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إلى القراء
يساعدكم كتاب “فصول في علم البيئة” في التعرف على موضوع علمي مركزي موجود في مركز اهتمام اجلمهور الواسع .على
الرغم من أن بالدنا صغيرة املساحة نسبيًا ،إال أن هناك تنو ًعا كبي ًرا ج ًدا في بيوت التنمية والكائنات احلية ،ال نحتاج إلى قطع
مسافات كبيرة ،لكي نتعرف على بيت تنمية صحراوي ،شاطئ بحر صخري أو قمة جبل عليها ثلج .واألهم من ذلك ،يجب أن نعرف
أن الطبيعة من حولنا حساسة ج ًدا وتتضرر بسهولة .في السنوات األخيرة ،نالحظ في البالد والعالَم أن هناك قلقًا كبي ًرا ج ًدا من
األضرار التي يسببها االنسان لألنظمة البيئية وللكائنات احلية التي تعيش فيها.
تعتبر فصول الكتاب قاعدة فقط لفهم األنظمة البيئية وللتعرف على أهمية احلفاظ على الطبيعة .إلكمال املعرفة ،وفرنا لكم مصادر
معلومات متنوعة ،مثل :مواقع في شبكة االنترنيت ،دعايات ومجالت تبحث العلم في الطبيعة ،أفالم عن الطبيعة وبرامج عن الطبيعة
في وسط تلفزيوني.

نبحث البيئة

!

من اجلدير باملعرفة

من وجهة نظر زراعية

وضوع

عالق

ة مب

للم
زيد عن

عالقة مبوضوع مركزي

أ ُ ِع َّدت فصول الكتاب ،لكي تسهل على التالميذ التعرف على املواضيع
املختلفة في كل فصل ولكي مييِّزوا التوسع و ِقطع اإلثراء – من اجلدير
باملعرفة ،نبحث البيئة ومن وجهة نظر زراعية .أ ُ ِع َّدت ِقطع “من

وجهة نظرة زراعية” ،لكي تضيء اجلوانب الزراعية للظواهر البيئية
واالنعكاسات على الطرق الزراعية في الطبيعة .إضاف ًة إلى ذلك،
خصصنا الفصل السابع للزراعة على أنها تدخُّ ل اإلنسان في الطبيعة.
في هوامش الصفحات ،جتدون رب ًطا باملواضيع املركزية :جسم
االنسان واخللية وتوجيهات إلى مواضيع الفصول املختلفة.

املزيد عن املوضوع

عند إعادة كتابة الكتاب وتصميمه ،ساعد كثي ًرا كل من راحل نوسينوبتس والطاقم املخلص الستوديو دان.
كما بودنا أن نذكر املساهمة الكبيرة للصور التي قدمها معلمو البيولوجيا وتالميذهم والتي تزين صفحات الكتاب وتفتح أمامكم
الطبيعة اخلالبة املوجودة في بيئتكم احمليطة.
نتأمل أن يشجعكم تعلُّم علم البيئة على اخلروج للتنزه في أحضان الطبيعة ،وأن يطور آفاقكم للحفاظ على ما ترونه في الطبيعة.

قراءة شائقة وتعلُّم ممتع!
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الفصل األول مقدمة
في اخلمسني سنة األخيرة ،يزداد االهتمام في علم البيئة ،ويزداد الوعي اجلماهيري للموضوع.
حيث يتم التعبير عن ذلك من خالل وسائل االتصال املختلفة .السؤال املطروح :ما الذي أدى إلى ازدياد االهتمام في املواضيع
البيئية؟
نالحظ من خالل املعلومات التي تصلنا أن االهتمام في
ُّ
تدخل
موضوع البيئة ينبع باألساس من انعكاسات
اإلنسان في البيئة احمليطة ،ومن األخطار التي تُهدد صحته
وجودة حياته ،والتي قد تنبع من نشاطاته املختلفة التي
تضر البيئة احمليطة .لكي نستطيع أن نفهم االنعكاسات،
وأن نتنبأ النتائج ،فمن املهم أن نفهم النظام البيئي الذي
نُش ِّكل جز ًءا منه ومتعلقون به لبقائنا.
لكن ميكن اقتراح أسباب أخرى الهتمامنا في علم البيئة
وفي الطبيعة املوجودة من حولنا.
هل سألتم أنفسكم؟ ملاذا ال يوجد منور في البالد؟ ماذا
يحدث في الغابة املنتعشة من احلريق؟
ما الذي يؤدي إلى قدوم رهو كثير إلى غور احلولة؟ ملاذا
يعترض الكثيرون على تربية أسماك في أقفاص ،في مياه
خليج ايالت؟ ملاذا ُيقلقنا قطع أشجار الغابات املاطرة؟

أخبار الطبيعة والبيئة احمليطة
انقرض قنفذ الرمال وتختفي ثدييات أخرى من بيت التنمية (موطن) الذي يقع على طول السهل الساحلي
(.)2007
بحث جديد :خالل  50سنة ،تنقرض عشائر األسماك وكائنات حية بحرية في العا َلم بسبب تلوث
مياه البحر وبسبب الصيد املفرط .ونتيجة لذلك سيكون أقل غذاء لإلنسان (.)2006
بالقرب من الرملةّ ،
مت اكتشاف مغارة قدمية جدًا وفيها أنواع غير معروفة من السرطانات ،العقارب
واحلشرات (.)2006
يتدخل اإلنسان في جميع العوامل التي تؤدي إلى تكاثر قنديل البحر في البحر األبيض املتوسط
()2006
صادقت احلكومة على إخراج أقفاص السمك من خليج ايالت ()2005
من يحمي املياه القليلة املوجودة في محمية عني جدي؟ ()2001
وإلخ .....

علم البيئة في وسائل االتصال

غابة ماطرة (اكوادور)

رهو في غور احلولة على خلفية جبل الشيخ

علم البيئة
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منذ القدم وحتى يومنا هذا ،يهتم اإلنسان في النباتات واحليوانات التي تعيش في الطبيعة .لكن املجال العلمي الذي نس ِّميه
علم البيئة ،هو علم “حديث العهد” مقارن ًة مع املجاالت األخرى  -في موضوع البيولوجيا – التي تبحث حياة النباتات
واحليوانات (مبا في ذلك اإلنسان) ،مثل:
العلم التشريحي والفسيولوجيا.
في سنة  ،1869اقترح العالم أ .هاكل
( )E. Haeckelاالسم “ ،”Ecology
املشتق من الكلمة اليونانية  Oikosالتي
تعني “بيت” ،والذي نس ّميه بالعربية علم
البيئة.
إن تعريف مجال “علم البيئة” ،يوضح
َّ
األبحاث التي يقوم بها الباحثون ،واألمور
التي يتضمنها هذا الكتاب.

علم البيئة ،هو علم يبحث العالقة املتبادلة التي حُتدد كثرة الكائنات احلية وانتشارها.

ماذا يعني لنا التعريف؟
ُيشير التعريف إلى جانب مهم ج ًدا في علم البيئة ،وهو العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية وبني البيئة احمليطة ،وبني الكائنات
احلية وبني كائنات حية أخرى .نشتق من هذا التعريف ثالثة أسئلة أساسية في علم البيئة.
كم كائنًا حيًا يوجد في مكان معني (الكثرة)؟
أين تتواجد الكائنات احلية (االنتشار/التوزيع)؟
ما هي العوامل التي تؤثر على كثرة وانتشار الكائنات احلية؟
كمي ،حيث نحصل عليهما من خالل مشاهدات منهجية في الطبيعة .وتنبع اإلجابات
اإلجابتان عن السؤالني األولني ،هما وصف ِّ
عن السؤال الثالث من خالل أبحاث في احلقل واملختبر ،وفي الفصول القادمة ،نعرض عدة إجابات عن هذا السؤال بنا ًء على
األبحاث التي أُجريت.

·
·
·

باحثة في الطبيعة :جتمع مفصليات
األرجل من مصيدة

أ .1البيولوجيا ،علم البيئة وعلوم البيئة احمليطة (علوم
احمليط)

علم البيئة ،هو علم متعدد املجاالت ،وهو يعتمد على مجاالت مختلفة :باألساس مجاالت البيولوجيا (النشوء واالرتقاء ،السلوك)،
وعلى علوم أخرى ً
أيضا (مثل :الكيمياء ،الفيزياء ،علوم الكرة األرضية ،علوم الغالف اجلوي وعلوم البيئة احمليطة).
مجال علوم البيئة احمليطة ،هو فرع جديد مقارن ًة مع املواضيع العلمية األخرى ،وهو يركز على تدخُّ ل اإلنسان في البيئة
احمليطة الطبيعية ،وعلى تأثيره عليها ،كما أنه يبحث تأثير البيئة احمليطة على اإلنسان .الزراعة هي أحد األمثلة لتدخل اإلنسان
في البيئة احمليطة .أحد أهداف البحث في علوم البيئة احمليطة ،هو اقتراح طرق مختلفة حلماية البيئة احمليطة وثروات الطبيعة
ألجل األجيال القادمة.
املعرفة املتراكمة  -من البحث البيئي ،ومن البحث البيئي احمليطي  -تُساهم في قدرتنا على تنبؤ تغيّرات في البيئة احمليطة
أساسا القتراح طرق حلماية
الطبيعية ،التي تنبع من العالقات املتبادلة بني اإلنسان وبني بيئته احمليطة .وتُشكل هذه املعرفة
ً
الطبيعة والبيئة احمليطة ،ولترميم أنظمة بيئية حدثت فيه أضرار.
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إضاف ًة إلى ذلك ،تساعدنا املعرفة البيئية على اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ماذا ميكن أن يكون تأثير تدفق املياه العادمة ومياه املجاري الصناعية على البحر واليركون؟
ملاذا يعترض الكثيرون على تعبيد املقطع الشمالي (مقطع  )18في شارع عابر إسرائيل ،وعلى تعبيد شارع إضافي بني تل
أبيب وحيفا؟
أين يجب أن نبني مصانع ،محطات قوة وبلدانًا ،بحيث يكون الضرر على النظام البيئي قليالً ج ًدا (في احلد األدنى)؟
ما هو تأثير تنمية األسماك في األقفاص ،في خليج ايالت ،على النظام البيئي في اخلليج بشكل عام وعلى الشُ عب املرجانية
بشكل خاص؟
كيف ميكن ترميم األنظمة البيئية التي تضررت؟
ما هي الطرق الصحيحة ملدورة (استرجاع) النفايات البيتية ولتقليل أضرارها على البيئة احمليطة؟ وكيف ميكن احلصول
على فائدة من هذه النفايات؟

·
·
·
·
·
·

سؤال أ – 1
اجمعوا من الصحف اليومية ثالث معلومات تبحث نشاط اإلنسان الذي يؤثر على البيئة احمليطة.
ما هي التأثيرات املتوقعة (التأثير السلبي أو التأثير اإليجابي) لنشاطات اإلنسان على الطبيعة وعلى البيئة
احمليطة؟ اشرحوا.

أ .2علم البيئة في ُسلم مستويات التنظيم

ومن الصباح حتى املساء .يؤدي التعقيد والتغ ُّيرات إلى صعوبة عند الباحث الذي يرغب
فهم ما يحدث في النظام البيئي ،لكنها جتعل موضوع علم البيئة موضو ًعا ممت ًعا وشيقًا.

نظام بيئي وبيت تنمية
مجتمع
عشيرة
كائن حي
جهاز
عضو
نسيج
خلية
عضيات
جزيئات
ذرات
الرسمة أ –  :1مستويات التنظيم في البيولوجيا

علم البيئة

يبحث علماء البيئة ظواهر في عدة مستويات تنظيم (الرسمة أ .)1-وأحيانًا يكون التركيز
على طريقة حياة كائن حي معني ومالءمته للبيئة احمليطة.
وفي حاالت أخرى ،يتم بحث بيت التنمية (املوطن) لكائن حي معني ،مثل :سوسن فقوعة،
علجوم (ضفدع الطني) ،أو عكبر.
في بيت التنمية ،يوجد مجتمع وهو يشمل عشائر من الكائنات احلية املختلفة التي توجد
بينها عالقات متبادلة ،وهي تتأثر من الظروف الفيزيائية التي مُتيز بيت التنمية .وفي
املستوى العام ،يتم بحث النظام البيئي ،مثل :بحيرة وبيئتها احمليطة ،أو غابة ماطرة
استوائية .في النظام البيئي ،يوجد عاد ًة تنوع في بيوت التنمية.
املستوى التنظيمي العام ،هو الغالف احلياتي الذي يشمل جميع أشكال احلياة ،وانتشار
أنواع الكائنات احلية في القارات ،البحار والغالف اجلوي.
املشترك جلميع مستويات التنظيم أن علم البيئة يبحثها ،وهي معقدة ج ًدا وديناميكية
(متغيِّرة) :تتغيَّر كل مكوناتها وظروفها مع الوقت :من سنة إلى أخرى ،من موسم إلى آخر

الغالف احلياتي

علم البيئة
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أ .3مميزات بيت التنمية والنظام البيئي
الرسمة أ –  ،2توضح القليل من التعقيد املوجود في بيت التنمية
والنظام البيئي .لكي نتعرف عليهما ولفهم ما يحدث فيهما ،يجب أن
نبحث أجزا ًء منهما ،ومن خاللها نتعلم عن النظام كله.

بيت التنمية
أو النظام البيئي
يتميزان بـ

عوامل ال أحيائية

تؤثر على بعضها

عوامل أحيائية
تنتظم ﻜ

مجتمع

مثل
يشمل أنوا ًعا ،مثل:

مناخ ،تربة ،ماء ،ضوء،
أكسجني ،أمالح

النباتات ،احليوانات،
الفطريات ،البكتيريا

الرسمة أ –  :2مميزات بيت التنمية والنظام البيئي

سالحف املاء في وادي الكسندر

سرطان في رمال شاطئ البحر

املصطلحان بيت التنمية والنظام البيئي

ال يوجد فرق حقيقي تقريبًا بني النظام البيئي وبيت التنمية ،لكن على الرغم من ذلك ،فإننا منيِّز بني هذين املصطلحني.
يتجلى الفرق بينهما في كبر املساحة التي نتعلم عنها أو نبحثها .في معظم احلاالت ،تكون مساحة بيت التنمية ذات أبعاد
(قياسات)صغيرة نسبيًا ،ونر ِّكز أحيانًا على نوع ( )speciesواحد (عاد ًة حيوان) ،لكن عندما نبحث نظام بيئي ،فإننا
نتطرق إلى بيوت تنمية مختلفة ولتنوع كبير من الكائنات احلية.

عوامل أحيائية وعوامل ال أحيائية

يبحث علماء البيئة جميع جوانب بيت التنمية :أحد اجلوانب ،هو العوامل الالأحيائية ،وهذا يعني الصفات الفيزيائية لبيت
التنمية ،مثل :املناخ (الرواسب ،درجة احلرارة ،الرياح ،نسبة الرطوبة في الهواء) ،التربة ،املاء ،الضوء ،األكسجني واألمالح.
وهذه العوامل ليست كائنات حية.
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تؤثر الع وامل الالأحيائية بشكل ملحوظ على الكائنات احلية التي تعيش في بيت التنمية .مثالً :في بيوت التنمية الصح راوية في
منطقتنا ،تعيش نباتات وحيوانات قليلة بسبب قلّة املياه والغذاء ،وبسبب الرطوبة املنخفضة ودرجة احل رارة العالية.

