




        مبادئ علم البيئة

 بادلة  المخلوقات الحية وعالقاتها المت

 البيئة 

 هو الوسط الذي يعيش فيه المخلوق الحي مؤثرًا ومتأثرًا بما يحيط به من مخلوقات حية وغير حية.   - تعريفها 

 مكوناتها

             .الحيويةالعوامل ال  -2العوامل الحيوية.          -1تشمل البيئة نوعان من المكونات هما:  -

 العوامل الحيوية  -1
 المكونات الحية في بيئة المخلوق الحي. ي ه - تعريفها 

 األمثلة 
   المحلالت [   –المستهلكات  –] المنتجات  تشمل جميع المخلوقات الحية في البيئة  -

     الفطريات وغيرها.   -البكتيريا   -النبات   –الحيوان   –اإلنسان  مثل:  

 مل الالحيوية العوا -2
 . المخلوق الحي  هي المكونات غير الحية في بيئة - تعريفها 

 التربة  – الحرارة –الضوء  –الماء   :مثل  تشمل جميع المخلوقات غير الحية في البيئة - األمثلة 
 وغيرها.  –الرياح  –الهواء  – 

 العوامل الالحيوية  +العوامل الحيوية    +الوسط  =  البيئة * مالحظات 

 
 المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة 

 علم البيئة

 .  الحية وتفاعالتها مع بيئتها تفرع متخصص من العلوم الذي يدرس العالقات المتبادلة بين المخلوقاهو  - فه ريتع

 أدواته 

 : ما يأتيعلى الحية وتفاعالتها مع بيئتها  تالعالقات المتبادلة بين المخلوقا يعتمد علماء البيئة في دراسة  -
 المالحظة.         -1  
     إجراء التجارب.   -2  
          تصميم النماذج ) المحاكاة ( باستخدام األدوات المختلفة والطرائق المتنوعة. -3  

 مالحظات 
 م.1866عام   Ecologyالذي أدخل مصطلح علم البيئة  إرنست هيجل*عالم األحياء األلماني  

 . م1986عام للحياة الفطرية   تم تأسيس الهيئة السعودية  *
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        البيئةعلم   مبادئ

 المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة  

 الغالف الحيوي   

 .  جزء من الكرة األرضية يدعم الحياةهو  - تعريفها 

 العوامل
 المؤثرة

  العوامل الالحيوية.           -2العوامل الحيوية.           -1: تقسم العوامل المؤثرة في الغالف الحيوي إلى قسمين هما -

 العوامل الحيوية  -1
 هي المكونات الحية في بيئة المخلوق الحي.  - تعريفها 

 األمثلة 
 المحلالت [    –المستهلكات  –تشمل جميع المخلوقات الحية في البيئة ] المنتجات  -

    الفطريات وغيرها.   -البكتيريا   -النبات   –الحيوان   –مثل: اإلنسان   

 العوامل الالحيوية  -2
 هي المكونات غير الحية في بيئة المخلوق الحي.  - ها تعريف

 التربة   –الحرارة  –الضوء  –تشمل جميع المخلوقات غير الحية في البيئة مثل: الماء   - األمثلة 
 وغيرها.  –الرياح  –الهواء  – 

 مستويات
 التنظيم 

 زيادة العالقات المتبادلة بينها حية و ات ال يضم الغالف الحيوي مستويات تنظيمية تزداد تعقيدًا بزيادة عدد المخلوق -
 :   مرتبة كما يأتي  

  :مستوى وهي أعلىمستوى إلى  أبسطمستويات تنظيم الغالف الحيوي من  ترتيب  -أ  

 وصفها ) ترتيبها (  المستويات التنظيمية 

 (.  التنظيم أبسط مستويات)  - المخلوق الحي  -1

 .( في سلم التنظيم المستوى الثاني ) - الجماعة الحيوية  -2

 (.  في سلم التنظيملث المستوى الثا)  - المجتمع الحيوي  -3

 (.  في سلم التنظيمالرابع المستوى )  - النظام البيئي  -4

 (.  في سلم التنظيمالخامس المستوى )  - المنطقة الحيوية  -5

 [ (.  تعقيدا  األكثر  ى لمستوأعلى مستوى في سلم التنظيم ] ا )  - الغالف الحيوي  -6
 : مستوى وهي األبسطمستوى إلى  علىاألمستويات تنظيم الغالف الحيوي من  ترتيب  -ب 

 وصفها ) ترتيبها (  المستويات التنظيمية 
 األكثر تعقيدا  [ (.ى أعلى مستوى في سلم التنظيم ] المستو)  - الغالف الحيوي  -1
 (.  نظيمم الت في سلالخامس ى المستو)  - المنطقة الحيوية   -2

 (.  في سلم التنظيمالرابع المستوى )  - النظام البيئي   -3

 (.  في سلم التنظيملث المستوى الثا)  - المجتمع الحيوي  -4

 .( في سلم التنظيم المستوى الثاني ) - الجماعة الحيوية   -5

 (.  التنظيم أبسط مستويات)  - المخلوق الحي   -6

 مالحظات 
 هي مجموعة من المخلوقات الحية من النوع نفسه تحتل المنطقة الجغرافية نفسها وفي الوقت : ويةالجماعة الحي* 

 نفسه.                       

 . العوامل الالحيوية+  المجتمع الحيوي  =النظام البيئي *
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      مبادئ علم البيئة 

 المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة  

  لنظام البيئي  العالقات المتبادلة في ا  

 البيئي وقبل مناقشة أنواع العالقات نوضح مصطلحان مهمان   مُتعد العالقات المتبادلة بين المخلوقات الحية مهمة في النظا  -
 . ( البيئياإلطار ( ومصطلح )  الموطنمصطلح )  : هما   

 تعريفه  المصطلح 

 . المساحة الذي يعيش فيها المخلوق الحيي  ه - الموطن

 . أو موضعه في بيئته المخلوق الحي  دور هو - البيئي اإلطار 
 

    المجتمع الحيوي العالقات المتبادلة في   

 أنواعها
 :متبادلة بين المخلوقات الحية وهيتوجد أربع عالقات أساسية   -
 طفل. عالقة الت  -4عالقات التكافل.           -3عالقة االفتراس.           -2تنافس.          عالقة ال -1 

    عالقة التنافس -1
 . هي العالقة التي تحدث عندما يستخدم أكثر من مخلوق حي المصادر الضرورية الستمرار الحياة ذاتها وفي نفس الوقت - تعريفها 

 . على الماء أثناء الجفاف   تنافس المخلوقات الحية - المثال

 ت  مباشرة مع المخلوقات الضعيفة وعادة يبقى القوي ويموخالل عالقة التنافس تتنافس المخلوقات الحية القوية  * ةمالحظ
   الضعيف.    

