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وهي عبارة عن مجموعة من العوامل الغير الحية التي تؤثر في حياة الكائنات الحية، وتحدد نوعيتها وأماكن   

ليس من الصعب تمييز هذه المكونات عن المكونات ووجودها، كما تحدد نوعية العالقات بين الكائنات الحية. 

الحياة.كالحركة، واإلحساس، واإلغتذاء، والنمو، مجموعة من الخصائص تعرف بمظاهر  الحية،التي  تمتلك

نباتاتها  والتنفس، وطرح الفضالت، والتناسل، وهي مظاهر تبديها كل صور الحياة، صغيرها وكبيرها،

بينما ال تبدي المكونات غير الحية أياً من مظاهر الحياة. ولعل هذا الفرق الواضح بين مكونات البيئة  وحيواناتها.

عالم حي،  يولوجيين الى تقسيم مكونات البيئة الى عالمين متميزين:اا غير الحية هو الذي حدى بالبالحية ومكوناته

  وعالم غير حي.

 

الكيمياوية العوامل  العواملويمكن تقسيم العوامل )المكونات( البيئية الغير حية الى قسمين رئيسيين هما 

  .الفيزياوية

 

 

 

 

 وتشمل: 

  Hydrosphere  المحيط المائي -1

    Lithosphere  (محيط التربةالمحيط اليابس ) -2

  Biosphereالمحيط الحيوي    أو   Atmosphere (الغالف الجويالمحيط الجوي ) -3

      

 

 

 

 (Pages: 20-31) الثالثة ةالمحاضر 

 

 Abiotic components or Factors   المكونات أو العوامل غير الحية   -ثانيا" 

   
 

      العوامل الكيمياوية -أوالً :

Chemical Factors            
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   Hydrosphere   ( المحيط المائي 1 

ً للعالم          نطقة بيئية صالحة يتعين توفر ثالث متطلبات تجعل من الغالف الحيوي م G. Hutchinsonتبعا

إستمرار وصول إمدادات من الطاقة من  ،بكميات كافية لتسيير دفة الحياة هي: توفر الماء بالحالة السائلة للحياة

وضمان اإلبقاء على الحدود المشتركة بين حاالت المادة الثالث: الصلبة والغازية  .(أي الشمس) مصدر خارجي

 والسائلة. 

    

ويرتبط وجود الكائنات الحية ووفرتها في أي منطقة بيئية بوفرة  أهم العوامل الالحياتية. الماء منيعتبر         

وتتكيف الكائنات  ونسبة محتوياته من المواد العضوية والالعضوية، وكذلك درجة حموضته وملوحته. اءالم

عن تلك الموجودة في بيئة مائية الحية تبعاً لتوفر الماء، فنجد أنواع الكائنات الحية وتكيفاتها في الصحراء تختلف 

والرطوبة  Precipitationاو متوسطة الجفاف او متجمدة، ويرتبط بالماء عاملين مهمين، هما: الهطول 

Humidity . 

 

فهو المصدر والمكون  إن الماء ركن أساسي من األركان التي تهيئ الظروف المالئمة للحياة وإستمرارها.

   شيء في الكرة الرضية، وهو أكثر مادة موجودة في الغالف الحيوي. األساسي الذي يدخل في تركيب كل

 

 

في النظم البيئية وقد يشكل لوحده نظاما بيئياً مستقالً . ويمكن تلخيص أهميته في  اأساسي االماء مكونويعتبر        

  :النظم البيئية البرية للخصائص التالية

في المئة من  70فيها اإلنسان،كما يكون حوالي  ، بما من أجسام الكائنات الحية%  80-60يكون  -1

  . البروتوبالزم من - 90% 85حوالي يكون الماء أن كما. أجسام األحياء الدنيا

 . مائي وسط في إال حدوثها يمكن ال حيث واإلخراج واالمتصاص الهضم عمليات إلتمام ضروري -2

زيئه الماء واستغالل عناصرها في يدخل في عملية التركيب الضوئي في النباتات التي تقوم بشطر ج -3

 صنع السكريات . 

  .الجسم حرارة درجة وتثبيت تنظيم على يعمل -4 

عناصر التربة ونقلها الى داخل النبات ثم حركتها  ةالالزمة إلذابالمحاليل  يكونيعتبر الشكل الوحيد الذي  -5

 في األوعية الناقلة النباتية . 

