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  :الدورا  البايوليو يمياوية -

 

 ان حا ااة العناصااا الائيسااية وانتقالرااا مثاا  الكاااربون والرياادروليي   

واالو سجيي والنايتاوليي والوسوور والكباي   بيي المكونا  اليياة وغياا 

اذ . النظاا تسد  الم معافاة ذلاك للنظا  البيئي مي االمور المرمة التي  اليية

ان انتقال تذت العناصا مي اليالة الالع وية الم الع وية وبالعكا ياسد  

الم االختال  والتبايي بايي اناواع الكائناا  اليياة واعادادتا ماي مناقاة الام 

علم وفق ساعة االنتقال او التيوي  في تذت العناصا  ونراا تئاار  اخاى 

والبد مي االلماا  . الكائي اليياليية ومي ثم بنية  في بنية باوتوبالز  الخلية

تااذت العناصااا فااي ادرا  ديرااا ا  الكميااة وعالقااا  الااقااة التااي تسبالعالقاا

ويسااامم . الكائناااا  اليياااة وميياراااا غياااا اليااايالعالقاااا  المولاااودة بااايي 

استكمال تذت الدورة بالنسبة للعناصا المختلوة بيي الكائي الياي ومييااي ثام 

 .دورة العناصا البايوليو يمياويةبرلوعرا الم الكائي اليي وتكذا 

  

    لذا يتبايي اتمياة دراساة الادورا  البايوليو يمياوياة للعناصاا فاي

 وضأ تذت الادورا  االنسايان الادور وت. نظا  بيئي ضمي المييض الييو 

لرذت العناصا مي المييض الالحياتي  الم داخ  الكائي اليي في بنياة الخالياا 

لييوياة ورلوعراا الام الميايض الالحيااتي مااة ضمي الوعاليا  االي ية او ا

 واال سدة والتيلي .اخاى عي  ايق فعاليا  االحتااا 

باختاااار مااي خااالل االمثلااة  ويمكااي توراام ديناميكيااة تااذت الاادورا 

 :االتية

 

  :دورة الكاربون –   

أة غاز ثنائي او سيد ( علم تيفي اليالة الغازية )الرواءيولد الكاربون       

( علم تيئة صخور لياية وفي اليالة وفي اليالة الالبة )التابةا نالكاربو

ايوناااا   ثناااائي او سااايد الكااااربون الاااذائب او ( علااام تياااأة)المااااءالساااائلة 

تثبا  النباتاا  الخ اااء . اذ تتيول ما باتي مي حالاة الخااى البايكابونا 

 (أة ما باا   اربوتيدراتياة )ساكايا غاز ثنائي او سيد الكاربون علام تيا
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وتتغااذى عليرااا الييوانااا  وبااذلك تنتقاا  . مااي خااالل عمليااة البناااء ال ااوئي

المواد الكابونياة عباا النظاا  اليياو  ماي النباتاا  الام الييواناا  ثام يعاود 

مي خالل عما  الميلاال  التاي تيلا  الماواد الكاربون الم البيئة ماة اخاى 

 بعد مو  الكائنا  اليية.الع وية 

 

مويادآ فاي الا اء صالبة مثا  الكااربون  وفي بعاض الييواناا  ياابأ

وتكااذا يبقاام فااي صااورة امااالح  اربونااا  غيااا ع ااوية زمنااآ . االصاادا 

مااي التاساابا  البيايااة للكاربونااا  الييوانيااة  ااويآل ينااتل اليجااا الجيااا  

ويمكااي لرااذت . غيااا الع ااو  للكاربونااا  فااي المياااتوينااتل مااي التاساايب 

اخاااى الاام دورة الكاااربون  الكاربونااا  فااي اليجااا الجيااا  ان تعااود ماااة

ويمكاي ان تماتص . لادآ خاالل عملياة التعاا  واالذاباةاليية باورة بايئاة 

 . تا  الكاربونا  الذائبة في الماءالنبا

 

مااي الوياام يمكااي ان يااابأ الكاااربون ميتجاا آ فااي رواسااب ع ااوية 

والنوض ويبقم علم تذت الاورة مالييي السنيي الم ان يالاق عناد االحتاااا 

 . م البيئة يي عندئذ يعود الكاربون الاو الباا

 

 دورة الماء  –ن 

ا الم ) ولعلناا ماي المااء  ا  اايء حاي(لقول هللا سبياني وتعتجسيدآ         

ويئاك  المااء نسابة عالياة فاي بنياة  ان صيب اليياة  لرا تعتماد علام المااء . 