بيت تنمية صحراوي

جمل في بيت تنمية صحراوي

اجلانب اآلخر ،هو العوامل األحيائية – الكائنات احلية التي تعيش في بيت التنمية .من املهم إبراز حقيقة أن العوامل األحيائية
ليست فقط النباتات ،احليوانات والفطريات التي نراها بالعني املجردة ،بل ً
أيضا الكائنات احلية التي ال نراها بالعني املجردة.
من بينها جند الدود واحلشرات التي تعيش على سطح التربة وفي داخلها ،والفطريات والبكتيريا التي تعيش باألساس داخل
التربة.
مجموعة مهمة أخرى ،هي أنواع الكائنات احلية الطفيلية التي تعيش على كائنات حية أخرى ،أو في أجسامها .تؤثر العوامل
األحيائية على بعضها ،ألنها تتغذى على بعضها ،تتنافس على مصادر الغذاء وأماكن العيش ،أو أنها تقوم فيما بينها بعمليات
تعاون ضرورية لبقائها.
تؤثر العوامل األحيائية على البيئة احمليطة الال أحيائية ً
أيضا .فيما يلي أمثلة لهذا التأثير:
عملية التركيب الضوئي ،هي مصدر األكسجني الذي ُيشكل حوالي  20 %من مكونات الغالف اجلوي.
غابات حديثة السن وطحالب في احمليطات تساهم في تقليل تركيز “( CO2غاز الدفيئة”) في الغالف اجلوي.
تساهم الكائنات احلية الدقيقة (البكتيريا والفطريات) في خصوبة التربة ،وفي النمو اجليد للنباتات.
تقوم دودة األرض ،اخللد وجذور النباتات بتغيير بنية التربة ومكوناتها.
يؤدي تكاثر بكتيريا معينة في املاء إلى أضرار في جودة مياه البحيرات.
غاز امليثان ( )CH4املنبعث من اجلهاز الهضمي ومن إفرازات حيوانات معينة (حيوانات مجترة) ،هو “غاز دفيئة” ُيساهم
في ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي .احليوانات املجترة ،هي مصدر مهم للميثان في الغالف اجلوي (وهي املصدر الثاني
من حيث األهمية بعد الصناعة).

·
·
·
·
·
·

ظروف ،موارد وعوامل محددة

تؤثر العوامل الال أحيائية على الكائنات احلية بطرق مختلفة .قليل من العوامل الال أحيائية ،مثل :درجة احلرارة ،شدة الرياح،
أو اﻟ  pHوامللوحة ،هي التي تُهيّ ُئ الظروف في بيوت التنمية .أما العوامل الال أحيائية األخرى ،مثل :الضوء ،املاء ،األكسجني،
 CO2واألمالح ،هي موارد ضرورية تستهلكها الكائنات احلية .العوامل الال أحيائية التي ُتنْتِج الظروف ،ال َتنْفذ ،لكن تنخفض
كمية املوارد وتوافرها نتيج ًة الستهالكها أو استغاللها ،وقد تتحول إلى مصدر تنافس بني الكائنات احلية.

ل
لمز
ي د عن

تأثير العوامل األحيائية
على بعضها.
انظروا الفصلني ج َود.
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العوامل األحيائية ذاتها ،وهذا يعني نباتات ،حيوانات وكائنات حية أخرى ،ميكن أن تُش ِّكل موارد ضرورية لكائنات حية أخرى
في بيت التنمية ،ألنها تتغذى على بعضها (مثالً :تُستعمل النباتات كغذاء آلكالت النباتات ،واملفترسات تأكل حيوانات) ،وهي
تُشكل – ً
أيضا – أماكن عيش للطفيليات وكائنات حية أخرى (مثل :احلشرات والفطريات) ،ومكان تعشيش للطيور.

جدول أ –  :1عوامل ال أحيائية وأحيائية ،ظروف وموارد
أمثلة
عوامل ال أحيائية

ظروف

درجة حرارة ،ضوء ،رياح ،حامضية وملوحة التربة

موارد

ضوء ،ماء ،أكسجني ،CO2 ،أمالح ،حيز (مكان) للعيش ،أماكن لالختباء

موارد

غذاء (نباتات ،حيوانات ،بقايا) ،عائل ،ملقح ،أشجار للتعشيش.

عوامل أحيائية

كل ظرف في بيت التنمية ،أو كل مورد (جدول أ –  )1متوافر للكائن احلي ،ميكن أن يكون عامالً محددًا.

مصطلح عامل محدد
فإن ذلك يؤدي إلى (ازدياد /إبطاء /تثبيط) وتيرة عملية ما في
العامل هو مورد أو ظرف ،إذا تغيَّر مستواه أو شدتهَّ ،
الكائن احلي ،أو وتيرة منو العشيرة.

ميكن تصنيف العوامل احملددة إلى مجموعتني ،وذلك وفقًا لطابع نشاطها (الرسمة أ – :)3

وتيرة عملية أو تعداد
عشيرة

مستوى الظرف

كمية املورد

وتيرة عملية أو تعداد عشيرة

منحنى أ

منحنى ب

الرسمة أ –  :3تأثير ظروف (منحنى أ) وموارد (منحنى ب) كعوامل محددة

املجموعة األولى ،تشمل الظروف في بيت التنمية ،مثل :درجة احلرارة pH ،ومستوى امللوحة .هذه العوامل ليست كاملوارد،
فهي ال تُستهلك ،لذا تأثيرها على العمليات في الكائن احلي ،أو على عمليات في العشائر تختلف مقارن ًة مع تأثير املوارد .وصفنا
هذا التأثير في املنحنى أ :تتم العملية املثلى في مجال معني للعامل فقط – املجال األمثل (األعظم) .في ِكال طرف َِي املجال األمثل،
نالحظ أن وتيرة العملية ،أو تعداد ( ُكبر) العشيرة يكون أصغر من املجال األمثل .وميكن أن نفهم من شكل املنحنى أنه في
ظروف متطرفة ،ال تتم العملية وال يستطيع الكائن احلي البقاء.
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يبرز تأثير الظروف – كالعوامل التي حُتدد وتيرة العمليات أو تعداد العشيرة – بشكل خاص في بيوت التنمية التي تسودها
درجات حرارة متطرفة ،تراكيز عالية من األمالح ،معادن أو حوامض سامة.
املجموعة الثانية ،تشمل املوارد التي يحتاجها الكائن احلي.
أحيانًا تتنافس عدة كائنات حية ،على موارد تكون كميتها محدودة ،مثل :الغذاء ،أماكن اختباء وتعشيش احليوانات في بيت
التنمية ،املاء (في الصحراء) ،األكسجني (في محيط حياتي مائي) ،الضوء (كمصدر طاقة لعملية التركيب الضوئي عندما تكون
النباتات كثيفة أو في الغابة).
نَصف تأثير املورد بشكل عام في املنحنى ب :حتى كمية معينة من املورد (اخلط العمودي املتقطع) ُيشكل املورد عامالً محد ًدا،
وازدياد كميته في هذا املجال ،يؤدي إلى ازدياد مستوى العملية أو تعداد العشيرة .وبعد هذه النقطة ،يستقر مستوى العملية،
وال يرتفع أكثر من ذلك ،ويتحول مورد آخر إلى عامل محدد في العملية.
مثال على ذلك :عندما تزداد كمية الغذاء ،فإن العشيرة تكبر حتى حد معني ،وزيادة إضافية في كمية الغذاء ال تؤثر على تعداد
العشيرة ،إذا لم يتوفر – على سبيل املثال – عامل آخر كاملاء أو أماكن التعشيش بكثرة ،وعندئ ٍذ يتحول هذا العامل اآلخر إلى
إن دمج تأثيرات الظروف التي تسود بيت التنمية وتوافر املورد ،قد حتد من بقاء الكائن احلي الذي ُيحدد التعداد
عامل محددَّ .
األكبر لعشيرة نوع معني يستطيع أن يعيش في بيت التنمية.
التعداد األكبر للعشيرة مع َّرف على أنه قدرة حتمل بيت التنمية .انتبهوا إلى أن قدرة التحمل تتطرق إلى عشيرة نوع معني ،لذا
قدرة حتمل بيت التنمية لعشيرة معينة ليست مماثلة لقدرة حتمل بيت التنمية لعشيرة من نوع آخر .أحد املواضيع الذي يقلق
البشرية ،هو قدرة التحمل احملدودة للكرة األرضية بالنسبة لتعداد بني البشر.

أ .4مالءمة كائنات حية إلى بيئتها احمليطة
ماهية املالءمة

يالحظ كل من يتم ّعن في الطبيعة أن الكائنات احلية تختلف عن بعضها في صفاتها ،وفي معظم احلاالت ،فهي مالئمة للظروف
األحيائية والال أحيائية السائدة في بيئتها احمليطة ،وللموارد التي نزودها للكائنات احلية.

كيف يتم التعبير عن املالءمة بني الكائن احلي والبيئة احمليطة به؟
يتم التعبير عن مالءمة الكائن احلي لبيئته احمليطة ،من خالل صفاته اخلاصة كما هو معروض
في األمثلة اآلتية:
الدببة التي تعيش في القطب ،هي حيوانات ذوات فراء سميك يحميها من البرد ،ويساعدها
لونها األبيض على االندماج في البيئة احمليطة (ثلج وجليد) وعلى التملص أو الهروب من
األعداء.
أزهار كثيرة ،مثل :شقائق النعمان واخلشخاش ،هي ذوات ألوان غامقة جتذب إليها
حشرات تقوم بتلقيحها.
الفراش ،األسماك والزواحف ،يوجد لها أحيانًا ألوان (برتقالي ،أحمر ،أسود) ،وأشكال
“عيون” تُخيف أو متوه الكائنات احلية التي تفترسها.
األسماك التي تعيش في املياه املاحلة (مياه البحر) ،توجد لها غدد تقوم بإفراز فائض
األمالح.

·
·
·
·

ُدب أبيض في القطب
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·
·
·
·

توجد أزهار ذوات مبنى مناسب بشكل خاص إلى مبنى جسم احلشرة ،أو العصفور الذي يقوم بتلقيحها ،وهكذا يزداد
احتمال تلقيح الزهرة.
هناك نباتات ُتنْتِج مواد سامة متنع من احليوانات أن تأكلها.
األشجار التي تنمو في دول يكون فيها الشتاء بار ًدا ج ًدا ،تتساقط أوراقها في فصل الشتاء.
النباتات املتسلقة ،يوجد لها أعضاء خاصة تس ّمى محاليق ،وهي تساعدها على التعلُّق بصخرة ،بحائط أو بجدار.

سؤال أ 2-
صنِّفوا األمثلة أعاله بحسب مالءمة الكائنات احلية إلى عوامل ال أحيائية ،وبحسب املالءمة إلى عوامل أحيائية.

محاليق في نبات متسلق

أزهار وملقح

املصطلحان مالءمة وتك ُّيف

أمثلة املالءمة التي عرضناها أعاله ،هي صفات ثابتة للكائنات احلية التي تطورت نتيج ًة لالنتخاب الطبيعي خالل عملية
النشوء واالرتقاء ،وهي متر بالوراثة من جيل إلى آخر.
إلى جانب الصفات الثابتة للكائنات احلية ،توجد صفات تتغيَّر خالل حياتها كرد فعل لتغ ُّيرات في ظروف البيئة احمليطة.
التغيير في السلوك ،الفسيولوجيا ،أو في املبنى الذي حدث كرد فعل لظروف البيئة احمليطة خالل مجرى حياة الكائن
احلي نس ِّميه تك ُّيف .مثال للتكيف ،هو ازدياد عدد خاليا الدم احلمراء عند األشخاص الذين ينتقلون للعيش في أماكن
ً
منخفضا نسبيًا .وعندما يعود هؤالء األشخاص للعيش
عالية ،حيث يكون فيها الضغط اجلزئي لألكسجني في الهواء
في أماكن منخفضة ،فإن عدد خاليا الدم احلمراء يعود إلى مستواه العادي .مثال آخر مهم للتكيف ،هو تطور األجسام
املضادة وذاكرة املناعة بعد أن يتعرض جسم اإلنسان إلى مسببات أمراض (أنتيجينات) .أمثلة أخرى للتكيف هي:
استطالة السالميات في النباتات التي تنمو في الظالم ،تغيُّر لون احلرباء ،تطور عضالت عند الرياضيني.
تتغيَّر ظواهر التك ُّيف وفقًا للتغ ُّيرات في ظروف البيئة احمليطة في مجال الفترة الزمنية حلياة الفرد ،وهي تغيّرات
منعكسة ،وال تنتقل بالوراثة إلى النسل (ال يولد للرياضي طفل ذو عضالت متطورة) .على الرغم من ذلك،
من املهم معرفة أن القدرة على التك ّيف لظروف بيئة محيطة متغيِّرة (في مجال معروف ومحدد) ،هي بحد

ذاتها مالءمة ،وهذا يعني أن الصفة تنتقل بالوراثة من الوالدين إلى النسل .من هنا ،املالءمة هي صفة وراثية
ثابتة للفرد (السلوك ،املبنى املورفولوجي أو الفسيولوجي) أو القدرة الوراثية على التكيف للبيئة احمليطة التي
حتسن من احتمال بقاء الكائن احلي في بيئته احمليطة ،ومن تكاثره فيها مقارنة مع أفراد آخرين في العشيرة،
ِّ
ال يحملون هذه الصفة.

حرباء
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 مساهمة املالءمة في بقاء الكائن احلي
يتم التعبير عن ُمجمل املالءمة من خالل قدرة الكائن احلي على النمو ،البقاء وإجناب النسل في البيئة احمليطة التي يعيش فيها.
ميكن فحص مدى مالءمة الكائن احلي إلى بيئته احمليطة بحسب عدة صفات:
 .1القدرة على التنافس للحصول على املوارد.
 .2قدرة الصمود ومقاومة اآلفات الضارة ،الطفيليات وآكلة األعشاب واملفترسات ،أو قدرة الهروب من املفترسات.
 .3قدرة الصمود وحتمل ظروف البيئة احمليطة املتطرفة ،مثل :قلة املياه ودرجات حرارة متطرفة (عالية ج ًدا أو منخفضة
ج ًدا) وسموم.
 .4القدرة على التكاثر.

املشترك جلميع هذه الصفات أنها تزيد من احتمال بقاء الكائن احلي ومن اجناب جيل جديد من النسل اخلصب الذي يصل
مرحلة النضوج .هذه االستمرارية ،هي املقياس األكثر مصداقي ًة ملالءمة الكائن احلي إلى بيئته احمليطة .لقد ركزنا على كلمة
احتمال ،ألنه ال يوجد صفة في كل ظرف وفي كل حالة تساهم في بقاء الكائن احلي .حتدث في البيئة احمليطة أحداث وتغ ُّيرات
مستمرة ،وأحيانًا تكون هذه األحداث غير متوقعة مسبقًا .لذا صفة معينة ،قد تزيد من احتمال البقاء في بيئة محيطة معينة ،لكن
ليس بتأكيد كامل.

املصطلحان مالءمة ولياقة
املالءمة كما ذكرنا ،هي صفة تزيد من احتمال الفرد على البقاء في ظروف البيئة احمليطة التي يعيش فيها ،وتزيد من
قدرته على التكاثر .واحتمال بقاء أنساله في هذه البيئة احمليطة أكبر من احتمال بقاء أنسال أفراد أخرى .املالءمة لبيت
التنمية ،تزيد من مساهمة أنسال الفرد األمثل إلى األجيال القادمة في العشيرة مقارنة مع مساهمة أنسال أفراد آخرين
في نفس العشيرة .وهذا يعني أن املالءمة تزيد من لياقة الفرد.

