  بأعدادىاكتمتاز االسماؾ كالنكاعـ كالقشريات كالطحالب 

كىناؾ كائنات اقتصر كجكدىا في المياه البحرية كاالسفنجيات كالشككيات كامعائية الجكؼ كالحمقيات 
 كاكثر االنماط كجكدان بيف مجتمعات مياه البحار ىي: 

 مجتمعات اعالي المحيطات:  - أ
منخفضة جدان كالكائنات المنتجة في ىذا الجزء ىي سكطيات  بإنتاجيةكتمتاز ىذه المجتمعات        

كالطيكر كالثديات البحرية  كاألسماؾدكارة كالدياتكمات كالسكطيات الدقيقة كالحيكانات السابحة 
كالحيكانات القاعدية كبعض القشريات كالنكاعـ كالشككيات كتغطي مساحات كبيرة مف قيعاف 

 رسبات العضكية االفرازية. المحيطات بترسبات دقيقة تعرؼ بالت
 مجتمعات الجرف القاري: - ب
كالدايكتكمات الكائنات المنتجة متر( كتشكؿ قديرة االسكاط 211تمتد مف اليابسة كحتى عمؽ )       

بشكؿ اساسي اما السكطيات الدقيقة فتأتي بالدرجة التالية كتكثر االعشاب البحرية في المياه 
حية المستيمكة فتشمؿ اليائمات الحيكانية كالسابحات كالحيكانات الساحمية الضحمة اما الكائنات ال

 السطحية كالقاعية.
 مجتمعات المصبات : - ت
تمتاز االنكاع المكجكدة في ىذه البيئات بأنيا اما اف تككف مكجكدة باستمرار في المصب اك        

انيا قادمة مف المياه العذبة اك مف البحر ، كتمتاز المصبات بأنيا أكبر انتاجية مف مياه البحر 
المستنقعات  المجاكرة اك المياه العذبة اكمف البحر القادمة الييا كذلؾ لتنكع المنتجات بيا كنباتات

كادغاؿ كالحشائش البحرية كالطحالب ، كتمتاز اليائمات المؤقتة )عكالؽ جزئية( بتنكعيا العالي 
كتشكؿ المصبات منطقة تكاثر كثير مف االسماؾ كالحيكانات الالفقاريات كتشكؿ الحشائش البحرية 

ئنات البحرية التي تتغذل كالطحالب الدقيقة كالقاعية كالحيكانات الصغيرة غذاء ميمان لكثير مف الكا
كالكائنات المستيمكة التي تقطف ىذه البيئات تستطيع التغذم عمى اكثر مف مستكل بطريقة الرعي 

 غذائي .
 مجتمعات المياه العذبة : – 2

تشكؿ الطحالب الكائنات المنتجة الرئيسة كيتبعيا النباتات البذرية المائية كالكائنات المستيمكة      
 كعات ىي: تتبع اربع مجم

 االسماك  -4القشريات   -3الحشرات المائية    – 2الرخويات   – 1
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كاالبتدائيات كعمينا اف ال نغفؿ  كىناؾ ايضان مجمكعات ثانكية ىي : الحمقيات كالدكالبيات       
أىمية البكتريا كالفطريات المائية بخاصة في المناطؽ التي تتكفر فييا المكاد العضكية كتقسـ 

 مجتمعات المياه العذبة الى مجمكعتيف اساسيتيف ىما: 
 مجتمعات المياه الجارية : - أ

كالعمميات الييدركلكجية المرتبطة تمتاز ىذه البيئات بعدة عكامؿ تميزىا عف البرؾ كالبحيرات كالتيار 
لتثبتيا كىناؾ نمطيف بجرياف الماء كالكائنات التي تعيش في المياه الجارية تحكم اعضاء خاصة 

، رممي ، اك رئيسيف ىما المسيؿ كالغدير كيمتاز كؿ بمجتمعو الخاص كيشكؿ طبيعة القاع )طيني 
في تحديد طبيعة المجتمع ككثافة الجماعات السائدة فيو كيقتصر كجكد  صخرم( عامالن ميمان 

اليائمات في االنيار بطيئة الجرياف كالطكيمة كاف كثير مف اليائمات في االنير يعكد الى البرؾ 
  كالبحيرات المتصمة بو كىي تفقد باستمرار عف المصب. 

           مجتمعات المياه الراكدة  :  - ب
 ثالث مناطؽ اساسية يمتاز كؿ منيا بمجتمعاتو الخاصة كىي : تضـ مجتمعات المياه الراكدة        

 : تشكؿ المنتجات مجتمع ىذه المنطقة كتتبع العكالؽ النباتية كالديكتكمات المنطقة الساحمية – 1
كالطحالب كالنباتات الجذرية كيؤدم االثراء الغذائي الى ازدىار نمك الطحالب الخيطية في ىذه 

 المنطقة اما المستيمكات فتشمؿ العكالؽ الحيكانية كالحشرات المائية كالديداف كالضفادع كالسالحؼ.
و المنطقة : كتقع ما بيف المنطقة الساحمية كابعد حد تصم المنطقة اعالي المياه المنتجة – 2

المضيئة المنتجة كتشكؿ الدايكتكمات كالطحالب بانكاعيا المنتجات اما المستيمكات فيي اليائمات 
 الحيكانية مجدافية االقداـ كمتفرعة المكامس ككذلؾ االسماؾ . 