في حاال  اخاى علام نياو ماا فاي  (%90 – 60)الكائي اليي تتااوح بيي 

وفي بعض اناواع الييواناتمثا  قناديا  ار بعض النباتا   الخيار والاقي  ثم

 البيا .

  

ا ي المساحة الكلية للكااة االرضايةم %70ئك  ميات البيا ا ثا مي ت

ت فااي الكاااة االرضااية مااي الميااا %98لميياااا  التااي تئااك  بياادود وتعااد ا

المااء وتقاو  اااعة الئاما ماادر لليااارة بتبخياا ل يئاا  . مخازن للميات

التااي تتجمااع علاام تيااأة غيااو  وتنقاا  بو اا  التيااارا  الروائيااة الاام امااا ي 

علاام ساااأ وعناادما تباااد الغيااو  تتيااول الاام ميااات او ثلااوج  تسااقض مختلوااة. 

وبع اارا ا لوفيااةوبع اارا يتخلاا  التابااة ويسااتقا باااورة ميااات ا االرا

 والسايول وماي ثاميجا  علم ساأ التابة علم تيأة ميات ساايية  االنراار 

يعااود الاام البيااار ثاام الميياااا  وتعاااد الميااات الجوفيااة الاام ساااأ االرا 

 . ومي ثم تعود الم البياراو باستعمال الم خا  االلية بواساة الينابيع 



 دورة النايتاوليي –ج 

 بااااورة غازياااة فراااو ا ثااااماااي الناااايتاوليي  %78ييتاااو  الراااواء        

تابة علم ااك  ايوناا  ويولد في ال. العناصا ايوعآ ضمي الغال  الجو 

احمااا وياتم تيويلراا الام مث  النتاا  واالمونيا يمكي ان يمتاارا النباا  

ويمكنرااا ان . او احماااا نوويااة داخاا  النبااا ثاام باوتينااا  مختلوااة  امينيااة 

 .علم النباتا تدخ  في بنية الباوتينا  داخ  الجسم الييواني عند تغذيترا 

 

عا  بالوبعد مو  الكائنا  اليياة  ويمكي ان تيل  تذت المواد الع وية

وفااي الييوانااا  يمكااي لرااذت الما بااا  . البكتيااا  وتيايااا غاااز االمونيااا

 . ومنتجا  اخاالية اخاىالنتاولينية اي آ ان تني  اي آ الم يوريا 

 : مي اتمرا ويتم تيوي  الما با  النتاولينية في الابيعة بااائق مختلوة

 

 : لسا  الكائنا  اليية بعد موترا التيلي  البكتيا  والواا  ال – 1

تثبياا  النتاااوليي الييااو  اذ تقااو  بعااض انااواع الايالااب الخ ااا 

الم رقااة مثاا   يالااب النوسااتك و يالااب الكااالوثا ا و يالااب االنابينااا  

بعض انواع البكتايا مي لنا االزوتوبا تا و لوساتايديو  وبكتاياا و ذلك 

بتثبيااا   انباتاااا  البقولياااة(للالمولاااودة فاااي العقاااد الجذرياااة ) الااي وبياااو 

 النتاوليي الجو  وتيويلي الم ما با  تستايع النباتا  االستوادة مني . 