إن احتمال إجناب
الصفات األربع التي فصلناها ،ال جندها  -في املستوى األمثل -في كل كائن حي مالئم جي ًدا لبيئته احمليطةَّ .
أنسال  -تصل إلى نضوج  -متعلق بالتوازن بني هذه الصفات .لكي نفهم معنى التوازن بني الصفات ،يجب أن نفحص القدرة
على إجناب عدد كبير من النسل .ميكن االعتقاد أنه كلما ازداد عدد النسل ،تزداد مساهمة الفرد إلى األجيال القادمة .لكن ليس في
جميع احلاالت يكون العدد الكبير للنسل ذا أفضلية .عند العصافير والثدييات ،تؤدي تربية عدد كبير من النسل إلى عب ٍء كبير
على الوالدين ،ألنه يجب االهتمام بتوفير غذاء للنسل ،ويجب حماية األفراخ واجلراء من احليوانات املفترسة.

ملاذا نقلص؟

املؤمترالثالث لألرانب
لتقليص الوالدة

النسل الكثير ليس جي ًدا

علم البيئة

22
لذا من املعقول في هذه احلالة أن عد ًدا كبي ًرا من النسل
ال يساهم في البقاء ،وتوجد أفضلية بالذات لعدد قليل
من النسل الذي يوجد له احتمال كبير أن يصل إلى سن
النضوج ،وأن ُينجب نسالً جدي ًدا.

عصفورة تُطعم فراخها

مثال آخر ،هو الفهد املعروف بقدرته على الركض السريع ،وقد تصبح سرعته عالية ج ًدا عندما يطارد
فريسته .مبنى جسمه املرن والنحيف ،وأرجله الطويلة تساهم جميعها في قدرته على الركض بسرعة،
نقصا عندما
وهذا يساهم في قدرته على توفير الغذاء (الفريسة) لنسله .لكن هذا املبنى للجسمُ ،يشكل ً
أن لقدرة الركض
يجب عليه أن يحمي نسله من االفتراس على يد الضباع األقوى واألثقل منه ،وهذا يعني َّ
“ثمنًا معينًا” ،وهو حماية أقل.
ِ
إنتاج مواد سامة في النباتات ،هو مثال إضافي ﻟ “ثمن” املالءمة :إلنتاج هذه املواد ،يبذل النبات موار َد،
مواد خام وطاقة على حساب منوه وإنتاج بذور وثمار ،لكن على الرغم من ذلك ،تساعد هذه املواد على
بقاء هذا النبات.

فهد

!

جدير باملعرفة :يوجد “ثمن” للمالءمة

تبذل أشجار كثيرة (مثل :اللوز ،الشبرق) موارد كثيرة،
صب جميعها ،لذا ال تتطور بذور
إلنتاج أزهار كثيرة ال تُخَ َّ
فيها .وهذا هو نوع من املالءمة :األزهار الكثيرة ،هي عبارة
عن بذل جهد جلذب امللقحات التي تزيد من احتمال االخصاب
وإنتاج الثمار.

!

الوراثة

البيئة احمليطة
ُيحددان م ًعا .....

صفات
الكائن احلي
الرسمة أ  :4-خريطة مصطلحات :الوراثة ،البيئة
احمليطة وصفات الكائن احلي.

أنواع املالءمة

كثرة أزهار

نُصنِّف املالءمة إلى ثالثة أنواع :مالءمة في املبنى (مالءمة في الشكل املظهري) ،مالءمة فسيولوجية – بيوكيميائية
ومالءمة في السلوك.
من املهم التذكر أنَ هناك عاملني يحددان صفات الكائن احلي ،وعلى األغلب نفس الصفات التي تساهم في مالءمة
الكائن احلي للبيئة احمليطة .وهذان العامالن هما :الشحنة الوراثية وظروف البيئة احمليطة (الرسمة أ .)4 -
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سؤال أ – 3

النبات الذي ينمو في الظالم يكون لونه أصفر فاحتًا .وبعد عدة أيام من نقله إلى الضوء يصبح كله أخضر.
اشرحوا الظاهرة بحسب الرسمة أ .4-
يعرض اجلدول أ –  2أمثلة لكل نوع من أنواع املالءمة .وفي الفصل الثاني ،سوف تتعرفون على أمثلة إضافية ،من خاللها نَصف
العوامل األحيائية في بيوت التنمية املختلفة واملالءمة املناسبة لها ،وفي الفصل الرابع ،سوف تتعرفون على العالقات املتبادلة.

اجلدول أ  :2-أمثلة ألنواع مالءمة
نوع املالءمة
مالءمة في املبنى
(مالءمة في الشكل املظهري)

مثال
•
•
•
•
•
•
•

مالءمة في العمليات
الفسيولوجية
والبيوكيميائية

•
•
•
•
•

مالءمة في السلوك

•

مبنى منقار ال ُكمير مالئم ملبنى الزهرة التي ميتص منها رحيقها.
أطراف احلوت (ثديي مائي) مالءمة للحركة في املاء.
في الطيور املائية ،يوجد أغشية سباحة بني أصابع األرجل.
يوجد حشرات تشبه األوراق أو السيقان ،وهكذا متوه مفترسيها.
األشواك احلادة في النباتات متنع إيذاء احليوانات.
األوراق امللونة (ذوات بقع بيضاء) ،أو األوراق املثقبة تُخيف احلشرات ،ألن هذه األوراق تبدو
مصابة أو مأكولة.
في النباتات التي تنمو في الظل ،يوجد أوراق ذوات مساحات واسعة.
إفراز فائض األمالح من أوراق نباتات تنمو في تربة ماحلة.
إفراز فائض املاء من حيوانات تعيش في مياه عذبة.
إنتاج ُسم في يرقة/يرقات احلشرات مينع من افتراسها.
إنتاج مواد سامة ،أو مواد ذات طعم غير لذيذ لدى نباتات معينةُ ،يقلل من أكلها على يد آكالت
النباتات.
القدرة على فتح وإغالق الثغرات كرد فعل للتغييرات في موازنة املاء في النبات وفي ظروف
اإلضاءة.
الثدييات الصغيرة التي تعيش في الصحراء ،تكون نشيطة باألساس في ساعات الليل الباردة.

• ترحال الطيور من قارة إلى أخرى عندما تتغيّر املواسم.

• يختبئ األفعى داخل الرمال عندما تكون درجة حرارة سطح التربة عالية.

انتبهوا:

على الرغم من سهولة تصنيف املالءمة إلى أنواع مختلفة ،لكننا ال نستطيع التطرق لكل نوع من أنواع
املالءمة بشكل منفرد ،مثالً :سلوك احليوانات متعلقة بالهورمونات التي تُفرز في أجسامها ،ومتعلقة ً
أيضا
في عمليات فسيولوجية – بيوكيميائية.

مالءمة بني مبنى املنقار
ومبنى الزهرة

حشرة عصوية
تشبه الساق

أشواك :مالءمة في املبنى
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املالءمة واالنتخاب الطبيعي

تعرفنا على عدة أمثلة للمالءمة بني الكائن احلي وبيئته احمليطة .وهذه األنواع من املالءمة شائعة في الطبيعة .إذن ُيطرح السؤال
اآلتي:

كيف يتطور كائن حي مالئم لبيئته احمليطة؟
مالءمة الكائن احلي لبيئته احمليطة ،هي نتيج ًة لالنتخاب الطبيعي .ال يبقى جميع النسل حيًّا في الطبيعة ،لكن النسل الذي
يبقى ،يرث من والديه صفات/مالءمة جتعله ذا أفضلية مقارنة مع النسل اآلخر :فهم ينجحون في التغلب على اآلخرين عند
التنافس على املوارد احملدودة في البيئة احمليطة ،وهم ينجحون في الهروب من أنواع املفترسني .وهذا هو االنتخاب الطبيعي.
تؤثر عملية االنتخاب الطبيعي على األفراد في العشيرة ،واحتمال بقاء األفراد الذين تتوفر لديهم املالءمة أكبر من احتمال بقاء
األفراد الذين ينتمون إلى نفس العشيرة ،وال تتوفر لديهم املالءمة.
خالل أجيال كثيرة من االنتخاب الطبيعي ،تتغيّر مكونات العشيرة :تزداد تكرارية األفراد ذوي املالءمة املناسبة للبيئة احمليطة،
وهكذا تصبح العشيرة أكثر مالءم ًة وبشكل تدريجي إلى ظروف البيئة احمليطة.
لكي نفهم مساهمة االنتخاب الطبيعي في تغ ُّير تكرارية أفراد  -ذوي مالءمة – في عشيرة ،نَصف قصة العث في انكلترا.

 عث غامق وعث فاحت

في نهاية القرن التاسع عشر ،الحظ ُعشاق فراش  -في انكلترا – بعض العث بلون غامق .في هذه املنطقة ،كان معظم العث
فاحتًا ،وقد اعتُبر العث الغامق ناد ًرا .وبعد عدة سنوات ،أصبح العث الغامق شائ ًعا أكثر وأكثر .ومع مرور الوقت انخفضت
نسبة العث الفاحت.

ما الذي أدى إلى تغيير العشيرة؟
اتضح أن العث من هذا النوع ،يستريح عاد ًة على جذوع األشجار .كان لون العث الفاحت مناسبًا للون قشرة األشجار ولألشنات
مت متوه املفترسني بشكل جيد.
الفاحتة التي منت عليها (الرسمة أ –  ،5في اليمني) ،وهكذا َّ

الرسمة أ –  :5عث فاحت وعث غامق على جذوع األشجار

في أعقاب ازدياد املصانع ،ازداد تلوث الهواء في املنطقة ،و ُغطيت األشجار بسناج أسود .وأدى تلوث الهواء إلى اسوداد
األشجار ،وإلى اختفاء األشنات الفاحتة اللون التي َ
منّت على قشرة األشجار.

الفصل األول :مقدمة
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وماذا حدث لعشيرة العث؟
ازدادت نسبة (تكرارية) العث الذي لونه غامق في عشيرة العث ،ألن العث الفاحت الذي يستريح على سطح جذع غامق يكون
بارزًا عليه ،ويتعرض لالفتراس ،أما العث الغامق ،فهو غير بارز ومخفي .إذا كان لون العث صفة وراثية ،فمن املعقول أن يبقى
العث الغامق ،وأن ُينجب نسالً غامقًا ً
أيضا ،وهكذا تزداد نسبة (تكرارية) العث الغامق في العشيرة.

نلخص سلسلة األحداث التي وصفناها أعاله:
وضع ابتدائي

جذوع األشجار مغطاة بأشنات فاحتة .في عشيرة العث يوجد تباين،
يوجد فيها أفراد فاحتة اللون وأفراد غامقة اللون ،لكن الغامقة بارزة على
خلفية بيئتها احمليطة .وهي تُفترس كثي ًرا ،لذا فهي نادرة أكثر .أما العث
الفاحت فهو مخفي جي ًدا عندما يستريح على جذوع األشجار .عشائر العث

مالئمة لبيئتها احمليطة.

تغ ُّير في البيئة
احمليطة

ازدياد املصانع التي تُطلق سناج أسود .في أعقاب ذلك ،تختفي األشنات
ويتراكم السناج الغامق على جذوع األشجار.

تأثير على عشيرة

ُيصطاد العث الفاحت أكثر من العث الغامق.

وضع جديد

ارتفاع نسبة (تكرارية) العث الغامق في العشيرة .عشيرة العث مالئمة

العث

لبيئة حياتية فيها هواء ملوث بالسناج واسوداد على األشجار.

سؤال أ 4-
أ.

ماذا يحدث لو كانت عشيرة العث األصلية مكونة كلها من عث فاحت؟ اشرحوا.

ب .في أعقاب ازدياد الوعي لتلوث الهواء في انكلترا ،بدأ استعمال وسائل تُقلل من نسبة انبعاث السناج من املصانع،
وانخفضت كمية السناج في الهواء .ماذا حدث برأيكم في أعقاب هذا التغيير في البيئة احمليطة؟ أكملوا تسلسل األحداث
الذي ُوصف أعاله.

علم البيئة
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نبحث البيئة :جتربة ُمرا َق َبة في الطبيعة
في سنوات اخلمسينيات من القرن العشرين ،قام الباحث كطلول ببحث عشيرة العث في انكلترا .في إحدى جتاربه،
وضع عد ًدا مماثالً من العث الفاحت والعث الغامق على أشجار ملوثة في سناج وعلى أشجار ذات قشرة فاحتة .وقد راقب
العث ،وقام بع ِّد العث الذي اصطادته العصافير .لخُ صت نتائج التجربة في جدول أ – .3
مت اصطياده في غابة أشجارها ملوثة ،وفي غابة أشجارها غير ملوثة
جدول أ :3 -عدد العث الذي َّ
العث الذي َّ
مت اصطياده
البيئة احمليطة التي ُوضع فيها العث

عث فاحت
النسبة املئوية
مت
عدد العث الذي َّ
مت
من العث الذي َّ
اصطياده
اصطياده

عث غامق
النسبة املئوية
مت
عدد العث الذي َّ
مت
من العث الذي َّ
اصطياده
اصطياده

غابة غير ملوثة (جذوع فاحتة)

26

14

164

86

غابة ملوثة (جذوع غامقة)

43

74

15

26

سؤال أ – 5
ماذا نستنتج من نتائج التجربة؟ عند الشرح ،استعينوا باملصطلح “مالءمة”.

التغ ُّير في عشيرة العث ،هو مثال لالنتخاب الطبيعي الذي حدث في عشيرة العث خالل زمن قصير نسبيًا (أقل من مائة سنة).
في تسلسل األحداث املعروض في الصفحة السابقة ،توجد ثالث نقاط مهمة لفهم تطور املالءمة من خالل االنتخاب الطبيعي:
 .1في عشيرة العث األصلي ،كان عث فاحت وعث غامق ،لكن نسبة (تكرارية) العث الغامق كانت أقل .وهذا يعني أن هناك
تباي ًنا في عشيرة العث ،وكان بينها فروق في اللون.
 .2التغيُّر في البيئة احمليطة سبق التغ ُّير الذي بدأ في عشيرة العث.
 .3يؤثر االنتخاب الطبيعي على األفراد ،ويؤدي إلى تغيُّر نسبة (تكرارية) الصفات في العشيرة.

سؤال أ – 6
أثناء إجاباتكم عن األسئلة اآلتية ،استعملوا املصطلحات اآلتية:
تباين ،انتخاب طبيعي ،تغ ُّير في البيئة احمليط ومالءمة
أُ .يحذر األطباء من استعمال أدوية املضادات احليوية بشكل زائد .ما هو اخلطر الذي يخشاه األطباء؟ اشرحوا.
ب .بعد مرور عدة سنوات على استعمال مبيد البعوض  ،DDTاتضح أنه ليس ناج ًعا كما كان في املاضي .اذكروا
مت فيها هذا التغيير.
املراحل التي َّ
ج .في السنوات األخيرة ،تزداد التوصيات الستعمال املكافحة البيولوجية بدالً من املواد الكيماوية التي تُبيد
احلشرات .هل يؤدي استعمال املكافحة البيولوجية ملدة طويلة إلى تغيّر في عشيرة احلشرات الضارة؟ عللوا.
د .نوصي املزارعني أن ال يستعملوا نفس مبيد األعشاب سنة بعد سنة ،بل نوصي أن يستعملوا مواد مختلفة في
السنوات املختلفة .ما هي األفضلية بهذه الطريقة؟ اشرحوا.
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انتبهوا:

َ
متّت املالءمة في عشائر العث ،عشائر البكتيريا ،األعشاب والبعوض (سؤال أ  )6-بسبب تغ ُّيرات في البيئة احمليطة
الناجمة عن ُّ
تدخل اإلنسان.
التغيُّر في البيئة احمليطة ساعد الباحثني في متابعة التغ ُّيرات  -في العشائر – التي متّت خالل فترة زمنية قصيرة
(باملفهوم الزمني للنشوء واالرتقاء) منذ عشرات السنني فقط .في جميع هذه احلاالت ،ميكن متابعة تطور املالءمة،
ألن احلديث يدور حول كائنات حية تتكاثر بسرعة واملدة الزمنية للجيل قصيرة.