: كتمتاز بعدـ كجكد الضكء فييا كلذلؾ نجد اف الكائنات المستيمكة تعتمد في  المنطقة العميقة – 3
غذائيا عمى المنطقتيف السابقتيف كتكثر البكتيريا كالفطريات في القاع عند مناطؽ تجمع المكاد 

  ة الى بعض الكائنات الالفقارية .العضكية اضاف
  ( الحياتي)مستقبل الغالف الحيوي: 

ىمية الجغرافية الحيكية لما ليا مف دكر بارز في حياة البشر مف حيث صيانة تحدثنا عف أ       
النظـ البيئية حتى تبقى معيف تساعد اإلنساف في ديمكمة حياتو عمى الكرة األرضية باعتبارىا 
مصدره االقتصادم ، كيعتمده في كؿ اركاف حياتو اليكمية مف غذائو الى بيتو كسكنو كتربية حيكاناتو 

، كتديـ بناء أغمفة الكرة األرضية في استمرار عناصر الحياة، كعندما جاء اإلنساف كصناعتو 
الستغالؿ ىذا الغالؼ كضع أسس تدميره كىدمو دكف أف يدرم انيا ستعكد عميو كباالن في المستقبؿ، 
مما أدل بالكثير الى اطالؽ صرخات تحذير كاغاثة لمتنبيو عف حجـ األخطار القادمة بسبب 

 المفرط لمغالؼ مف قبؿ اإلنساف مما أدل الى أضعاؼ معالجات الطبيعة لنفسيا. االستغالؿ
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( مميار طف مف الكاربكف 41-21( بأف الغابات تثبت )F.A.Oتفيد تقارير منظمة لزراعة )      
سنكيان كتحكليا الى غذاء يعتمد عميو حيكانات كثيرة عف طريؽ سمسمة الغذاء ، كما اف الغابة تعمؿ 
كمصفاة طبيعية لمغبار كثاني اكسيد الكبريت كالدخاف كالممكثات األخرل كما أنيا تكقؼ زحؼ 

طف( مف الغبار كتمسؾ  81تار مف غابة معتدلة تدفؽ سنكيان )الرماؿ كمنع التصحر ، كأثبت بأف ىك
طف(، كما تعد الغابة مصنع لألككسجيف فتدؿ الدراسات اف اليكتار  35الغابة الصنكبرية في حدكد )

 4أطناف( مف االككسجيف سنكيان كىكتار الحشائش ينتج ) 8الكاحد مف منطقة غابية ينتج ما يعادؿ )
دم النباتات عمى سطح الكرة االرضية دكر بارز مف خالؿ تكازف الدكرة طف( اككسجيف سنكيان، كتؤ 

 الييدركلكجية فيتـ نقؿ ظاىرة ما يسمى بااللبيدك كارتفاع نسبة الرطكبة.
مياه األمطار ، كما %( مف 61كما أف النباتات ترجع عف طريؽ النتح الى الجك في حدكد )      

( في السنة ، باإلضافة الى أف 3ـ3111ار كماء يقدر )أف غابة بحرية يمكف أف تطمؽ الى الجك بخ
الغطاء النباتي لو أىمية كبيرة في تثبيت التربة كحمايتيا مف األنجراؼ كيتجمى دكرىا الميـ في 
امساؾ التربة خاصة في المناطؽ المنحدرة ، ما يظير بشكؿ جمي أىمية الغطاء النباتي بشكؿ غير 

غذاء األساسي أك المراعي الطبيعية لمحيكانات التي يعتمد عمييا مباشر عمى االنساف ألنو يعتبر ال
 اإلنساف في تغذيتو. إف تدمير الغالؼ الحيكم جاء نتيجة لعدة ممارسات مف قبؿ اإلنساف أىميا: 

زالة األعشاب بسبب الرعي المفرط الذم أكجد التصحر ، كما أف التكسع الزراعي  – 1 تـ انياؾ كا 
 ة في العالـ .قتؿ مساحات كثيرة رعكي

%( 51لقد تعرضت الغابات الى ما يشبو باإلبادة الجماعية فعمى سبيؿ المثاؿ فقدت البرازيؿ ) – 2
مف غطائيا النباتي عمى الرغـ مف أف الغابة األمكزكنية لـ تجر فييا عممية زحؼ كاسع فما بالؾ في 

الؼ ىكتار(  311جيريا تكشؼ )كلكجان مف تمؾ األمكزكنية ، ففي نيغابات افريقيا كالتي تعد اسيؿ 
%( كتـ استبداليا في زراعة انتاجية فتحكلت 51سنكيان كانخفضت غابات المتكسط في حدكد )

مساحات كاسعة غالية في افريقيا الى حشائش السفانا كمناطؽ كاسعة مف الحشائش تحكلت الى 
 كشبو الجافة.  صحارم كتكاجو اليـك مساحات كاسعة الى ظاىرة التصحر في المناطؽ الجافة

تعرضت أنكاع كبيرة مف الحيكانات لخطر االنقراض كالتدىكر مف حيث النكع كالكـ كالمكاف  – 3
 ادغاؿ افريقيا لـ نجدىا اليـك اال في حدائؽ الحيكانات ككذلؾ األنكاع المائية فأختفت فاكثر حيكانات

الحيتاف كالسممكف كغيرىا بسبب االفراط في الصيد بعد التطكر الكاسع في كسائؿ الصيد الحديثة 
كالفتاكة ، فتـ االعتداء عمى الغالؼ الحياتي كتـ تغيير النظـ البيئية كالتي لـ تتمكف البيئة مف 

بكالتي أدت تقكيض ما تـ استنزافو سكاء كانت عف طريؽ الرعي الجائر أك االفراط في قطع االخشا
مما يجعمو عاجزان عف اعالة النمك الشجرم كالحشائش كما تـ بمع في النظاـ البيئي الى تغيير كاضح 
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كثير مف مساحات بكقت قصير في بيئة ككنت نفسيا خالؿ مالييف السنيف بسبب تكسع األرض 
 الزراعية كمراكز العمراف كشؽ الطرؽ كتسيير كسائؿ النقؿ .