 

 تاولينية عي  ايق الباا والاعد: التثبي  الوي ياو  للما با  الن – 2

تااوليي يعود النتاوليي الم صيغتي الجوية بتأثيا البكتايا النازعة لن

ماي ناوع ماي البكتاياا ي يئاار  فيراا ا ثاا التاا خالل عملية ن ع النتاوليي

مث  بسودوموناس وثايوباسيلا ومايكاو او ا لذا فان االنسيان الادور  

دقيقااآ لوعاا  للنااايتاوليي خااالل الاا اء النظااا  البيئااي  لرااا يتالااب توازنااآ 

بيياال ييااتو  بالمسااتويا  الاااييية البكتايااا المت اامي عاادة انااواع منرااا 

تاااا م منتجااا  التيلاا  باتيااة مااي دون افاااا  فااي للمااواد الغذائيااة االوليااة الن

  االمونيا.

 

د اسااتعمال يمكااي رفااد التااان ال راعيااة بالما بااا  النايتاولينيااة عناا – 3

يتااااوليي اال وتاااو الوعااا  وتناااا  ماااادر اخاااا للن. االسااامدة النايتاولينياااة

اذ ان تكاون ثابتاة لذا فأن للنتاوليي دورة معقدة فاي الوقا  نوساي . البا اني

عليراا النايتاوليي تمتاز في    ماحلة ماي مااحلراا بكونراا مسايااآ دورة 

 احيائيآ . احيائيآ او ال



 دورة الوسوور  –د 

التي مي خاللرا تتيا  المواد مي اليابسة  تعد مي الدورا  الاسوبية   

ان العناصااا فااي مثاا  تااذت . م اليابسااة ماااة اخاااىالاام البيااا ثاام تعااود الاا

مالييي السنيي لغاا الدوران ف آل عي ذلك  الدورا  مي الممكي ان تاخذ

ان بعااض فااان مثاا  تااذت الاادورا  تمياا  الاام ان تكااون غيااا  املااة نتيجااة فقااد

 . المكونا  في اثناء الدورة

 ان المخ ن االسااس للوساوور تاو الااخور الووساواتية المولاودة فاي

النراار ا ومي خالل عواما  التعاياة فاان الوساوور ياا  الام اقئاة االرا

ي قعاا الميايض واغلاب تاذت الكمياا  تتاساب فا. لنراية الم المييااا وفي ا

وبعد فتااا   ويلاة ماي بنااء تاذت التاسابا  فأنراا . ال ي  وقان السواح 

تنمو الم االعلم مي خالل الافع الجيولولي الناتل عي االنئاة الجيولولية 

 عمليا  التنقيب االماا الاذ  ياسد  نئاوء قئااة االرا ممايعياد الااخور 

للتدويا ثم تباد  الادورة مااة متاحة لم ساأ القئاة االرضية الباية فتابأ ا

 . يستقا في اعماا المييض الم االبدعلمآ ان قسمآ مي الوسوور . اخاى

بيساااب مااااتو معااااو  فااالن الوساااوور ماااي العناصاااا االساساااية فاااي 

الكائنا  اليية  لرا ا ويسد  دورآ رئيسيآ في    خاوة تقايبآ مي خااوا  

  ناافاي الخلياة ) دالع و  ا فرو يئتا  في تا يبة االحماا النووية  البناء

DNA   و رناRNA وتوالدت ضمي تا يبة الما با  الع اوية االخااى )

ثا  ثالثاي فوساوا  االدينوسايي  للخلية  اللبيدا  الموسواة وما با  الااقة م

ATPعلمااآ ان . بأمتااصااي علاام تيااأة فسااوور الع ااو  نباتااا . وتقااو  ال

ي النتااوليي الالع او  فاي الوسوور الالع و  يكون اق  توافاآ م ولود

وور في الابيعاة بيساب مااذ ا ساالوآ تاو وان الخ يي االساس للوس. الابيعة

ساااما  الااااخور الووساااواتية ف اااآل عاااي بقاياااا باااااز الاياااور وف اااال  اال

 وتاسبا  الييوانا  المتيجاة.