 عالقة االفتراس  -2

 . هي عملية التهام مخلوق حي ) مفترس ( لمخلوق آخر ) فريسة ( - تعريفها 

 األمثلة 

 : على عالقة االفتراس اآلتي  من األمثلة -
 .سرعوف (اء أبو العيد [ وحشرة ال ) كحشرة الدعسوقة ] خنفسافتراس بعض الحشرات بعضها اآلخر -1 

 .للحشرات والحيوانات الصغيرة األخرى   ) كنبات فينوس (افتراس النبات آكل الحشرات   -2   

 مالحظة
 للحشرات والحيوانات  لتكون مصائد صغيرة وقد تحورت أوراقه   نللنيتروجي تفتقر في البيئات التي  نبات فينوسيعيش  *

    .الصغيرة األخرى     
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   مبادئ علم البيئة

   المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة 

    المجتمع الحيوي العالقات المتبادلة في   

 عالقات التكافل  -3
 . ها نوعان أو أكثر من المخلوقات الحية معاً العالقة الوثيقة التي يعيش في  هي - تعريفها 

 . عالقة التعايش -بعالقة تبادل المنفعة ) التقايض (.            -أ  :ايوجد نوعان من عالقات التكافل هم - أنواعها 

              عالقة تبادل المنفعة ) التقايض ( -أ

 . من األخربين مخلوقين حيين يستفيد كل منهما  تكافل   هي عالقة - تعريفها 

 األمثلة 
 :من األمثلة على عالقة تبادل المنفعة ) التقايض ( اآلتي  -
  .بين السمكة المهرجة وشقائق النعمان العالقة    -2                 .شنات قة في األالعال -1 

 مالحظات 

 . عبارة عن فطريات وطحالب تعيشان معًا معيشة تكافلية :األشنات  *

    . طحالب +فطريات  =األشنات   *
 ط  لمخاط الذي يغّلف جسمها بمخا) ألن السمكة المهرجة تمزج ا عدم تضرر السمكة المهرجة من السعات شقائق النعمان  *

 . (  الخاليا الالسعة شقائق النعمان فال تؤثر عليها     

 التعايش عالقة   -ب

 . وال يتضرر ستفيد ي واآلخر اليستفيد أحدهما بين مخلوقين حيين  تكافل   هي عالقة - تعريفها 

 . العالقة بين األشنات واألشجار التي تنمو عليها - المثال 

 ل عالقة التطف -4

 .عالقة بين مخلوقين حيين أحدهما يستفيد واآلخر يتضرر  هي - تعريفها 

 أنواعها 

 تطفل الحضانة.  -3التطفل الداخلي.         -2التطفل الخارجي.          -1: يوجد ثالث أنواع من عالقة التطفل هي -

 األمثلة  األنواع 

 البعوض. –البراغيث  –القمل  – القراد :مثلتكون الطفيليات خارجية  - التطفل الخارجي  -1

 داخلي التطفل ال -2
 ديدان   –) الدودة الشريطية الديدان الطفيلية مثل  – بعض أنواع البكتيريا :مثل تكون الطفيليات داخلية  -

 ديدان القلب (. –ان الدبوسية الديد –اإلسكارس    

 تطفل الحضانة  -3
 الطيور األخرى في بناء    أس الذي يعتمد علىار بني الر طائر األبق : من األمثلة على تطفل الحضانة -
 . األعشاش وحضانة بيضه    

 يه. في عالقة التطفل إذا مات العائل يموت الطفيل أيضا ما لم يجد بسرعة عائاًل آخر يتطفل عل  * مالحظة
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        مبادئ علم البيئة

              المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة 

    المجتمع الحيوي العالقات المتبادلة في ثلة على ماأل
 األمثلة العالقة 

 . تنافس المخلوقات الحية على الماء أثناء الجفاف  -    عالقة التنافس -1

 عالقة االفتراس  -2
 . حشرة الدعسوقة ] خنفساء أبو العيد [ وحشرة السرعوف ()   مثل: لحشرات بعضها اآلخرافتراس بعض ا  -
 . نبات فينوس  مثل: للحشرات والحيوانات الصغيرة األخرى  ل الحشرات لنبات آكافتراس ا  -

 عالقة تبادل المنفعة   -3
 ) التقايض (                  

 . العالقة في األشنات -
 . لمهرجة وشقائق النعمان العالقة بين السمكة ا -

 . العالقة بين األشنات واألشجار التي تنمو عليها - عالقة التعايش   -4

 البعوض.  –البراغيث    –القمل   –القراد  - التطفل الخارجي  -5

 داخلي التطفل ال -6
   دبوسية الديدان ال   –ديدان اإلسكارس  –) الدودة الشريطية  الديدان الطفيلية مثل   – بعض أنواع البكتيريا  -

 . ديدان لقلب (  –   

     يور األخرى في بناء األعشاش وحضانة بيضه.طائر األبقار بني الرأس الذي يعتمد على الط - تطفل الحضانة  -7
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   مبادئ علم البيئة

 انتقال الطاقة في النظام البيئي 

  في النظام البيئي   الطاقة

    : يجميع المخلوقات الحية تحتاج إلى الطاقة لتؤدي وظائفها الحيوية وسنناقش الطاقة في النظام البيئي كما يأت -

 أقسامها 
 : مين هماتقسم المخلوقات الحية بناًء على طريقة حصولها على الطاقة إلى قس -
 ) المستهلكات (.  المخلوقات الحية غير ذاتية التغذية  -2      . المخلوقات الحية ذاتية التغذية ) المنتجات ( -1 

 حية ذاتية التغذية ) المنتجات ( الالمخلوقات   -1

 . التنتج غذائه المواد غير العضويةأو من  ضوء الشمسالتي تحصل على الطاقة من  خلوقات هي الم - تعريفها 

 أقسامها 

 : تقسم المخلوقات ذاتية التغذية إلى قسمين هما -
 الكيميائية.  ة التغذيمخلوقات ذاتية ال -الضوئية.           ب  ةالتغذيمخلوقات ذاتية  ال -أ  

 المخلوقات ذاتية   -أ
 لضوئية التغذية ا    

 تعريفها 
   لبناء الضوئيعملية ا أثناء ضوء الشمسالطاقة من  على   تحصلهي المخلوقات التي   -

 لتنتج غذائها.     

 . الطحالب   - النباتات  - المثال 

 المخلوقات ذاتية   -ب
 التغذية الكيميائية  

  - هي المخلوقات التي تحصل على الطاقة من المواد غير العضوية  لتنتج  غذائها.   تعريفها 

   بكتيريا الكبريت.  - المثال 

 مالحظة

ألنها توفر الطاقة لكل المخلوقات الحية األخرى  )أساسًا لكل األنظمة البيئية   ةية التغذيذاتتعد المخلوقات الحية  *  في   
    .(  النظام البيئي    

  البناء  أثناء عملية  ضوء الشمس الطاقة منتص  لتم   )  الكلوروفيل على  تحتوي   الضوئية  ة التغذي ذاتية الحية المخلوقات  *      
الضوئي لتنتج غذائها (.        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 مبادئ علم البيئة  

 انتقال الطاقة في النظام البيئي 

  في النظام البيئي   الطاقة

 (  المستهلكات ذاتية التغذية ) غير حية الالمخلوقات   -2

 . تحصل على احتياجاتها من الطاقة بالتهام مخلوقات حية أخرى هي المخلوقات التي  - تعريفها 

 أقسامها 

 : األقسام التاليةذاتية التغذية إلى  غير تقسم المخلوقات   -
   المخلوقات القارتة.   -ج        آكالت اللحوم.    -ب       آكالت األعشاب.    -أ   

 المحلالت.   -هـ        المخلوقات الكانسة.   -د  

 ألعشاب آكالت ا -أ
لى النباتات.  التي تتغذى ع  ةالتغذي مخلوقات الحية غير ذاتية هي ال -  تعريفها   

 الجراد.  –األرنب   –البقر  -  مثلة األ

 آكالت اللحوم -ب
 تعريفها 

التي تفترس مخلوقات حية أخرى غير   ةالتغذيهي المخلوقات الحية غير ذاتية  -   
ذاتية التغذي.               

