
 دورة النتيروجين 

النووي   واألحماض  البروتينات  األساسية:  اثنين من جزيئاته  في  النيتروجين  نجد  العضوية  الكائنات   في 

األول مسؤول عن مجموعة متنوعة من الوظائف ، من الهيكلية إلى النقل ؛ بينما األخيرة هي الجزيئات 

باإلضافة إلى ذلك ، فهو أحد مكونات    .عن تخزين المعلومات الجينية وترجمتها إلى بروتينات   المسؤولة

 .بعض الفيتامينات التي تعتبر عناصر حيوية لمسارات التمثيل الغذائي

      

 

 الخزانات

النيتروجين الرئيسي هو الغالف الجوي. في هذا الفضاء نجد أن    ٪ من الغازات الموجودة  78احتياطي 

على الرغم من أنه عنصر أساسي للكائنات الحية ، فال النباتات وال     N)2(.في الهواء هي غاز النيتروجين

ما يحدث مع ثاني أكسيد  ك  -الحيوانات لديها القدرة على استخراج هذا الغاز مباشرة من الغالف الجوي  

 .  الكربون ، على سبيل المثال

 مصادر النيتروجين القابلة لالستيعاب

لهذا السبب ، يجب تقديم النيتروجين كجزيء قابل لالستيعاب. أي أنه في شكله المختصر أو "الثابت".  

النترات  هو  ذلك  على  – (مثال 
3(NO األمونيا بعض  NH)3(.أو  مع  تكافلية  عالقة  تقيم  بكتيريا  هناك 

هذه النيتروجين  مركبات  في  تشترك  والغذاء  الحماية  مقابل  وفي  البقوليات(  )مثل  أنواع    .النباتات  تنتج 

أخرى من البكتيريا أيًضا األمونيا باستخدام األحماض األمينية والمركبات النيتروجينية األخرى التي يتم  

 .ت البيولوجية كركائزتخزينها في الجثث والنفايا



 كائنات تثبيت النيتروجين 

هناك مجموعتان رئيسيتان من المثبتات. يمكن لبعض البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة والفطريات  

الشعاعية أن تأخذ جزيء غاز النيتروجين وتضمينه مباشرة كجزء من بروتيناتها ، مما يؤدي إلى إطالق 

مجموعة أخرى من البكتيريا     .ammonification         العملية تسمىالفائض على شكل أمونيا. هذه  

الثانية  العملية  هذه  النتريت.  في  األمونيوم  أيون  أو  األمونيا  امتصاص  على  قادرة  التربة  في  تعيش  التي 

 .تسمى النترجة

 عمليات تثبيت النيتروجين غير البيولوجية 

الحرائق     أو  العواصف  مثل   ، النيتروجين  أكاسيد  إنتاج  على  قادرة  بيولوجية  غير  عمليات  أيًضا  هناك 

ينتج عنه مركب قابل لالستيعاب  النيتروجين مع األكسجين ، مما   .الكهربائية. في هذه األحداث ، يتحد 

 .يئية ، األرضية والمائيةتتميز عملية تثبيت النيتروجين بالبطء ، كونها خطوة مقيدة إلنتاجية النظم الب 

 دمج النيتروجين في الكائنات الحية

بمجرد أن تجد النباتات خزان النيتروجين في شكل قابل لالستيعاب )األمونيا والنترات( ، فإنها تدمجها  

في جزيئات بيولوجية مختلفة ، وهي: األحماض األمينية ، اللبنات األساسية للبروتينات ؛ احماض نووية؛  

عندما يتم دمج النترات في الخاليا النباتية ، يحدث تفاعل ويتم تقليله مرة أخرى إلى شكل   ينات. إلخالفيتام 

 .األمونيوم

تدور جزيئات النيتروجين عندما يتغذى المستهلك األساسي على النباتات ويدمج النيتروجين في أنسجته.   

المت الحية  الكائنات  أو  الحطام  آكلو  يستهلكها  أن  أيًضا  خالل  .حللةيمكن  النيتروجين  يتحرك   ، وهكذا 

إن البكتيريا  .السلسلة الغذائية بأكملها. يتم إطالق جزء كبير من النيتروجين مع النفايات والجثث المتحللة

التي تصنع الحياة في التربة وفي المسطحات المائية قادرة على أخذ هذا النيتروجين وتحويله مرة أخرى 

 .إلى مواد قابلة لالستيعاب 

 إنها ليست دورة مغلقة 

بعد هذا الوصف ، يبدو أن دورة النيتروجين مغلقة ومستديمة. ومع ذلك ، هذا فقط في لمحة. هناك العديد  

من العمليات التي تسبب فقدان النيتروجين ، مثل المحاصيل ، والتعرية ، ووجود حريق ، وتسرب المياه ، 