 أفراد غير مالئمني في العشيرة
في العشيرة التي تعيش في بيئة محيطة معينة ،معظم األفراد مالئمون للبيئة احمليطة .لكن من املهم التذكر أنه يوجد تباين في
هذه العشيرة ،وميكن أن جند فيها أفرا ًدا غير مالئمني جي ًدا للبيئة احمليطة.

ملاذا تبقى  -في بيئة محيطية معينة  -أفراد ذوات صفات ال ُتكسبها أفضلية؟
لهذا السؤال املهم ،يوجد عدة إجابات ممكنة:
لم مير زمن ٍ
كاف ،ولم تنقرض األفراد غير املناسبة.
لم يكن ضغط االنتخاب الطبيعي (مثالً :كمية املفترسات) قو ًيا ،لذا عدد قليل من األفراد غير املناسبة  :تنجح في الهروب
من مفترسيها وتبقى على قيد احلياة.
توجد في العشيرة صفات أخرى ،وهي تكسبها أفضلية تساهم في البقاء .مثال على ذلك :صمود ومقاومة مرضى فقر الدم
املنجلي لطفيل املالريا .يوجد خلاليا الدم احلمراء مبنى يشبه املنجل ،وهو يؤدي إلى صعوبة تكاثر طفيل املالريا ،وهكذا
يساعد هذا املبنى على بقاء املرضى املصابني في فقر الدم املنجلي.
كانت هجرة من منطقة أخرى ،وبني هؤالء األفراد ،كانت أفراد أقل مناسبة.

·
·
·
·

الهروب من ظروف بيئية محيطة غير مريحة
تؤدي احلياة في بيئة محيطية متغيِّرة من خالل االنتخاب الطبيعي إلى تطور كائنات حية ذوات

مالءمة ،حيث ُوصف القليل منها في هذا الفصل .وكل مالءمة تساعد على احلياة في ظروف ليست
ُمثلى ً
أيضا .ومع مرور الوقت ،تطورت مالءمات مختلفة تساعد على الهروب ملدة زمنية طويلة نسبيًا
(موسم) من ظروف بيئة محيطة غير مريحة .الشيء األول الذي يخطر في أذهننا ،هو تغيير املكان،
وهذا يعني االنتقال إلى مكان فيه ظروف أسهل .احليوانات التي تسبح في البحر ،احلشرات والطيور
ذات القدرة على الطيران ،هي املشهورة من بني الكائنات احلية التي تُغيِّر مكانها.
ً
ظاهرة تغيير املكان نتيج ًة لتغ ُّير املوسم في ظروف البيئة احمليطة نس ِّميها ترحاال .ظاهرة

الترحال في عالم احليوان شائقة وممتعة .فقد قامت احليوانات التي ترحل بتطوير آليات تساعدها
على اإلحساس في التغ ُّير الذي سوف يحدث في الظروف ،لكي تُهيئ نفسها لذلك ،وفي نهاية األمر
ترحل وتصل إلى املكان املريح .يوجد أخطار كثيرة أثناء الترحال ،ومن الواضح أن ال تبقى جميعها
على قيد احلياة.
تُعتبر بالدنا محطة عبور لطيور كثيرة ترحل في فصل اخلريف من أوروبا الباردة إلى إفريقيا
احلارة ،وتعود في فصل الربيع إلى أوروبا.
من بني الطيور املشهورة التي ترحل ،نذكر اللقلق األبيض ،الكركس والسنونو.
إن تغيير املكان ليس الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى الهروب من ظروف بيئة محيطة غير مريحة.
َّ
هناك طرق أخرى للهروب من ظروف البيئة احمليطة ،وهي السبات على أشكاله املختلفة .في حالة السبات،

لقلق أبيض :طير رحال في البالد

علم البيئة
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الهروب من شروط بيئية محيطة
ليست مريحة ،انظروا الفصل الثاني،
نباتات حولية وجيوفيتات (نباتات
أرضية).
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تنخفض وتيرة األنشطة احلياتية في الكائن احلي بشكل كبير ج ًدا .املثال الشائع للسبات ،هو الوضع الذي تعيش فيه البذور.
بذور النباتات هي حية ،لكن كمية املياه فيها قليلة ،والنشاط فيها قليل ج ًدا ً
أيضا ،وال ميكن مشاهدته وقياسه تقريبًا .وبهذه
الطريقة ،يستطيع نبات حولي أن يقضي موس ًما أو سنة غير مريحة ،مثالً :صيف حار وجاف أو صقيع في الشتاء .وظاهرة
السبات معروفة عند احليوانات ً
أيضا .في املستنقع الشتوي ،تقضي الكائنات احلية الصيف اجلاف كبيض مستدمي ذي قدرة
ً
على مقاومة الظروف اجلافة ،وهي تفقس عندما ميتلئ املستنقع الشتوي مرة ثانية في املاء .وفي املستنقع ،توجد كائنات حية
أخرى تقضي فترة اجلفاف بسالم ،ألنها حتفر وتعيش في الطبقات العميقة والرطبة التي يتم فيها احلفاظ على رطوبة ودرجة
حرارة منخفضة نسبيًا خالل فترة اجلفاف.
الثدييات التي تعيش في املناطق الباردة ج ًدا تقضي أحيانًا فترة الشتاء في حالة سبات ،حيث تكون فيها العمليات األيضية بطيئة
ودرجة حرارة اجلسم منخفضة .وهذا هو سبات شتوي .في هذه احلالة ،تتالءم الثدييات إلى حالة ينقصها الغذاء في الشتاء.
ويتيح سبات شتوي لهؤالء الكائنات احلية أن تقضي هذه الفترة دون غذاء تقريبًا.

سؤال أ 7-
ِ
ّ
أ .ألي نوع من أنواع املالءمة (جدول أ –  )2ينتمي سبات الشتاء؟ (ميكن أن نذكر أكثر من نوع واحد) .عللوا.
ب .قبل فترة السبات ،تتراكم دهنيات كثيرة في أجسام احليوانات .هل برأيكم ،توجد عالقة بني تراكم الدهنيات
وبني السبات؟ عللوا.
ج .اللون الغامق للعث في املنطقة الصناعية ،هو صفة وراثية تُشكل مالءمة للبيئة احمليطة .هل اجللد املتسفّع
لعمال الزراعة ولعمال البناء ،هو مالءمة أم تكيف؟ عللوا( .انظروا صفحة .)20

 تلخيص الفصل

 .1علم البيئة ،يبحث العالقة املتبادلة التي حُتدد الكثرة وانتشار الكائنات احلية.
 .2علم البيئة ،هو علم متعدد املجاالت ،وهو يعتمد على معرفة وفهم مجاالت أخرى في البيولوجيا (النشوء واالرتقاء،
السلوك) ،وعلى علوم أخرى من بينها علوم البيئة احمليطة.
 .3يوجد لتدخل اإلنسان انعكاسات على البيئة احمليطة وعلى صحتنا وجودة حياتنا.
 .4الزراعة هي مثال مهم لتدخل اإلنسان في البيئة احمليطة.

 .5يبحث علم البيئة ظواهر حتدث في عدة مستويات تنظيم :الكائن احلي ،العشيرة ،املجتمع ،النظام البيئي والغالف
احلياتي.
 .6العوامل األحيائية ،العوامل الال أحيائية ،الظروف واملوارد ،هي مميزات مختلفة لبيت التنمية وللنظام البيئي ،وهي تؤثر
على بعضها .املوارد ،مثل :مصادر الغذاء ،وأماكن التعشيش ،والظروف ،مثالً :درجة احلرارة ،ميكن أن تكون عامالً محد ًدا
في بيت التنمية.
 .7التأثير املدمج جلميع عوامل البيئة احمليطةُ ،يحدد قدرة حتمل بيت التنمية لعشيرة من نوع معني.
إن نتيجة االنتخاب الطبيعي خالل عملية النشوء واالرتقاء ٫هي مالءمة الكائنات احلية للبيئة احمليطة (أحيائية وال
ّ .8
أحيائية).
 .9قدرة الفرد على التك ُّيف خالل حياته لتغ ُّيرات في البيئة احمليطة ،هي بحد ذاتها مالءمة تنتقل بالوراثة.
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 .10تزيد املالءمة من احتمال بقاء الكائن احلي ،ومن اجناب جيل جديد من النسل اخلصب القادر على الوصول إلى النضوج
اجلنسي.
 .11تستطيع الكائنات احلية الهروب أو التخلص من ظروف بيئة محيطة غير مريحة بطرق مختلفة ،مثل :الترحال
والسبات.
 .12التغييرات في عشيرة العث في انكلترا ،وتطور املقاومة والصمود للمضادات احليوية وملبيدات الكائنات احلية الضارة،
هي أمثلة نشوء وارتقاء للمالءمة املناسبة للبيئة احمليطة.

 مصطلحات مهمة
نشوء وارتقاء
عشيرة
علم البيئة
غالف حياتي
بيت تنمية
انتخاب طبيعي
عامل محدد
عوامل ال أحيائية
عوامل 		أحيائية
تك ُّيف
مالءمة

قدرة التحمل
لياقة (كفاءة)
تدخُّ ل اإلنسان
نظام بيئي
موارد
ترحال
مستويات تنظيم
تباين
ظروف
سبات
سبات شتوي
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الفصل الثاني :عوامل ال أحيائية
واملالءمة لها

ب .1عوامل ال أحيائية في البيئة احمليطة وتأثيرها على
النظام البيئي
العوامل الال أحيائية ،مثل :املاء ،الضوء ،األكسجني CO2 ،ظروف املناخ (درجة احلرارة ،الرياح والرواسب) ،هي مكونات
مهمة في كل بيت تنمية وفي كل نظام بيئي ،وهي تؤثر بشكل كبير ج ًدا على احليوانات والنباتات.
نشاهد مناظر مختلفة في أماكن مختلفة في البالد ،ميكن الفهم من ذلك أن األماكن املختلفة تختلف عن بعضها مبجمل العوامل
الال أحيائية التي تسودها ،والتي تؤثر على طابع مجتمعات الكائنات احلية التي تتطور وتعيش فيها (الرسمة ب .)1-

للم

زي د ع ن

مصطلح مجتمع ،انظروا الرسمة
أ  :1-مستويات التنظيم.

واملناطق املختلفة على سطح الكرة األرضية تختلف عن بعضها
ً
أيضا .في املناطق القريبة من القطب ،تكون نباتات قليلة ،وهي
قصيرة وصغيرة .ويوجد أنواع قليلة فقط من احليوانات التي
يتميَّز من خالل
تعيش في بيوت التنمية املوجودة في املناطق القريبة من القطب.
وكلما تقدمنا اجتاه خط االستواء ،فإن املنظر يتغيَّر :سنشاهد
عوامل أحيائية
عوامل ال أحيائية
تؤثر على بعضها
غابات من أشجار إبرية كالسرو والصنوبر ،وفيما بعد نشاهد
تنتظم ﻜ
غابات أشجار واسعة األوراق مثل البلوط.
مثل:
وفي منطقة خط االستواء ،نالحظ غابات مطر غنية بنباتات
تشمل أنوا ًعا مثل:
وحيوانات.
نباتات ،حيوانات ،فطريات،
مناخ ،تربة ،ماء ،ضوء،
السبب للفرق في أنواع النباتات بني مناطق خط االستواء والقطب
بكتيريا
أكسجني ،أمالح
متعلق بأشعة الشمس التي تعتبر مصد ًرا للطاقة الضوئية
واحلرارة .تصطدم أشعة الشمس باألماكن املختلفة على سطح
الرسمة ب –  :1خريطة مصطلحات :مميزات بيت التنمية أو النظام البيئي
الكرة األرضية بزوايا مختلفة :في منطقة خط االستواء ،تصطدم
األشعة باألرض بزاوية قائمة ،أما في املناطق البعيدة عن خط
فإن زاوية أشعة الشمس تصغر (الرسمة ب  .)2 -ونتيج ًة
االستواء ،فهي تصطدم بزاوية حادة .كلما ابتعدنا عن خط االستواءَّ ،
فإن كل وحدة مساحة في منطقة خط االستواء حتصل على أشعة شمس أكثر من وحدة املساحة في منطقة األقطاب.
لذلكَّ ،
بيت التنمية(نظام بيئي)

الغالف اجلوي
مح
لدوران
ور ا

خط االستواء

الرسمة ب  :2 -زاوية اصطدام أشعة الشمس بأماكن مختلفة على سطح الكرة األرضية

مجتمع
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املثير لالهتمام أننا نستطيع أن منيّز بني نباتات مختلفة عندما نصعد إلى قمم جبال عالية :كلما صعدنا إلى أعلى واقتربنا من
قمة اجلبل ،فإننا نالحظ نباتات تشبه النباتات املوجودة في خطوط العرض العالية (القريبة أكثر للقطب) ،كما نشاهد ذلك في
الرسمة ب .3-

القطب

جليد دائم

توندرا قطبية

غابة أشجار إبرية

جليد دائم

غابة أشجار متساقطة األوراق
الرسمة ب  :3 -مقارنة بني تغ ُّير النباتات مع التقدم من

توندرا ألبية

خط االستواء إلى القطب وبني تغ ُّير النباتات مع الصعود

إلى أعلى اجلبل.
غابة ماطرة استوائية

غابة أشجار
أبرية
غابة أشجار متساقطة
األوراق
غابة ماطرة استوائية

خط االستواء
املشترك للمناطق التي تقع في قمم اجلبال العالية وللمناطق القريبة من القطب هو درجة احلرارة املنخفضة وقلة املياه املتوافرة
(رواسب قليلة ومعظم املياه متجمدة) .نالحظ في الرسم البياني (الرسمة ب )4 -العالقة بني كمية الرواسب وبني أنواع
النباتات.