لوسوتة مث  فوساوا  بكتايا ايتيول الوسوور الم فوسوا  ذائبة بو   

 وتقااو  النباتااا  بامتااااص تااذت الووسااوا  الذائبااة وتسااتعملرا فاايساايو  الكال

. ثم تقاو  الييواناا  بادورتا بالتغاذ  علام بناء الما با  الع وية المختلوة

تااي يكااون فيرااا النباتااا  وتنتقاا  الما بااا  الع ااوية الاام بنيااة الييوانااا  ال

 اناا  ا   ذت الكائنااا  نباتااا ومااي ثاام عنااد مااو  تااا الوسااوور لاا ءآ منرااا

بوع  البكتاياا او حيوانا  تتيول تذت الما با  الع وية الم مواد ع وية 

 تكون التاسبا  العظمية وتكذا.

 

 



 دورة الكباي   –ذ 

يعد الكباي  اق  تيديدآ ألنتالية النظا  البيئي مقارنة بالوسوور ولكناي 

يادخ  فاي بنااء الخلياة فاي المرمة اي آ في بناء الباوتيي الاذ   مي العناصا

ويولد الكباي  حااآ فاي الابيعاة بينماا تظراا حااال  عادة يتأ ساد االحياء. 

بايتاا  او الك 3SO عاآ ماي ا اسايدت مثا  الكبايتيا الكباي  مكونآ انوافيرا 

4SO  وتعااد الكبايتااا  مااي المااواد االوليااة التااي يمكااي ان يمتااارا النبااا .

باي  فاي  ثياا ماي النظماة تعد مادرآ للكلذا .  ونرا قابلة للذوبان في الماء

ويقاااو  النباااا  بتيويااا  الكبايااا  الالع اااو  الااام ماااواد ع اااوية البيئياااة. 

غنااد تغااذيترا علاام النباتااا  او  الباوتينااا  وغياتااا وتنتقاا  الاام الييوانااا  

ثم يتيل  الكباي  الع و  في النباتا  والييوانا  بعاد الييوانا  االخاى 

العائادة بوسا ة اناواع ماي البكتاياا   S2Hيدروليي ترا مكونآ  بايتيد الرمو

 للجنا.

والبعض ماي الكبايا  الع او  يمكاي ان يادخ  فاي الميايض الجاو  

علاام تياااأة ثنااائي او سااايد الكباياا  ماااي خااالل االحتاااااا الناااقص للوقاااود 

ان حالاة ا االا . ماي اتام مااادر تلاو  الراواء حالياآ االحوور  وتاذا يعاد

تيلا  الماواد الع اوية للنباتاا  والييواناا  بعاد   بايتيد الريدروليي نتيجة

موترا معاوفة في معظم البا  او المستنقعا  ذذ تنالق منراا رائياة  ايراة 

 . اوفة تئبي رائية البيض الواسدمع

قد يتوالد الكباي  في الويم والنوض وينالق علام تياأة ثناائي او سايد 

ي دورة الكبايا  . وماي الجاناب الاساوبي ماعند حااا تاذت الماوادالكباي  

ويكاون ا د اليدياد فاي الظااو  غياا الروائياةيئم  تاسيب الكبايا  بولاو

ونتيجاة  بايتيد اليديدوز غيا قابا  للاذوبان فاي المياات القاعدياة والمتعادلاة .

لذلك فأن للكباي  القابلية علام االتيااد ماع تاذت الظااو  لغااا الياد ماي 

اآل لياادآ للتواعاا  والتنظاايم لااذا فااأن دورة الكباياا  تعاااي مثاا ولااود اليديااد .

 .ولود بيي دورا  العناصا المختلوةالم

 

 

 انسيان الااقة :  -

 

ييااة علام الكااة االرضاية تاو ان المادر االساس للااقاة الالزماة لل  

فالااقاااااة الئمساااااية تنالاااااق ماااااي الئاااااما علااااام تياااااأة اااااااعة  . الئاااااما

ا لاا ءآ يسااياآ مااي  راومغنا يسااية ويوصاا  الجااو الخااارلي الاام االر

وقااد قاادر ان . ذت الااقااة تعااود ثانيااة الاام الو اااءفمعظاام تاا. ااقااة الئمساايةال