 الوشق.   –د  األس -  مثلة األ

 المخلوقات القارتة  -ج
التي تتغذى على النباتات والحيوانات.   ةالتغذيية غير ذاتية لمخلوقات الحهي ا -  تعريفها   

. القرد   –الفأر   –الراكون  –الدب   –الغراب  –اإلنسان  -  مثلة األ  

 المخلوقات الكانسة  -د
المواد الميتة في النظام البيئي.  هي مخلوقات حية تتغذى على أجزاء من -  تعريفها   

العديد من الحشرات المائية.   –الحشرات ) كالذباب (  – بعض الديدان  –الضباع  -  مثلة األ  

 المحلالت  -هـ
إفراز إنزيمات هاضمة.   عن طريقهي مخلوقات حية تحلل المخلوقات الميتة   -  تعريفها   

البكتيريا.  بعض أنواع   -الفطريات -  مثلة األ  

 مالحظة

. ( المغذية للمنتجات من أجل إعادة استخدامهالتوفر المواد  ) تقوم المحلالت بتحليل المركبات العضوية *      

.( ألنها توفر المواد المغذية لكل المخلوقات الحية األخرى  ) تشكل الكانسات جزءاً مهماً من دورة الحياة *   
          * بدون المحلالت و الكانسات  يمتلئ الغالف الحيوي بالمخلوقات الميتة التي تحوي أجسامها مواد مغذية لن تكون

 متاحة للمخلوقات الحية األخرى.   
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   مبادئ علم البيئة

 انتقال الطاقة في النظام البيئي 

   الطاقةنماذج انتقال 

   :إلى آخر وهذه النماذج هي  يستخدم علماء البيئة نماذج مختلفة لتوضيح انتقال الطاقة من مخلوق حي  -

 .    البيئي   الهرم  -3ئية.          الشبكات الغذا -2السالسل الغذائية.           -1  

 السل الغذائية الس -1

 .ضمن النظام البيئي من مخلوق حي إلى آخر  هو نموذج بسيط يمثل كيف تنتقل الطاقة  - تعريفها 

 المثال 

 
 

 

 نبات يستخدم طاقة الشمس لصنع غذائه ويحصل الجراد على الطاقة بالتغذي على  ظ النالح  من خالل المثال السابق -
 . لتغذي على الجراد وأخيرًا تحصل األفعى على الطاقة بالتغذي على الفأربا النبات ويحصل الفأر على الطاقة      

الشبكات الغذائية  -2  

 تعريفها 
  لمخلوقاتا  عة والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة خالل مجموعة من تنو الم و السالسل الغذائية المتداخلة   هو نموذج يمثل - 

         . الحية               

 مالحظات 

   * كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية يطلق عليها مستوى غذائي.    
في   الحية   المخلوقات معظمألن   )  عالقات التغذي في الشبكات الغذائية أكثر تعقيدًا من السلسلة الغذائية المفردة *     

. (  الحية   المخلوقاتمن أكثر من نوع   الشبكات الغذائية تتغذى على              

      البيئيالهرم   -3

 تعريفه 
   غذائي في النظام  النسبية من الطاقة والكتلة الحيوية وأعداد المخلوقات الحية في كل مستوى   مخطط يوضح الكمياتهو  -

    .البيئي   

هرم األعداد. -3هرم الكتلة الحيوية.      -2هرم الطاقة.      -1 :هي الهرم البيئيأنواع من ثالث  وجد ت -  عه أنوا      

  * الكتلة الحيوية: هي الكتلة اإلجمالية للمادة الحيوية عند كل مستوى غذائي .     مالحظة
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 نبات فأر الجراد  أفعى 



   مبادئ علم البيئة

 تدوير المواد 

   الحيوي ي الغالف  الدورات ف 

   العمليات الجيو كيميائية الحيويةوظائفها الحيوية وذلك بوساطة  الحية لتؤدي المخلوقات   المواد المغذية التي تحتاج إليها  يعاد تدوير -
 : يوسنناقش أهم الدورات في الغالف الحيوي ه    
               دورة الفسفور.  -4        تروجين. رة الني دو  -3       دورتا الكربون واألكسجين.   -2          دورة الماء. -1  

 مالحظات 
         .حياته هي مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها المخلوق الحي من بيئته للقيام بعملياته الحيوية واستمرار :المادة المغذية *

 . هي عملية تبادل المواد ضمن الغالف الحيوي  :الحيوية ةدورة الجيو كيميائيال * 

دورة الماء -1   

 الحظات م

 . فقط من حجم الماء الكلي على األرض ٪2,5تبلغ نسبة الماء العذب  * 
 فقط من الحجم الكلي للماء العذب.  ٪31,1للمخلوقات الحية   ) متاح ( نسبة الماء العذب المتوفر تبلغ * 

   * يوجد 68,9٪ تقريبًا من مجمل الماء العذب في  القطبين والجبال الجليدية  ولذلك فهو غير متوفر ) غير متاح (  
الستخدام المخلوقات     الحية.                  

  دورتا الكربون واألكسجين  -2

 مالحظات 
 . عملية التنفسو عملية البناء الضوئييدخل الكربون واألكسجين ضمن عمليتين حيويتين رئيستين هما   *
 لماليين   ويبقى  ( الوقود األحفوري   )  غازأو  نفط   أو فحم إلى   الكربون   يتحول ندما ُتدفن المادة العضوية تحت األرض ع *

 السنين.     

