
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ٌْنَا دمحم  اللهم ّصِل وَسلّْم َعلِۓ نَبِ
 الكائنات الحٌة وعاللاتها المتبادلة

 علم البٌئة

كل كائن حى بغض النظر عن مكان معٌشته ٌعتمد على مكونات غٌر حٌه موجودة فى بٌئته 

مصدر غذاء للعدٌد من وكائنات حٌه اخرى تعٌش فى نفس البٌئة فمثل النباتات الخضراء توفر 

 الكائنات الحٌة فالحٌوانات التى تتغذى على النباتات توفر اٌضا مصدر غذاء لحٌوانات اخرى

فال تتولف التفاعالت بٌن الكائنات الحٌة وترابطها بعضها مع بعض من جهة ومع بٌئاتها من 

ل البٌئات سواء جهة اخرى، على بٌئة معٌنة، اذ ان نوع االعتماد المتبادل نفسه  ٌحدث فى ك

فعلم البٌئة: هو فرع متخصص من   كانت صحراء او غابات او سهول مغطاه بالحشائش

فان هذه الدراسة  .العلوم ٌدرس العاللات المتبادلة بٌن الكائنات الحٌة وتفاعالتها مع بٌئاتها

ى لٌست جدٌدة بمد استخدم العالم ارسنت هٌجل مصطلح علم البٌئة فمن مثل هذا العالم ٌسم

بالعالم البٌئ فهو ٌعتمد على المالحظة واجراء التجارب وتصمٌم النماذج باستخدام االدوات 

المختلفة والطرق المتنوعة مثل االختبارات على الكائنات الحٌة فى بٌئاتها ولد تمدم نتائج هذه 

ب الفحوصات دلٌال على السبب الذى ٌجعل الكائنات الحٌة لادرة على العٌش فى المٌاة او سب

 موتها هو شرب المٌاة فٌرالب علماء البٌئة هذه الكائنات لكى ٌفهم التفاعالت المتبادلة بٌنها .

ٌموموا العلماء بنماذج علمٌة للسٌطرة على عدد من المتغٌرات الموجودة، وٌجرى إدخال 

 المتغٌرات الجدٌدة تدرٌجٌا حتى ٌفهم اثر كل متغٌر بصورة والٌة .

 الغالف الجوى

من الكرة االرضٌة كلمة )حٌوى( تعنى الحٌاة و)الغالف( اى شكل ،هو الجزء الذى ٌدعم الحٌاة

هندسى ٌشبه الكرة فالمعنى الحرفى لكلمة الغالف الجوى هو "كرة الحٌاة" فٌشكل الغالف 

الحٌوى طبمة رلٌمة حول االرض تمتد لعدة كٌلومترات فوق سطحها فى الغالف الجوى ولعده 

كٌلومترات تحت سطح المحٌط لتصل الى الفوهات الحرارٌة فى اعماق المحٌط فالغالف 

فعن التنوع الهائل فى  الحٌوى ٌشمل كتل من الٌابسة والمسطحات المائٌة العذبة والمالحة.

الغالف الحٌوى لالرض نجد ان الكائنات الحٌة المتنوعة تعٌش فى مناطك مثل الغابات 

الموالع المتنوعة فى الغالف  ى وصوال الى الشعاب المرجانٌة .المطٌرة مرورا بالصحار

الحٌوى تحتوى على الكائنات الحٌه المادرة على العٌش فى الظروف الفرٌدة الموجودة فى 

بٌئتها فعلماء البٌئة ٌعملوا على دراسة هذه الكائنات ووسائل تكٌفها والعوامل الموجودة فى 

ٌن كبٌرتٌن وهم العوامل الحٌة والعوامل غٌر الحٌة.تكٌفها بٌئتها فهذه العوامل تنمسم لموجعت

والعوامل الموجودة فى بٌئتها فهذه العوامل تنمسم لموجعتٌن كبٌرتٌن وهم العوامل الحٌة 

 .والعوامل غٌر الحٌة
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 مستوٌات التنظٌم

بزٌادة ان العلماء ٌبحثون عن مستوٌات مختلفة من التنظٌم النها تزداد تعمٌدا 

 :اعداد الكائنات الحٌة وزٌادة التفاعالت بٌنها وتضم مستوٌات التنظٌم

 الكائن الحً- 

 الجماعة االحٌائٌة- 

 المجتمع االحٌائً- 

 النظام البٌئً- 

 اإلللٌم االحٌائً- 

 الغالف الحٌوي- 

 العوامل الحٌوٌة والغٌر الحٌوٌة 

 