كبير في تدىكر الغالؼ الحياتي كخاصة الغطاء الغابي تمكث الذم كاف لو دكر كاخيران جاء ال      
بكاسطة المصانع كطاؿ التمكث التربة كالمياه كالغالؼ الغازم ، كمف الجدير ذكره أف مياه بالد الشاـ 

المائي قتؿ كؿ الحياة  ، كما اف التمكث اإلسرائيميةالجكفية اصبحت ممكثة بسبب المفاعالت النككية 
البحرية في البحيرات الصناعية كما في البحيرات العظمى في الكاليات المتحدة األمريكية اك في بحر 

كخير مثاؿ عميو التجارب التي قاـ بيا قزكيف كالذم يعد بحيرة ميتة بيكلكجيان ، كما جاء تمكث التربة 
طاء مف حيث اإلنتاج الخبراء االسرائيمييف في التربة المصرية فتـ تأيف األرض مما جعميا أقؿ ع

 كىذا ما تـ معرفتو بعد فكات األكاف .
اما تمكث اليكاء فخير مثاؿ لو تمكث طبقة األكزكف كالتي تعد ميمة جدان لمحياة عمى كجو     

األرض بسبب عكسيا األشعة اليدامة القادمة مف الشمس كتمنع كصكليا الى األرض ، كمف ىذا 
زالة كتبدؿ كتحكؿ حتى تعرت صكرة تكزيع  نجد أف مساحات كاسعة قد تعرضت لعمميات تدمير كا 

ء بحيث اصبحت خارج اطار المألكؼ باستثناء المناطؽ المنعزلة كالتي لـ يصميا اإلنساف األحيا
بعد، حيث بقيت تركم لنا خصائصيا الحيكية الطبيعية ، كنتيجة ليذا اليدـ البيئي كما يسببو مف 
عممية خمخمة في نظاـ البيئة لذلؾ يجب سف قكانيف رادعة لمحفاظ عمى ضكابط البيئة ، تراعي 

ازف كتمنع االسراؼ في التدمير سكاء كاف في تنظيـ الصيد مف حيث الكمية كالمكاف كالمكسـ ، التك 
كما يجب أف يتـ بناء دكرة طبيعية في تحسيف الظركؼ البيئية الالزمة لمتكاثر كمحاكلة كضع خطة 

كالذم  العشبيلمرعي عف طريؽ ضبط النمك الحيكاني حتى تتـ عممية التكازف بيف الحيكانات كغذائيا 
يجب تنميتو كالسيطرة عمى الحرائؽ التي تفتؾ في مساحات كاسعة منيا كزيادتيا عف طريؽ استزراع 

 مساحات كاسعة منيا كتحسيف سالالتيا الطبيعية .
كما يجب االىتماـ بالثركة الغابية كصيانتيا عف طريؽ اقتصاد استيالكيا كتعكيضيا ببدائؿ أك       

استزراع مساحات جديدة بدؿ التي تـ قطعيا كالمحافظة عمى الحدائؽ اليكمية ، اك الغابات المحجكزة 
الت السابقة مف حيث كما يجد االنساف البدائؿ في السالالت الجديدة التي تعد اكثر قابمية مف السال

قدرتيا عمى تحمؿ الظركؼ البيئية الجديدة ، كمحاكلة السيطرة المركزية عمى آفة الحرائؽ التي تفتؾ 
باالؼ اليكتارات سنكيان مف الغابات ، كما يجب مكافحة التمكث المائي كاليكائي كتمكث التربة في 

حؿ رمكز التناغـ البيئي كبذلؾ  كضع خطة عالمية لتكعية السكاف حكؿ أىمية ما حكلنا عف طريؽ
يمكف أف تكقؼ تدىكر الغالؼ الحيكم كالذم يعد سر مف اسرار كجكدنا عمى الكرة األرضية ، ألنو 
نيصار الى كضع برامج عالمية  يمدنا بالحياة كيغطي احتياجاتنا مف ممبس كمأكؿ كمسكف ، كا 

 لصيانة عناصر البيئة الطبيعية. 
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  :معنى التنكع الحيكم 
بالتنكع البيكلكجي تبايف الكائنات العضكية الحية المستمدة مف كافة المصادر بما فييا النظـ  نعني 

االيككلكجية األرضية كالبحرية كاألحياء المائية ، كلمحفاظ عمى التنكع البيكلكجي يجب المحافظة 
التي ليا قيمة فعمية اك عمى المكارد البيكلكجية كالمكارد البيئية كاألجناس كالعناصر الحيكانية كالنباتية 

محتممة لمبشرية ، فقد اثبت اف تنكع الكائنات الحية لو قيمة جكىرية لمنظـ االيككلكجية كالبيئة 
عمى االنكاع االجتماعية كاالقتصادية كالعممية كالثقافية ، كصيانة التنكع البيكلكجي يستمـز المحافظة 