دورة النيتروجين  -3  

 : يعتبر عنصر النيتروجين من العناصر الغذائية الضرورية لجميع المخلوقات الحية وسنناقش ذلك من خالل اآلتي -

 .  الغالف الجوي  -2  البروتينات.          -1 :في  عنصر النيتروجين  يوجد - وجوده

 عملياته 

. عملية إزالة النيتروجين  -2.        عملية تثبيت النيتروجين ) النترتة (  -1 :بعمليتين هما  عنصر النيتروجينيمر   -    

 عملية تثبيت   -1
النيتروجين        

 . وجين ويحول إلى شكل يستفيد منه النباتهي عملية ُيثبت فيها غاز النيتر  - تعريفها 

 قهار ط
 : يت النيتروجين بالطرق التاليةتتم عملية تثب  -
 عن طريق البكتيريا التي تعيش في التربة أو الماء أو تنمو على جذور بعض النباتات.  -1  
 عن طريق الطاقة الناتجة عن البرق أثناء العواصف الرعدية.  -2  

 عملية إزالة  -2 
النيتروجين           

 تعريفها 
 تة إلى غاز النيتروجين حيث يعود إلى الغالف النيتروجين المثب  باتهي عملية تحويل مرك  -

 .الجوي   

 بكتيريا إزالة النيتروجين. : تتم عملية إزالة النيتروجين عن طريق - طرقها

 مالحظة
   لمثبتة في روجين في الشبكة الغذائية تعتمد على كميته ا ألن كمية النيت  )يعد النيتروجين عاماًل محددًا لنمو المنتجات  * 

 . (  ةالترب    
 الفوسفور دورة   -4

    .( نه عاماًل محددًا لنمو المنتجاتأل )   سفور ضروري لنمو المخلوقات الحية و يعتبر عنصر الف  *  مالحظات 
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    المجتمعات الحيوية  بيئةعلم  

   العوامل المحددة

 وتكاثرها وتوزيعها. هي أي عامل حيوي أو ال حيوي يحدد عدد المخلوقات الحية  - تعريفها 

 أقسامها 

 .العوامل الالحيوية المحددة -2               .العوامل الحيوية المحددة -1: تقسم العوامل المحددة إلى نوعين هما -

 العوامل الحيوية  -1 
 المحددة        

 يحدد عدد المخلوقات الحية وتكاثرها وتوزيعها. هي أي عامل حيوي   - تعريفها 

 أمثلتها 
 :من األمثلة على العوامل الحيوية المحددة اآلتي -
 . البكتيريا -5الفطريات.     -4النبات.      -3الحيوان.     -2اإلنسان.     -1 

 العوامل الالحيوية  -2 
 المحددة      

 يحدد عدد المخلوقات الحية وتكاثرها وتوزيعها. حيوي ال هي أي عامل  - تعريفها 

 أمثلتها 
   :وامل الالحيوية المحددة اآلتية على الع من األمثل -
 الحرائق   -5الماء.      -4درجة الحرارة.     -3المناخ.     -2ضوء الشمس.     -1  
 الحيز المتاح.  -8التركيب الكيميائي للتربة.         -7المغذية.     المواد -6  

 مالحظة
 عاماًل محددًا لجميع المخلوقات الحية.  الماءيعتبر  *
ل *  . هو قدرة المخلوق الحي على البقاء عند تعرضه لعوامل حيوية أو ال حيوية :التحمُّ
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   المجتمعات الحيوية بيئة 

 التعاقب البيئي 

 . حيويةعملية يحل فيها مجتمع حيوي معين محل آخر نتيجة تغير كل من العوامل الحيوية و العوامل الالهي  - تعريفها 

 أقسامها 

 الثانوي.  التعاقب البيئي -ب               .التعاقب البيئي األولي -أ: يقسم التعاقب البيئي إلى نوعين هما -

 التعاقب البيئي  -أ 
 األولي        

 . تكون مجتمع حيوي في منطقة من الصخور الجرداء التي ال تغطيها أي تربةهو  - تعريفه 

 مراحله 
 : األولي بالمراحل التالية قب البيئييمر التعا -
 لنمو. مرحلة المجتمع مكتمل ا -3المرحلة المتوسطة.       -2المرحلة المبدئية.      -1 

 مالحظات 

 . في النظام البيئي أوائل المخلوقات الحية التي تنموهي  :األنواع الرائدة  *
 .باألنواع الرائدة ولياأل البيئي تسمى األشنات والحزازيات الطحلبية في التعاقب *  

   تفرز أحماضا  ألنها ) في التعاقب البيئي األولي في تكوين التربة  تساعد األنواع الرائدة * 
   .(الصخور  تساعد على تفتيت       

 التعاقب البيئي  -ب 
 الثانوي         

 تعريفه 
  المخلوقات الة مجتمعز إ يحدث في المنطقة التي توجد فيها التربة بعد المنتظم الذي هو التغير -

 . الحية  

 مالحظات 

   نواع الرائدة األتعتبر النباتات التي بدأت تنمو في المنطقة التي حدث فيها الخلل هي  *
 في التعاقب البيئي الثانوي.    
 التربة متوافرة    ألن )  يحدث التعاقب الثانوي عادًة بشكل أسرع من التعاقب األولي *

     .( لحية موجودةأنواع المخلوقات ا   وأيضا  ال تزال بعض    
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   علم بيئة المجتمعات الحيوية
    البريةالحيوية المناطق 

 المناطق الحيوية البرية ) تسع مناطق (.  -أ   :تقسم المناطق البرية إلى قسمين هما  - أقسامها 
 مناطق اليابسة األخرى ) منطقتين (.  -ب                                                     

 . المسافة بين خط االستواء وأي نقطة على سطح األرض شماال  أو جنوبا  هي   :دوائر العرض * مالحظة 
 و متوسط حالة الطقس في منطقة ما.ه :المناخ *

 
  الرئيسة المناطق الحيوية البرية  -أ

 أقسامها 

 : هيو تعيش فيها  صنف بناًء على خصائص النباتات التيتوجد تسع مناطق حيوية برية رئيسة ت  -
 المناطق الحرجية والشجيرية المعتدلة.   -4    .الغابات المعتدلة -3الغابات الشمالية.       -2التندرا.    -1 
 السفانا االستوائية.    -7      الصحراء.        -6المناطق العشبية المعتدلة.            -5 
    الغابات االستوائية المطيرة. -9مية.        ستوائية الموسالغابات اال -8 

 قة التندرامنط -1
 النصف الشمالي من الكرة األرضية.  :تقع منطقة التندرا في - موقعها 

 . أسماك السلمون  – الرنة غزال :توجد فيها أنواع حيوانية مثل - األنواع الحيوانية 

 (. بالنمو جاراألش ال تسمح لجذور ألن طبقة التربة تحت السطح متجمدة دائماً  ) أشجار ال تحتوي منطقة التندرا على * مالحظة 

 منطقة الغابات الشمالية -2
 .التندرا طقةجنوب من :تقع منطقة الغابات الشمالية - موقعها 

 أشجار السرو. :توجد فيها أنواع نباتية مثل - األنواع النباتية 

 التيجة. –الغابات المخروطية الشمالية  :ت الشمالية بـتسمى الغابا - أسمائها األخرى 

 جد تربة متجمدة في منطقة الغابات الشمالية.ال تو *  مالحظة 

     الغابات المعتدلة -3
 . جنوب منطقة الغابات الشمالية  :تقع منطقة الغابات المعتدلة - موقعها 

 أشجار الزان. –لبلوط أشجار ا :توجد فيها أنواع نباتية مثل - األنواع النباتية 

 المناطق الحرجية والشجيرية المعتدلة  -4
 . أشجار البلوط :توجد فيها أنواع نباتية مثل - ع النباتية األنوا 

 األرانب البرية.  –الثعالب  :توجد فيها أنواع حيوانية مثل - األنواع الحيوانية 

 .األدغالبـ تسمى المناطق التي تسود فيها الشجيرات  *  مالحظة 

 المنطقة العشبية المعتدلة -5
 ز بتربة خصبة ذات غطاء كثيف من الحشائش.منطقة بيئية تتمي - تعريفها 