ً في وسط مائي سواء كانت في أجسام الحيوانات أو  ةتجري التفاعالت الكيمياوية الحيوي  -6 تقريبا

ولذلك فأن أي نظام بيئي واستمراره يعتمد كلياً على مدى حاجته الى الماء ووفرة الماء في  النباتات

 ذلك النظام .
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 مباشرة غير بطريقة أو المياه من بهشر خالل من مباشرة بطريقة إما الماء على الحيوانات تحصل          

 التمثيل لعمليات نتيجة الجسم في المتولد الماء وكذلك واللحوم كاألعشاب الغذاء في الماء الموجود به ويقصد

 نوع باختالف تختلف الماء من متباينة كميات تنتج الطاقة على للحصول في الجسم الغذاء فاحتراق . الغذائي

 كمية عنها تنتج وهذه الكربوهيدراتية المواد احتراق عند منها أكبر من الماء كمية ينتج الدهون فاحتراق . الغذاء

 .البروتينات تنتجه مما أكبر الماء من

   

  sphereLitho المحيط اليابس )محيط التربة(    (2

 

أمتار، على اساس ان  3األجزاء الصلبة من الكرة األرضية الى عمق يزيد قليالً عن  المحيط اليابس يشمل       

وينعدم الهواء، وال يتوفر غير قادرة على إعالة الحياة، حيث ترتفع درجة الحرارة، الظروف بعد ذلك تصبح 

لحال أساس أي نظام بيئي باعتبارها مصدر للكثير من العناصر الفلزية والالفلزية وهي اوتشكل التربة   .الغذاء

  بيرة( وتسمى هذه العناصر المغذيات الك 2N -C -S -P -Ca -Kالنهائي في دورات العناصر )

(Macronutrients أي يحتاجها اإلنسان والكائن الحي بكميات كبيرة لبناء البروتوبالزم وباقي مكوناات الخلية )

( والتي يحتاجها الجسم الحي Micronutrientsوهناك نوع آخر من العناصر تسمى العناصر الصغرى )

( Fe - Cu –Mn  -Znأنها تكون سامة مثل )الحيواني والنباتي بتراكيز ضئيلة للغاية وأذا زادت عن حد معين ف

ألذي يعمل على ترسبها أو إذابتها  H+وتنشأ هذه العناصر جميعها من التربة ووفرتها تعتمد على تركيز أيون 

 حسب العنصر . 

 

على أنها المادة المعدنية التي قد توجد على هيئة صلبة ) مثل الجلمود، والحصى،  Soil تُعرف التربة      

وزات الصخرية الكبيرة، والقطع الكبيرة من الحجارة( أو على هيئة جزيئات معدنية ناعمة يشار اليها والبر

ها. وغالباً ما تحتوي هذه التربة على كميات ضخمة من المادة العضوية تجبالرمال، والغرين، والطين، تبعاً لنس

  غزير اإلنتاج. Humusالتي تكون دباالً 

 

ر معلومات ف، وهو فرع مرتبط بالعلوم التطبيقية، حيث يو Pedologyإسم علم التربة وتُعرف دراسة التربة  ب 

 قيمة لعلماء الزراعة والغابات والبيئة والجيولوجيا.

 

 من كثير في نالحظ ولذلك . الحية الكائنات توزيع في مهما عامال تعتبر للتربة والفيزيائية الكيميائية الصفات إن

 البعض عن بعضها تبعد متجاورة مناطق ضمن والحيوانات النباتات من تلفةمخ مجموعات األحيان وجود

عامالً مهماً في توزيع الكائنات الحية وخصوصاً النباتات التي تعتمد إعتماداً كلياً على  وتعتبر . قصيرة مسافات

 وتعود أهمية التربة للكائنات الحية لألسباب التالية:   التربة.
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 ور النباتات.تقوم التربة بتثبيت جذ -1

 تزود التربة النباتات بالماء واألمالح المعدنية ) المواد المغذية(. -2

 تؤدي التربة مهمات النقل أو الغذاء أو اإليواء أو كمكان للراحة بالنسبة للحيوانات. -3

 .تحلل المواد العضوية بواسطة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة وإعادتها الى دورتها الطبيعية -4

 

 هي:( يختلف نوع التربة من مكان الى اَخر هابسببالتي و)وتتكون التربة نتيجة لثالث عوامل رئيسية 

           Weathering التعرية الجوية -1

حيث درجات حرارة التجمد واإلنصهار المتكررة، وخصوصاً عن طريق تجمد وإنصهار الماء الذي يتسرب بين 

 فكيك الفيزيائي للصخر ليعطي دقائق ناعمة نسبياً.الى التالذي يؤدي شقوق الصخور 

  Erosion  عمليات التاَكل -2

ً عن طريق التيارات المائية للسيول أو عن طريق المواد الكيميائية ) والسيما األحماض العضوية،  وخصوصا

من طبيعة الصخر التي تضاف الى التربة من قبل النباتات والحيوانات ونشاطات اإلنسان المختلفة، والتي تغير 

األصلي وتساعد في تجزئة وإذابة المكونات المعدنية( أو عن طريق بعض المواد المعدنية والكيميائية المتكونة 

من بقايا عضوية للنباتات والحيوانات أو التحلل الكيميائي للمواد المعدنية، حيث تختلط هذه المواد المعدنية أو 

