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 علم البيئة  -

 :بعض المواتيم عي البيئة وماادر تلوثرا -

  

لنئااوء علاام البيئااة ذذ تمتااد المعافااة بااي الاام  ليساا  تنااا  بدايااة ميااددة

بيالااة الاام توراام  اااو  البيئااة عاااور غاااباة عناادما ولااد االنسااان نوسااي 

أوات ف اآل بقااد االساتوادة منراا لليااول علام غذائاي وملبساي وماالمختلوة 

عي ضاورا  الدفاع عي ولودت ا وتجنب االخاار الابيعية واالعاداء ماي 

اولاام لعاا  ذلااك  ااان الساابب المبااااا لظرااور و. بنااي البئااا او الييوانااا  

 . ثلة بعبادة  او  البيئة المختلوةالمعتقدا  الدينية المتم

 

اول مي درس العالقة بيي االحياء ويعد العالم ثيوفااس  تلميذ ارساو 

لقاد . وذلاك فاي القاان الااباع قبا  المايالد ومييارا الخارلي دراسة علمياة 

عايش فاي اعمااا المياات العذباة والتاي تعايش درس تذا العاالم النباتاا  التاي ت

وقاد  تاب عاي تااثيا اااعة البيياا  واالنرار والمساتنقعا . علم اوا مء 

ومنااذ ذلااك الياايي اااجار المولااودة علاام سااووح الجبااال. الئااما فااي نمااو اال

 . اديي العلو  البايلولية المختلوة ثا  الدراسا  في مي

 

ة فقاد ورد  فاي مسلوااترم  ان للعان دور متمي  في الدراسا  البيئيا

مجاال  البيئة واحياؤتا  افة واسارم  الجااح  فاي تااني  الييواناا  علام 

عاي اثاا البيئاة فاي  ماي تكلماواماي اوائا  اساس عاداترا وبيئاترا وباذلك يعاد 

ا مااي  بااق عمليااآ علاام البيئااة فااي الااابويعااد الااااز  اول . الكائنااا  الييااة

لاة اليااارة والا وباة والايااح ودرس مواقع المدن المختلواة ماي حيال در

 .اية االنسان واالمااا التي تايبيوغياتا ذا  العالقة ب

 

عالقاة بع ارا بابعض لبيئاة علام دراساة الكائناا  اليياة يئتم  علم ا

ولماا  انا   .خارلي الاذ  تعايش فياي ماي لراة اخااىمي لرة وبمييارا ال

د مي ولود عالقة فال بالظاو  التي يعيش فيرا الكائي اليي  ثياة ومتباينة 

Ecology



لاذلك يمكاي وضااع . ا  المختلوااة والظااو  المييااة برااامبااااة بايي الكائنا

باني العلم الذ  يرتم بدراسة الابيعاة اليياة صيغة مبساة لتعاي  علم البيئة 

وغيااا الييااة والعالقااا  التااي تااابض االحياااء بع اارا باابعض مااي لرااة وبمااا 

ء ا انا  تاذت العواما  يييض براا ماي العواما  الماسثاة ماي لراة اخااى ساوا

 . الياارة وال وء والاياح وغياتا  ائنا  حية ا  عوام  غيا حية

  

ان ازدياااد عاادد ساااكان المعمااورة فاااي وقتنااا الياضاااا ادى الاام حااادو  

مئكال  متعددة اخذ  قسمآ منرا تردد البئاية وماي اتمراا االن الغاذاء ماي 

ئة بالملوثا  المختلوة حيل حالة االنسان الم الغذاء الكافي و ذلك تلو  البي

وزياادة  االاعاع الذر  ومئكال   بقة االوزون وارتوااع درلاة اليااارة 

ومااي تااذا . بعااض االحياااء مااي االنقااااا وغياتااا النوايااا  السااامة وترديااد

ودراساة  ا  ماايييض بيياتاي ماي  ااو  ا زداد اتتما  االنساان بعلام البيئاةا

المئاكال  المختلواة التاي تاسثا  بيئية حياتية او غيا حياتية في سبي  معالجاة

 . ئةفي البي

 

 

 النظا  البيئي -

  

ا فاي مكااان مااايالاق ماااالأ النظاا  البيئااي علام ايااة وحادة تنظيميااة   

يئتم  علم الكائنا  اليية والمكونا  غيا اليية بييل تكاون متواعلاة فيماا 

الييااة وغيااا  بينراممااا يااسد  الاام تبااادل للعناصااا والما بااا  باايي االلاا اء

 . ة في ذلك النظا اليي

 

ماي المااالييي الجماعاة و المجتماع يعد النظاا  البيئاي ا ثاا ااموآل 

 . ال الم الماالييي البيئة والمو يواقان ابرآ الم حد ما مي حيل المج

مثا  يستعم  المااليان المو ي والبيئة اساساآ للمعاالم الوي ياوياة  غالبآ ما

اال ان ماا  المناخيااة المختلوااة. يااات والعواالناحيااة الاوبوغاافيااة وماااادر الم