 في القارات أسمائها

 : في القارات وذلك كما يأتي ةتختلف تسمية المناطق العشبية المعتدل -
 .   مروجتسمى  في أمريكا الشمالية  -.                             بالسهولفي آسيا تسمى   -أ

 . سفانافي إفريقيا تسمى  -د     .     سهول الالنوسفي أمريكا الجنوبية تسمى   -ج
 . مراع  في أستراليا تسمى  -هـ 
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   علم بيئة المجتمعات الحيوية

  الرئيسة المناطق الحيوية البرية  -أ
 الصحراء -6

   معدل الهطل السنوي.منطقة بيئية يزيد فيها معدل التبخر السنوي على  - تعريفها 

 ناء أوروبا.تقع الصحاري في كل قارة باستث - موقعها 

 أشجار الطلح. –الصّبار أشجار  :توجد فيها أنواع نباتية مثل - األنواع النباتية 

 السفانا االستوائيةمنطقة  -7
 الضباع.   –األسود  :توجد فيها أنواع حيوانية مثل - األنواع الحيوانية 

 ابات االستوائية الموسميةمنطقة الغ -8
 .النمور – لفيلةا :واع حيوانية مثلتوجد فيها أن - األنواع الحيوانية 

 .الغابات االستوائية الجافةـ : بتسمى الغابات االستوائية الموسمية  - اسمها األخر 

 منطقة الغابات االستوائية المطيرة  -9
 النباتات والحيوانات. منطقة بيئية تحتوي على أكبر تنوع منهي  - تعريفها 

     قصب السكر. –الخيزران  :مثل نباتيةتوجد فيها أنواع  - النباتية األنواع 

 .    حيوي ( ألنها تحوي أكبر تنوع  ) اليابسة الحيوية جميعها مناطق  األوسع تنوعًا بين  االستوائية المطيرة تعد منطقة الغابات * مالحظة 
 
 

 يابسة األخرى مناطق ال  -ب

 مها أقسا 
 :على اليابسة وهي ةستثنائها عن قائمة المناطق الحيوية الموجودتوجد مناطق أخرى على اليابسة قام العديد من العلماء با -

 المناطق القطبية.     -2الجبال.                    -1  

 الجبال -1

سبب  
 استثنائها 

 نية فيها ) ألن مميزات مناخها والحياة النباتية والحيوا اليابسة ة علىالعديد من العلماء يستثنون الجبال من قائمة المناطق الحيوي -
 تختلف حسب ارتفاعها (.  

 المناطق القطبية  -2

سبب  
 استثنائها 

 ) ألنها كتل جليدية وليست كتاًل يابسة   اليابسةالعديد من العلماء يستثنون المناطق القطبية من قائمة المناطق الحيوية على  -
تربة (.  حقيقة ذات   
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 األنظمة البيئية المائية 

 الالحيوية التي يعتمد عليها في تصنيف األنظمة البيئية المائية العوامل 

    : يعتمد في تصنيف األنظمة البيئية المائية على العوامل الالحيوية التالية -
 دوائر العرض.  -5الملوحة.        -4الشاطئ.        البعد عن  -3عمق الماء.        -2تدفق الماء.        -1  

 الماء على األرض 

 أقسامه 

                مياه عذبة.  -2مياه مالحة.        -1 يقسم الماء على األرض إلى نوعين هما:  -
 النسبة  نوع المياه 

 ٪  97,5تبلغ نسبته  - مياه مالحة  -1

 : كما يلي  موزعة  ٪ 2,5تبلغ نسبته  - مياه عذبة -2
 . ٪ 8,96 نسبتها  جبال جليدية -أ

 . ٪ 30,8 نسبتها  مياه جوفية -ب

 .٪ 0,3  نسبتها  األنهار والبحيرات -ج

 ات مالحظ

 . مالحة معظم مياه الكرة األرضيةيعتبر  *
 . الجبال الجليدية   معظم المياه العذبة تزودنا بها *
 واألنهار والبحيرات.  يوجد في المياه الجوفية ٪31,1سبته الماء العذب المتاح ) المتوفر ( للمخلوق الحي ن *
 يوجد في القطبين والجبال الجليدية.  ٪68,9الماء العذب غير المتاح ) غير المتوفر ( للمخلوق الحي نسبته  *
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 األنظمة البيئية المائية 

 األنظمة البيئية المائية   أقسام

    :إلى األقسام التالية   تدفق الماءو  لماءعمق اة البيئية المائية بناًء على  تقسم األنظم -
 األنظمة البيئية البحرية.  -3األنظمة البيئية المائية االنتقالية.                 -2األنظمة البيئية للمياه العذبة.           -1  

 األنظمة البيئية للمياه العذبة  :أوالً 

 . البحيرات والبرك  -ب       .  األنهار والجداول  -أ : عذبة اآلتيثلة على األنظمة البيئية للمياه المن األم - أمثلتها 

 األنهار والجداول  -أ

       .ذوبان الثلوج -2     .ينابيع تحت سطح األرض -1 : تتشكل ) تتكون ( األنهار والجداول من - تشكلها 

يها 
ه ف

رعت
وس

ء 
لما

ق ا
تدف

 

  - يعتمد تدفق الماء وسرعته في األنهار والجداول  على ميل منطقة الجريان حيث تقسم إلى منطقتين هما:            
مناطق مستوية الميل.  -2مناطق حادة الميل.             -1    

 مناطق حادة الميل  -1

: تتميز المناطق حادة الميل بالخصائص التالية  -   
جريان (. يكون فيها جريان الماء سريع ) مياه سريعة ال -1    

المواد العضوية والرسوبيات.   تمنع تراكم الكثير من -2   
 . القليل من األنواع الحيةفيها يعيش  -3 

 مناطق مستوية الميل  -2

: تتميز المناطق مستوية الميل بالخصائص التالية  -   
يكون فيها جريان الماء بطيء ) مياه بطيئة الجريان (.  -1   

. فيها لعضوية والرسوبياتتراكم الكثير من المواد ا ت -2   
 . من األنواع الحية العديد  فيها  يعيش  -3 

 مالحظات 
  * يبدأ النهر من منطقة  المصدر  ) منبع الماء ( وينتهي عند منطقة المصب ) مصب النهر ( . 
  * يزداد عرض األنهار وعمقها وتقل سرعة تدفقها عند مصب النهر . 
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 المائية  األنظمة البيئية

 لمياه العذبة األنظمة البيئية ل  :أوالً 

 البحيرات والبرك   -ب

 هي المسطحات المائية المستقرة ) الراكدة ( والمحصورة في اليابسة.  - تعريفها 

مها 
سا

أق
 

    : تقسيم البحيرات والبرك بناًء على األسس التالية -        
   1- تقسيم البحيرات والبرك بناًء  على توافر المو اد المغذية فيها. 
   2- تقسيم البحيرات والبرك بناًء  على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خالل سطح الماء.