 ويحدث تفككاً في نسيج التربة. Soil profileحبيبات وشرائح التربة  الكيميائية مع ماء التربة الذي يتخلل

  Sedimentation الترسيب -3

وهذا يتم عن طريق الرياح بشكل أساسي، حيث تحمل جزيئات التربة من منطقة معينة وتلقي بها في منطقة 

   .أخرى

 

 مكونات التربة 

  الغرين والدبال. ، الطين،الرمل  رئيسية هي: مكوناتأربعة تتكون التربة من    

 

    Sandالرمل    -1

( أهم مكونات 2SiOتتكون حبيبات الرمل من عملية التعرية الجوية لصخور السيليكا، وبالتالي تعتبر السيليكا) 

ويبلغ قطر حبات  الرمال وقد تختلط عناصر أخرى، مثل كاربونات الكالسيوم في الشواطئ المرجانية والجزر.

) الميكرون= جزء من األلف من الملليمتر(، وهذا الحجم يعتبر كبيراً نسبياً، مما يجعل  ميكرون 200 -50الرمل 

في الرمل عالية، ومما يجعل تهوية جذور النباتات باألوكسجين عالية أيضاً.ولكن  Permeabilityنفاذية الماء 

لى في التربة إعتماداً على الخاصية ضعيفة) إنتقال الماء من أسفل الى أع Capillarityتكون الخاصية الشعرية 

الشعرية(. وتعتبر التربة الرملية غير ناضجة وجافة نظراً لعدم قدرتها على اإلحتفاظ بالمعادن وإرتفاع نفاذيتها 

 ولتدني الخاصية الشعرية فيها.
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  Clayالطين  -2

عادن المرافقة له. وتعتبر يتكون من التعرية الجوية لصخور الغرانيت، ويحتوي على مركبات األلمنيوم والم

ميكرون، وبالتالي يزداد تمسكها ببعضها، مما يجعل إحتفاظها  2حبيبات الطين دقيقة، حيث يبلغ قطرها أقل من 

ولكن قوة تماسكها تجعل جذور النباتات غير  بالماء مرتفع، مقارنة بالرمل، مما يحسن من الخاصية الشعرية لها.

غير قادرة على اإلستفادة من ما تحتفظ به من ماء. ويستطيع الطين أن يحتفظ قادرة على إختراقها، وبالتالي 

ادن، ولكن لنفس السبب السابق، وهو عدم قدرة الجذور على إختراقها، يجعل النباتات غير مستفيدة من هذه معبال

 المعادن.

 

  Siltالغرين  -3

وتترسب بالتربة بواسطة الرياح والمياه،   Parent rocksويتكون من أنواع مختلفة من طبقات الصخور التحتية 

ً في مناطق دلتا األنهار، ويعتبر حجم حبيباتها وسط ً بين الرمل والطين،إذ يتراوح ما بين يوخصوصا  50 -2ا

 ميكرون، ويشابه الغرين الطين في خواصه، لكنه أقل تمسكاً وصالبة.

 

 Humusالدبال  -4

ويتكون من بقايا النباتات وفضالت الحيوانات المحللة جزئياً، ويعتبر  وهو عبارة عن المادة العضوية في التربة، 

كما يجعل  الدبال ضروري للتربة، حيث يحافظ على الفراغات الهوائية في التربة الطينية، مما يقلل من صالبتها،

ثر الرعي الجائر ويمنع الدبال من عملية نزع المعادن من التربة، ويؤ التربة الرملية تحفظ كمية أكبر من الماء.

 والزراعة المتكررة على كمية الدبال، ويقلل من نسبته، مما يجعلها غير مناسبة للزراعة.

 

التي هي عبارة عن مكونين أو أكثر من المكونات األربعة السابقة، وبالتالي  Loamوهنالك التربة المزيجة     

بة المزيجية ذات تهوية جيدة بفعل الرمل، وعلى سبيل المثال تكون التر تدمج الخواص الجيدة من كل نوع.

  %20-5على الماء والمعادن بفعل التربة الطينية، وعادة ما يكون فيها كمية مناسبة من الدبال) ضوتستطيع الحفا

 أو أكثر(.