اتيا الطبيعية أك داخؿ نظميا االيككلكجية القادرة عمى البقاء كالعمؿ عمى تنشيطيا داخؿ محيط
كمكائميا الطبيعية أك في المحيط الذم يتطكر فيو خصائصيا في حالة األنكاع المدجنة كالمستنبتة 

 أثير مف البشر لتمبية احتياجاتو .أم األنكاع التي تتطكر بت
تؤثر عمى امكانية لقد تعرض التنكع البيكلكجي لنقص خطير بفعؿ األنشطة البشرية التي         

حصكؿ البشر في المستقبؿ عمى حاجاتيـ مف الطعاـ كالدكاء ، كساىمت عكامؿ تدىكر التربة 
جرؼ كالردـ كاألنشطة العمرانية الى زكاؿ اجزاء كاسعة مف الغطاء النباتي ، كبالتالي كتآكميا ، كال

ل الصيد غير المقنف الى الى نزكح الحيكانات البرية المعتمدة في غذائيا عمى تمؾ النباتات كأد
مضاعفة اثر ىذا العامؿ الشيء الذم أدل الى اختفاء العديد مف أنكاع الحيكانات الكبيرة ، كالكحش 
البقرم كتاىر كالغزالف كالميا العربي ، ككاد بعضيا اف ينقرض كما ساىـ تمكث مياه البحر بمياه 

كمياه المجارم كالمبيدات كمحطات  الصرؼ الصناعي كالزيكت المتسربة مف ناقالت النفط كالسفف
 الطاقة كتحمية المياه كالفيضانات في تمكيث البيئة كالقضاء عمى بعض األحياء .

تعد صيانة الخصائص الطبيعية لمبيئة البحرية ذات اثر ىاـ كمباشر عمى الحياة البحرية ،       
حرية كالشعب المرجانية كالجمبرم تعتمد بدرجة كبيرة عمى تنكع الحشائش البفمصائد األسماؾ 

المتكاجدة بالقاع كأم تغيير في سالسؿ البحرية يؤثر سمبان عمى مصائد األسماؾ كالجمبرم، كىنالؾ 
استنزاؼ زائد ألنكاع الحياة البحرية الصالحة لألكؿ مف خالؿ ممارسة عمميات الصيد غير المقنف 

بط الالزمة التي تعمؿ عمى كالذم ال يخضع الى رقابة كىذا العامؿ يجب اف تكضع لو الضكا
المحافظة عمى تكازف مككنات الحياة البحرية ، كال بد مف العمؿ لتقميؿ منع امكانية حدكث ام خمؿ 

 كبير في كجكد التنكع كتناسقو .
اما مناطؽ مستنقعات المياه المالحة كالسبخات فإنيا تعتبر مكاطف طبيعية لمعديد مف الطيكر ،      

كما تكجد بيا تجمعات كثيفة مف الرخكيات ككميات كبيرة مف البكتريا عالية االنتاج ،كنتيجة لعمميات 
القتصادية العالية كالتصنيع ، تعرضت الكثير مف األراضي الرطبة ذات األىمية االتشييد كالبناء 

لمدمار كاضحت معرضة لمتمكث نتيجة صب مخمفات المصانع كالمنازؿ كغيرىا كتظير حدة ىذه 



 محاضرات الجغرافية الحيوية ..................................... أ.م.د انتظار ابراهيم الموسوي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-51- 
 

العكامؿ بصكرة اكثر لدل المناطؽ التي فييا حركة المياه الداخمة كالخارجة عند حدىا األدنى ، 
   كمنطقة الخميج العربي. 

  أهمية التنوع الحيوي: 
 م لعمماء البيئة في اآلتي: تكمف أىمية التنكع الحيك 

 لتنكع زاد االتزاف في النظاـ البيئي.  زاديشكؿ أىـ عنصر في عمـ البيئة ، ككمما  – 1
 يظير قياس عمـ التنكع الحيكم كمؤشر عمى نمك كتطكر كاستمرارية األنظمة البيئية.  – 2
أظيرت الدراسات عمى أف زيادة االختالفات الجنينية تمكف النكع مف التأقمـ لتغيرات تبعان  – 3

لمظركؼ المحيطة كبذلؾ تمكف مف بقاء األنظمة البيئية ، كزيادة التنكع تمكف ايضان مف انتاج نباتات 
رتبطة مع عممية اإلنتاج الزراعي كالغابي كالتنكع الجنيني ىي عممية ايجابية مكحيكانات تدعـ 

 مالءمة النكع لمبيئة. 
يشكؿ التنكع الحيكم في الحيكانات البرية في شرؽ كجنكب افريقيا عنصران ميمان في صناعة  – 4

 السياحة التي تستقطب مالييف الدكالرات مف العممة الصعبة. 
ي مقاكمة يمعب التنكع الحيكم دكران ميمان في الزراعة مف حيث مقاكمة التغيرات الجكية ككذلؾ ف - 5

األمراض كالطفيميات ، كىناؾ نكعاف مف التنكع استخدمت بنجاح في برامج المكافحة البيكلكجية : 
مما يؤدم الى كجكد حشرات مفيدة تعمؿ ضد بعض الحشرات الدخيمة أك األكؿ في تنكع المحاصيؿ 

راعة المكالح المستكطنة ، كالثاني: تحديد الضرر مف الحشرات بإدخاؿ أنكاع محددة كما حدث في ز 
( مميكف دكالر في السنة باستخداـ ثالثة انكاع مف 35فيفمكريدا حيث استطاع العمماء تكفير )

 الحشرات الطفيمية.
انتقاؿ الطاقة كدكرات المكاد الغذائية : اف العمميات البيئية التي تقكـ بيا األنكاع المختمفة في  - 6

البيئات المختمفة كالمكاطف البيئية ىي المشاركة في انتقاؿ الطاقة كالمكاد الغذائية ، كأف نقص األنكاع 
 يشكؿ عائقان لمعمميات الحيكية . 