معدل كمية
األمطار في
السنة (ملم)

2000

في جبال األلب النيوزيالندية ،نالحظ جي ًدا خط االرتفاع الذي ال تنمو فوقه أشجار،
بل تنمو نباتات منخفضة (توندرا ألبية) .تخلو قمم اجلبال من النباتات ،لكننا
ثلجا في بعض األماكن.
نالحظ ً

غابة ماطرة
استوائية

1750
1500
1250
1000
750

سهول عشبية

500
250
0

صحراء

غابة أشجار
متساقطة
األوراق

غابة أشجار
إبرية

توندرا

الرسمة ب  :4 -الرسم البياني :العالقة بني كمية الرواسب وبني أنواع النباتات
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سؤال ب – 1
أ .افحصوا ،ما هو معدل كمية الرواسب السنوية في اجلليل األعلى وفي النقب؟ هل ميكن أن تتطور غابة
استوائية في هذه املناطق؟ اعتمدوا على الرسمة في الرسم البياني ب .4 -
ب .يوجد نباتات قليلة في الصحاري وفي خطوط العرض العالية املجاورة للقطب .ما هي أوجه الشبه واالختالف
في هذه املناطق؟

توسع :النباتات األساسية في الكرة األرضية
درجة احلرارة ،األشعة وكمية الرواسب السنوية حُتدد انتشار مجتمعات النباتات األساسية على سطح الكرة األرضية.
فيما يلي النباتات األساسية بحسب املناطق:
توندرا – تتميز هذه املناطق بنباتات منخفضة وقليلة :جنبات (شجيرات) ،أعشاب ،أشنات وطحالب .وتتميز التوندرا
بتربة متجمدة لعدة أشهر في السنة ،مثالً :املناطق التي حتد القطب الشمالي أو قمم اجلبال.
الصحراء – كمية الرواسب في الصحراء أقل من  250ملم في السنة ،وفي النهار تسودها درجات حرارة عالية ج ًدا
وفي الليل منخفضة ج ًدا .نباتات الصحراء قليلة وتنتشر على مساحات واسعة ،وال يوجد فيها أشجار عالية ،بل يوجد
باألساس نباتات حولية وجنبات (شجيرات) منخفضة.
القفر – ينتشر القفر في مناطق مناخها ِنصف جاف ( 500 -250ملم مطر في السنة) ،حيث يوجد فيها موسم جفاف
واضح ج ًدا .القفر غني باألعشاب والنجيليات ،ويوجد فيه أشجار قليلة وجنبات (شجيرات) موزعة على مساحات
كبيرة .القفر الذي يمُ يِّز املناطق األستوائية نس ِّميه سافانا.

نباتات حوض البحر األبيض املتوسط – تتميز النباتات بأشجار قصيرة حتى متوسطة  ،بجنبات (شجيرات) وحتت
جنبة واسعة األوراق ،دائمة اخلضرة وذوات أوراق قاسية .هذه النباتات مُتيز املناطق التي يوجد فيها شتاء ماطر
وصيف جاف وحار.
غابة أشجار أبرية – غابات األشجار األبرية ،مثل :أشجار السرو والصنوبر ،هي غابات شائعة في النِّصف الشمالي
للكرة األرضية ،وفي املناطق التي تتميز برطوبة وببرد في معظم فصول السنة .األشجار األبرية دائمة اخلضرة.
غابات معتدلة نفضية (متساقطة األوراق) :في هذه الغابة ،يوجد أشجار واسعة األوراق التي تتساقط أوراقها في
الشتاء ،وهي متيِّز املناطق التي يسودها شتاء بارد ومثلج وصيف مريح وماطر.
غابة ماطرة استوائية– تتطور الغابة املاطرة في املناطق التي تكون فيها أشعة الشمس كثيرة ،ويهطل املطر في كل
يوم .وقد تصل كمية الرواسب في هذه املنطقة حوالي  4،000ملم ( 4م!!) في السنة .املطر الكثير ودرجة احلرارة
العالية (حوالي  ،)30°Cيؤديان م ًعا إلى تكوين ظروف مناسبة لتطور نباتات كثيرة وإلنتاج بيت تنمية متنوع ج ًدا في
أصناف النباتات وأجناس احليوانات التي تعيش فيه.

النباتات املميزة إلسرائيل هي :نباتات حوض البحر األبيض املتوسط ،النباتات
الصحراوية ونباتات القفر .نباتات البحر األبيض املتوسط ليست خاصة حلوض البحر
األبيض املتوسط وميكن أن جندها في كليفورنيا غربي الواليات املتحدة ،في جنوب قارة
إفريقيا ،في غرب استراليا ،وفي جنوب ومركز تشيلي التي تقع في أميركا اجلنوبية.
ميكن أن جند في إسرائيل أمثلة ملعظم النباتات التي ُذكرت باستثناء النباتات التي تعيش
في توندرا والغابة املاطرة االستوائية ،مثالً :في النقب اجلنوبي ،النباتات صحراوية .جند
نباتات القفر في منطقة النقب الشمالي وفي السهل الساحلي اجلنوبي .ونباتات حوض

نباتات حوض البحر األبيض املتوسط في ُحرش الكرمل

علم البيئة
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نباتات صحراوية في النقب

غابة البلوط

شمال

غرب

جنوب

البحر األبيض املتوسط ،جندها في مناطق اجلبل.
في الكرمل واجلليل ،جند بشكل شائع أحراش
اخلروب ،سريس ،بطم وسنديان.
في جبال يهودا (في محمية املشط) وفي الكرمل،
ميكن أن جند بقايا غابات صنوبر مقدسي(معظم
غابات الصنوبر في البالد ،هي غابات مغروسة
وليست طبيعية) .وفي بعض األماكن ،مثلُ :حرش
طال في اجلليل العلوي ،في الكرمل وفي منطقة
طبعون ،ميكن أن جند بقايا غابات املل (غابة معتدلة
نفضية) .كانت هذه األشجار شائعة في املاضي،
في البالد ،لكن اإلنسان قطع الكثير منها.

ميكن أن نالحظ ظاهرة بارزة في البالد ،وهي كثرة النباتات
في املنحدرات التي اجتاهها نحو الشمال ،مقارنة مع النباتات
القليلة في املنحدرات التي اجتاهها نحو اجلنوب (الرسمة
ب  .)5 -ينبع الفرق بني املنحدرين بسبب زوايا سطح التربة
نسبة ألشعة الشمس ،وهو يؤثر على درجة احلرارة وتوافر
املياه في املنحدر ،فزاوية اصطدام أشعة الشمس في املنحدر
اجلنوبي قريبة من  ،90°لذا شدة اإلشعاع املصطدمة بوحدة
مساحة تكون أكثر مما هو األمر في املنحدر الشمالي ،لذا
درجة حرارة التربة تكون عالية وتتبخر املياه بسرعة.

الرسمة ب –  :5منحدر جنوبي (في األمين) ومنحدر شمالي في وادي أورن في الكرمل .انتبهوا إلى
الفرق في تغطية النباتات.

نتعلم من انتشار النباتات على سطح الكرة األرضية أنه ال يوجد عامل واحد فقط ُيحدد النباتات التي تعيش في بيت تنمية
(موطن) معني .أشعة الشمس ،درجة احلرارة ،كمية
الرواسب ونوع التربة ،هي بالطبع عوامل ال أحيائية مهمة
ج ًدا .لكن من املهم معرفة الظروف أو العوامل السائدة في
فإن هذه العوامل متعلقة ببعضها:
املكان .إضاف ًة إلى ذلكَّ ،
إشعاع حراري
إشعاع ضوئي
تتأثر درجة احلرارة وكمية الرواسب من أشعة الشمس
(الرسمة ب  .)6 -كما أن هذه العوامل تؤثر على تكوين
ُيحرك
يك ِّون
هو
التربة وصفاتها.
مصدر طاقة للتركيب
الضوئي

ظروف درجة حرارة
مريحة

دورة املياه
(رواسب)

الرسمة ب  :6 -تأثير أشعة الشمس على النظام البيئي في الكرة األرضية
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بعد أن تعرفنا بشكل عام على العوامل األساسية التي تؤثر على األنظمة البيئية في الكرة األرضية وفي البالد ،سيتم في البنود
القادمة ،شرح أهمية كل عامل من العوامل الال أحيائية حلياة الكائنات احلية ،وسنصف املالءمة لتوافره أو ملستوى هذا العامل
في بيوت التنمية املختلفة.
تؤدي كثرة العوامل التي تؤثر على الكائنات احلية بشكل خاص ،وعلى النظام البيئي بشكل عام إلى صورة مركبة ومعقدة.
عمليًا ال توجد إمكانية احلديث عن عامل واحد دون التطرق إلى تأثير العوامل األخرى .ففي فصل املاء ،سنبحث مشاكل التنفس
في املياه التي تذوب فيها كمية قليلة من األكسجني ،وسنبرز صفة املاء في احلفاظ على درجة حرارة ثابتة .في فصل التربة،
سنصف العالقة بني بنية التربة وبني توافر املياه فيها ،وبني هذين العاملني وبني توافر األكسجني في التربة .في البيئة احلياتية
الصحراوية ،املياه قليلة ،الرطوبة املنخفضة في الهواء ،الضوء الكثير ودرجة احلرارة العالية ،هي عوامل ال أحيائية تتأثر
من بعضها ،وتأثيرها املتبادل على الكائنات احلية يصمم األنظمة البيئية الصحراوية .تؤثر تيارات الهواء والرياح على الكائنات
احلية ،ألنها تؤثر على املياه ،درجة احلرارة والتربة.

بيت تنمية صحراوي (عني جدي)

شاطئ بحر صخري

املياه هي إحدى املواد الشائعة على الكرة األرضية ،وهي تُغطي ثالثة أرباع سطح الكرة األرضية .املياه هي مورد ضروري
للكائن احلي .وتنبع أهميتها باألساس من كونها املكون األساسي في أجسام الكائنات احلية ،فحوالي ُثلثي وزن أجسامنا هو
ماء ،وال نستطيع احلياة مدة طويلة دون ماء .البيئة احمليطة الداخلية في جسم الكائن احلي ،هي باألساس محيط مائي واملاء
ضروري لتنفيذ العمليات الكيميائية التي حتدث في خالياه .إضاف ًة إلى ذلك ،تُساعد املياه في نقل املواد املذابة داخل اخللية ،وفي
نقلها من مكان إلى آخر داخل اجلسم.
في اليابسة ،املياه ليست متوافرة كل الوقت وفي كل مكان ،ولهذه احلقيقة ،يوجد تأثير كبير على بيوت التنمية في اليابسة،
وعلى الكائنات احلية التي تعيش فيها .واملياه هي موطن (بيت تنمية) لكائنات حية كثيرة خالل فترة حياتها.
وعند البحث عن حياة في كواكب أخرى ،يركز الباحثون على إيجاد أدلة لوجود مياه في املاضي أو احلاضر ،ألن وجود املاء ،قد
ُيشير إلى وجود حياة في هذه الكواكب.

مبوضوع

ب .2املاء :أحد مكونات أجسام الكائنات احلية والبيئة
احلياتية احمليطة

عالقة

بيولوجيا اإلنسان :موازنة املاء في
اجلسم.
اخللية :املياه هي مكون أساسي في
اخللية.
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صفات املاء وأهميته حلياة الكائنات احلية
تنبع أهمية املياه للكائن احلي من الصفات اخلاصة للماء.

جدول ب :1-الصفات اخلاصة جلزيئات املاء وأهميتها للكائن احلي
H 2O

الصفة ووصفها

أكسجني

O
-

هيدروجني

H
+

هيدروجني

H
+

صيغة ورسم تخطيطي
جلزيء املاء

حشرة (بق املاء) على سطح
املاء

تفصيل وشرح

قطبية اجلزيء:
القطب الذي يوجد فيه ذرتا
هيدروجني ،هو قطب ذو شحنة
كهربائية موجبة.
والقطب الذي يوجد فيه أكسجني،
فإنه يحمل شحنة كهربائية
سالبة.
يوجد للماء سعة حرارية عالية.
يستطيع املاء أن يستوعب طاقة
حرارية كثيرة دون أن ترتفع
درجة حرارته بشكل ملحوظ.
ً
أيضا ،فاملاء
والعكس صحيح
يستطيع أن يخسر طاقة كثيرة
دون أن يبرد بشكل متطرف.
شذوذ املاء (انومليا):
تتمدد املياه عندما تتجمد

األهمية للكائن احلي

تنجذب جزيئات مواد أخرى ذات
شحنة كهربائية إلى جزيئات املاء.

الكتلة :تنجذب اجلزيئات ذات الشحنة الكهربائية إلى جزيئات
املاء ،وهكذا تذوب املواد في املاء.
اجلذب إلى مواد أخرى :يساعد اجلذب على صعود املياه في
أنابيب النقل املوجودة في النباتات.
قوة َّ
الشد على السطح اخلارجي :تتكون على سطح املاء مساحة
ذات قوة شد قوية.

حتتاج طاقة كبيرة ج ًدا لتسخني
املاء ،ولتحويله إلى بخار املاء.

تنظيم درجة احلرارة :متنع من التغ ُّيرات املتطرفة في درجة
حرارة البيئة احلياتية املائية في البحيرات والبحار ،وفي داخل
أجسام الكائنات احلية (البيئة احمليطة الداخلية).
ينبع تبريد اجلسم أثناء تبخر العرق من الطاقة الكثيرة املطلوبة
لتبخر العرق والتي مصدرها من اجلسم.
تساهم عملية النتح في النباتات في انخفاض درجة احلرارة.

تنجذب جزيئات املاء إلى بعضها.

عندما يكون املاء في حالته الصلبة (جليد)،
فإن حجمه أكبر وكتلته أصغر من احلالة
َّ
التي يكون فيها في احلالة السائلة.
لذا يطفو اجلليد على سطح املاء.

تطفو طبقة اجلليد  -األخف من املاء السائل – على سطح البحيرة.
وهي تعزل املياه التي حتتها ومتنع من جتمدها ،وهكذا تستمر
احلياة في البحيرة خالل فترة الشتاء البارد.

سؤال ب – 2
اذكروا عمليتني في الكائنات احلية ،وصفتني للبيئة احمليطة التي تتأثر من الصفات اخلاصة للماء.

في العمليات التي حتدث في اخلاليا ،تُستعمل املياه كمادة متفاعلة وكناجت .مثالً:
في عملية التركيب الضوئي ،يرتبط هيدروجني من جزيء املاء ﺒ  CO2و َينْتُج سكر.
في عملية حتليل النشا إلى جزيئات صغيرة (جلوكوز) ،يشترك املاء كمادة متفاعلة في العملية.
في عملية التنفس اخللويَ ،ينْتُج ماء وهو يشكل مصد ًرا مه ًما للحيوانات في الصحراء (انظروا صفحة .)45
في عملية بناء البروتينات ،تتحد احلوامض األمينية ببعضها إلنتاج سلسلة من البروتينات .وفي هذه العملية ،ينطلق جزيء
ماء من كل رابط َينْتُج.

··
··
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يوجد وظائف إضافية للماء في مستوى تنظيم الكائن احلي:

وضوع

 .1نقل مواد مذابة
إن قدرة املاء على إذابة مواد ،تساعد على نقل مواد مذابة من مكان إلى آخر داخل اخللية ذاتها ،وبني األقسام املختلفة في الكائن
َّ
احلي املتعدد اخلاليا .في الكائنات احلية املتعددة اخلاليا الكبيرة واملتطورة ،تنتقل املواد من مكان إلى آخر من خالل أجهزة النقل.
جهاز الدم ،هو مثال جلهاز نقل ينتقل فيه األكسجني ،األجسام املضادة ،نواجت الهضم ومواد فضالت مذابة.
يوجد في النباتات جهازا نقل وهما يعمالن بشكل موا ٍز :جهاز ينقل املاء واألمالح املذابة التي استُوعبت من التربة عبر اجلذور
إلى كل قسم من أقسام النبات حتى قمة الشجرة ،واجلهاز الثاني ينقل نواجت عملية التركيب الضوئي املذابة في املاء ،حيث يتم
نقل هذه النواجت من األوراق إلى األقسام األخرى للنبتة.