ريا التي تقود العملية. عندما توجد هذه البكتيريا في بيئة  سبب آخر يسمى نزع النتروجين وتسببه البكتي.إلخ

خالية من األكسجين ، فإنها تمتص النترات وتقلل منها ، وتطلقها مرة أخرى في الغالف الجوي كغاز. هذا 

 .الحدث شائع في التربة التي يكون تصريفها غير فعال

 التغييرات في دورة النيتروجين بفضل الوجود البشري



تهيمن مركبات النيتروجين التي يستخدمها اإلنسان على دورة النيتروجين. وتشمل هذه المركبات األسمدة  

والنترات  باألمونيا  الغنية  المسار  .االصطناعية  في  خلل  حدوث  في  النيتروجين  من  الفائض  هذا  تسبب 

من  اآلن  تعاني  ألنها  النباتية  المجتمعات  تغيير  في  سيما  ال   ، للمركب  هذه   الطبيعي  المفرط.  التسميد 

إيجابية   ليست  الغذائية  العناصر  في  الزيادة  أن  هي  الحدث  هذا  رسائل  إحدى  التخثث.  تسمى  الظاهرة 

ومن أخطر نتائج هذه الحقيقة تدمير مجتمعات الغابات والبحيرات واألنهار. نظًرا لعدم وجود توازن .دائًما

السائ األنواع  تسمى  التي   ، األنواع  بعض  فإن   ، يقلل  كاٍف  مما   ، البيئي  النظام  وتهيمن على  تتكاثر   ، دة 

 .التنوع

 دورة الفوسفور 

،   ATPاألنظمة البيولوجية ، يوجد الفوسفور في جزيئات تسمى "عمالت" الطاقة في الخلية ، مثل    في  

كما أنه موجود أيًضا في جزيئات الوراثة ، في كل من   .NADPوفي جزيئات نقل الطاقة األخرى ، مثل  

DNA    وRNA   الدهنية األغشية  تشكل  التي  الجزيئات  وفي  إنه    ،  ، حيث  هيكلية  أدواًرا  يلعب  أنه  كما 

العظام ذلك  في  بما   ، الفقاريات  لساللة  العظمية  الهياكل  في  النيتروجين  .  واالسنان   موجود  عكس  على 

المرتبطة   الصخور  هو  الرئيسي  خزانه  الجوي.  الغالف  في  حر  كغاز  الفوسفور  يوجد  ال   ، والكربون 

كما هو متوقع ، فإن عملية التخلص هذه بطيئة. لذلك ،    باألكسجين على شكل جزيئات تسمى الفوسفات.

 . يعتبر الفوسفور من العناصر الغذائية النادرة في الطبيعة



 

 

 الفسفور في الكائنات الحية  دمج

عندما تكون الظروف الجغرافية والمناخية مناسبة ، تبدأ الصخور في عملية تآكل أو تآكل. بفضل المطر    

المنتجة    ، الحية  الكائنات  من  أخرى  سلسلة  أو  النباتات  جذور  تمتصه  أن  ويمكن  الفوسفات  تخفيف  يبدأ 

بدًءا من هذه   األولية. الفوسفور في أنسجتها.  الكائنات الحية الضوئية مسؤولة عن دمج  هذه السلسلة من 

كل حلقة في السلسلة ، يتم إفراز في    الكائنات القاعدية ، يبدأ الفوسفور في العبور عبر المستويات الغذائية.

من   سلسلة  تمتص   ، الحيوانات  تموت  عندما  منه.  يتكونون  الذين  األفراد  بواسطة  الفوسفور  من  جزء 

  يمكن للفوسفات أن يأخذ مسارين: أن   البكتيريا الخاصة الفوسفور وتعيده إلى التربة على شكل فوسفات.

بواسطة   أخرى  مرة  امتصاصه  يبد   autotrophsيتم  حالته  أو  إلى  للعودة  الرواسب  في  تراكمه  أ 

الصخرية.ينتهي الفسفور الموجود في النظم البيئية للمحيطات أيًضا في رواسب هذه المسطحات المائية ،  

 ويمكن لسكانها امتصاص جزء منه.

 



 التغيرات في دورة الفسفور بسبب الوجود البشري 

الفو   دورة  على  الزراعية  وتقنياتهم  البشر  وجود  دورة  يؤثر  على  بها  يؤثر  التي  الطريقة  بنفس  سفور 

النيتروجين. ينتج عن استخدام األسمدة زيادة غير متناسبة في المغذيات ، مما يؤدي إلى زيادة المغذيات 

  75تشير التقديرات إلى أنه في السنوات الـ    في المنطقة ، مما يتسبب في اختالالت في تنوع مجتمعاتهم.