تنكع في طبيعة كساء األرض في المحميات الطبيعية كيشكؿ  تنكع األنظمة البيئية يؤدم الى – 7
مصدران ميمان لمدكؿ النامية حيث يؤدم الى تشجيع السياحة الداخمية كالخارجية مما يزيد الدخؿ ، 
كيظير الدراسات اف فقداف التنكع في األنظمة البيئية يؤدم الى نقص في األنكاع كالمصادر الكراثية 

 كالجمالية . 
التنكع الحيكم في البيئات يزيد مف انتاج الغذاء كالغطاء كأماكف التكاثر لمحشرات التي تمعب  – 8

يؤثر دكران ميمان في عممية التمقيح كانتقاؿ المكاد الغذائية ، كأف كفرة في الممقحيف لمبذكر الطبيعية 
 بشكؿ كبير في تنكع البيئة. 
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  :فقدان التنوع الحيوي 
 متغيرات ناتجة عف تراجع التنكع الحيكم :  يجمب انتباىنا ثالثة

 النكع األكؿ : ىك فقداف الكفرة بحيث ينقص عدد افراد النكع الكاحد بشكؿ كبير. 
 النكع الثاني : فقداف النكع .

 النكع الثالث : اضطراب كعدـ انتظاـ النظاـ البيئي.
ذا كاف نكعان متكافران كمتكاجدان بكثرة كنقص بكثرة لسبب ما فإنو مف الممكف اف يعكد الى حالتو إ     

الطبيعية إذا كانت البيئات ما زالت قائمة ، كلـ يحصؿ تغير جذرم عمى المكطف الدقيؽ ، اما 
بيف خاصة بو نتجت مف التفاعؿ االنقراض فيظير نقصانان مستمران ، كيمثؿ كؿ نكع صفات مميزة 

فإف ذلؾ يؤدم الى فقداف مجمكعة مف المادة الكراثية كالبيئة المحيطة ، فإذا فقد احد األنكاع 
الصفات مف خالؿ فقداف األفراد كأف تدمير اك عدـ اتزاف النظاـ البيئي لو اخطار متعددة كذات 

 تأثير شديد. 
كفي ىذه الحالة إذا فقد نكع كالنظاـ البيئي الصحيح كالمتعافي يحتكم عادة عمى تنكع كاؼ ،       

كاحد يمكف تعكيضو بأنكاع اخرل تستيمؾ المصادر نفسيا ، كلكف في حالة فقداف انكاع اكثر فإف 
 ذلؾ يؤثر في النظاـ البيئي كىنا ال نستطيع مؿء الفراغات في البيئات الدقيقة. 

  : تقييم األثر البيئي 
لمتخطيط كتنمية ب اف يستعمؿ كأداة ككسيمة إف تقييـ األثر البيئي ألم مشركع كطني يج       

( اف معرفة األثر 1994النكاحي البيئية مف اجؿ المحافظة عمى التنكع الحيكم ، كاعتبر )ليكنغ
البيئي يعد مف أفضؿ السبؿ لممحافظة عمى البيئة كحتى تعطي صكرة كاضحة عمى التأثير في البيئة 

( اف استخداـ المعمكمات الحقيقة مف 1994)لكيؾ  ال بد مف أف تككف المعمكمات األساسية ، كبيف
المكاف المراد دراستو ضركرية لممحافظة عمى التنكع الحيكم كمعرفة المنفعة كالتكمفة ، كأكضح 

( اف التكاليؼ كالمنفعة اك الفائدة مف التنكع الحيكم ال بد كأف تقارف مع فائدة 1994)بكنبابكنغ 
ثر البيئي اداة ميمة لممحافظة عمى التنكع الحيكم فيما لك استخدـ التطكر كالتقدـ ، كيعتبر تقييـ األ

فقط ، كالتكسع في بطريقة سميمة مدركسة كليس ضمف االقتراحات كالسياسات الداعمة لممحافظة 
زيادة المعمكمات ككفاءة الدارسيف كالمشتغميف بالمحافظة الحيكية امر ضركرم كنشر الكعي بيف 

مية كمف الضركرم كضع المحافظة عمى التنكع الحيكم ضمف سياسات الناس لو تأثير كبير األى
 كقكانيف كاستراتيجيات تقييـ األثر البيئي. 