مي الااقة الئمسية التي تااد  بساأ الكااة االرضاية تاي التاي  0,15%

ماي  %8نباتاا  ال راعياة ا ثاا ماي والتمتص ال. ئيةتدخ  المجمعا  االحيا

د فقاض فاي حايي الت يا (%2-1)الااقة الواصلة بينماا تماتص النباتاا  الباياة

 % مي االاعة الئمسية.1الااقة الممتاة في المسايا  المائية مي 

وتقاااو  النباتاااا  الخ اااا ومنراااا الايالاااب باقتنااااص بعاااض الااقاااة 

ال ااوئية الساااقاة عليرااا مااي خااالل اسااتقاابرا مااي الااابغا  المختلوااة مثاا  

ويااتم بعااض انااواع البكتايااا اي ااآ الكلااوروفيال  والكاروتينااا  وتقااو  بااذلك 

  الااقااة ال ااوئية المسااتقابة الاام  اقااة  يمياويااة  تسااتغ  فااي عندئااذ تيوياا

( ماي الم ما با  ع اوية )الساكايا عملية تثبي  ثنائي او سيد الكاربون 

خااالل عمليااة البناااء ال ااوئي وبااذلك تكااون الااقااة ال ااوئية قااد تيولاا  الاام 

وتعتماد لمياع . الماادة الع اوية التاي تام تكوينراا  اقة  يمياوية مخ ونة في

ل اليياااة فااي الكاااة االرضااية علاام تااذت الااقااة المخ ونااة فااي المااادة ااااكا

اتميااة  . تااذا فااان لرااذت العمليااةتجااة عااي عمليااة البناااء ال ااوئيالع ااوية النا

 يسب وانما للكائنا  اليية لميعرا. بياة ليا للنباتا  ف

مي الكائناا  تعد النباتا  ومي ضمنراالايالب وبعض انواع البكتايا 

ا علام قيامراا بعملياة البنااء ال اوئياعتمادآ  ة ) ذاتية التغذية(لمنتجة االوليا

ئناا  ا فاي حايي تعاد الكابغا  التمثيليةا وصنعرا غاذائرا بنوساراوولود الا

الييااة االخاااى والتااي تئااام  الييوانااا  والواايااا  ومعظاام الاالئعياااا  

كائناا  او مختلوة التغذية فالومعظم البكتايا مي الكائنا  غيا الذاتية التغذية 

المنتجة االولية تيا  علم الااقة  مي الئما مباااة ثم تمد الكائنا  غيا 

ذاتية التغذية  لرا بالااقة بئك  مبااا او غياا مباااا وعلام الااغم ماي ان 

الكائنااا  غيااا ذاتيااة التغذيااة تسااتويد مااي الااقااة الئمسااية  مااادر للياااارة 

وية مخ وناة يمكاي االفاادة لكنرا التستايع تيوي  تذت الااقة الم  اقة  يميا

 . في العمليا  االي يةمنرا 

فاالنتاليااة االوليااةعبارة عااي مجمااوع الااقااة المتيولااة الاام ما بااا  

اما صافي االنتالية في النظاا  . ة في مساحة ميدودة في وحدة زمنيةع وي

البيئااي فرااو مجمااوع الااقااة المثبتااة فااي وحاادة الاا مي مااااوح منااي الااقااة 

مليااا  االي ااية التااي تجااا  فااي النظااا  البيئااي بوسااا ة المسااتعملة فااي الع

فااي نظااا  االحياااء المولااودة فيااي ويالااق ماااالأ الكتلااة الييااة او االحيائيااة 

دة وتي ت داد ب ياامعيي علم مجموع  تلة االحياء المولودة في ذلك النظا  

 . صافي االنتالية في ذلك النظا 

فواااي ا د النباتاااا لياااة بيساااب المناااا ق وولاااووااااو  االنتالياااة االوتت

غم/  3000 – 1500ييالغابا  االستوائية واراضي المستنقعا  تتااوح ماب



الاايار  الجافاة ذذ تقادر بنياو . فاي حايي تكاون اقا  ماي ذلاك فاي سنة /2 

 . سنة/2غم/  200

 

