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  Ecologyعلم البيئه 
 Logosومعشاىا البيت او مكان الػجػد و  oikosوىػ مرصمح مغ كمسة اغخيقيو مذتقو مغ 

وىػ لمجاللو عمى دراسة العالقو السػجػدة  Oekologyeومعشاىا دراسة او عمع واستخجم السرصمح 
اتفق العمساء عمى . ولقج بيغ الكائشات الحية مغ جية وبيشيا وبيغ السحيط الخارجي مغ جية اخخى 

لمجاللة عمى العمع السيتع بجراسة العالقو بيغ الكائغ الحي والسحيط  Ecologyاستخجام السرصمح 
 الخارجي .

, تالىا العجيج مغ العمساء العخب   1866يعج العالع ارندت هيكل اول مغ عخف عمع البيئو عام  
بق عسميا عمع البيئو في الصب , كحلظ اىتع كانػا كتبػا في عمع البيئو ومشيع الجاحظ والخازي والحي ش

كارلػس ليشيػس وجارلذ دارون بجراسة عالقو الكائغ الحي بسحيصو الخارجي وكتب االول عغ 
العالقو بيغ البيئو والترشيف في حيغ شػر العالع الثاني نطخيتو حػل التصػر السختبط جدئيا الخارجي 

بيئو واستجابو الكائشات الحية السختمفو االشكال ليحه الزغػط الباالنتخاب الصبيعي بسجيات تأثيخات 
 التاثيخات لزسان البقاء في الشياية عغ شخيق التكيفات الستشػعو .

 
  Ecosystemالبيئي  النظام

 abiotic environmentالػحجه الصبيعيو السؤلفو مغ السحيط البيئي الآلأحيائي ىػالشطام البيئي 
, اذ يؤدي التفاعل وتبادل السػاد فيسا بيشيا الى  biotic environmentوالسحيط البيئي االحيائي 

, ومغ االنطسو  Ecological balanceانجاز نػع مغ االستقخار والتػازن الحي ندسيو التػازن البيئي 
 البيئيو مثال بحيخة او بخكو او بقعو في غابة او جحع شجخة متعفغ .

 
اع الكائشات الحية , اما السكػنات غيخ الحيو فتذسل تذسل مكػنات الشطام البيئي الحية جسيع انػ 

جسيع العػامل البيئيو مغ ضػء وحخاره وضغط وجاذبيو ورشػبو وعػامل التخبو والسختكدات والسػاد 
 العزػيو وغيخىا .

 
تعير جسيع الكائشات الحية اما في الساء او اليػاء او في التخبو  Ecosystemsاالنظمه البيئيه 

لحياة في كل وسط مغ ىحه االوساط , ىشالظ نباتات كثيخة تعير في وسصيغ وتختمف ضخوف ا
مختمفيغ فقج تكػن جحورىا في الساء او التخبو في حيغ يكػن الداق واالوراق في اليػاء , ولقج 
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تخررت االجداء السختمفو مغ ىحه الشباتات لمسعيذو في وسط وجػدىا . ومغ الحيػانات كألحذخات 
)الصػر اليخقي ( في الساء والجدء االخخ )الصػر البالغ ( في اليػاء مغ حياتيا  مثال ما تقتزي جدء

او عمى اليابدو )فػق وتحت التخبو (. كحلظ ىشالظ حيػانات تتخك وسصيا لفتخة شػيمو او قريخة 
لالنتقال الى وسط اخخ كسا ىػ الحال عشج غػص االندان الى اعساق السياه او تغييخ مػاصفات 

ػغخافيو او السشاخيو لفتخات مشتطسو كسا ىػ الحال في ىجخة العجيج مغ انػاع االسساك الػسط الصػب
والصيػر والمبائغ , ىشاك عػامل بيئيو عجيجه تتحكع في الػسط الحي تعير فيو الكائشات الحيو ولقج 

 , وسشذيخ ىشا الى اىسيا  : كان ليحه العػامل دورا ميسا في العسميو التصػريو
 

  waterالماء 
يعتبخ الساء مغ ضخوريات الحياة ولقج نذأت ابدط انػاع الحياة في الساء ثع تصػرت الكائشات السائيو 
وانتقل قدع مشيا الى اليابدو بذكل مؤقت او دائع , حيث ان اكثخ العسميات الحيػيو التي تحجث داخل 

ت واالخراب ومكػنات الجدع الحي اليسكغ ان تتع اال في وسط مائي ومشيا فعل االنديسات واليخمػنا
 العسميو االيزيو وغيخىا .