كيجب دعـ عممية التعميـ التربكم البيئي حيث يشكؿ القاعدة األساسية في المحافظة عمى        
المكارد الطبيعية في العالـ ، كال بد مف تكجييو نحك األجياؿ الصاعدة ، كالتخطيط الكامؿ لمشاريع 

كعمـ  كربط ذلؾ مع استمرارية إدارة المحميات الطبيعية كزيادة المعمكمات البيئية في عمـ البيئة
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يشكؿ المبنة األساسية في اإلدارة البيئية كال بد مف تكافر المعمكمات األساسية الالزمة الحياة، حيث 
عف البيئات المختمفة ، كبزيادة معمكماتنا عف التنكع الحيكم فالحككمة كالشعب يجب اف يككنا قادريف 

 عمى االختيارات الضركرية الستمرارية التطكر.
  : نظرة مستقبمية 

ىناؾ الكثير مف المؤسسات تعنى بالمحافظة عمى التنكع الحيكم ، كىناؾ نكعاف مف         
( ، كالثانية  UNEPك  UNESCOك  F.A.Oالمنظمات : األكلى )مرتبطة( بالحككمات مثؿ ) 

كىي فعالة ، كيعتبر  Nongovernmental Organization( NGOsمنظمات غير حككمية )
حدد لممنظمات غير الحككمية ، كلقد تـ الجمع بيف ىذيف النكعيف مف الدعـ المادم أىـ عامؿ م

 ( حيث تقـك بمتابعة كضع األنكاع كالمناطؽ المحمية في العالـ. IUCNالمنظمات مف خالؿ )
كاالىتماـ العالمي بفقداف التنكع الحيكم بخاصة في الدكؿ النامية يعكد الى عدة اسباب :        

التنكع الحيكم ، كالنظاـ التنكع في مناطؽ الغابات االستكائية كبير كلكف ال تكجد دراسات مكثقة تبيف 
األرض إضافة  البيئي الطبيعي تحت ضغط متسارع مف النمك السكاني مما ينتج عنو تغير لطبيعة

الى نقص في الدعـ المادم كالمتخصصيف في اإلدارة البيئية ، كبدكف اف تنتبو الدكؿ النامية الى 
حقيقة التكاثر السكاني كالتخمؼ كاالنحطاط البيئي فإنو مف الصعب التحدث عف التنكع الحيكم ، 

( USAIDدكلي ك)كتمنح بعض المؤسسات العالمية كثيران مف الدعـ ليذه الدكؿ مثؿ البنؾ ال
( ، كقد اصدر كزراء البيئة العرب قراران بشأف المحاكر عمى التنكع الحيكم كىي ذات UNDPك)

 الكاجب اتخاذىا :  أىمية خاصة ، كمف بيف التكضيحات
تركيز الجيكد الحثيثة مف المعاىد العممية المتخصصة كتركيز الجيكد في انشاء قكائـ باألنكاع  –أ 

 د كضع األنكاع.مع كضع خرائط كتجدي
المقصكر كجكدىا عمى بمد معيف اك إنشاء بنكؾ لمجينات حتى تحافظ عمى الكائنات الحية  –ب 

 لممحافظة عمى األنكاع المتبقية .
لحماية األنكاع الميددة إنشاء محميات طبيعية بشكؿ كاٍؼ كممثؿ لجميع البيئات الطبيعية  -جػ 

 باإلنقراض.
م حصؿ في البيئات كالمجتمعات الطبيعية البرية كالمائية قد انعكس إف الدمار اك االخالؿ الذ    

سمبان عمى التنكع الحيكم كذلؾ نتيجة لغياب اإلدارة الجيدة لممكارد الطبيعية كىذا يقتضي العمؿ 
السريع الدؤكب لممحافظة عمى التنكع الحيكم كاعتبار ىذا مف االكلكيات ذات االىتماـ كعمى جميع 

 تنفيذ ذلؾ مف خالؿ ما يأتي:  المستكيات كيمكف
إنشاء محميات طبيعية في مناطؽ مختمفة مف األقطار يجب اف تككف ممثمة لجميع انكاع  – 1

البيئات المختمفة كبمساحات كاسعة ككافية مما يسمح بإعادة التعاقب بزيادة التنكع الحيكم النباتي 
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الحيكانات التي انقرضت مف األردف مثؿ الميا بإيجاد األماكف المناسبة إلعادة استيطاف كالحيكاني 
العربي ، الحمر البرية السكرية ، النعاـ كما حدث في محمية الشكمرم لألحياء البرية التي نجحت 

 بشكؿ كبير حيث تـ ترشيحيا الف تككف في مكاف تربية عالمي لمميا.
عادة استصالح الب – 2 يئات الطبيعية كالمحافظة انعاش المناطؽ المتدىكرة عف طريؽ منع الرعي كا 

 عمى ما تبقى مف بيئات طبيعية كبخاصة منطقة األغكار.
المحافظة عمى التنكع الجنيني كزيادة المكارد الجنينية كذلؾ لزيادة مدل التبايف الكراثي بيف أفراد  – 3

في حالة مع البيئات المختمفة كيتيح لو قدرة العيش النكع الكاحد مما يسمح لمنكع بالتفاعؿ االمثؿ 
 التغيرات المفاجئة كتحت ظركؼ بيئية ىشة.

 العممية الحديثة كالمدركسة.  باألساليبالمحافظة عمى استمرارية التنكع كتنميتو  – 4
 استخداـ التكنمكجيا العممية الحديثة لزيادة التنكع كالمحافظة عميو مثؿ : – 5

 دة.حفظ االجنة كزراعتيا أك ما يعرؼ بالحدائؽ الحيكانية المجم - أ
الحد مف التمكث كالتخمص مف الممكثات البيئية بالطرؽ العممية الصحيحة كالتخمص مف  - ب

 مف تأثيرىا .  لإلقالؿالنفايات الكيميائية كاألدكية 
االستخداـ األمثؿ لمماء كالمحافظة عمى ىذا المصدر الميـ مف التمكث ، كاالستفادة مف  - ت

الطرؽ التقميدية القديمة في جميع الماء كتعزيز تمؾ الطرؽ كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ الطرؽ 
 المتبعة في جميع المياه في البتراء مف النمطيف.        