تاذيي الماااالييي اليقتاااان علاام المعااالم الوي ياوياة الن الكائنااا  الييااة 

 .سية في    مو ي معيي وبيئة معينةتئك  ال اءآ رئي

 

فأناااي يئااام  الجماعاااا  والمجتمعاااا  والماااوا ي  اماااا النظاااا  البيئاااي

البيئااة  . ويئاايا باااورة خاصااة الاام التواعاا  اليا ااي فااي الاا اءوالبيئااا 



علاام تبااادل المااواد باايي االلاا اء الييااة وغيااا الييااة   لميعرااا مااع التا ياا 

 .والغابا  تئك  نظا  بيئيآ معينآ فالبا  والقنوا  والمااعي.

 

يئك  العالم بأ ملي نظامآ بيئيآ ضخمآ ومتوازنآ يدعم باالمييض البيئاي 

ي الكااة والذ  يدعم اي آ الغال  اليياتي الذ  يغاي المناقة المتكاورة ما

مي اعماق نقااة تيا  سااأ االرا الام اعلام نقااة فاي الجباال االرضية 

ميياة التاي تتوالاد التي تقانرا االحياء وقد يا  مداتا  ذلك الم الجواء ال

لااذا يمكااي عااد النظااا  البيئااي بمثابااة  يااان او وحاادة ديناااميكيو . فيرااا االحياااء

االماا الاذ  ا اة واستقاارتاتية علم ادامة الييمستقلة ومت نة لرا القابلية الذا

يااسد  الاام نااوع مااي التااوازن باايي العناصااا والعواماا  المختلوااة ممااايعاي 

النظااا  البيئااي حالااة مااي اال تواااء الااذاتي عااي  ايااق سلساالة مااي العالقااا  

االغتذائية ضمي مستويا  مختلوة داخ  النظا  البيئاي  ذ ياتم ماي خاالل تاذت 

بأنواعرااا المتااوافاة لرااذا النظااا  ذذ  السلساالة تنظاايم انتقااال الااقااة وتوزيعرااا

 . ا  في ابكا  مي اليلقا  الابيعيةتتيول المواد والما ب

 

 :مكونا  النظا  البيئي -

   

 . كونا  احيائية ومكونا  ال احيائيةيتكون النظا  البيئي مي م    

 

 : مكونا  احيائية :اوآل

 

و مرااا اتئام   افاة الكائناا   اليياة فااي البيئاة بغاض النظاا عاي احجا

وتعااد  تاذت المكونااا  ماي العواماا  المرمااة . اعادادتا او  اائااق التغذياة فيرااا

المسثاة في     اائي حاي ماي خاالل العالقاا  المختلواة بايي الكائناا  اليياة 

 التنااافا علاام الغااذاء او المكااان او المعايئااة التكافليااة واالفتااااس والتاواا  

 :   رئيسية تيت العوام  ثال  مكوناوتئم  تذوالاعي وغياتا . 

 

  :المنتجا  – 1

ت م النباتا  الخ ااء التي لرا القابلية علم استقاان الااقة ال وئية       

بواساة صبغة الكلوروفي  وتيويلرا الم  اقة  يمياوياة تساتعم  فاي تثبيا  

( خاالل   ع اوية )ساكايا غاز ثنائي او سيد الكاربون علام تياأة ما باا

بعاااض البكتاياااا  ائناااا  منتجاااة ماااي حيااال وتعاااد عملياااة البنااااء ال اااوئي .

ممارسااترا البناااء الكيمياااو  التااي تسااتغ  الااقااة المنبعثااة مااي ا ساادة المااواد 



وتعااد الايالااب مااي . بكتايااا الكباياا  واليديااد وغياتااا ا مثاا الكيمياويااة 

الكائنااا  المنتجااة لممارسااترا عمليااة البناااء ال ااوئي وذلااك الحتوائرااا علاام 

 .ة المنتجة ذاتية التغذيةالكائنا  اليي صبغا  الكلوروفي  . وتسمم

 

  :المسترلكا  – 2

اتااا  ت اام الييوانااا  التااي تسااتغ  المااواد الع ااوية التااي تنتجرااا النب      

والكائنا  المسترلكة غيا قادرة علام انتااج . باورة مباااة ا  غيا مباااة

 ما باترااا الع ااوية الخاصااة لالغااااا الغذائيااة االساسااية لااذا يالااق عليرااا

مختلوة التغذية مماا يعناي انراا مختلواة اومتبايناة ماي حيال الماادر الغاذائي 

يوانياة او  ليرماا فري تعتمد في غذائرا علم  ائنا  حياة اخااى نباتياة او ح.

فالكائنا  المسترلكة االبتدائية او آ اال  االعئاان تساترلك  مادر لغذائرا. 