العوامل الحٌوٌة : هً العوامل الحٌة فً بٌئة كائن 

 حً ما

لتً تشمل العوامل الحٌوٌة جمٌع الكائنات الحٌة ا

 تعٌش ف المٌاه

ٌمثل الحٌوانات المهاجرة كالطٌور عوامل حٌوٌة 

 اٌضا

ٌعد التفاعالت بٌن الكائنات الحٌة مهمة للحفاظ على 

 سالمة االنواع فً المولع الجغرافً

 مثال

ٌحتاج الحٌوان الى افراد اخرى من نوعه لكً ٌتكاثر 

كما ٌعتمد على كائنات حٌة اخرى للحصول على 

 ٌة اخرىحالغذاء وهو اصال ٌشكل غذاءاً لكائنات 

العوامل غٌر الحٌوٌة : هً العوامل غٌر الحٌة فً بٌئة 

 كائن حً ما

العوامل درجة الحرارة/التٌارات الهوائٌة او ٌشمل هذه 

المائٌة/ضوء الشمس/نوع التربة/الهطول/المغذٌات 

 المتوافرة

 وهً تعتمد على بماء الكائنات الحٌة على لٌد الحٌاة

 تكٌف العوامل غٌر الحٌوٌة

اذا انتمل كائن حً الى مولع اخر ٌضم مجموعة مختلفة 

ٌموت اذا لم  من العوامل غٌر الحٌوٌة من المحتمل ان

 ٌستطع التكٌف مع البٌئة

 مثال

فً  اذا تم زرعهنبات اخضر ٌنمو فً مستنمعٌة  اخذنااذا 

صحراء جافة فمن المحتمل ان ٌموت النه لم ٌتمكن من 

 التكٌف مع البٌئة
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الكائنات الحٌة والجماعات االحٌائٌة والمجتمعات االحٌائٌة: ٌعد الكائن الحً من 

 ابسط مستوٌات التنظٌم

فً عٌنه فً افراد نوع واحد من الكائنات الحٌة الذٌن ٌتشاركون المولع الجغرا

 الولت نفسه هو الجماعة االحٌائٌة

فٌمثل سرب االسمان جماعة احٌائٌة من الكائنات الحٌة التى تتنافس مع بعضها 

على الموارد نفسها، اذا كانت هذه الموارد كافٌة تتمكن الجماعة االحٌائٌة من 

 .النمو عددٌا

عندما تنمو الجماعة مثل   توجد عدة عوامل تمنع الجماعة االحٌائٌة من توسعها

االحٌائٌة بشكل زائد مما ٌجعل الموارد غٌر لادره على دعمه فبالتالى ٌنمص حجم 

 .الجماعة االحٌائٌة ثم ٌمل عدد االفراد التى ٌتم دعمها بواسطة هذه الموارد

هو عبارة عن مجموعة من الجماعات االحٌائٌة التى تتفاعل   :المجتمع االحٌائى

 .مع بعضها البعض

هو عبارة عن المجتمع االحٌائً تضاف الٌة عوامل غٌر حٌوٌة :  النظام البٌئً

ٌحتوى النظام البٌئً على تجمعات من الكائنات الحٌة اكبر من  تؤتر فٌه.

الموجودة فى المجتمع االحٌائً و ٌوضح الشكل نظام بٌئً كبٌر الحجم اال ان 

ض االسمان والبرن النظام البٌئً لد ٌنطوى على مساحات ضغٌرة مثل احوا

 .الصغٌرة، وٌتمٌز النظام البٌئً بانه ٌحتوى على حدود مرنه بعض الشئ

هو عبارة عن مجموعة كبٌرة من االنظمة البٌئٌة وتحتوى على  :االللٌم االحٌائً

، توجد الالٌم نهرٌة كما موضحة فالشكل. انواع عدٌدة من المجتمعات االحٌائٌة

 .تكون الغالف الحٌوىعند اتحاد االلالٌم مع بعضها 

 *:بمعنى ان مستوٌات التنظٌم كاالتى*

الكائن الحى ٌتبعه تنظٌم متزاٌد ٌمثل فى الجماعة االحٌائٌة ثم المجتمع االحٌائً ثم 

 النظام البٌئً وبعده االللٌم ثم اخٌرا عند اتحاده ٌتكون الغالف الحٌوى
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 التفاعالت فً النظام البٌئً

 للكائنات الحٌةٌعد التفاعالت بٌن الكائنات الحٌة مهمة فً النظام البٌئً حٌث ٌزٌد من المجتمع االحٌائً 

ستجد ان مجتمعا احٌائٌا من الطٌور المختلفة ٌستخدم الحشرات التً تعٌش فً ( 1الشكل )اذا نظرت الى 

 االوراق فً حٌن تستخدم انواع اخرى مثل لطع اللحاء كمواد لبناء االعشاش

 ٌزداد فرصة بماء الطٌور النها تستخدم موارد مختلفة

 موطن بٌئً اٌضا( 1 الشكل) ٌبٌن

 الموطن البٌئً هو المساحة التً ٌعٌش فٌها الكائن الحً

 اذا انتمل الكائن الحً من شجرة الى اخرى فسٌصبح الموطن البٌئً عبارة عن مجموعه من هذه االشجار

 ال تمتصر الكائنات الحٌة على الموطن البٌئً فمط بل لها مولعا مالئما

 بٌته المولع المالئم : هو دور الكائن الحً او موضعه فً

 ٌمكن وصفه بمكان عٌشته و الحرارة و الرطوبة او تبعا لظروف التزاوج او التكاثر المناسبة