برامج التنمية كدراسة أثار ىذه البرامج كتقييميا  دمج اساسيات كمتطمبات البيئة المحيطة في – 6
 كمتابعتيا اقتصاديان ليتسنى كضعيا في السياسات الشاممة .

 كجكد قانكف بيئي محدد كمدركس  – 7
خمؽ التعاكف ما بيف الدكؿ المتقدمة كالغنية بالتكنمكجيا الحيكية كالدكؿ النامية الغنية بالتنكع  – 8

عمى ديمكمة ىذا التنكع ، كاستخداـ اساليب اليندسة الكراثية كالتيجيف في انتاج الجنيني لممحافظة 
 انكاع كسالالت مقاكمة لألفات أك نقص المياه اك الممكحة.

كجكد منظمات دكلية ترعى برامج الحفاظ عمى التنكع مثؿ البنؾ الدكلي كبنؾ االتحاد الزراعي  – 9
يات كالمؤسسات العممية الصحة العالمية كالجمع كمنظمة االغذية كالزراعة الدكلية كمنظمة

 المتخصصة المختمفة.
التكسع في قاعدة المعمكمات األساسية في بمدنا عف طريؽ تشجيع جمع المعمكمات األساسية  – 11

 ثـ تمخيصيا كتقييميا كخزنيا ليتـ االستفادة منيا محميان كاقميميان كعالميان. 
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تشجيع البحث العممي األساسي في البمداف الغنية بالتنكع البيكلكجي كالدعـ المادم كالمؤسسي  – 11
يجاد مصادر دعـ مستمر لدراسات تشارؾ بيا  يفاد البعثات في التخصصات المختمفة ، كا  كا 

 جميع الفعاليات كمف جميع القطاعات كذلؾ لرفدىا بالتخصصات المطمكبة. 
المشتركة كالتعريؼ بو كاستخدامو بشكؿ عالمي ككضع أسس قانكنية تطكير مفيكـ المسؤكلية  – 12

 لو. 
تثقيؼ المجتمع المحمي عف طريؽ عقد دكرات كندكات متخصصة كعامة إلبراز أىمية التنكع  – 13

 الحيكم كتأثيره المباشر في البيئة كاإلنساف. 
أكلية لمراقبة أم  تككيف لجاف اقميمية لمرصد البيئي حيث يمكف اف تخدـ بشكؿ محطات إنذار – 14

 تغيرات سريعة كفي أم بيئة ليتـ معالجتيا محميان كدكليان. 
ربط البنكؾ العممية الكطنية بالمعمكمات كربطيا مع مؤسسات دكلية مشابية حتى تكتمؿ  – 15

  الصكرة عف الكضع البيئي لمدكؿ لغرض المحافظة عمى التنكع الحيكم 
  :وسائل صيانة المحيط الحيوي 
بأبعادىا البيئية بالغة الخطكرة ، فإف األمر يقتضي أف يسرع العالـ  أماـ ىذه المشكمة الممحة     

الدكلي لصيانة الطبيعة بكضع خطة استراتيجية عالمية لكقؼ ىذا التدىكر ، كقد اصدر االتحاد 
، كقد حددت  كثيقة عممية ميمة بعنكاف )استراتيجية عالمية لمصيانة( 1981كالمكارد الطبيعية عاـ 

ىذه االستراتيجية الكثير مف الخطكط العريضة التي يمكف مف خالليا تحقيؽ صيانة المحيط الحيكم، 
كقد اعتمدت عمى ىذه االستراتيجية مف خالؿ ما جاء في كتاب )ركبرت الف( في كضع الكثير مف 

 بعض الكسائؿ األخرل مف اضافات المؤلؼ.الكسائؿ المقترحة اضافة الى 
يس ثمة شؾ اف مسؤكلية كقؼ ىذا التدىكر كصيانة المحيط الحيكم يقع عمى عاتؽ العالـ كل     

كمو المتحضر منو كالنامي الغني منو كالفقير ، المتأثر بيذا التدىكر بشكؿ مباشر اك غير مباشر ، 
 فيي قضية تمتد ابعادىا البيئية لتمس البشرية جمعاء.

ع شتى األنشطة البشرية كيعني ىذا اف صيانة المحيط كما أنيا قضية متشابكة كمتداخمة م     
الحيكم يجب اف تككف في خمفية كؿ المخططيف كصانعي القرار حتى نحقؽ التنمية االيجابية التي 

، كلما كانت قضية التزايد السكاني تضع )الجدكل البيئية( في درجة مساكية )لمجدكل االقتصادية( 
اإلنساف عمى ارتكاب ىذا التدىكر فاف العالـ كخاصة النامي في مقدمة األسباب التي تجعؿ كتجبر 

منو ، كىك اكثر قطاعات العالـ نمكان سكانيان في حالة ماسة لتنفيذ برامج سكانية صارمة لكقؼ ىذا 
النمك السكاني الطميؽ كالعمؿ عمى الكصكؿ الى ما نسميو )صفر النمك السكاني( تمكف مف تثبيت 

عند رقـ معيف يتفؽ كقدرات الحمكلة الحيكية ، كما يجدر ذكره اف ضبط عدد السكاف بقدر االمكاف 
النمك السكاني ال يحؿ فقط مشكمة تدىكر المحيط الحيكم كانما يسيـ في حؿ الكثير مف المشكالت 
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اك القضايا البيئية األخرل )مشكمة الغذاء ، التمكث ، التصحر كغيرىا( كالتي تعتبر في حد ذاتيا مف 
 ىكر المحيط الحيكم .بيف اسباب تد