 بالمائة طين. 20بالمائة غرين و  40بالمائة رمل و  30والتربة المثالية للنباتات هي التي تحتوي على    

 

هناك عالقة وثيقة ما بين المحتوى المائي للتربة وسعة التربة . فالتربة الرملية ذات القوام الخشن والدقائق        

ً ال تحتفظ بمحتوى من الماء . ويُعبر   Fieldالمحتوى المائي للتربة بمصطلح السعة الحقلية عنالكبيرة نسبيا

capacity تربة من االحتفاظ بها بعد زوال الماء تحت تأثير والذي يعرف على أنه كمية الماء التي تتمكن ال

 ً ( ميكا باسكال . وقد يكون المحتوى  0.02قدره )   Water potential الجذب األرضي ويعادل جهداً مائيا

المائي عالياً جداً كما في حالة الري الجائر أو الفيضان إذ أنه يؤثر سلباً على نمو جذور النباتات وذلك النعدام 
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اصة األوكسجين بين دقائق التربة التي يحل محلها الماء مما يسبب اختناق الجذور ) إيقاف عملية الهواء خ

( الذي هو عبارة عن مواد عضوية من بقايا  Humusالتنفس ( . وتضاف الى التربة كميات متباينة من الدُبال ) 

ا تُعاد دورة العناصر الغذائية الى الكائنات الحية والتي بدورها تؤثر على صفات التربة المختلفة ومن خالله

التربة ، وللدُبال أهمية في زيادة قابلية إحتفاظ التربة بالرطوبة فضالً عن زيادة خصوبتها وعند المقارنة ياُلحظ 

 إن طبقة الدُبال سميكة في الغابات والمروج في حين ال تشكل طبقة تذكر في المناطق الصحراوية. 

حيث  ة طرق لتحديد قوام التربة ، وتتمثل أبسطها في طريق التحليل الميكانيكي للتربة،يستخدم علماء البيئة عد    

 48 -24درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين  115 -105تجفف عينة من التربة بفرن حراري عند درجة حرارة 

ة من وزن العينة ساعة.بعدها يمكن فصل األحجام المختلفة لدقائق التربة، ويوزن التراب، وتحسب نسبته المئوي

الكلي.وبعد حساب النسبة لكل مكون من مكونات التربة نستطيع نحديد نوعها بالرجوع الى مقياس عالمي ثابت 

 يبين قوام التربة.

من أهم المميزات التي تميز أنواع التربة عن  Soil depthوعمقها  Soil profileيعتبر مقد التربة       

  مجموعة واسعة من الظروف الكيميائية والحيوية والفيزيائية داخل المنطقة.بعضها. ويتوقف عمق التربة على 

 

 تتحد نوعية التربة حسب المؤشرات التالية: و

                          نسب المكونات الرملية أو الغرينية أو الطينية ومنها تتكون نوعيات جديدة مثل التربة المزيجية   -1

 (Loam أو المزيجية الرملي ) ( ةSandy Loam   . ) 

    حجم الدقائق لكل مكون فالرملية ذات دقائق خشنة عادة أما الطينية والغرينية فتكون أدق وهذا يؤثر على   -2

ً وعلى نسبة المحتوى العضوي فيها وعلى فترة  كمية الهواء المحصور وعلى نسبة الرطوبة أيضا

 باتات واإلحياء . احتجاز الماء وكل هذه العوامل تؤثر على نجاح نمو الن

 المحتوى العضوي في التربة.        -3

 

 Atmospheric   الجوي المحيط (3                          

 

وجو  ة بجو، شأنها في ذلك شأن كواكب المجموعة الشمسية األخرى، بإستثناء عطارد.فاألرض مغل       

المتوفرة لدينا، حيث هناك مجموعة قوى أوعوامل األرض فريد في مكوناته، حسبما تظهر المعلومات العلمية 

 طبيعية تحفظ للجو توازنه، وتجعل منه مكوناً أساسياً من مكونات الغالف الحيوي الذي يحتضن الحياة ويرعاها.

 والطاقة تمثل أبرز قوى أو عوامل جو األرض. فالجاذبية، والضغط الجوي، وغازات الهواء، وبخار الماء،

     

، من مجموعة  Biosphereجو األرض،أي الغالف أو المحيط الجوي الحيوي المحيط باألرض يتكون       

 من أسفل الى أعلى: -طبقات رئيسية، هي بالترتيب أربعتعارف العلماء على تقسيمها الى  طبقات متميزة،
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 : Troposphereطبقة التروبوسفير  -1

كم فوق منطقة  18كم فوق القطبين الى حوالي  8الي إرتفاعها من حومتد يكم، و 11ويبلغ سمكها في المتوسط  

وتعرف أيضا بطبقة التغيير، وهي من أهم طبقات الغالف الجوي، ألنها تضم أهم الغازات الالزمة  .األستواء

% تقريباً( وثاني أوكسيد الكاربون،  78%( والنتروجين ) بنسبة  21للحياة، مثل األوكسجين ) بنسبة حوالي 

ألساسية لخليط الهواء. وفيها تحدث معظم الظواهر والتغيرات الجوية المعروفة من ضباب، وهي المكونات ا

وسحب، وأمطار، ورياح، ومطبات هوائية، وعواصف، وذلك نتيجة لدورة بخار الماء، التي تعتبر مقصورة 