 اااة الما با  الع وية للنباتا .باورة مب

 

ائنااا  المسااترلكة الثانويااة فقااد تكااون آ ااال  عئااب وليااو  او امااا الك

آ ال  ليو  وتعتمد  ليآ او ل ئيآ علم الييواناا  االخااى ماي الا  الغاذاء 

وقااد تكااون الكائنااا  المسااترلكة الثالثيااة او الاابعيااة موتاسااا  مااي الماحلااة .

عاااس ومثااال ذلااك الاااقا فرااو يتغااذى علاام ابااي . لااة الثالثااةالثانيااة او الماح

 تذا بدورت يتغذى علم الوأر.و

 

  :الميلال  – 3

( التي تيلا  الما باا  وتي تلك الكائنا  الدقيقة )البكتايا والواايا   

( يمكاي اساتوادة المنتجاا  )النباتاا الع وية وتكساتا الم ماواد الع اوية 

ويالاق علام تغذياة الميلاال  بأنراا ماي الناوع  .امنرا ماة اخاى في تغاذيتر

 .اد الع وية المتعونة او المتيللةباة بالموالامي    المات

 

تت مي النظم البيئية بابيعة اليال مجموعة متباينة واسعة مي ااكال 

الييااة التااي ذ ااا  سااالوآ مااي  ائنااا  منتجااة و ائنااا  مسااترلكة  الكائنااا 

ا يااا  مجاااد  ائنااا  مسااترلكة متخااااةحياال تعااد الاويلو ائنااا  ميللااة .

لااذا فرااي ا باتااا  تتغااذى مباااااة علاام النباتااا فالكائنااا  المتاولااة علاام الن

  فتسااتمد غااذائرا مااي امااا الكائنااا  المتاولااة علاام الييواناااآ ااال  عئااب. 

اسااا  النرااا التقتاا  لااذا تعااد آ ااال  لياام مختلوااة عااي الموتحيوانااا  اخاااى. 

آ اال  القماماة مثا  النساور تعاد اي اآ ماي آ اال  اللياو  . الم ي  العائا 



علم الييوانا  الميتة بسبب    الموتاسة ألنرا تتغذىالتي تختل  عي الكائنا

 آخا.

 

يعاد االنسااان مااي المكوناا  االحيائيااة المرمااة ذا  التاأثيا الواسااع فااي 

فرو ضامي المساترلكا  التاي تعتماد  .  اليياة  افة في الكاة االرضيةمجاال

تغالل تااأثياا  متنوعااة فااي اسااولااي . را علاام النباتااا  والييوانااا فااي غااذائ

وبااذلك يعااد مااي  ولااي دور فااي التااوازن البيئااي. د الابيعيااة وتاادمياتاالمااوار

ياادما فعلاام ساابي  المثااال . الساسااية فااي مئااكال  التلااو  البيئااياالمااور ا

االنسان الكساء الخ ا  الابيعي ويقاع ااجار الغابا  مي غياا تعاويض 

 قااضرا في بعض االنظمة البيئياة.ويايد بعض الييوانا  مما يسد  الم ان

عي مايقو  بي االنسان مي انئاة مختلوة زراعية  ان  ا  صناعية ا   ف آل

غياتا التي تسد  الم  اح مخلوا   االسمدة والمبيدا  او نوايا  صناعية 

 . يا مباااة في الميات او اليابسةمتنوعة قد تامم باورة غ

 

ويا   النظا  . بيئي اال ار الما    لعلم البيئةيعام مورو  النظا  ال

ئي علم التواعال  والتباادال  بايي الكائناا  اليياة فاي بيئاتراا اليياة ماي البي

 اترا غيا اليية مي ناحية اخاى.ناحية وفي بيئ

 

وتامااي الدراساااا  اليديثاااة الااام التقااديا الكماااي للمكوناااا  المختلواااة 

لتا ياب النظااا  البيئاي وو يوتااي بييال يمكااي فرام العالقااا  المتاابااة بدقااة 

. وماي ال ااور  ج الاياضية لتوضيأ تلاك  العالقاا ذا ثا واستنبا  النما

ا ف اآل عاي النساان فاي تا يباة النظاا  البيئاي وو يوتايتورم تأثيا فعالياا  ا

  . ائق تاوياتا وتباينرا واستقاارتااستيعان حا يا  النظم و ا

         

 

  ثانيآ مكونا  الاحيائية :

 

او غيااا حااي وتئاام  يعنااي بالمكونااا  الالاحيائيااة    مااي غيااا حياااة     

وتتوالد تذت . واالو سجيي والنايتاوليي وغياتا مواد وعوام  عدة  الميات

فاي حايي ا ة وتابأ ل ءآ مي العاالم االحياائيالمواد في داخ  الكائنا  اليي

 . تتوالد خارج الكائي اليي تعد الاحيائية عندما

 



اويااة وتئاام  المكونااا  الالحيائيااة لميااع العواماا  الوي ياويااة والكيمي

 : ي ويمكي ساد بع آ مي تذت العوام وغياتا التي تسثا وتتأثا بالكائي الي
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