 

  :السلسلة الغذائية -

 

تعد السلسلة الغذائية حلقة التاابض الغذائي بيي مستوى اغتذائي واخا تبد  

ستوى النباتا  او المنتجاا  االولياة الااانعة للغاذاء والمادخاة للااقاة مي م

ائياة وتكاذا فاي مساار العالقاة الغذ كون مادرآ للغذاء لكائناا  اخااىالتي ت

. سار يالق علياي بالسلسالة الغذائياةفأن تذا الم .وصوال الم الكائنا  الميللة

 . ظا  البيئي نجد عدة سالس  غذائيةوفي الن

 : يئة البايةلبمثال في ا

 

 .< نسا-----< ثعبان -----< ضودع ------< حئاة ------اليئائش      

 تا  ) اليئائش ( وصوآل الم النسا.فالسلسلة الغذائية تبد  بالنبا 

وتقااو  الميلااال  ) البكتايااا والواايااا  ( بعااد مااو  النسااا بتيلياا  

 . فيي الم المواد غيا الع وية تكذاالمادة الع وية 

 

 ي البيئة  المائية : مثال ف

 

-----< قئايا  صاوية 0------< تائما  حيوانية -----تائما  نباتية      

< -----< اسااما  ا بااا ------< اسااما   بياااة ------< اسااما  صااغياة -

 < انسان . ----حيتان 

فاان السلسالة وناى في البيئة المائية حالرا بيسب ما في البيئاة الباياة 

و لمااا قاااا  السلساالة الغذائيااة قاا  فقاادان .   بالنباتااا تبااد الغذائيااة يجااب ان

ييأ فاي السلسالة الغذائياة الااقة    القيمة الغذائية تكون اعلام والعكاا صا

 . الاويلة

 

 الئبكة الغذائية :  -

تسمم حاال  التداخ  والتاابض بيي السالسا  الغذائياة بالئابكة الغذائياة       

 . عقد السالس  الغذائيةوت وتتعقد  تنوعوتتنوع تذت الئبكا  

ان فكاااة السلساالة الغذائيااة بسااياة نساابيآ عناادما تالحاا  وتاادرس علاام 

مستوى  اائي حاي واحاد او مجموعاة ماي الكائناا  اليياة تعاود للناوع نوساي 



ولكي عندما ينظا الم السلسلة الغذائية في    مجمع او مجتمع  ك  فيالح  

 . فيرا مكونة الئبكة الغذائيةئية العالقا  الغذاان السلسلة تتعقد وتتئابك 

ومي اتم اسبان ولودتا تو ان الييوانا  المختلوة في    نظا  بيئي 

بااختال  انواعرااا تساترلك انواعاآ متبايناة ماي االغذياة ماي مااادر متنوعاة 

فولبااا  الغااذاء تتغيااا . واعمارتااا ف ااآل عااي الظاااو  الميياااةواحجمرااا 

تاا  علام الييواناا  والنباتاا  بئك   بيا ا وعلم الاغم ماي ان اللاواحم تق

مما ي يد تعقيد الئبكة الغذائية في انتماء بعض  ائناترا الم ا ثا مي مستوى 

او عماات ويالح  ان الموتاس فاي ماحلاة ماي مااحا  نماوت . تذائي واحداغ

 . يتيول الم فايسة وتكذا

قااد تكااون الئاابكة الغذائيااة بسااياة نوعااآ مااا بيسااب ماااتو اليااال فااي 

باااورة حلااة او المناقااة القابيااة فااي حاايي تكااون ا ثااا تعقياادآ المنااا ق القا

واضية في المنا ق االستوائية او مناا ق الغاباا  لولاود اناواع  ثيااة ماي 

. و لمااا  اناا  السلساالة يوانااا  وغياتااا مااي الكائنااا  الييااةالنباتااا  والي

ا معقدة ا ثابينما تكون الئبكة الغذائية الا ذائية بسياة تكون اق  استقاارآالغ

 . ثباتآ واستقاارآ

 

  :المنا ق االحيائية -

 