)جمعيات حماية البيئة كعميو يجب اف تتبنى الحككمات كالييئات الشعبية المعنية بحماية البيئة      
كغيرىا( في كؿ دكؿ العالـ كالدعكة لضبط النسؿ ككضع البرامج السكانية التي تحقؽ صفر النمك 
السكاني في أقؿ فترة زمنية ممكنة ، كمما يجدر ذكره بعض الدكؿ االكركبية قد حققت فعالن صفر 

يف كىي اكبر دكلة سكانية في النمك السكاني مثؿ النمسا كبميجيكا كالمانيا كغيرىا ، كما اف الص
، بدأت الطريؽ لتحقيؽ صفر النمك السكاني عاـ 1982العالـ حيث تعدل عدد سكانيا المميار نسمة 

%( عاـ 1، كالى ) 1975عاـ %( 1.5، فقد خططت لميبكط بمعدؿ النمك السكاني الى )2111
 . 2111، كالى الصفر عاـ 1985%( عاـ 1.5)حققتو فعالن( كالى )1981

كما تقضي خطة الصيانة المحيط الحيكم تشجيع صناعة اك تكفير البدائؿ التي تقمؿ مف      
الطمب المتزايد عمى المكارد الحيكية مف ذلؾ تكفير مصادر الكقكد غير الخشبية كخاصة لسكاف 
المناطؽ النامية التي ال تزاؿ تعتمد عمى اخشاب الكقكد كمصدر رئيسي لمطاقة ، ككذلؾ تكفير 

 ؿ الصناعية لتقميؿ استيالؾ االخشاب في االغراض الصناعية كغيرىا مف منتجات الغابة. البدائ
كما اف خطة الصيانة تقتضي االىتماـ بالتنمية الريفية كربط برامج التنمية الريفية مع برامج      

ؿ لألخر كيعني ىذا اف تتضمف التنمية الريفية تنمية كتطكير المحيط الحيكم فكؿ منيا مكم
ركعات صيانة المحيط الحيكم لحماية ما تبقى مف مكارد حيكية كتنميتيا كتعكيض ما استنزفو مش

اإلنساف لتعيد لممحيط الحيكم مكانتو كدكره في صيانة التربة كاتزاف النظاـ االيككلكجي كالييدركلكجي 
عمة اف الكثير مف كىذا ما نعبر عنو )بالتنمية الريفية المدعمة( كيدعكا الى االخذ بيذه التنمية المد

مشركعات حماية المكارد الحيكية كقد تككف مكمفة كغير ذات عائد مباشر سريع مما يجعؿ الكثير 
ميو بالمردكد االقتصادم ، يضطركف الى مف المخططيف مف خالؿ قانكف التكمفة كالمنفعة اك ما نس

معنى ىذا المردكد تجاىؿ الكثير مف مشركعات حماية كصيانة المحيط الحيكم رغـ أىميتيا ، ك 
 البيئي يجب اف يكضع عمى قدـ المساكاة مع المردكد االقتصادم عند كضع خطط التنمية.

بإجراء مسح بيكلكجي كما تقتضي خطة الصيانة ضركرة قياـ المنظمات العالمية المعنية       
شامؿ لتحديد حمكلة اك طاقة كؿ منطقة غابية اك حشائشية حتى يمكف أف نحدد االستخداـ االمثؿ 
ليذه المكارد الحيكية ، كيصبح ىذا المسح التقكيمي بمثابة دليؿ اك مرشد لمدكؿ المعنية لاللتزاـ بو 

كبالغة التعقيد في نفس الكقت ،  عند استخداـ ىذه المكارد الحية ، كىي عممية بالغة األىمية ،
 كتحتاج الى تعاكف الجميع لتطبيقا تطبيقان صحيحان . 

كما يجب اف يتحرؾ االنساف ليسترجع ما دمره كخربو مف غابات كمراعي ، كاف يحمي        
مناطؽ الغابات كالحشائش كيصكف ما تبقى منيا ، كيككف ذلؾ بكضع برامج لتشجير كاستزراع 
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ع اعطاء االكلكية لممناطؽ االكثر تدىكران كخاصة مناطؽ أحباس االنيار لنتفادل ما المتدىكرة ، م
 ينجـ عف ىذا التدىكر مف ابعاد بيئية خطيرة . 

كما يجب اف يتحرؾ االنساف ليسترجع ما دمره كخربو مف غابات كمراعي كمناطؽ محمية 
)محجكزة(يحـر فييا الصيد أك ضبطو كيمنع قطع االشجار اك استغالليا اال كفؽ ضكابط معينة 

كتبذؿ المنظمات الدكلية جيدان كبيران في ىذا المجاؿ حيث تقـك لضماف استمراريتا كتفادم تدىكرىا، 
بمناطؽ األحمية ثبتا دكليان  بأعدادالمتحدة كؿ عاـ بالتعاكف مع االتحاد الدكلي لصيانة الطبيعة  االمـ

الطبيعية كما انشأت منظمة اليكنسكك في اطار برنامجيا الدكلي )االنساف كالمحيط الحيكم( ، شبكة 
عممية كالسياحة مف األحمية الحيكية ، لتككف بمثابة محطات حقمية لمصيانة كالبحكث كالدارسات ال

  العممية لتحقيؽ األسس العممية لالستخداـ العاقؿ كالرشيد لممحيط الحيكم.  