ة كلما إرتفعنا كما ان درجة الحرارة في هذه الطبقة تتناقص بمعدل درجة مئوية واحد ،على هذه الطبقة وحدها

 متراً لألعلى.     160حوالي 

من المعروف،أن خليط الهواء حيوي جداً لجميع الكائنات الحية، إذ تحتاج النباتات الى غاز ثاني أوكسيد 

الكاربون والنتروجين إلستكمال عمليات نموها، في حين تحتاج الكائنات الحية األخرى بما فيها اإلنسان، الى 

رك مكونات هذا الهواء األساسية، غاز األوكسجين ألداء وظائفها الحيوية. وقد إقتضت الحكمة ان تتح

 األوكسجين والنتروجين وثاني أوكسيد الكاربون، في دورات محكمة التنظيم تحفظ لخليط الهواء ثباته وإتزانه.

  

 :Stratosphereطبقة الستراتوسفير   -2

ً عن سطح البحر،وتمتاز بعدم حر 60-11كم وتمتد من  50ويبلغ سمكها في المتوسط حوالي   كة كم إرتفاعا

ً بطبقة األوزون  الهواء وقلة بخار الماء. وهي الطبقة التي يتجمع ويتولد فيها غاز األوزون، وتسمى أحيانا

Ozonesphere  ويبدو ان سبب إرتفاع درجة الحرارة في هذه الطبقة هو إمتصاص األشعة فوق البنفسجية.

 لتشكيل األوزون.

 

 :Mezosphereطبقة الميزوسفير  -3

كم إرتفاعاً عن سطح البحر، وهي طبقة ذات وظيفة  90-60كم، وتمتد من  30متوسط حوالي ويبلغ سمكها في ال 

وقائية، إذ تحترق فيها وتتحول الى رماد كل الشهب والنيازك التي تضل طريقها وتقع في مصيدة الجاذبية 

 األرضية.

 

 :Ionosphereأو الطبقة األيونية  Thermosphereطبقة الثرموسفير  -4

الغازات  كم تقريباً إرتفاعاً عن سطح البحر. 170-90كم وتمتد من  80يكة جداً يزيد سمكها عن وهي طبقة سم 

بسبب تصادم جزيئات الغازات مع أشعة شمسية وكونية عالية  ) على شكل ذرات مشحونة كهربائياً( متأينة فيها

على الموجات رهذه الطبقة تؤثويذكر ان  الطاقة فتتأين. وهذا هو سبب إرتفاع درجة الحرارة في هذه الطبقة.

وبفضل ذلك يتم إنتقال الموجات اإلذاعية القصيرة من مكان آلخر على سطح  الالسلكية فتعكسها الى األرض،

 األرض.
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بسبب تعلقها بالظواهر المناخية أو لكونها تشمل  ( Climatic Factors)بالعوامل المناخية  أيضا تسمىو      

  -طقة معينة وتشمل :المناخ الدقيق لمن

A :    درجة الحرارةTemperature  

 إن في توزيع ووفرة الكائنات الحية في منطقة ما. Limiting factorsتعتبر الحرارة من العوامل المحددة       

 الكائنات وانتشار توزيع على تؤثر وبذلك الحي الكائن حياة دورة من طور أي على تؤثر أن يمكن الحرارة درجة

 :على تأثيرها خالل حية منال

  Survivalالبقاء     .1

  Reproductionالتكاثر    .2

  Growth (Development)النمو )التطور(  .3

 .لألمراض ومقاومتها التنافس على الحيوانات تلك قدرة .4

 

 : هما مهمان عامالن بسبب وذلك األرضية الكرة في الحرارة درجة توزيع في كثيرة اختالفات هناك   

 القطبين عند مائل بشكل تسقط األرض إلى القادمة الشمسية فاألشعة : العرض لخطوط النسبةب الموقع -1

 تعادل القطب في ما منطقة على الساقطة الشمسية األشعة فكمية . االستواء خط على مناطق وعموديا

 االستواء خط في ما منطقة في مشابهة على مساحة يسقط مما % 40 تقريبا

 في واضحة اختالفات ينتج فلذلك مختلفة بطرق الحرارة تمتص والماء فاليابسة : ءوالما اليابسة توزيع  -2

 بخالف بسرعة وتفقدها بسرعة الحرارة تمتص فاليابسة. واحد عرض خط حتى في الحرارة درجة

 يومية واضحة اختالفات فهناك . العمودي الخلط بسبب ببطء كذلك ويبرد ببطء يسخن الذي الماء

 . القاري المناخ في الحرارة درجة في وموسمية

 

تؤثر درجة الحرارة على تبخر المياه وتوفير الرطوبة في الهواء والتربة ، وعلى مستوى الكرة األرضية         

م ( خالل الفترة ) °2-1تؤثر على ذوبان الجليد ويعتقد العلماء أن درجة حرارة األرض قد ارتفعت ما بين ) 