عالق

ة مب

بيولوجيا اإلنسان :جهاز النقل :من
أين وإلى أين ُينقل األكسجني ،نواجت
الهضم ،األجسام املضادة والفضالت
في جسم اإلنسان؟

 .2نقل اخلاليا التناسلية (جاميطات)
يوجد كائنات حية تعيش في اليابسة ،لكن على الرغم من ذلك ،فإنها متعلقة باملاء لكي تتكاثر .مثالً :اخلاليا التناسلية الذكرية
للحزازيات والسرخسيات التي تعتبر نباتات يابسة بسيطة،
هي خاليا ذات أسواط وحتتاج إلى ماء ،لكي تصل إلى
أ
اخلاليا األنثوية إلخصابها ،على الرغم من أن النبات ذاته
يعيش في اليابسة.
مثال إضافي على ذلك هو الضفدع وبرمائيات أخرى .يضع
الضفدع بيضه في املاء ،وتُفرز اخلاليا الذكرية ً
أيضا إلى
املاء .ويتم اإلخصاب في املاء ،وشرغوف (دعموس) حديث
ب
السن الذي يتطور من البويضة املخصبة ،يعيش أول حياته
في املاء .على الرغم من أن الضفدع البالغ يستطيع العيش
على اليابسة ،لكنه متعلق ببيئة محيطة مائية لتكاثره.
السرخ (أ) حزاز (ب)

املياه هي عامل مح ِّدد في البيئة احمليطة في اليابسة

عالقة

مب

وضوع

 .3احلفاظ على التوازن في النباتات
في أعضاء صغيرة السن ،في نباتات متعددة السنوات ،وفي نباتات حولية،
تطورت أنسجة داعمة بشكل قليل نسبيًا ،ويتعلق انتصابها بشكل كبير ج ًدا
باملاء الذي ميأل الفجوة العصارية التي حتتل قس ًما كبي ًرا من حجم اخللية .عندما
نتم َّعن في نباتات ،لم يتم ريها ،فمن السهل متييز أهمية املاء للحفاظ على ثبات
النبات .وهذه النباتات تكون منكمشة وذابلة .هذه املشكلة ليست موجودة في
األشجار ،ألن أقسا ًما كثيرة منها تكون قاسية (خشبية) ،وأثناء النقص في املاء
تبقى معتدلة ومنتصبة.
يحدث نقص املاء باألساس في األوراق واألغصان احلديثة السن.

أنا آسفة ،ال نستطيع
االلتقاء هكذا!
فقط في املاء .........

ٍ
مبان في خلية النبات –
اخللية:
الفجوة العصارية.

نبات منتصب ونبات ذابل

ُيشير اسم البيئة احمليطة اليابسة إلى أنها جافة ،ومورد املاء ليس متواف ًرا في كل حلظة وفي كل مكان :توجد مواسم كثيرة
األمطار ومواسم دون أمطار ،ويوجد بيوت تنمية فيها ماء بكثرة ،ويوجد بيوت تنمية شحيحة /صحراوية.
إضاف ًة إلى ذلك ،الهواء الذي تكون فيه – عاد ًة  -رطوبة منخفضة ،يؤدي إلى تبخر ماء كبير من مساحة السطح اخلارجي للكائن
احلي ،ويؤدي إلى فقدان املاء.
الكائنات احلية التي تعيش في بيئة محيطة جافة تكون ذات مالءمة لظروف النقص املؤقت أو الدائم في املياه.

علم البيئة

40
 مالءمة للحياة في اليابسة

إلى جانب التنوع الكبير في املالءمة  -لنقص املاء – التي سنصف قس ًما قليالً منها فيما بعد .يوجد ثالث مالءمات مشتركة
جلميع الكائنات احلية التي تعيش في اليابسة:

 .1تغطية مساحة اجلسم بغطاء غير ن َّفاذ للماء
كوتيكوال النباتات ،كيتني احلشرات وجلد احليوانات ،تساعد جميعها على تقليص تبخر املاء من مساحة السطح اخلارجي
للجسم.
املصطلحان كوتيكوال (أدمة) وكيتني
كوتيكوال :طبقة من املركبات الدهنية الشمعية التي تفرزها جدران طبقة اخلاليا اخلارجية (األبيدرميس) التي حتيط
األقسام العلوية للنباتات  -التي تقع فوق سطح التربة ( باألساس األوراق والسيقان)  -وتغطيها.
كيتني :متعدد السكريات ،وهو ُيغطي أجسام احلشرات والفطريات.
وضوع

عالق
ة مب

بيولوجيا اإلنسان :اجلهاز
التنفسي.

 .2حماية املناطق التي يتم فيها تبادل الغازات
تبادل الغازات مع الهواء ،هو جزء من عملية التنفس (التي تتم في جميع الكائنات احلية الهوائية) ومن عملية التركيب الضوئي
(الذي يتم في النباتات) .تتم عملية تبادل الغازات ،إذا كان السطح اخلارجي للخاليا رطبًا .في الثدييات وفي حيوانات أخرى،
يتم تبادل الغازات املتعلق بالتنفس في الرئتني املوجودة داخل جسم الكائن احلي ،لكي نحميها من اجلفاف ،حيث يوجد أنابيب
خاصة تقوم بالربط بينها وبني الهواء اخلارجي .في أوراق النباتات ،يوجد فتحات خاصة – ثغرات (الرسمة ب )7 -من
خاللها يتم استيعاب  CO2وإطالق أكسجني وبخار ماء .يوجد آلية خاصة تقوم بإغالق
فتحة الثغرات عندما يكون النبات في حالة نقص في املياه ،وهكذا يحمي داخل األوراق من
اجلفاف (للمزيد من املعلومات ،انظروا صفحة .)42

 .3تكاثر غير متعلق باملاء
اخلاليا التناسلية كاخلاليا الذكرية والبويضات ،ال تستطيع العيش في بيئة محيطة ليست مائية.

الرسمة ب  : 7 -ثغر مفتوح

كيف ُتنقل اخلاليا التناسلية بني الكائنات احلية في اليابسة؟ وكيف يتم االلتقاء فيما بينها؟
في النباتات (التي يتم اخصابها بشكل ذاتي أو بإخصاب متبادل) ،تصل حبيبات اللقاح  -احملمية جي ًدا بغالف غير ن َفّاذ للماء –
من األسدية إلى امليسم الذي يقع في رأس املتاع.
بعد إنبات حبيبات اللقاح ،يتم استغالل إحدى النوى لتخصيب البويضة املوجودة في عمق املبيض.
في الزواحف ،الطيور والثدييات ،يتم إخصاب داخلي .حيث يتم إدخال اخلاليا الذكرية إلى داخل جسم األنثى ،وهي ال تتالمس
مع الهواء اخلارجي اجلاف .فبهذه الطرق ،يتم االلتقاء بني اخلاليا التناسلية في مكان محمي جي ًدا من اجلفاف وهو بيئة مائية
داخلية.
بعد اإلخصاب ،يكون اجلنني محميًّا من اجلفاف ً
أيضا .ففي النباتات يكون محميًا بواسطة تغليف البذور ،وفي الزواحف
والطيور يكون محميًا داخل بيضة فيها محلول مائي ،واألغشية والقشرة تسمح بتبادل الغازات ،لكنها تقلل من خطر اجلفاف،
أما في الثدييات ،يتطور اجلنني داخل بيئة مائية موجودة في رحم أمه.
بعد أن وصفنا مالءمات مُتيز جميع الكائنات احلية في اليابسة ،فسوف نَصف بشكل منفصل مالءمات النباتات واحليوانات.
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 مالءمة النباتات للحياة في بيئة محيطة جافة

النباتات ساكنة ،وال تستطيع أن تتحرك من مكانها ،لكي تبحث عن مصادر مياه .املالءمات التي نَصفها فيما بعد ،هي التي
تساعد النباتات في الوصول إلى املياه املوجودة في التربة ،وهكذا تُقلص النبتة من فقدان املياه من أقسامها املوجودة فوق سطح
التربة.

مالءمة اجلذور واألوراق للبيئة احمليطة اجلافة
تتم عملية استيعاب املياه واألمالح من التربة بواسطة اجلذور التي جند فيها
شعيرات نس ّميها شعيرات ماصة (الرسمة  - 8ب) .الشعيرات املاصة
دقيقة ج ًدا ،ومساحة سطحها اخلارجي كبيرة ج ًدا نسب ًة إلى حجمها .وهكذا
تكبر مساحة السطح اخلارجي العامة للجذور .النباتات الصحراوية ،يوجد لها
أحيانًا أنظمة (شبكات) جذور عميقة ومتشعبة ،وهكذا يزداد حجم التربة التي
يتم استيعاب املياه منها (الرسمة ب .)9 -

الشتاء
الصيف
الرسمة ب  :8شعيرات ماصة ( ُذرة)

سؤال -3ب
عندما نفحص جذور نباتات ،فإننا جند الشعيرات املاصة – باألساس – في األقسام احلديثة السن التي تنمو
بسرعة في أطراف اجلذور .ما هي برأيكم أفضلية هذا الوضع للنبتة؟

تفقد النباتات معظم املياه  -التي تستوعبها عبر اجلذور  -من خالل عملية التبخر إلى البيئة احمليطة،
وذلك باألساس عبر الثغور املوجودة في األوراق.
كمية املياه التي متر في النبتة أكبر بكثير من كمية املياه التي حتتاجها النبتة للنمو ،للحفاظ على الدعامة،
للنشاطات الكيميائية ولنقل املواد (الرسمة ب .)10 -

مياه تُطلق
أثناء عملية
النتح

مياه تُستعمل
لعمليات
األيض

!

من اجلدير باملعرفة

الرسمة ب  :9 -نظام (شبكة) اجلذور في
نبات صحراوي في الصيف والشتاء

مياه تبقى في
النبتة

الرسمة ب  :10 -كميات املياه التي تنطلق أثناء
عملية النتح نسب ًة لمِ ا حتتاجه النبتة

في نبتة ال ُذرة ،تستغل النبتة  1%فقط من املياه التي تستوعبها لبناء جسمها ،أما  99 %من
املياه ،فإنها متر عبر النبتة وتتطاير إلى الهواء عبر الثغور.

ما هو سبب فقدان املياه بكميات كبيرة في النباتات؟
يتم استيعاب ثاني أكسيد الكربون  CO2املطلوب لعملية التركيب الضوئي عبر الثغور .كلما
فإن  CO2يتم استيعابه ،لكن في نفس الوقت ،ينطلق عبرها بخار ماء
كانت الثغور مفتوحةَّ ،
كثير إلى الهواء الذي رطوبته أقل من الرطوبة املوجودة داخل الورقة .عملية انطالق بخار املاء
إن
من الورقة نس ّميها عملية النتح .ونتيج ًة لذلك ،يرافق فقدان املاء عملية التركيب الضوئيَّ .
أفضلية مبنى الثغور وآلية عملها أنها تكون مغلقة في معظم النباتات أثناء الظالم ،الذي ال تتم
فيه عملية التركيب الضوئي ،وهكذا مننع من فقدان زائد للماء.

فاتورة ماء
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إضاف ًة إلى ذلك ،فإن الثغور ال تُغلق في الظالم فقط ،بل تُغلق في
حالة نقص املياه في النبتة .عندما تكون الثغور مغلقة ،ال يتم فقدان
املاء ،لكن في نفس الوقت ،ال يدخل  CO2إلى النبتة ،وتنخفض
عملية التركيب الضوئي .وينخفض ً
أيضا نقل املياه واملواد املذابة
من اجلذور إلى األجزاء احلديثة السن في النبتة ،ونتيج ًة لذلك،
ينخفض منو النبتة.

ثغر مغلق

ثغر مفتوح

نعرف في النباتات عن مالءمات كثيرة في مبنى الورقة وهي تقلل من فقدان املاء .أمثلة:
 .1تغطية األوراق بطبقة سميكة من الشمع (كوتيكوال) ،مثالً :أوراق اخلروب.
 .2ثغور غائرة في الورقة ،أو مغطاة بشعيرات ،مثالً :أوراق شجر الزيتون.
ً
 .3مساحة صغيرة للسطح اخلارجي لألوراق و/أو تساقط األوراق في الصيف ،مثال :الرمت.
 .4أوراق أسطوانية ،مثالً :صاحب الرمال (الرسمة ب .)11 -
 .5تبديل أوراق الشتاء بأوراق الصيف :أوراق الشتاء كبيرة وأوراق الصيف صغيرة :أمثلة :النتش (الرسمة ب ،)12 -
الهنبل والليباد.

ورقة اسطوانية

ورقة منبسطة

الطرف الداخلي
للورقة الذي جند فيه
الثغور

الرسمة ب  :11 -ورقة اسطوانية
وورقة منبسطة في نبتة صاحب
الرمال

نبتة صاحب الرمال

الرسمة ب  :12 -نبات النتش مع أوراق الشتاء

سؤال  - 4ب
أ .مبنى الورقة هو عبارة عن حل وسط بني املالءمة لتنفيذ عملية التركيب الضوئي ،وبني املالءمة للحفاظ على
موازنة مياه موجبة في النبتة .اشرحوا هذه العبارة.
ب .اشرحوا ،كيف تساهم كل مالءمة من املالءمات أعاله في تقليل فقدان املياه؟

توسع :نباتات  – CAMتنفيذ عملية التركيب الضوئي أثناء إغالق الثغور
يتأثر فقدان املياه أثناء عملية النتح من الظروف الفيزيائية في البيئة احمليطة ،وهو يزداد في ساعات اإلضاءة التي تكون
إن تقليل فقدان املاء من خالل إغالق الثغور ،يؤدي في أعقابه إلى تقليل
فيها درجة احلرارة عالية والرطوبة منخفضةَّ .
عملية التركيب الضوئي.
في نباتات اﻟ  ،CAMتطورت آلية فسيولوجية – بيوكيميائية بالطريقة اآلتية :تكون الثغور مفتوحة في ساعات الليل،
يتم استيعاب اﻟ  CO2في هذه الساعات ،ويرتبط من خالل عمليات كيميائية و ُيحفظ مبركب خاص.
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عند فتح الثغور أثناء الليل ،يتبخر ماء ،لكن هذه الكمية أقل من الكمية التي تتبخر خالل النهار (ملاذا؟).
خالل النهار وفي ساعات الضوء ،تكون الثغور مغلقة ،لكن تتم عملية التركيب الضوئي مبساعدة ضوء الشمس َو CO2
مت استيعابه وتخزينه أثناء الليل (الرسمة ب .)13 -
الذي َّ
نباتات اﻟ  CAMمالئمة للحياة في ظروف اجلفاف ،وهي شائعة أكثر في مناطق حارة وجافة.

ثغور مفتوحة ،فقدان
ماء قليل وال حتدث
عملية تركيب ضوئي
CO2

CO2

CO2

نباتات  :CAMصبار

CO2

ثغور مغلقة ،ال يوجد فقدان
للماء وتتم عملية التركيب
الضوئي

CO2
CO2

CO2
CO2 CO2

CO2

التركيب الضوئي

CO2

CO2

التركيب الضوئي

CO2

CO2

الرسمة ب  :13 -عملية التركيب الضوئي في نباتات اﻟ CAM

مالءمة دورة احلياة للبيئة احمليطة اجلافة
إن دورة احلياة التي تنبت فيها البذور،
تبدأ دورة حياة النبات احلولي من البذرة وتنتهي بإنتاج جيل جديد من البذور ونشرهاَّ .
وتنمو النبتة ،وتُزهر وتنضج الثمار في الفترة التي يتواجد فيها املاء بكثرة ،هي عبارة عن مالءمة للتغ ُّيرات املوسمية في توافر
املياه .وهذا السلوك للنبات احلولي ،يعتبر هروب من مواجهة النقص في املياه ،في فصل الصيف اجلاف.
تستطيع البذور أن تصمد في ظروف اجلفاف ،وأن جتتاز الصيف في حالة سبات ،وتستيقظ وتنبت عند قدوم املطر.
نالحظ عند النباتات احلولية  -في البالد  -ظاهرة اإلنبات مع قدوم املطر األول وإكمال دورة حياة النبات حتى بداية فصل
الصيف.