تعا  بأنرا تللك المنا ق مي ساأ الكاة الاضية التي لرا تجمعا  مي      

وتتاأثا الكائناا  . ة لرا وتخ ع لظااو  بيئياة متئاابرةالكائنا  اليية ميدد

الييااة فاااي  ااا  مناقاااة بااادرلا  متباينااة فالنباتاااا  تتاااأثا بااااورة مبااااااة 

ماي فاي حايي تكاون الييواناا  اقا  تاأثياآ فاي تلاك المناقاة  بالعوام  البيئياة

  ف ااآل عااي بع اارا يقااوا لااك لقاادرترا علاام اليا ااة واالنتقااالالنباتااا  وذ

يئيااة ( واخاااى علاام وفااق الظاااو  الببرجاااة موساامية باايي مناقااة )اقلاايم

  الياارة او الا وبة وغياتا.

ا ماي المياات باا ثوبيسب ماتو معاو  فان الكااة االرضاية تغايراا 

يائيااة لااذا فعلاام تااذا االساااس يمكااي تقساايم المنااا ق االحمااي مساااحترا  70%

 : علم مجموعتيي رئيسيتيي تما

 المنا ق االحيائية الباية  .  :اوآل

 المنا ق االحيائية المائية . :ثانيآ

  

 

 



 المنا ق االحيائية الباية  :اوآل

بسااة مثاا  تتااداخ  عاادة عواماا  فااي تيديااد المناقااة االحيائيااة فااي اليا  

الاياااااح والا وبااااة الابيعااااة الاوبوغاافيااااة ونوعيااااة التابااااة والياااااارة و

وعلم سبي  المثاال فاالياارة التاي تساتقبلرا ماي الئاما . واالضاءة وغياتا

 اا  مناقااة مااي المنااا ق االحيائيااة تختلاا  باااختال  المنااا ق ف ااآل عااي 

 . السنة التغاياا  الموسمية خالل الواول المختلوة مي

المنااا ق االحيائيااة البايااة علاام خمسااة منااا ق  بيعيااة  يمكااي تقساايم

 رئيسية : 

 . الايار  – 1

 . الايااء الباردة )التندرا( – 2

 . الغابا  – 3

 . ()السوانا السرون  – 4

 . )اراضي اليئائش( المااعي  - 5

 

 المنا ق االحيائية المائية  :ثانيآ

فراي تكاون نياو ة االرضاية تئك  المياات ا باا الانظم المائياة فاي الكاا

يااا  ومعظام المياات مياات مالياة متمثلاة بالبياار والمي. % مي مسااحترا71

االرضاية وماا تبقام  مي مسااحة المياات فاي الكااة %97التي تئك  ا ثا مي 

تااي ميااات عذبااة متمثلااة بااالبيياا  واالنرااار والجااداول وتنااا  % 2بياادود 

بيسب بالمابا  دعم والميات المالية مي خالل ماياتاال بيي الميات العذبة 

االنراار بالبياار مثا  عدة في العالم التي تابض ماتو اليال في مابا  انرار

 ااذلك نرااا النياا  فااي ماااب اااض العااان الااذ  ياااب فااي الخلاايل العابااي و

 . البيا المتوسض

لرذت المسايا  المائية صوا  وخاواص في ياوياة و يمياوياة متبايناة 

علمااآ ان التولااد فااي . يااة المختلوااةممااايسثا فااي ميتواتااا مااي االحياااء المائ

الابيعااة ميااات نقيااة صااافية فااي    موقااع فااي الكاااة االرضااية وان ولااد تااذا 

ذذ ان الميات الابيعية تياو  عادة اماالح ا لموقع فاليمكي ان تكون فيرا حياةا

فالمياات البياياة تياو  بيسب نوع تلاك المياات.  ذائبة بانواع وتاا ي  متباينة

 . وديو  اذا ماقورن  بميات االنرارة السيما الكلور والاامالحآ بتاا ي  عالي

 ومي ال  دراسة المنا ق االحيائية  المائية يمكي تقسيمرا علم نظاميي تما: 