ان الحيػانات التي بقت في الساء تكيفت لمسعيذو في ىحا الػسط وشػرت اعزاء مختمفو لمحخكو في 
الساء مثل االىالب واالسػط في الحيػانات االبتجائيو والدعانف في االسساك . كسا ان الحيتان 

تربح متكيفو لمسعيذو في الساء فالجدع اصبح لواالسساك قج شػرت ايزا اجداء مغ جدسيا 
شػربيجي الذكل لديادة الدخعو والجدع مغصى مغ الخارج بالجمج الصخي والحخاشف الحاويو عمى 

 افخازات تجعميا سخيعة االندالق في الساء .
اما الحيػانات التي عمى اليابدو فيي تكيفت لمسعيذو في ىحا الػسط فالبخمائيات اصبحت ذات جدع 

ب واممذ لكي تتع عسمية التبادل الغازي جدئيا عغ شخيق الجمج ولكي تربح عسمية الدباحو في رش
الساء اسخع واسيل اما الحيػانات االخخى التي اصبح ليا جمج سسيظ كالدواحف والصيػر والمبائغ 

 ان تػاجو الحياة عمى اليابدو .فقج ضسشت بيحا الجمج وكثيخ مغ الحذخات 
 

  il and air soالتربه والههاء 
 والصيغ , ويتكػن ىحا الخميط نتيجة : تتخكب التخبو مغ حبيبات معجنيو وىي خميط مغ الدمكا 

 تفكظ وتحمل الرخػر . -1
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 مغ الغخيغ الحي تجمبو االنيار او يحسل بػاسصة الخياح . -2

 مػءة تتخمل جديئات التخبو فخاغات تكػن حػالي ثمث او نرف حجع التخبو وتكػن ىحه الفخاغات مس    
يذكل السرجر الخئيدي الحتياجات الشبات مغ الساء بالساء واليػاء , ان الساء السػجػد في ىحه الفخاغات 

 والكثيخ مغ االمالح الحائبو التي تدتفيج مشيا الكائشات الحية . 
تؤثخ الشباتات عمى تخاكيب وشبيعة التخبو التي تعير فييا حيث تقػم الجحور بتفتيت التخبو وامتراص 

ولكغ الشباتات مغ جية اخخى تقػم بأغشاء التخبو بالسػاد العزػيو بعج مػت ىحه االمالح السعجنيو فييا 
)تغييخ مػاصفاتيا الفيديائيو والكيسائيو(  الظ تأثيخ سمبي لمشبات عمى التخبوالشباتات وتفدخيا . اذن فيش

جدا بسحتػياتيا العزػيو ( مغ جية مغ جية وتأثيخ ايجابي )اعادة العشاصخ السفقػدة وانحشاء التخبو مج
 اخخى .

 
  Lightالضهء 

تعتبخ الذسذ السرجر الخئيدي لمزػء وتؤثخ شجتو وشػل الفتخه الزػئيو تأثيخ مباشخا وغيخ مباشخ 
عمى جسيع االحياء ,ويمعب الزػء دورا ميسا في عسمية التخكيب الزػئي لمشباتات كسا ويؤثخ عمى 

وعمى عجد ومػقع البالستيجات الخزخاء وغمق وفتح الثغػر وعسمية  عسمية تخكيب االصباغ الشباتيو
تأثيخ كبيخ عمى لمزػء الشتح . ان عسمية تدىيخ الشباتات ىي االخخى تتأثخ بصػل الفتخة الزػئيو . 

بل تعتسج ايزا عمى دورات حياة الشباتات والحيػانات اذ ال تعتسج ىحه الجورات عمى شجة الزػء فقط 
 كسية الزػء وشػل الفتخه الزػئيو فتخة االضاءة اليػميو .االختالفات في 

 
 
 

  Temperatureدرجة الحرارة 

تعج درجة الحخارة عامل ميع في تحجيج اشكال وانتذار الشباتات والحيػانات عمى سصح االرض وفي 
لسعتجلو معجل سخعو فعاليتيا الحيػيو , وليحا نجج الشباتات والحيػانات مقدسو ضسغ السشاشق الحاره وا

وان مجى درجة الحخارة في مشصقة ما والباردة كسا ان لمحخارة تأثيخ عمى سمػك والػان الكثيخ مغ االحياء 
 وتغييخاتيا اليػميو والفرميو تأثيخا مباشخا عمى مػت او بقاء اي كائغ حي عمى قيج الحياة .
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  Biotic environmentالمحيط االحيائي 

الي كائغ حي جسيع االحياء التي تؤثخ عميو ويؤثخ فييا وىحه االحياء يذسل السحيط البيئي االحيائي 
تتفاعل مع بعزيا البعس برػره مباشخة وغيخ مباشخة , يتكػن السجتسع االحيائي مغ مجسػعو مغ 

ػم ويقاالفخاد تشتسي الى انػاع مختمفة مغ الكائشات الحية وكل يحتل جدء مغ السحيط االحيائي البيئي 
تذكل افخاد الشػع الػاحج مايدسى العذيخة او السجسػعو الدكانيو بجور معيغ بالشدبو لبقيو االنػاع . 

population   ويدسى الػسط البيئي الحي يعير فيو الكائغ الحي بالسػشغ ,Habitat . 
 