سؤال ب 5 -
افحصوا (في كتاب تعريف النباتات ،أو في مصدر معلومات آخر) موسم إزهار خمس نباتات حولية وخمس
نباتات معمرة .ركزوا نتائجكم ونتائج أصدقائكم في جدول .ماذا ميكن االستنتاج حول العالقة بني دورة احلياة
وبني توافر املياه؟

دورة احلياة القصيرة للنباتات احلولية ،هي إحدى الطرق التي تضمن بقاءها في املناطق التي يوجد فيها موسم جاف .هناك
ظاهرة شبيهة عند قسم من النباتات املعمرة .في النباتات ذات البصيالت ،أو الدرنات ،أو اجلذور السميكة املوجودة حتت
األرض ،والتي تُس ّمى نباتات أرضية (جيوفيتات :جيو= أرض ،فيتات = نباتات) ،مثلُ :بصيل ،شقائق النعمان والعوصل،
فإنها تنمو باألساس في موسم املطر ،وجتتاز هذه النباتات موسم اجلفاف مع أقسام علوية جافة وميتة .و ُيحفظ فقط عضو
التخزين املوجود حتت األرض والذي فيه براعم التجدد للموسم القادم.
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يتجدد النمو في فصل اخلريف مع قدوم املوسم املاطر ،كما يحدث عند البُصيل واحليلوان (اللذين يبشران بقدوم فصل اخلريف)،
أو يتجدد النمو بعد بدء هطول األمطار ،كما يحدث عند .شقائق النعمان ،صابون الراعي ،النرجس ،العوصل وغيرها.

جيوفيتات (نباتات أرضية) من اليسار إلى اليمني :صابون الراعي ،حيلوان ،شقائق النعمان ،خبيزة

نبحث البيئة« :ساعة مطر» في نبتة شوك الدب
( َّ
مت إعداد املوضوع من :جوترمن ،ي ،.فيتستوم ،أ ،.بن آري )1969( .،ساعات مطر في شوك الدب ،מדע י"ג,
.)276-281
عند شوك الدب الذي ينمو في النقب ،يوجد نظام نشر بذور معقد ومثير االهتمام .حُتفظ البذور في الثمار ،وهي تنتشر
– فقط  -بعد أن تتم عملية فتح الثمار .هذا النظام مرتبط بثالثة مقاييس املطر أو ساعات املطر التي تقوم بتفعيل
نظام نشر البذور – فقط -بعد أن هطلت كمية مطر في احلد األدنى .ميكن التعرف على عمل إحدى ساعات املطر من
خالل النتائج املعروضة في اجلدول اآلتي:
زمن نقع الثمار باملاء (بالدقائق)
النسبة املئوية للثمار التي

انفجرت وأطلقت بذو ًرا
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36

52

52

بذرة

ثمرة مغلقة
شوك الدب

ثمرة في بداية
عملية الفتح

ِنصف العلبة

ثمرة مفتوحة

سؤال ب 6
أ .ارسموا رس ًما بيانيًا للنتائج التي تظهر في اجلدول.
ب .ماذا ميكن االستنتاج من النتائج؟
ج .ما هي األفضلية التي تكتسبها النباتات الصحراوية نتيج ًة لوجود  ساعة املطر ؟ اشرحوا.
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من وجهة نظر زراعية :املاء كعامل محدد في الزراعة
النباتات الزراعية التي تُشكل مكونًا مه ًما في غذائنا ،حتتاج إلى كميات مياه كبيرة لنموها .لذا توافر مورد املياه ،هو عامل محدد
ومهم في الزراعة .في إسرائيل التي مصادر مياهها ضئيلة ،ال نستطيع دائ ًما أن نقوم بري احلقول أو الكروم بكميات املياه
املطلوبة ،وهناك من يعتمد على مياه األمطار فقط .الزراعة التي تعتمد على مياه املطر فقط نس ِّميها زراعة بعلية .احلنطة ،الشعير،
العنب ،النخيل ،الرمان ،التني والزيتون ،هي أنواع ميكن تنميتها  -في البالد -في ظروف بعلية (على األقل  200ملم مطر في
السنة) ،ففي البالد ،ننمي عاد ًة دون ري القمح والشعير في شمال النقب ،وكروم الزيتون في اجلليل األسفل .أما الزراعة التي
تعتمد على ضخ املياه عبر القنوات واألنابيب ،فإننا نس ّميها زراعة الري .ففي البالد ،كروم الفواكه واملزروعات الصيفية ،مثل:
اخلضروات والقطن ،هي أمثلة لزراعة الري.

للم

زي د ع ن

الري واستعمال مياه املجاري
املك َّررة ،انظروا الفصل السابع.

 مالءمات احليوانات للبيئة احمليطة اجلافة

املشكلة األساسية لدى احليوانات التي تعيش في بيوت تنمية (مواطن) جافة ،هي الوصول واحلصول على مياه الشرب .تتغيَّر
كمية املياه املتوافرة مع فصول السنة ومن سنة إلى أخرى ،وأحيانًا يجب أن تقطع احليوانات مسافات كبيرة ج ًدا إليجاد مصدر
مياه .أمامكم جدول ب  ،2 -وهو يعرض تلخيص مصادر املياه وطرق فقدان املياه في احليوانات.

جدول ب  :2 -مصادر املياه وطرق فقدانها في احليوانات
طرق فقدان املياه

مصادر املياه
مياه الشرب

غذاء :ثمار وأقسام نباتات أخرى ،حلوم

نواجت التأكسد (املاء الناجت خالل عمليات
األيض)

تتبخر من سطح اجلسم

تتبخر من أجهزة التنفس

إفراز ماء في البراز والبول
فيل قرب مصدر مياه

توسع :استغالل مياه ناجتة من عملية األيض (مياه أيضية)
املياه الناجتة من عملية األيض ،هي مصدر املياه املهم واألساسي للقوارض التي تعيش في الصحراء ،مثل :اليربوع
والقنفع (بسمون) اللذين غذاؤهما يشمل باألساس بذور جافة.
فإن األكسجني
عند أكسدة املواد العضوية التي مصدرها من الغذاء (جدول ب  ،)3 -كما هو األمر في التنفس اخللويَّ ،
يرتبط بالهيدروجني وينتج ماء .هذه هي املياه األيضية.
6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

جدول ب  :3 -كمية املياه الناجتة أثناء
أكسدة  1غرام من املادة العضوية
نوع املادة

كمية املاء (غم)

نشا

0.56

دهنيات

1.07

بروتينات

0.39

قنفع (بسمون) ،ثدي
صحراوي ال يشرب املاء

للم
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التأكسد – االختزال ،انظروا
ملحق املصطلحات األساسية.
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في احليوانات ،كما هو األمر في النباتات ،هناك أنواع مختلفة من املالءمة التي تساهم في تقليل فقدان املاء.

العيش في أماكن مظللة ورطبة

إن فقدان املياه من السطح اخلارجي للجسم نتيج ًة للتبخر ،يؤدي إلى مشكلة كبيرة ج ًدا للكائنات احلية التي جلدها اخلارجي
َّ
رطب وينقصه غطاء حماية ،مثل :جلد دودة األرض أو الضفدع .تتبخر كمية مياه كبيرة ج ًدا عبر السطح اخلارجي للجسم ،وقد
تصل إلى  0.4ملغم ماء في الساعة ،من كل واحد سنتمتر مربع من جلد الدودة ( 1ملغم يساوي واحد على ألف من الغرام)،
وعند الضفدع ،تصل إلى  0.3ملغم ماء في الساعة ،من كل واحد سنتمتر مربع من جلد الضفدع( .للمقارنة :اإلنسان الذي ال
يعرق ،فإنه يفقد في الساعة فقط  0.048ملغم ماء من كل واحد سنتمتر مربع من جلد جسمه).
يقل فقدان املياه عند دودة األرض والضفدع بفضل األماكن الرطبة واملظللة التي تعيش فيها ،وغير مكشوفة للشمس ،مثل :داخل
التربة ،أو بني نباتات كثيفة بالقرب من مجمعات مياه.

وضوع

عالق
ة مب

بيولوجيا اإلنسان :جهاز اإلفراز.

إعادة امتصاص املاء في األمعاء والكليتني
كمية كبيرة من املياه التي متر عبر اجلهاز الهضمي للحيوانات ،ال تُفرز مع البراز ،بل يتم امتصاصها عبر األمعاء إلى الدم.
فإن كمية قليلة من املياه الراشحة عبر الكليتني ،يتم امتصاصها في اجلسم ،وال تُفرز في البول.
إضافة إلى ذلكّ ،
تستطيع الثدييات والطيور أن ُتنْتِج بوالً فيه تركيز أمالح أعلى من بالزما الدم.
َينْتُج البول املر ّكز في أعقاب إعادة امتصاص املاء في نفرون الكلى ،في منطقة األنبوبة البولية ،وهكذا ال نفقد املاء في البول.
تُشير األبحاث إلى أن هناك عالقة بني عرض لب الكليتني الذي تقع فيه األنابيب البولية وبني البيئة احمليطة احلياتية :في الثدييات
التي تعيش في بيئات حياتية جافة وحارة ،يكون لب الكليتني أعرض وفيه أنابيب بولية أطول مقارنةمع الثدييات التي تعيش في
بيئات حياتية ليست جافة وحارة ،لذا كمية املياه التي يتم امتصاصها في كلية الثدييات األولى تكون أكبر من الثدييات األخرى
التي تعيش في بيئات حياتية أخرى.

إفراز فضالت نيتروجينية صلبة

في بول احليوانات ،يتم ً
أيضا إفراز نفايات نيتروجينية مذابة فيه ،مثالً :اليوريا ،لكن إفراز البول بكميات كبيرة معناه فقدان
مياه بكميات كبيرة .احلشرات ،الزواحف والطيور ،ال تفرز مواد النفايات كيوريا مذاب في املاء ،بل كحامض يوريك غير قابل
للذوبان في املاء ،لذا هذا النوع من اإلفراز ،ال يرافقه فقدان ماء.
إن إفراز نفايات النيتروجني على شكل حامض يوريك غير ذائبُ ،يعتبر مالءمة تساهم في تقليص إفراز املاء من الكائن احلي.
َّ

!

من اجلدير باملعرفة

يفقد اإلنسان حوالي  200ملل من املاء أثناء عرقه خالل يوم عادي.

مالءمة للحياة في بيئة محيطة مائية
 املياه كبيئة حياتية مائية

املياه في احمليطات ،البحيرات والوديان ،تعتبر بيوت تنمية لكل فترة حياة الكائنات احلية املختلفة التي تعيش فيها .وتشكل املياه
بيئة حياتية سهلة:
 .1ال يوجد فيها خطر جلفاف اخلاليا.
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 .2ال توجد تغيُّرات متطرفة في درجة احلرارة بني النهار والليل ،وبني فصول السنة ً
أيضا.
 .3يوجد في املاء مواد مذابة كثيرة وضرورية حلياة الكائنات احلية.
 .4يوجد دعم فيزيائي ٍ
كاف للكائنات احلية التي تعيش في املياه ،وتستطيع أن تعيش فيها ً
أيضا كائنات حية ،ال يوجد
لها هيكل داخلي أو خارجي ،مثل :قنديل البحر ،الهيدرا أو الطحالب ،على سبيل املثال ،خسة البحر.
 .5يوجد تيارات من املاء التي تُسهل على حركة الكائنات احلية واجلاميطات (اخلاليا التناسلية) ،وهي تستطيع أن تنتقل
من مكان إلى آخر ،دون أن تبذل طاقة كثيرة.

قنديل البحر

 مالءمة احليوانات للبيئة احلياتية املائية

على الرغم من أن البيئة احلياتية املائية سهلة ،إال أنها تضع محدوديات أمام الكائنات احلية ،وفيما يلي هذه احملدوديات:
 .1صعوبة احلركة في املياه بشكل ف َّعال (دون أن تنجرف).
 .2تنظيم موازنة املياه واألمالح في اجلسم.
 .3ذوبان منخفض لألكسجني.
 .4درجة حرارة منخفضة ج ًدا للماء في مناطق األقطاب وفي عمق املياه.
سنصف هنا ،قس ًما من املالءمات اخلاصة لهذه احملدوديات.

مالءمة مبنى اجلسم للحركة في املياه
صحيح أن تيارات املاء تؤدي إلى اجلرف ،وهكذا تسهل احلركة غير
الف َّعالة للكائنات احلية في املاء ،لكن املياه أكثر كثاف ًة (لزوج ًة) من الهواء،
لذا من الصعب أن تسبح ،وأن تتقدم فيها الكائنات احلية مقارن ًة مع الهواء
احلر .تتم احلركة السريعة للكائنات احلية في املاء ،إذا كان مبنى جسمها
إن أجسام األسماك والثدييات التي
مالئ ًما للحياة في هذه البيئة احلياتيةَّ :
تعيش في املاء ملساء ،وشكلها يساهم في تقليل االحتكاك ،وتقليل مقاومة
احلركة في املاء .أغشية السباحة التي مُتيِّز الطيور املائية ومبنى أطراف
أجسام الثدييات ،تُسهل هي ً
أيضا على السباحة واحلركة في املاء (الرسمة
ب .)14 -

!

الرسمة ب  :14مالءمة للحركة في املاء :كلب البحر والبجع

من اجلدير باملعرفة :أيهما يتقدم أسرع ،الكائن احلي الذي يركض في الهواء أم الكائن احلي الذي يسبح
في املاء؟

ٍ
ثوان ،والرقم القياسي العاملي في سباحة  100م (سباحة حرة) هو  50ثانية
الرقم القياسي العاملي في ركض  100م هو 10
تقريبًا!

تنظيم موازنة املياه واألمالح في اجلسم
صحيح أن احلياة في املاء متنع من خطر اجلفاف ،لكن ال يوجد أشياء جيدة دون أشياء سيئة .في املياه العذبة أو احللوة
( مياه فيها تركيز األمالح منخفض) يكون تركيز األمالح داخل الكائن احلي أعلى من تركيز األمالح في البيئة احمليطة املائية ،لذا
يحدث اسموزا (تنافذ) للماء من البيئة احمليطة إلى داخل الكائن احلي .تتم هذه الظاهرة في الكائنات احلية األُحادية اخللية ،مثالً:
البراميسيوم ،وفي كائنات حية متعددة اخلاليا ،مثل :السرطانات ،الرخويات (األصداف) وأنواع األسماك املختلفة.
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كيف تواجه الكائنات احلية فائض املياه؟
أثناء نشوء وارتقاء الكائنات احلية ،تطورت آليات وأعضاء ملواجهة فائض املاء .في البراميسيوم األُحادي اخللية (الرسمة ب -
 ،)15تنقبض الفجوة املنقبضة ،وهي متتلئ باملاء وتفرغ من مرة إلى أخرى بدورية ثابتة ،وهكذا يتم إبعاد فائض املياه.