نطقة الشمالية من المحيط األطلسي فأدى ذلك الى انكسار حافات المحيط ( على األقل في الم 1880-1994

المنجمد الشمالي. ويعتقد علماء اليوم أن درجة حرارة األرض هي في تزايد مستمر ألسباب تتعلق بالتلوث البيئي 

  .لية والجنوبية(مما يسبب فيضان البحر على المناطق الساحلية بسبب ذوبان الجليد في المنطقتين القطبيتين )الشما

  العوامل الفيزياوية   -ثانيا:

Physical Factors                
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يُعرف عن النباتات أنها تتوقف عن البناء و،  الكائنات الحيةهناك مدى حراري أمثل لكل نوع من أنواع        

الضوئي عند ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن المدى الطبيعي لها ومن الطبيعي ان درجات الحرارة 

-15م( . أال ان الجزء المحصور مابين   ) ° 90-80ولغاية )  الطبيعية متفاوتة الى درجة كبيرة بين العشرات

 ( هو المفضل لدى أغلب الكائنات الحية . م° 35

 تعريفها يمكن والتي لنموه ومعيشتهOptimum temperature  مثلى حرارة درجة كائن حي ان لكل        

 وهي ذروته درجة البروتوبالزم إلى في الحيوية نشاط العمليات يصل عندها والتي الحرارة درجات أنسبنها )بأ

 عليا حرارة درجة الكائنات الحية من نوع لكل أن كما.  فيها( يعيش التي األصلية للبيئة تبعا آلخر نوع من تختلف

 فيها يعيش التي األصلية للبيئة آلخر تبعا نوع من تختلف كذلك وهي مميتة سفلى حرارة درجة وكذلك مميتة

 األسماك لبعض العليا المميتة الحرارة درجة أن وجد فمثال موسميا تتغير أن الممكن من المميتة الدرجات وتلك

 .م شتاء° 28 إلى تنخفض ولكنها صيفا م° 36

 : إما الوسط حرارة درجة مع للتعامل خياران لها الحية الكائنات إن

 .تطورية تكيفات بواسطة منها الهروب .2.           هي كما الحرارة درجة قبول .1

 

 

 تشكل والتي  الصحراء في العالية الحرارة درجة مع التعامل تعالى هللا بقدرة الحية الكائنات استطاعت ولقد      

 تلك على التغلب من مكنها وسلوكية تطورية بتكيفات وذلك القطب في المنخفضة الحرارة درجة اليابسة أو ثلث

العالم دارون ان للكائنات  جدفقد و. الجغرافي مجالها ةزياد من مكنتها التكيفات تلك وبعض . القاسية الظروف

الحية مقدرة خاصة ) فسيولوجية أو سلوكية( للتعامل مع تذبذبات الحرارة طالما تقع هذه التذبذبات ضمن الحالة 

المثالية. ويعتقد العلماء بانه إذا إرتفعت درجة الحرارة عن الحد األعلى لقدرة التحمل )أو إنخفضت( فإن هذه 

ً قاتالً ويعرف بالعامل القاتل    -الحرارة -العوامل ولن  Lethal factor أو   Fatal factor  سيصبح تدرجا

تستطيع الكائنات الحية ان تتكيف معه، فتلجأ الى اإلعتماد على اإلنتشار، الهجرة، او أي سلوك اَخر يمكن ان 

 يقيها من التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة او تفشل فتموت.

 الحال بطبيعة هو لذلك الحي الكائن جسم داخل الحرارة درجة معدالت في يتحكم مهما عامال الحرارة تغيرتبر يع

 جسم داخل الحيوية للعمليات المهمة التفاعالت من يزيد الجسم حرارة درجة ارتفاع إن . نشاطه في معدل يتحكم

 يخص فيما وذلك الحية الكائنات بين ختالفاتا توجدو .التفاعالت تلك من سرعة يبطئ وانخفاضها الحي الكائن

 عموما الحية الكائنات تقسيم ويمكن . الوسط المحيط حرارة ودرجة أجسامها حرارة درجة بين الكائنة العالقات

 : اآلتية األقسام إلى األساس هذا على
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poikilotherms -1    الحرارة متغيرة حيوانات 

 جميع وتعتبر بها المحيط الوسط حرارة درجة لتغير تبعا أجسامها رةحرا درجة تتغير حيوانات وهي       

 . الحرارة متغيرة حيوانات الثدييات والطيور ماعدا الحيوانات

homeotherms -2     الحرارة ثابتة حيوانات 

 روتعتب بها المحيط الوسط حرارة درجة تغيرت لو حتى ثابتة تبقى أجسامها حرارة درجة حيوانات وهي       

 لالحتفاظ أوتوماتيكية فسيولوجية أنظمة لها الحيوانات وتلك الحرارة ثابتة حيوانات الثديية والطيور الحيوانات