 

 .  وآل: بيئة الميات العذبة

 بيئة الميات البياية .  :ثانيآ



 بيئة الميات العذبة  :اوآل 

ساية  اآل ماي العياون للميات العذبة بااورة اساتمث  المنا ق االحيائية 

وتعاد المياات عذباة . نرار والبا  والبيياا  واالتاوارالينابيع والجداول واال

 ل ء باالل (. 0,5بة الملوحة فيرا قليلة ) اق  ميعندما تكون نس

 

ماي  %3وتولد الميات العذبة في مساحا  صغياة اليتعدى مجموعرا 

آ علام سااعة التياار دواعتما .مسايا  المائية في الكاة االرضيةمجموع ال

 الميات العذبة علم مجموعتيي تما:تقسم ا وحا ة الميات

  

 . الميات الجارية – 2 . الميات السا نة – 1

 

 بيئة الميات البياية  :ثانيآ

وتعد ميياا  العالم مي اقد  واضخم الانظم  تئم  البيار والميياا .      

% مااي ساااأ 70 ماايالبيئيااة علاام الكاااة االرضااية فرااي تغاااي حاليااآ ا ثااا 

وتختلاا  نوعااآ ا لة تائلااة مااي المجتمعااا  االحيائيااةوتيااو  تئااكي. االرا

ياات التاي تمثا  و مآ علم وفق عوام  مختلوة في تذت المساحة الرائلة ماي الم

 . المائياة الكلياة فاي الكااة االرضايةماي مسااحة المساايا  % 97ا ثا ماي 

اءآ باااالل  مااي لاا  35وتغايرااا ميااات ماليااة اذ تيااو  باااورة عامااة علاام 

 ك  ملأ الاعا  الج ء االعظم منرا.االمالح ويئ

 

 وتعااد ميااات البيااار والميياااا  عميقااة اذ يقاادر معاادل عمااق البيااار   

 10لاام ا ثااا مااي ويااا  ا بااا عمااق لرااا امتاااآ  3730بياادود والميياااا  

وتتاا  البيئاا  . ا ثا ارتواعاآ ماي قمام لباال تمالياا  يلومتاا  وتعد تذت

ا بيئااا  متااالة الواحاادة باااالخاى وليساا  منوااالة علاام نيااو البيايااة بانراا

وتنا  حا ة مستماة للميات ماتو اليال في بيئة الميات العذبة وبيئة اليابسة . 

. ي العواماا  البيئيااة  درلااة الياااارةتبعااآ للتيااارا  المختلوااة واالخااتال  فاا

المياددة اما  يجعلرا مي العو وتكون تاا ي  المواد المغذية الذائبة وا ئة مما

 . لنمو الكائنا  اليية

 

اذا اخااذنا السلساالة الغذائيااة فااي البيئااة البيايااة فأنرااا تبااد  بالرائمااا  

النباتية التي تاي ماي الايالاب  منتجاا  اولياة والتاي تعتمادتا بقياة االحيااء 

وتعااد امعائيااة الجااو  . غااذائرا باااورة مباااااة وغيااا مباااااةالمائيااة فااي 

لدياااادان اليلقياااة واغلاااب افاااااد الئااااعان واالساااونجيا  وااااو ية الجلاااد وا



التاي تئاك  لا ءآ المالانية الييوانية والقئايا  واالسما  ماي الييواناا  

 مي االحياء المائية.مرمآ 

 

وان . يئاا  فأنرا موقودة او قليلة لادآاما النباتا  الااقية البذرية وال

ساسآ علم عادة توافا تذت االحياء المائية وتوزيعرا في البيئة البياية يعتمد ا

المد  وحا ةعوام  بيئية مي اتمرا درلة الياارة وال وء والمواد المغذية 

 .والج ر والتيارا  واالمواج

 

 : لبيئة البياية الم ثال  منا ق تيويمكي تقسيم ا 

 . المناقة الساحلية – 1

 . مناقة اعالي البيار – 2

               . المناقة االعماقية – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر : علم االحياء د. ستيفن