 الماضية ، تسببت صناعة األسمدة في ارتفاع تركيزات الفوسفور أربعة أضعاف تقريبًا. 

 لكبريت دورة ا

هي جزيئات بيولوجية تؤدي    A، واإلنزيم المساعد  NADPHاألحماض األمينية ، األمينات ،    بعض  

تتنوع خزانات الكبريت     الغذائي. تحتوي جميعها على الكبريت في بنيتهوظائف مختلفة في عملية التمثيل  

والصخور   والجو  األرضية  والبيئات  والمالحة(  )العذبة  المائية  المسطحات  ذلك  في  بما   ، كبير  بشكل 

 .( SO2والرواسب. يوجد بشكل أساسي على شكل ثاني أكسيد الكبريت )

 

 



 دمج الكبريت في الكائنات الحية 

من الخزانات ، تبدأ الكبريتات في الذوبان ويمكن للروابط األولى في السلسلة الغذائية أن تلتقطها كأيون.  

البروتينات. للدمج في  الكبريت جاهًزا  يكون  تفاعالت االختزال ،  يواصل    بعد  أن  يمكن  الدمج ،  بمجرد 

البكت  الحية.  الكائنات  موت  حتى   ، الغذائية  السلسلة  عبر  مروره  إطالق العنصر  عن  المسؤولة  هي  يريا 

 الكبريت المحاصر في الجثث والنفايات ، وإعادته إلى البيئة.

 دورة األكسجين 

بالنسبة للكائنات الحية ذات التنفس الهوائي واالختياري ، يمثل األكسجين متقبل اإللكترون في التفاعالت   

 ى الحصول على الطاقة.األيضية المشاركة في هذه العملية. لذلك ، من الضروري الحفاظ عل

 

 



 الخزانات

المنطقة طابع    لهذه  الجزيء  الكوكب. يعطي وجود هذا  أهم خزان لألكسجين على  الجوي  الغالف  يمثل 

 مؤكسد.

 دمج األكسجين في الكائنات الحية

التمثيل   كما هو الحال في دورة الكربون ،  التنفس الخلوي والتمثيل الضوئي مسارين هامين لعملية  يعد 

األرض. كوكب  على  األكسجين  مسار  ينظمان  األكسجين    الغذائي  الحيوانات  تأخذ   ، التنفس  عملية  في 

وتنتج ثاني أكسيد الكربون كمخلفات. يأتي األكسجين من عملية التمثيل الغذائي للنباتات ، والتي بدورها  

 تضمن ثاني أكسيد الكربون واستخدامها كركائز للتفاعالت المستقبلية.يمكن أن ت

 الدورة الرسوبية 

الرسوبية،    الصخور  للتحّول من وإلى  األتربة  بها  تمر  بأنها ظاهرة جيولوجية  الرسوبية  الدورة   تعرف 

وتعرف الصخور الرسوبية بأنها نوع من أنواع الصخور التي تكونت بفعل ترسب التراب الطيني المنتقل 

بعدّة صفات،  تمتاز  إلى أن هذه الصخور  من اإلشارة  بدّ  نسبياً، وال  الماء عبر أزمنة طويلة  عن طريق 

 حل تكون الصخور. سنذكرمرامنها اللون الفاتح، ووجودها على شكل طبقات مرتبة حسب األقدم، حيث 

 مراحل الدورة الرسوبية  

(؛ تعرف التجوية بأنها مجموعة من العمليات الجيولوجية الفيزيائية  Weatheringتسمى ) مرحلة التجوية

الصخور،  خصائص  تغيير  إلى  وتؤدي  األرض،  سطح  على  أساساً  تحدث  التي  والحيوية،  والكيميائية 

ف الحيوي، والغازي، والمائي، وال بد من اإلشارة إلى أن هذه  والفلزات، بشكٍل كلي، نتيجة تأثيرات الغال

 المرحلة تمر بثالث عمليات، هي: 

• ( الفيزيائية:  أو  الميكانيكية  حدوث  Physical or mechanical weatheringالتجوية  أي   )

نقص في حجم الصخور، وتفتيتها لكن دون إحداث تغيير على تركيبها الكيميائي، وعادة ما يكون  

لتفتيت نتيجة عدة عوامل منها، التغيرات الحرارية، فاختالف درجة الحرارة في الليل عنها  هذا ا



في الصخور وبالتالي تزيد احتمالية تفتتها، أو بسبب ظاهرة  ثم تمدداً  النهار، يحدث انكماشاً  في 

اه بين  تجوية األمالح المتبلرة التي تضعف الصخور وتجهدها، وبالتالي تفتتها، أو بسبب تجمد المي

الصخور أو في المسامات، أو بسبب شكل الفتات في المرحلة األولية، حيث يكون ذا زوايا ثم مع  

 استمرار عملية التجوية يصبح مستديراً. 