 الفسيولوجية األنظمة هذه . المحيط الوسط في متغيرة حرارة درجة وجود من ثابتة بالرغم الجسم حرارة بدرجة

 درجة وجود عند عالية الجسم حرارة بدرجة االحتفاظف  متشابها. األساسي النظام ولكن آلخر حيوان من تختلف

 وكذلك ( الحرارة إنتاج في زيادة يعني الذي) األيض معدل في زيادة يتطلب المحيط الوسط في منخفضة حرارة

 يعمل الريش أو بالفراء جلد مغطى عادة لها الحرارة ثابتة الحيوانات وتلك حراري عازل وجود يتطلب ربما

 درجة وجود عند منخفضة الجسم حرارة بدرجة االحتفاظ أما.  المحيط والوسط الحيوان بين هوائي كعازل

 المحيط الوسط إلى الجسم من الحرارة فقدان الجسم وزيادة داخل الحرارة إنتاج تخفيض فيتطلب عالية حرارة

 . اللهث أو العرقية الغدد من الماء كتبخير مختلفة طرق بواسطة

       

 ثابتة حرارة بدرجة لالحتفاظ داخلية فسيولوجية طرق لها ليس الحرارة متغيرة والحيوانات تالنباتا إن       

 إذا فمثال أجسامها حرارة درجة في للتحكم السلوكية الطرق إلى تلجأ الحرارة متغيرة بعض الحيوانات ولكن

 كانت وإذا طويلة مدة الشمس في تبقى أو الحرارة لتوليد بكثرة القفز إلى تلجأ انهفإ الحرارة منخفضة درجة كانت

 فإن كبير بشكل الحرارة درجة تنخفض عندماو. الظل إلى تذهب أو هادئة تبقىنها فإ مرتفعة الحرارة درجة

 تفاديا الثلج تحت أو األرض أما تحت الشتوي البيات إلى وتلجأ نشطة غير تصبح الحرارة متغيرة الحيوانات

 درجة تخفيض على أجسامها تعمل سوائل في كيميائية مواد ببناء تقوم تالحيوانا هذه غالبا . القاسية للظروف

 . الجسم سائل تجمد

 صفات بين تجمع أن استطاعت الحجم صغيرة ثديية حيوانات وأغلبها الحيوانات من أخرى مجموعة هناك      

 .Heterotherms ارةالحر متباينة الحيوانات عليها يطلق فبذلك الحرارة ومتغيرة ثابتة الحرارة الحيوانات

 ملجأ عن تبحث الغذاء ويقل الشتاء يقترب فعندما شتويا بياتا تبيت ولكنها الحرارة ثابتة أساسا هي الحيوانات هذه

 أكثر تعتبر الحالة هذه في الشتوي البيات عملية إن . أجسامها حرارة درجة فتنخفض الحرارة وتصبح متغيرة

 تلك فإن التجمد قرب الوسط حرارة درجة انخفضت فلو أساسا ارةالحر متغيرة تلك الحيوانات من تنظيما

 من تستيقظ الحيوانات تلك فإن االنخفاض في استمرت وإذا الحرارة إنتاج تعمل على الحرارة متباينة الحيوانات

 تالشى عتقاداال هذا ولكن شتويا بياتا تبيت الطيور أن سابقا االعتقاد كان لقد. الحرارة ثابتة بالتمام وتصبح تهاسبا

 بياتا تبيت الطيور بعض أن وجد نادرة حاالت وفي الشتوي وليس للبيات للهجرة تميل الطيور أن اتضح حيث

 . شتويا
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A-        الضوءLight  

يمكن تسميته باإلشعاع الشمسي حيث أن الضوء الالزم للنظم البيئية مصدره الشمس ويمثل مصدر الطاقة         

يعد الضوء من العوامل البيئية الهامة إذ لبها ما عدا التي تعيش على التركيب الكيمياوي. والوحيد بالنسبة الى أغ

       أنه مصدر الطاقة لجميع الكائنات الحية. وهو عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية تصل سطح األرض من الشمس.

ن موجات أطولها موجات ويحتوي اإلشعاع الشمسي على الضوء المرئي ) بالنسبة لإلنسان( الذي يتكون م

نانومتر. كما يحوي هذا اإلشعاع على جزء  390نانومتر، وأقصرها البنفسجية  780 – 600الضوء الحمراء 

او أطول من األحمر  Ultravioletغير مرئي تكون أطوال موجاته أقصر من البنفسجي كاألشعة فوق البنفسجية 

جزء قيلل من األشعة فوق البنفسجية وذلك بسبب  وال يصل األرض إال Infraredكاألشعة تحت الحمراء 

% من  0.3إمتصاصها بواسطة طبقة األوزون تاتي تحيط بالغالف الجوي. وإن ما يصل األرض هو نحو 

بواسطة النباتات لتستَهلك في عملية التركيب  0.04مجموع الطاقة الشمسية فقط، حيث يمتص منه حوالي 

ن الطاقة يقوم بتصنيع جميع المركبات العضوية والغذاء في البحر وعلى الضوئي، إال ان هذا الجزء البسيط م

 اليابسة.