 1- تقسيم البحيرات والبرك بناًء على توافر المواد المغذية فيها 

 : تقسم البحيرات والبرك بناًء على توافر المواد المغذية فيها إلى قسمين هما -
 ات والبرك حقيقي التغذي. البحير  -ك قليل التغذي.          بالبحيرات والبر   -أ  

 البحيرات والبرك  -أ
 قليل التغذي       

 بالمواد المغذية.   الفقيرةهي البحيرات والبرك   - تعريفها 

 خصائصها 

: تتميز البحيرات والبرك قليل التغذي بالخصائص التالية  -   
فقيرة بالمواد المغذية.  -1    

الجبال العالية.  توجد في  -2    
 قليل من المخلوقات الحية. ال فيها  يعيش  -3 

 البحيرات والبرك  -ب
 حقيقي التغذي       

هي البحيرات والبرك الغنية بالمواد المغذية.  -  تعريفها   

 خصائصها 

   :حقيقي التغذي بالخصائص التاليةتتميز البحيرات والبرك  - 
غنية بالمواد المغذية.  -1    

. على ارتفاعات منخفضة توجد -2    
.      المخلوقات الحيةمن   العديد  فيها عيش ي -3                   
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 األنظمة البيئية المائية 

 األنظمة البيئية للمياه العذبة  :أوالً 

 البحيرات والبرك   -ب

 أقسامها 
 

 2- تقسيم البحيرات والبرك بناءً  على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خالل سطح الماء  
 : إلى المناطق التالية  كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خالل سطح الماءم البحيرات والبرك بناًء على تقس -

 المنطقة العميقة.  -المنطقة المضيئة.          ج  -منطقة الشاطئ.          ب -أ  

 منطقة الشاطئ  -أ

 بحيرة القريبة من الساحل. هي المنطقة من البركة أو ال - تعريفها 

 ها خصائص
: تتميز منطقة الشاطئ بالخصائص التالية  -   
تصلها كمية وفيرة من األشعة الشمسية.  -1    

     .محتواها من األكسجين كبير  -2  

    خصائصها المضيئة   منطقةال -ب
: تتميز المنطقة المضيئة بالخصائص التالية -   

الشمسية.  تصلها كمية وفيرة من األشعة -1    
       .ن كبير محتواها من األكسجي -2  

المنطقة العميقة  -ج  خصائصها  

: تتميز المنطقة العميقة بالخصائص التالية  -   
تصلها كمية قليلة من األشعة الشمسية.  -1    

محتواها من األكسجين قليل.      -2    
يكون فيها الماء أكثر برودة.      -3    

 مالحظات 
   .(  والمنتجات الضوء  بسبب توفر  )  مرتفع بحيرة ذات معدل بناء ضوئيال من البركة أو والمنطقة المضيئة  الشاطئ منطقة * 

محتواها من األكسجين قليل (. مائها بارد و ألن ) محدودية عدد األنواع الحية التي تعيش في المنطقة العميقة  *   
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 األنظمة البيئية المائية 

 األنظمة البيئية المائية   مأقسا

 المائية االنتقالية األنظمة البيئية    :ثانياً 

 هي األنظمة البيئية المائية التي تكون مزيجًا من أثنين أو أكثر من البيئات المختلفة.  تعريفها 

 أمثلتها 
 : من األمثلة على األنظمة البيئية المائية االنتقالية اآلتي  -
 السبخات المالحة.  -ج               المصبات.   -ب     األراضي الرطبة.          -أ 

 األراضي الرطبة  -أ

 مناطق إسفنجية تضم نباتات متعفنة تدعم وجود العديد من المخلوقات الحية. هي  - تعريفها 

 خصائصها 
 : تتميز األراضي الرطبة بالخصائص التالية  - 

    ات.لمستنقعمن أشكالها السبخات وا -2          مشبعة بالماء.   -1  

   عبارة عن أراض  مشبعة بالماء تساعد على نمو النباتات المائية.  :عاتالمستنق * مالحظة

المصبات  -ب  

 هو نظام بيئي يتكون عندما يختلط ماء النهر العذب أو الجدول بماء المحيط المالح.   - تعريفها 

 خصائصها 

 : تتميز المصبات بالخصائص التالية -
   1- تعد من أكثر األنظمة البيئية تنوعًا وال يفوقها في التنوع سوى  الغابة االستوائية المطيرة والشعاب المرجانية .  

أماكن انتقالية ) حيث يتم االنتقال من الماء العذب إلى الماء المالح ومن اليابسة إلى البحر (.   -2    
-3   يعيش فيها الكثير من المخلوقات الحية.             

المالحة السبخات  -ج  

 خصائصها 

 : ات المالحة بالخصائص التالية تتميز السبخ -
   1- تعد أنظمة بيئية مائية انتقالية تشبه المصبات . 

   .أعشاب البحرو  الملوحة تتحمل التيالحشائش :منها  أنواع نباتية  تنمو فيها -2  

المحار.  –الربيان  : تعيش فيها أنواع مختلفة من الحيوانات منها -3     
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 ية المائية األنظمة البيئ 

 األنظمة البيئية المائية   أقسام

 البيئية البحرية  األنظمة :ثالثاً 

 أقسامها 
 : تقسم األنظمة البيئية البحرية إلى مناطق محددة ومميزة هي -
 والشعاب المرجانية.  المحيط الساحلي  -3    األنظمة البيئية للمحيط المفتوح.    -2    منطقة المد والجزر.     -1 

 . كوكب الماء تسمى األرض أحياناً  * مالحظة

 منطقة المد والجزر -1

 تعريفها 
 هو شريط ضيق يمتد على طول الشاطئ حيث يلتقي المحيط مع اليابسة وقد يكون مغمورًا بالماء أو غير مغمور وهو  -

 موطن لمجتمعات متغيرة باستمرار.      

 أقسامها
 : عمودية يعيش فيها مجتمعات حيوية متنوعة وهي مد والجزر إلى نطاقات ) مناطق (تقسم منطقة ال -

 نطاق ) منطقة ( المد المرتفع.   -نطاق ) منطقة ( الرذاذ.                       ب  -أ  
 نطاق ) منطقة ( المد المنخفض         -نطاق ) منطقة ( المد المتوسط.               د -ج  

 مالحظات

 منطقة المد والجزر.  الجزء العلوي من  منطقة الرذاذ ل تمث *
 الجزء السفلي من منطقة المد والجزر.  منطقة المد المنخفض تمثل  *
 .أقل مناطق المد والجزر ازدحامًا بالمخلوقات الحية  منطقة الرذاذ تعد  *
 .بالمخلوقات الحية  ازدحاماً ر  أكثر مناطق المد والجز   منطقة المد المنخفضتعد  *

 وح األنظمة البيئية للمحيط المفت -2

 أقسامها 
 : تقسم األنظمة البيئية للمحيط المفتوح إلى المناطق التالية -

 منطقة قاع المحيط.  -منطقة اللُّجة.          ج -المنطقة البحرية.          ب -أ    

 المنطقة البحرية  -أ

 أقسامها 

 طقة المظلمة. المن  -2نطقة الضوئية.          الم -1: تقسم المنطقة البحرية إلى منطقتين هما -
1- 