 التفاعالت فً المجتمع االحٌائً

تشمل التفاعالت التنافس على االحتٌاجات االساسٌة كالغذاء والماؤى ووجود شرٌن التزاوج باالضافة الى 

 زمة لبمائهاالعاللات المتبادلة بٌن الكائنات الحٌة الال

 التنافس

نفسه والموارد الضرورٌة الستمرار ٌحدث التنافس عندما ٌستخدم اكثر من كائن حً موردا واحدا فً الولت 

 الحٌاة ولد تشمل الغذاء والماء والموطن البٌئً والضوء

 مثال

تتنافس الكائنات الحٌة الموٌة مع عندما ٌندر وجود الماء لدى العدٌد من الكائنات الحٌة ( 2 الشكل)شاهد 

 الكائنات الحٌة الضعٌمة من اجل البماء على لٌد الحٌاة وعادة ٌعٌش المري وٌموت الضعٌف

 واحٌانا عندما ٌتوافر المٌاه تتشارن الكائنات الحٌة كلها الموارد ذاتها وال ٌكون التنافس شدٌدا

 االفتراس

 ٌحصل العدٌد من الكائنات الحٌة على غذاء عن طرٌك اكل كائنات حٌة اخرى 

 ٌسمى التهام كائن حً لكائن حً اخر للحصول على الغذاء باالفتراس 

 ٌسمى الكائن الذي ٌلتهم كائنا اخر مفترسا اما الكائن الذي ٌتم التهامه فرٌسة 

 مثال/ عاللة تسمى االفتراس بٌن المط والطائر فان المط هو المفترس اما الطائر هو الفرٌسة 

ان عاللة االفتراس موجودة اٌضا عند الحشرات فحشرة الدعسولة وحشرة السرعوف مثاالن على الحشرات 

لمكافحة  والبعض منهم ٌسمى بالحشرات المفٌدة حٌث ٌستخدمها مزارعوا الفواكة والخضروتالمفترسة 

 الحشرات الضارة بدال من المبٌدات الحشرٌة 

لٌست الحٌوانات هً الكائنات الوحٌدة المفترسة فنبات اكل الحشرات)فٌنوس( ٌحور اوراله لتكون مصائد 

صغٌرة للحشرات وهو ٌفرز مادة حلوة لجزة لجذب الحشرات وعندما تصبح الحشرة على الورلة ٌغلك علٌها 

 ثم ٌفرز مادة ٌهضم الحشرة على مدى عدة اٌام 

 

  1الشكل

 2الشكل 
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 عاللات التكافل

 تستمر حٌاة بعض االنواع نتٌجة العاللات التً تكونها مع انواع اخرى

 تسمى العاللة الوثٌمة التً ٌعٌش فٌها نوعان او اكثر بالتكافل  

 وهنان ثالثة انواع مختلفة من عاللات التكافل وهم: تبادل منفعة / التعاٌش / التطفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتمنى لكم النجاح والتوفٌك

 التطفل:

هو العاللة التً ٌستفٌد منها كائن حً بٌنما 

 ٌتضرر االخر

ٌوضح دٌدان الملب الموجود فً الشكل مدى 

 الضرر الذي ٌمكن ان تسببه الطفٌلٌات

دٌدان الملب ال تمتل عائلها لكنها لد تتضره او 

 تضعفه

فً عاللة التطفل اذا مات العائل ٌموت الطفٌل 

 لم ٌجد عائال اخر ٌتطفل علٌه اٌضا اذا

 من انواع التطفل االخرى تطفل الحضانة

ٌمثل طائر االبمار بنً الراس تطفل حضانة ألنه 

 ٌعتمد على انواع الطٌور االخرى

فتضع انثى طائر االبمار بنً الراس بٌضها 

وتتركه فً عش طائر اخر كما ٌموم الطائر 

 االبمارالعائل بحضن البٌض وتغذٌة صغار طائر 

 :التعاٌش

راجع الشكل فكر هذه المرة فً عاللة 

 بٌن االشنات والشجرة

تستفٌد االشنات من خالل تعرضها 

للضوء الشمس بحٌث ال ٌوثر على 

 وٌسمى هذا النوع بالتعاٌش الشجرة

التعاٌش هو عاللة ٌستفٌد فٌها احد 

الكائنات الحٌة بٌنما ال ٌستفٌد الكائن 

 االخر وال ٌتضرر

 :تبادل المنفعة

ٌطلك على العاللة بٌن اثنٌن او اكثر 

من الكائنات الحٌة التً تعٌش معا 

وتستفٌد كل منها من األخرى بالتبادل 

 المنفعة

تً فً الشكل مثاال تعرض االشنات ال

على عاللة تبادل المنفعة بٌن 

 الفطرٌات والطحالب

وتوفر االشجار موطنا بٌئٌا لألشنات 

فمط مما ٌساعدها الحصول على 

ضوء الشمس وتوفر الطحالب الغذاء 

للفطرٌات وتوفر الفطرٌات الموطن 

 البٌئً للطحالب

ان ارتباط كال الكائنات باآلخر ٌوفر 

الغذاء  لهم حاجتٌن اساسٌتٌن

 والماؤى
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