 

 في النبات عليها يعتمد والتي الضوئي التمثيل لعملية مهم فهو للحياة ضروري الضوء أن المعروف من        

ا في النظم البيئية . ان يتحكم الضوء بفسلجة النبات ، كما يتحكم بسلوك النباتات فيؤثر على انتشاره غذائه.  صنع

( تؤثر على نشاط   photo periodismفترة اإلضاءة وتناوبها مع الظالم وما يعرف بالدورة الضوئية ) 

األزهار للنباتات . وتستجيب النباتات الى الضوء بشكل عام باألتجاه الى مصدره وهو ما يعرف ) باالنتحاء 

واألوراق وقد يكون األنتحاء بالعكس ذلك فيعرف ) باألنتحاء  الضوئي الموجب ( كما هو الحال بالنسبة للساق

 الضوئي السالب ( . ويعود التحكم في هذه الحاالت الى هرمونات نباتيه خاصة.

 يستعمليؤثر على سلوك الحيوانات ) سلوك التغذية ، التكاثر ، الهجرة ، الخ .. ( حيث  الضوء أن كما        

ينظم دورتها الفسلجية مثل تغيير والهجرة، كما  كالتزاوج الهامة النشاطات بعض لتوقيت سلوكية كإشارة الضوء

 وبعضها االستجابة موجبة الحيوانات بعضلون الريش في الطيور أو ترسب الدهون في الجسم أو ذوبانها . ان 

 أن يمكن األخرى العوامل بعض أن ولو لها المالئم الوقت في عام للضوء حيث تنشط بشكل االستجابة سالبة

 لتأثير نتيجة ربما وذلك ليال تنشط ولكنها للضوء االستجابة الحشرات موجبة بعض فمثال . النشاط ذلك على تؤثر

  .النهار خالل الحرارة درجة مثل األخرى العوامل أحد
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C-        الرطوبة  Humidity       

  

   األخرى كما يتضح فيما يلي: الكائنات الحيةعامل بيئي مهم في حياة  الرطوبة )كالحرارة(

a-  والمحتوى المائي للوسط الذي يعيش فيه. بين نسبة الماء في جسم الكائن الحي هناك عالقة واضحة  

   b-  .تؤثر الرطوبة في الحيوانات البرية واألرضية وفي سلوكها وتنقالتها ونشاطاتها الحيوية   

c-  ح( أو فقدان الحيوانات للماء )التبخر( وبالتالي تؤثر في دورة تؤثر في معدل فقدان النباتات للماء )النت 

    الماء في الطبيعة.

d-  .تؤثر في توزيع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية )وغيرها( في النظم البيئية المختلفة  

       

 من بد ال فلهذا أجسامها في الماء من معينة بنسبة تحتفظ أن الحية الكائنات على يتوجب فإنه معروف هو كما      

 العالية فالرطوبة الحية الكائنات توزيع في مهما يعتبر الرطوبة عامل فإن وبالتالي وفقده الماء بين أخذ توازن

 في الحال هو وكما اآلخر البعض انتشار من تحد المنخفضة الرطوبة أن كما . من الحيوانات كثير انتشار من تحد

 : يأتي مما كال التأثير يشمل وقد الحياة أدوار من طور أي على خالل تأثيرها من ذلك يتم الحرارة درجة

 الخ ..... األمراض ومقاومة التنافس على مقدرتها على وكذلك الحيوانات نمو سرعة - التكاثر - البقاء

 

  

 تعيش التي كتل وخاصة األرضية والنباتات الحيوانات في جيد بشكل موجودة الجفاف لمقاومة التكيفات إن     

  : مهمين نظامين مع التعامل من تمكنها التكيفات الصحاري وتلك في

 . للجفاف التعرض تفادي -2.   بالماء الحتفاظا -1

 

 على التغلب من  األرضية الحية الكائنات من % 75 حوالي تشكل والتي  بالذات الحشرات استطاعت لقد         

 مستويات تتطلب حياتها من المختلفة األطوار ألن مختلفة بيئات في العيش واستطاعت الرطوبة تأثير عامل

 تبخر من يقلل مما للماء نفاذة غير طبقة كايتينية الحشرات المتالك وكذلك النسبية درجة الرطوبة من مختلفة

 . أجسامها من الماء

 

D-   :ومن العوامل البيئية األخرى 

 

 Ecological indicators.والكواشف البيئية  Microclimateوالمناخ الدقيق  Fireوالنار  Windsالرياح  

 