• ( الكيميائيه:  في Chemical weatheringالتجوية  الصخور  لها  تتعرض  التي  التأثيرات  إّن   )

رات التي تتعرض لها في التجوية الفيزيائية، حيث  عملية التجوية الكيميائية أعلى بكثير من التأثي

تغير   نتيجة  سواء  جديدة  معادن  لتكوين  يؤدي  مما  المعادن،  في  تحلالً  العملية  هذه  في  يحدث 

المعادن المكونة أم نتيجة إزاحتها كلياً، ومن الجدير بالذكر أن هذه المعادن تشكل داعماً لحبيبات 

 ت.الطين، لتوفيرها الكوارتز والكالساي

• ( الحيوية:  تغيٍر  Biological weatheringالتجوية  إلى حدوث  الكيمائية  التجوية  تغير  يؤدي   )

وتحللها، النباتات،  نمو  بسبب  التربة  دبال  يتكون  كما  التربة،  تكوين  يعمل على  وبالتالي    واضحٍ 

 تفاعلها مع األجزاء المعدنية المكونة للصخور.

 مرحلة التعرية 

( تستمر هذه المرحلة آالف وماليين السنين، إال أن التدخل البشري بإمكانه تسريعها،  Erosionتسمى )  

كما تعد عمليةً طبيعيةً تؤدي إلى انفصال في التربة أو الصخور عن سطح األرض، ومن ثم انتقالها إلى 

إلى مك تتعرض  بحيث  والنقل،  والتآكل،  التجوية،  هي  عمليات،  ثالث  المرحلة ضمن  هذه  وتتم  آخر،  اٍن 

عوامل عديدة، منها: المياه، واختالف درجات الحرارة، والهواء، والرياح، والجاذبيه، وغيرها، وال بد من  

ت  في  تساهم  إنّها  حيث  المرحلة،  هذه  من  اإلنسان  استفادة  إمكانية  إلى  الصخور  اإلشارة  من  تربة  وفير 

 المفتتة. 

 مرحلة الحت وعمليات النقل 

  ( بالرياح  النقل  مثل  الصخري،  الفتات  نقل  خاللها  من  يتم  التي  الطرق  من  العديد   Aeolianهناك 

transport ( أو باألنهار ،)Fluvial transport( أو بالجليد ،)Glacial transport أو بالمد والجذر ،)

(Tidal transportأو  ،)  ( )Marine transportبالبحار  للشواطئ  موازي  نقل  أو   ،)Shoreline 

transport ( أو نقل بالجاذبيه ،)Gravity transport،)    وال بد من اإلشارة إلى أن الحبيبات تختلف عن

بعضها بناًء على طول المسافة أو قصرها، حيث إن الحبيبات المنقولة عبر مسافاٍت بعيدة تكون مستديرة  

والبري،   السحق،  عمليات  إلى  االختالف  هذا  ويعود  قريبة،  مسافات  بالمنقولة  مقارنةً  وصغيرةً  أكثر 

 طدام الحبيبات ببعضها.والتفتيت، والتكسير، وذلك الص

يتم فيها نقل نواتج الحت، إلى أماكن يحدث فيها الترسب، مثل األنهار، أو البحيرات، أو   :مرحلة الترسب  

 البحار، بحيث يترسب الفتات على هيئة طبقات.  



تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة الترسب، حيث إنه نتيجة تراكم الرواسب، يزداد السمك،    :مرحلة التصخر  

وبالتالي مم العمق،  إلى زيادة  يؤدي  القديمة، مما  الرواسب  الحديثة على  الرواسب  لزيادة ضغط  يؤدي  ا 

زيادة درجة الحرارة، والضغط مما يؤدي إلى طرد الماء منها بشكٍل تدريجي، بحيث يتحول الوحل إلى  

 إسمنت، مما يؤدي لتماسك الرواسب وبالتالي الحصول على الصخور المتماسكة.  

التصنيف  عملية   أو  مياه عالية    : الفرز  مثل  كبيرة،  بفعل طاقة  باالستعانة  الكبيرة  الحبيبات  نقل  يتم  فيها 

السرعة، وال بد من اإلشارة إلى تدرج االنتقال من حبيبات ذائبة إلى طين، ثم إلى حبيات رملية، بعضها  

القاع، وال بدّ من اإلشارة إلى جودة الص خور وردائتها تعتمد على يستمر بالدحرجة والباقي يغوص في 

 وجود أو عدم وجود أكثر من صنف من الحبوب في الصخرة الواحدة.

 

 

 

 

 

 