ئية 
ضو

 ال
قة

نط
الم

 
 هي منطقة مياه مفتوحة من المحيط يخترقها الضوء.  - تعريفها 

 خصائصها 

 : تتميز المنطقة الضوئية بالخصائص التالية  -
 تسمى بالمنطقة الضوئية الحقيقية.  -1
 عمق قلَّت كمية الضوء (. منطقة ضحلة تسمح بنفاذ ضوء الشمس ) كلما زاد ال -2
 م. 200د إلى عمق تمت -3

2- 
قة

نط
الم

 
مة 

ظل
الم

 

 منطقة في المحيط المفتوح ال يخترقها ضوء الشمس.  هي - تعريفها 

 خصائصها 

 
 

 : تتميز المنطقة المظلمة بالخصائص التالية  -
 ا عادًة بارد. الماء فيه  -3      دائمة الظالم. -2      الضوئية مباشرة.  ةتقع أسفل المنطق -1

 
 

 ات مالحظ
 .تستطيع المخلوقات الحية التي تعتمد على طاقة الضوء أن تعيش في المنطقة المظلمةال  *
 نتيجة االختالط بين أمواج المحيط الباردة )  تباين في بعض درجات الحرارة في المنطقة المظلمة من المنطقة البحرية *

 (.  مع الدافئة   
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 لمائية األنظمة البيئية ا 

 لمائية األنظمة البيئية ا  أقسام

 البيئية البحرية  األنظمة :ثالثاً 

 األنظمة البيئية للمحيط المفتوح  -2

   منطقة اللُّجة -ب

   .هي المنطقة األعمق واألبرد من المحيط المفتوح - تعريفها 

 خصائصها 

 : بالخصائص التالية اللُّجةمنطقة تتميز  -
 لمحيط. تعد المنطقة األعمق من ا -1
 .  الماء فيها بارد جداً  -2
 . الماء )   الفوهات الحرارية الموجودة في قاع المحيط وعند حواف الصفائح األرضية تنفث إليها كميات كبيرة من -3

 (.   معادن أخرى و   كبريتيد الهيدروجينو  الساخن       

 قاع المحيط منطقة -ج

 .أرضية المحيط طولمساحة على أكبر هي المنطقة التي تشكل   - تعريفها 

 خصائصها 

 : بالخصائص التالية قاع المحيطز منطقة تتمي -
 . تشكل المساحة األكبر على أرضية المحيط -1 
 . يقل تنوع المخلوقات الحية فيها كلما زاد عمقها باستثناء المناطق القريبة من الفوهات الحرارية -2 
 . درجة حرارتها تنخفض كلما زاد عمقها  -3 

 ساحلي والشعاب المرجانيةالمحيط ال -3

 ها خصائص
 : تتميز الشعاب المرجانية بالخصائص التالية -

 . المائية تعد الشعاب المرجانية األكثر تنوعًا بين األنظمة البيئية -1  
 . تشكل حواجز طبيعية على طول القارات تحمي الشواطئ من التعرية -2  

 التغيرات  
 البيئية

 : ت اآلتي تغيرات البيئية ومن هذه التغيراتتأثر الشعاب المرجانية بال  -
 التأثير المثال  البيئية   تالتغيرا

 تسبب موت الشعاب المرجانية.  - . زيادة الرسوبيات من أمواج تسونامي - االختالالت الطبيعية   -1
 الناتجة  االختالالت   -2

 اإلنسان   عن نشاط      
 تطوير األراضي وجمع الشعب المرجانية للحصول   -
 على كربونات الكالسيوم.    

لف الشعاب المرجانية وتدمرها.تت -       

 حيوان ال فقاري طري يعيش داخل تركيب يشبه الحجارة.  :المرجان * مالحظة
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 ديناميكية الجماعة الحيوية 

 خصائص الجماعة الحيوية   

    :تتصف الجماعة الحيوية بخصائص محددة هي -
              . معدل نمو الجماعة الحيوية -3مكان توزيع الجماعة الحيوية.           -2ة الحيوية.       كثافة الجماع -1  

   كثافة الجماعة الحيوية -1

 المخلوقات الحية لكل وحدة مساحة. هو عدد  - تعريفها 

 المثال 
 [   2م1لكل  3لقرب من الجاموس ) ] عدد طيور البلشون با الجاموس   كثافة الجماعة الحيوية لطائر البلشون مع -
 [ (.    صفراً م يكون  50طيور البلشون بعيدًا عن الجاموس بـ و ] عدد  

 مكان توزيع الجماعة الحيوية  -2

 شار أفراد الجماعة في منطقة محددة. هو نمط انت - تعريفه

 أنواعه

 : توجد ثالث أنواع لتوزيع الجماعة الحيوية هي -
 المثال  يوية أنواع توزيع الجماعة الح

 الّضّب .  - التوزيع المنتظم -1

 اإلبل.   - التوزيع التكتلي  -2

 طائر الخرشنة.  - التوزيع العشوائي  -3

   .ها الغذاء أحد العوامل األساسية التي تتحكم في نمط توزيع المخلوقات الحية جميعهايعد توافر الموارد ومن * مالحظة
 معدل نمو الجماعة الحيوية -3

 هو سرعة نمو جماعة حيوية محددة.  - ريفهتع

 شروط
 دراستها

 : يجب على علماء البيئة عند دراسة معدل نمو الجماعة معرفة اآلتي  -
 الهجرة الداخلية.   -4الهجرة الخارجية.          -3معدل الوفيات.         -2معدل المواليد.         -1 

 تعريفه  المصطلح 

 فترة زمنية محددة.  في الجماعة الحيوية ليد  مواعدد  - معدل مواليد   -1

 في فترة زمنية محددة.  الحيوية  الجماعة  عدد وفيات - معدل الوفيات  -2

 د الذين يغادرون الجماعة الحيوية ) انتقال األفراد خارج الجماعة الحيوية (. هو عدد األفرا - الهجرة الخارجية  -3

 لذين ينضمون إلى الجماعة الحيوية ) انتقال األفراد إلى الجماعة الحيوية (. هو عدد األفراد ا - الهجرة الداخلية  -4

 . نطقة محددةهو نمط انتشار أنواع الجماعة الحيوية في م: الحيوية  نطاق الجماعة * مالحظة

 
 
 
 
 
 
 

21 



 ديناميكية الجماعة الحيوية 

 الحيوية العوامل المحددة للجماعة   

   . عوامل تعتمد على الكثافة  -2.       عوامل ال تعتمد على الكثافة -1  :ددة للجماعة الحيوية هما يوجد نوعان من العوامل المح -

 عوامل ال تعتمد على الكثافة -1

 في البيئة ال يعتمد على عدد أفراد الجماعة الحيوية في وحدة المساحة.   هو أي عامل - تعريفها 

 أمثلتها 

   : د على الكثافة من العوامل الالحيوية ومن أمثلتها اآلتيعادة ما تكون العوامل التي ال تعتم -
 تغير اإلنسان لمعالم سطح األرض.       -الظواهر الطبيعية.          ب  -أ  