 العالقة بين افراد النهع الهاحد 
عالية التشطيع يكػن اليجف مشيا ضسان اجتساعيو  تشطع العجيج مغ الحيػانات الالفقخيو والفقخيو انطسو

الذخائح الفائجة لجسيع افخاد السجستع االحيائي لتمظ السجسػعو الحيػانيو ولكغ بجرجات مختمفة بأختالف 
 .السختمفة لمسجتسع االحيائي 

 
 العالقة بين االنهاع المختلفة 

لفخد او الشػع او لمسجسػعو تكػن مفيجة  تختبط الكائشات الحية التي تعير في نطام بيئي واحج بعالقات
 ومغ انػاعيا السعايذة   cooperationكميا وتجعى مثل ىحه العالقة بالعالقة االيجابيو او التعاونيو 

commensalism   وتبادل السشفعوmutualism  وقج تكػن مزخة الحج االفخاد او االنػاع او ,
ومغ انػاعيا التشافذ   disoperationاو غيخ التعاونيو  لمسجسػعو كميا فتجعى حيشئح بالعالقة الدمبية

competition   واالفتخاسpredation  والتصفلparasitism . 
 

  commensalismالتعايش والمعايشة 
وىي عالقة بيغ نػعيغ او اكثخ مغ الكائشات الحية يدتفيج احج االنػاع مغ ىحه العالقة بيشسا اليدتفج 

اال ان البعس او اذى بالخغع مغ ان معطع ىحه العالقات تكػن غحائيو االخخ وال يراب باي ضخر 
فييا يكػن لغخض الحساية والسأوى . ومغ امثمة عمى السعايذة تثبيت بعس انػاع القذخيات عمى اجدام 
الحيتان او عمى اصجاف بعس الشػاعع فتزسغ السختكد واالنتقال دون ان تدبب ضخرا لمحػت او 

 الشػاعع . 
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  predationس االفترا
بسياجسة وقتل نػع  predatorىػ نػع مغ انػاع العالقة الدمبيو التي يقػم فييا احج االنػاع وىػ السفتخس 

لمحرػل عمى الغحاء يكػن الحيػان السفتخس عادة اكبخ مغ الفخيدو وحدب  preyاخخ وىػ الفخيدو 
د الفخائذ .وفي حاالت خاصة نجج ان قانػن انتقال الصاقة فأن الفخد السفتخسيغ يكػن دائسا اقل مغ عج

السفتخس يكػن اصغخ حجسا مغ الفخيدة وفي مثل ىحه الحاالت تقػم مجسػعو مغ السفتخسيغ بسياجسة 
 وافتخاس حيػان كبيخ .

تمعب الكائشات السفتخسو دورا ميسا في السحافطو عمى الكثافو الدكانيو لالنػاع او السجاميع السخمتفو 
او االعجاء الصبيعيو ئي او السػازنو البيئيو وفي حاالت كثيخة تدتخجم السفتخسات واستقخار الشطام البي

 لسكافحة حيػان بذكل افة كجدء مسا يدسى بالسكافحة البايػلػجية ليحة االفة .
 

    Transfers of energyانتقال الطاقة 
خكة اليج وضخبات يتصمب جسيع الفعاليات التي تقػم بيا الكائشات الحية صخف شاقة , فالخكس وح

القمب وحتى التفكيخ يحتاج الى صخف شاقو . قج تكػن الصاقة كامشة او حخكية وىي تتخح اشكاال 
مختمفة فقج تكػن ميكانيكيو او كيسيائيو او كيخبائيو او ضػئيو او حخاريو . ان سمػك الصاقة وانتقاليا بيغ 

 الصاقة وىي : عمى اساس قػانيغ افخاد السجتسعات االحيائيو يسكغ تفديخه 
 

   First low of thermodynamicالقانهن االول لحفظ الطاقة 
 الا يشز بأن الصاقة عشجما تتحػل مغ شكل االخخ اليحجث اي ربح او خدارة في الصاقة السعيشة واني