 عية الظواهر الطبي  -أ
 : ومنها التغيرات المناخيةمن الظواهر الطبيعية التي تعد عوامل ال تعتمد على الكثافة  -
    األعاصير.  -4الفيضانات.           -3          لجفاف.  ا  -2   الحرائق.      -1  
           .االرتفاع أو االنخفاض الشديد في درجات الحرارة -5  

 تغير اإلنسان   -ب
 لمعالم 

 سطح األرض       

 : اآلتي  الحيوية  الجماعة حجم إلى تحديد  قام بها اإلنسان لمعالم سطح األرض وأدت التغييرات التي  من -
    .بناء الحواجز المائية -3          .تحويل مسار الماء  -2               . ناء السدودب -1 
   .  التلوث   -5         .إدخال أنواع دخيلة  -4 
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 ديناميكية الجماعة الحيوية 

 الحيوية العوامل المحددة للجماعة   

 عوامل تعتمد على الكثافة  -2

   .عامل في البيئة  يعتمد على عدد أفراد الجماعة الحيوية في وحدة المساحة  هو أي - تعريفها 

 أمثلتها 

 ية ومن أمثلتها اآلتي: غالبًا ما تكون العوامل التي تعتمد على الكثافة من العوامل الحيو  -
 التنافس.  -د.        التطفل  -المرض.        ج  -االفتراس.       ب -أ 

س 
ناف

الت
 

 أسبابه 
 : ألسباب التي تؤدي إلى زيادة التنافس بين المخلوقات الحية اآلتي من ا -
 . قلة الموارد الطبيعية كالغذاء أو الحيز -2          .زيادة حجم الجماعة الحيوية -1 

 أنواعه 
 : يوجد نوعان من التنافس بين المخلوقات الحية هما -

            . افس بين أفراد نوعين مختلفينالتن  -2          .التنافس بين أفراد النوع الواحد -1  

 تأثيره 
 : أن التنافس بين المخلوقات الحية على الموارد الشحيحة يؤدي إلى اآلتي  -

 ة الحيوية نتيجة المجاعات.   انخفاض في كثافة الجماع -1 
        انتقال الجماعة الحيوية إلى مكان آخر للبحث عن موارد إضافية. -2 

 مالحظة
 .  ) نتيجة المجاعات (  كثافة الجماعة الحيوية س على الموارد الشحيحة يؤدي إلى انخفاضالتناف  *
   .ألطول فترة ممكنة العيش   على  طيع البيئة دعمه ومساعدتهالمختلفة تست  األنواع عدد من أفراد  أكبر   هو :القدرة االستيعابية *
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 ديناميكية الجماعة الحيوية 

 تكاثر أنماط ال 

 العوامل المؤثرة في عملية التكاثر 

   : من العوامل المؤثرة في عملية التكاثر اآلتي -
 طول دورة حياة المخلوق الحي.  -3         .لذي يبدأ فيه التكاثرالعمر ا -2       .     أعداد المواليد لكل دورة تكاثر -1  

 ي عملية التكاثر ف  ةف الجماعات الحيوية بناًء على العوامل المؤثر يتصن 

 :نوعين هما في عملية التكاثر إلى  ة تصنف الجماعات الحيوية بناًء  على العوامل المؤثر  -
   (.      r –استراتيجية معدل ) الجماعات حيوية تعتمد استراتيجية   -1  
 (.   k  –جماعات حيوية تعتمد استراتيجية القدرة االستيعابية) استراتيجية  -2  

 وجه 
 المقارنة 

   معدل  الستراتيجيه ا
 (  r –) استراتيجية 

 استراتيجية القدرة االستيعابية 
 (   k  –) استراتيجية 

 مخلوقاتها كبيرة الحجم.  -                         .مخلوقاتها صغيرة الحجم - المخلوقات  حجم -1

 .                        ة طويلدورة حياتها  -                         .دورة حياتها قصيرة - دورة الحياة  -2

                         تنتج أعداد قليلة من األفراد.  -  . تنتج أعداد كثيرة من األفراد - عدد األفراد  -3

 غاربالص  العناية -4
     واالعتناء األبناء تربية في  ال يبدل اآلباء اهتمامًا كبير -

 . بهم  
 بناء واالعتناء  األ يبدل اآلباء اهتمامًا كبير في تربية  -

 بهم.   

 األمثلة  -5
 . ذبابة الفاكهة -

 . الفئران -
 . الجراد -

 اإلنسان.  -
 الفيلة.  -
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 ) السكانية ( يةالجماعة البشر 

 علم السكان اإلحصائي ) الديموغرافيا (      
 . وتوزيعها وحركتها ومعدالت المواليد والوفياتالعلم الذي يختص بدراسة حجم الجماعات البشرية وكثافتها هو  - تعريفه 

     دور التقدم العلمي في الحفاظ على ثبات حجم الجماعات البشرية 

 من خالل اآلتي:  دور التقدم العلمي في الحفاظ على ثبات حجم الجماعات البشرية  يظهر -
 التطور في الزراعة وتربية الحيوانات أدى إلى زيادة مصادر الغذاء.  -1   
ن التقدم العلمي وصناعة الدواء فرصة بقاء اإلنسان وقّلل عدد الوفيات نتيجة المرض. -2       حسَّ

    أخطار تعرض اإلنسان آلثار المناخ. تحسين المساكن قّلل   -3   

      معدل نمو الجماعات السكانية   

أسباب  
 انخفاضه 

 : من أهم أسباب انخفاض معدل نمو الجماعات السكانية اآلتي -
     .األمراض ومنها مرض اإليدز  -ج                   . المجاعات -ب                  .الحروب -أ    

 مالحظات 
  * التحول السكاني: هو التغير في الجماعة من معدل والدات ووفيات عال  إلى معدل والدات ووفيات منخفض . 

 لعلمية والتي توفر لسكانها معيشة عالية.هي الدول المتقدمة في القدرات الصناعية وا:  الدول الصناعية  *
 .(اني ال يتساوى في الدول المختلفة ألن النمو السك)  السكانية   من السهل الوقوع في الخطأ عند تفسير نمو الجماعات *

 جماعة  صفري للنمو الال  

 تعريفه
 معدل الوفيات مع   ة الخارجيةمعدل المواليد والهجر هو أحد اتجاهات النمو السكاني الذي يحدث عندما يتساوى  -
 . والهجرة الداخلية   

 لهجرة الخارجية مع معدل الوفيات والهجرة الداخلية. يتساوى معدل المواليد وا  يحدث  النمو الصفري للجماعة عندما:  - حدوثه
   التركيب العمري 

 هو عدد الذكور وعدد اإلناث في كل من الفئات العمرية.  - تعريفه

 فئاته 

 : ثالث فئات عمرية للتركيب العمري هيتوجد   -
 وصفها  الفئات العمرية 

 عامًا (.  20عمر عدم القدرة على اإلنجاب ) قبل  - مرحلة ما قبل الخصوبة  -1

 عامًا (. 44إلى  20القدرة على اإلنجاب ) بين - مرحلة الخصوبة  -2

 عامًا (. 44يتجاوز عمره انخفاض القدرة على اإلنجاب ) عندما  - مرحلة ما بعد الخصوبة  -3
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