الى شاقة كامشة في الغحاء الشاتج مغ عسمية تفشى واليسكغ احجاثيا مغ العجم فألصاقة الزػئيو تتحػل 
 خكيب الزػئي عمى سبيل السثال . الت
 

  Second low of thermodynamicالقانهن الثاني لحفظ الطاقة 

ويشز بان الصاقة عشج تحػليا مغ شكل الى اخخ وانتقاليا مغ مادة الى اخخى يتبعثخ جدء مشيا ويفقج 
لصاقو ااقل . ففي الفخاغ السحيط بيا وكمسا استسخت عسمية التحػل او االنتقال اصبحت الصاقة اقل و 

% الى شاقة كامشو في البخوتػبالزم بل يتبعثخ قدع مشيا الى الصاقة التي 111الزػئيو التتحػل 
يدتمسيا الكائغ الحي ويدتعسميا في التفاعالت الكيسيائيو وتتحػل الى شاقة حخكية او ضػئيو تكػن كسية 
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بالزبط لكسية الصاقة التي  التي صخفت ليحه التحػالت حدب القانػن االول لحفظ الصاقة مداوية
 استمسيا الكائغ الحي او حرل عمييا مغ السحيط الخارجي .

 
  Food chains and Food webسالسل الغذاء والشبكة الغذائيه 

 
ىي عسمية انتقال الصاقة والسػاد الغحائيو مغ الشباتات وخالل سمدمة   Food chainsالدمدمة الغحائيو 

عجى بعس الحالت -ا بالدمدمة الغحائيو , وتبجأ كل سمدمة غحائيو مغ االحياء تأكل بعزيا بعز
ويجخل بيغ ىاتيغ  reducersوتشتيي بالكائشات السحممة  producersبالكائشات السشتجو  –الشادرة 

وكل حدب السدتػى الغحائي . تذكل الشباتات الكائشات  consumersالسجسػعتيغ الكائشات السدتيمكو 
خيا الكائشات السحممة اما الكائشات السدتيمكو في تمظ التي تقع ضسغ الدمدمة السشتجو وتذكل البكت

 الغحائيو وتتغحى عمى العػاشب او نػاتج تحمل او تفدخ السػاد العزػية .
 

فيي تجاخل الدالسل الغحائيو فيسا بيشيا وتذابكيا بحيث يكػن كائغ  Food web الذبكة الغحائيواما 
 نػع واحج مغ الكائشات الحية . ىشالظ انػاع مغ الدالسل الغحائيو مشيا :حي مدتيمظ مغ قبل اكثخ مغ 

 وتبجأ بالقاعجة مغ الشباتات ومشيا الى حيػانات اكبخ فأكبخ .  Predator chainسمدمة السفتخس   -1

وتبجأ باالحياء الكبيخة وتشتيي باالحياء الرغيخة كتصفل  parasitic chain سمدمة الصفيمي   -2
 ة في القشاة اليزسية لمحيػان واالندان .الجيجان السعػي

 وتبجأ بالسػاد السيتة وتشتيي بالكائشات السجيخيو . saprophytic chain الدمدمة الخمية  -3
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  Ecological pyramidاالهرامات البيئيه 
وىي ثالثة وىي بشاء غحائي يعتسجعمى قػاعج الكائشات السشتجو تمييا مدتػيات اخخى نحػ القسة . 

 ات :اىخام
  pyramid of energyىخم الصاقة  -1
فيػ يخزع لقانػن يبشى ىخم الصاقة عمى اساس تجفق الصاقة خالل السدتػيات الغحائيو السختمفة لحا  

حفظ الصاقة الثاني حيث ان الصاقة الكمية في الشباتات تكػن اكثخ مغ العػاشب وتربح اقل عشج 
 قاعجتو . المػاحع وىكحا لحا فان قسة اليخم تكػن اصغخ مغ

 
  pyramid of massىخم الكتمة  -2
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ىشا تسيل الكتمة الكمية لمسادة الحية الى الشقران خالل السدتػيات الغحائيو السختمفة وال يخزع ىحا 
الفخق كبيخ ىشا بيغ قسة اليخم السيل الى قانػن شبيعي كسا ىػ الحال في ىخم الصاقة , وال يكػن 

 وقاعجتو . 
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ىشا يتع االعتساد عمى مبجأ ان مغ يكػن في قسة اليخم اقل عجدا مسغ ىػ في قاعجة اليخم , ويعتسج عمى 
وقج تكػن الشباتات السشتجة نػع الكائغ الحي السشتج فأذا كان نػع مغ الشباتات فتكػن كبيخة العجد 

 التي تتغحى عمييا .كالشجار مثال يكػن عجدىا قميل مقارنة بعجد الحذخات والصيػر 

 