نبحث البيئة :إفراز فائض املاء من البراميسيوم

فجوة غذاء
منقبضة
نواة

الرسمة ب  :15 -براميسيوم (كائن
حي أُحادي اخللية) مع فجوة منقبضة

معدل املدة الزمنية بني انقباضات الفجوة
(بالثواني)

انقباض الفجوة املنقبضة

في البحث الذي أُجري لفحص تأثير تركيز
املواد املذابة في احمللول على وتيرة نشاط
مت إدخال براميسيوم
الفجوة املنقبضةَّ ،
إلى محاليل بتراكيز مختلفة ،وقياس املدة
الزمنية التي متر بني انقباض معني للفجوة
املنقبضة وبني االنقباض الذي يليها .وقد
حصلوا على النتائج املعروضة في الرسمة
ب .16 -
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تركيز احمللول (بوحدات عشوائية)

0

الرسمة ب  :16 -معدل املدة الزمنية التي متر بني انقباض الفجوة كدالة لتركيز
احمللول

سؤال ب7 -
اشرحوا العالقة بني املدة الزمنية التي متر بني انقباض الفجوة وبني تركيز احمللول.
وضوع

عالق
ة مب

بيولوجيا اإلنسان :جهاز
اإلفراز.

في الكائنات احلية املتعددة اخلاليا ،يوجد أجهزة إفراز تقوم بإبعاد فائض املياه .ومع هذه املياه الزائدة ،يتم ً
أيضا إبعاد مواد
فضالت مختلفة مذابة فيها .الكليتان عند الثدييات ،هما جزء من جهاز اإلفراز الذي يساعد على إبعاد فائض املياه في بيوت تنمية
مائية عذبة ،وتساعد على إبعاد فائض األمالح ً
أيضا .لذا الكليتان ،هما جهاز يقوم باالتزان البدني وينظم كمية املاء واألمالح
في اجلسم.

وماذا يحدث مع الكائنات احلية التي تعيش في بيئة مائية ماحلة؟

··

في بيوت التنمية املائية املاحلة ،مثل :احمليطات ،البحار ،أو البحيرات املاحلة ،يوجد للكائنات احلية مشكلتان:
فقدان مياه من الكائن احلي إلى البيئة احمليطة (ملاذا؟).
تراكم األمالح في اجلسم نتيج ًة لعملية انتشار األمالح من تركيزها العالي في مياه البحر إلى تركيزها املنخفض داخل
الكائن احلي.
األمالح املختلفة ضرورية للنشاط السليم للكائن احلي ،لكن تراكمها بكميات كبيرة ،قد يضر نشاطات اخلاليا .وميكن أن يحدث
ضرر مضاعف :من ناحية معينة ،اخلاليا واألعضاء املوجودة داخل الكائن احلي ،تفقد مياها في عملية التنافذ ويتضرر نشاطها،
ومن ناحية ثانية ،قد يكون تأثير سلبي لألمالح ذاتها ،وأحيانًا تؤدي إلى تسمم العمليات في اخللية.
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لكي نفهم ،كيف يواجه الكائن احلي الذي يعيش في البحر هاتني املشكلتني؟ يجب أن نفحص ما يحدث عند السمكة:
تركيز األمالح في جسم السمكة أقل من تركيز األمالح في البحر .نتيج ًة لذلك:
فقدان ماء
دخول أمالح
(أ) تدخل أمالح إلى جسم السمكة مع املاء والغذاء ،ومن خالل االنتشار عبر السطح اخلارجي.
(ب) تفقد السمكة ميا ًها عبر سطح جسمها اخلارجي.
يوجد ثالث آليات تساعد السمكة في احلفاظ على موازنة املياه واألمالح (الرسمة ب :)17 -
 .1الشرب الكثير.
ماحلة
مياه
شرب
 .2إفراز فائض األمالح واألمونيا (فضالت نيتروجينية) من خالل خاليا خاصة موجودة في
إفراز بول قليل
إفراز أمالح وأمونيا
ومر ّكز
اخلياشيم.
 .3إفراز كمية قليلة من البول.
الرسمة ب  :17 -موازنة املاء واألمالح في
سمكة البحر (الشرح موجود في النص)

فكرة مركزية :االتزان البدني
يتم احلفاظ على موازنة املياه بشكل تدريجي وهو يرافق احلفاظ على موازنة األمالح .اآلليات املوجودة في احليوانات
التي تعيش في البحر واليابسة ،تعمل على تنظيم موازنة املياه واألمالح ،واحلفاظ عليهما م ًعا .يتحقق االتزان البدني
مبساعدة هذه اآلليات ،وهذا يعني :يتم احلفاظ على محيط داخلي ثابت تقريبًا ،على الرغم من التغ ُّيرات في البيئة احمليطة
اخلارجية.

سؤال 8
صنفوا مالءمات توافر املياه في البيئة احمليطة واحلفاظ عليها في احليوانات إلى أنواع:
مالءمة املبنى ،مالءمة سلوكية ومالءمة فسيولوجية – بيو كيميائية.

 مالءمة النباتات للحياة في املاء

املميزات البارزة للنباتات في بيت التنمية املائية أنها ال تشمل أشجا ًرا وجنبات (شجيرات) ،بل معظمها طحالب (نباتات بسيطة،
تعيش مغمورة في املاء) .النباتات التي يوجد لها ساق ،أوراق وأزهار ،والتي كل جسمها أو قسم منه مغمور في املاء وأوراقها
مكشوفة للهواء ،فإنها تعيش باألساس في أطراف بيوت التنمية املائية ،وفي مكان فيه تربة لتثبت نفسها بها ،وتكون أوراقها
مكشوفة لضوء الشمس .النباتات املائية ،مثالً :األلوديا التي تكون كلها مغمورة في املاء ،تستطيع أن تنمو في مياه صافية ،في
أعماق كبيرة تصل حوالي  10أمتار.
فيما يلي مالءمات املبنى التي متيز النباتات التي تعيش مغمورة في املاء:
يوجد لها أنسجة دعم ونقل قليلة.
يوجد حيزات هوائية في الساق وفي عنق األوراق.
يوجد طبقة أدمة (كوتيكوال) دقيقة ج ًدا على سطوح األوراق.
األوراق دقيقة ج ًدا ،ال يوجد فيها ثغور ،وأحيانًا مجزأة إلى فصوص كثيرة.

··
··

جميع هذه املالءمات ،تكسب النباتات املائية أفضليات الستغالل الضوء املوجود بكمية قليلة
في املاء ،وتزيد من جناعة تبادل الغازات واستيعاب األمالح .املبنى املجزأ لألوراق يكسبها
الصمود أمام تيارات املاء القوية ،ومينع من متزقها ومن انفصالها عن النبتة.

األلوديا
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في عنق ورقة ياقوتية املاء (الرسمة ب
 ،)18يوجد أنسجة تهوية تساعد النبتةأن تطفو ،وتشكل مكانًا لتخزين األكسجني
الناجت عن عملية التركيب الضوئي.

الرسمة ب  :18ياقوتية املاء (نالحظ في الصورة اليمنى أنسجة تهوية في عنق الورقة)

توسع :غابات املنجروف
تنمو غابات املنجروف باألساس في املناطق االستوائية ،في األماكن التي تصب فيها أنهر كبيرة إلى احمليطات وتختلط
املياة املاحلة مع املياه العذبة (احللوة) .تسمى مجموعات أشجار املنجروف غابات البحر .تتميز هذه األشجار بقدرتها
على البقاء في مياه البحر املاحلة .وفي هذه األشجار ،يوجد آليتان إلبعاد فائض األمالح:
 .1ترشيح :األمالح التي تدخل مع املياه عبر جذور الشجرة ،متر بسلسلة أغشية خاصة متنع من دخول األمالح
إلى داخل الشجرة.
 .2يوجد غدد خاصة على سطح األوراق ،وهي تؤدي إلى تراكم األمالح ببلورات صغيرة .وتقوم املياه والرياح
بإبعاد هذه البلورات عن األوراق.

ب  :3الضوء :الضوء مصدر الطاقة لعملية التركيب
الضوئي ومحفز في البيئة احمليطة

ضوء الشمس هو مصدر الطاقة األولي إلنتاج مواد عضوية خالل عملية التركيب الضوئي .يصف اجلدول ب  4 -أنواع أشعة
الشمس وتأثيرها على النظام البيئي.
عالق
ة مب

وضوع

جدول ب  :4 -أنواع أشعة الشمس وتأثيرها على النظام البيئي

بيولوجيا اإلنسان:
تأثير أشعة  UVعلى اإلنسان.

مجال أطوال
األمواج
(نانومتر*)

النسبة املئوية من
مجموع األشعة

300-3

10%

تساعد على إنتاج فيتامني  Dفي اجللد ،تؤدي إلى سرطان اجللد
وإلى تعكر عدسة العني (كترات).
تساعد على إنتاج األوزون.

ضوء مرئي

700-400

44%

مصدر طاقة لعملية التركيب الضوئي ،ومحفز في البيئة احمليطة
لعمليات تطور في الكائنات احلية.

حتت احلمراء

3000-700

45%

تسخني الغالف اجلوي ،حتريك دورة املياه.

نوع األشعة
فوق بنفسجية
()UV

التأثير على كائنات حية وعلى أنظمة بيئية

* نانومتر =  0.0000001سم

وضوع

عالق
ة مب

اخللية :عملية التركيب الضوئي
كعملية حتويل طاقة ضوئية إلى
طاقة كيميائية.

على الرغم من أن قس ًما قليالً ج ًدا (حوالي  )1%-2%من أشعة الضوء املرئي يتحول إلى طاقة كيميائية أثناء عملية التركيب الضوئي،
لكن من املعروف أن هذه العملية ،هي العملية األساسية التي تز ِّود الكائنات احلية مبركبات عضوية (غذاء) وأكسجني (الرسمة
ب  .)19 -لذا الضوء هو مصدر الطاقة الوحيد ملعظم األنظمة البيئية على سطح الكرة األرضية .موارد الوقود للمجتمع الصناعي
أيضا نواجت مباشرة وغير مباشرة لعملية التركيب الضوئي التي َ
العصري ،مثل :النفط ،الفحم والغاز ،هي ً
متّت في عصور قدمية.
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الضوء

مركبات كربون
عضوية (طاقة
كيميائية)

ثاني أكسيد
الكربون
التركيب الضوئي

أكسجني

ماء

الرسمة ب  :19 -رسم تخطيطي لعملية التركيب الضوئي :نحصل على مادة عضوية وأكسجني من ثاني أكسيد الكربون وماء.

مالءمات نباتات الستيعاب معظم الضوء

عندما نتم َّعن في أشكال األوراق املختلفة وترتيبها في النبتة ،فإننا نالحظ أن هناك مالءمة بني مبنى الورق والنبتة الستيعاب
كمية عظمى من الطاقة الضوئية.

كيف يتالءم مبنى النبتة مع استيعاب كمية عظمى من الضوء املطلوب
لعملية التركيب الضوئي؟

نتم َّعن أوالً في أشكال األوراق التي تعتبر العضو األساسي الذي تتم فيه عملية
التركيب الضوئي.

أشكال مختلفة لألوراق

املساحة الكبيرة لألوراق نسب ًة إلى حجمها ،هي إحدى الصفات
التي متيز أوراقًا كثيرة ،وهذه الصفة تشكل مالءمة الستيعاب
الضوء.
ليس شكل الورقة فقط ،والنسبة بني مساحة السطح اخلارجي
للورقة إلى حجمها ،هما اللذان يساعدان على زيادة جناعة
استيعاب الضوء ،بل هناك عوامل أخرى ،مثالً :ترتيب األوراق
على النبتة.
عندما نتم َّعن من أعلى في نبتة ذات أوراق سوارية وفي نبتة

خاصا لألوراق (الرسمة ب .)20 -
اجلريح ،فإننا نالحظ ترتيبًا
ً

الرسمة ب  :20نبتة ذات أوراق سوارية (على اليمني) ،وترتيب األوراق في نبتة اجلريح (على اليسار)

من السهل أن نالحظ أن ترتيب األوراق في حالة األوراق السوارية ونبتة اجلريح ُيقلل من أن حتجب األوراق بعضها للضوء
(تظليل متبادل) .وهذا الترتيب يساعد األوراق على استيعاب كمية عظمى من الضوء .الترتيب املضاد لألوراق ،أو الترتيب على
التوالي على الساق يقلل هو ً
أيضا من أن حتجب األوراق بعضها للضوء.
ليس فقط النبتة املنفردة ،توجد فيها مالءمة الستيعاب الضوء .بل جند ً
أيضا املالءمة الستيعاب الضوء عندما نفحص تنظيم
مجموعة نباتات في غابة .ففي الغابات الكبيرة ،تنمو النباتات بكثافة كبيرة وهي حتجب الضوء قليالً عن بعضها البعض .على
مريحا لنباتات كثيرة.
الرغم من وجود تنافس على الضوء إال أن الغابة تعتبر بيت تنمية
ً

علم البيئة
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كيف تتالءم النباتات للحياة في ظروف تنافس على الضوء؟
فيما يلي عدة مالءمات لنباتات (جنبات وأعشاب) تنمو بني أشجار عالية في غابة كثيفة:

·
·
·

تتم دورة حياة النباتات احلولية واجليوفيتات في الفترة التي تتساقط فيها أوراق األشجار العالية.
مالءمة مبنى األوراق ومالءمات فسيولوجية بيوكيميائية آللية عملية التركيب الضوئي التي تتم في شدة إضاءة منخفضة
(نباتات الظل) .ميكن أن نالحظ عدة مالءمات عند النباتات التي تنمو في الظل :مساحة األوراق واسعة بالنسبة إلى
حجمها ،األوراق مر َتّبة بشكل أفقي (قائمة الجتاه األشعة) والكلوروبالستيدات املوجودة في اخلاليا مركزة في مستوى
قائم لألشعة .إضاف ًة إلى ذلك ،في نباتات الظل ،يوجد كلوروبالستيدات كثيرة وهي كبيرة نسبيًا.
تستطيع النباتات أن تتسلق األشجار لكي تنكشف إلى الضوء.

سؤال ب9 -
في صفحة ُ ،42وصفت مالءمات أوراق حلاالت فيها نقص في املياه.
ما هو برأيكم تأثير هذه املالءمات على كمية الضوء الذي تستوعبه األوراق ،وعلى التركيب الضوئي؟

نبتة جريح تتسلق شجرة

!

من اجلدير باملعرفة :ال يوجد شيء جيد دون سيئات

تؤدي كمية ضوء كبيرة إلى أضرار في عملية التركيب الضوئي .نعرف اليوم آليات فسيولوجية  -بيوكيميائية تقوم بحماية
خاليا النباتات من هذه األضرار.

الضوء في بيئة حياتية مائية

يتعرض سطح املاء في بيت التنمية املائي إلى الضوء ،وإلى تقلبات في توافره وشدته خالل ساعات اليوم وفصول السنة .كما
فإن أهمية مورد الضوء في بيوت التنمية املائية تكمن بكونه مصد ًرا للطاقة املطلوبة
هو األمر في بيوت التنمية في اليابسةَّ ،
لعملية التركيب الضوئي التي تتم في بكتيريا تقوم بعملية التركيب الضوئي وفي الطحالب.
لكن الضوء ليس متواف ًرا بنفس املقدار في حيز بيت التنمية ،ألن شدة الضوء ومكوناته (أطوال األمواج) تتغيَّر مع العمق ومع
مدى تعكر املاء .تبدو لنا مياه البحر والبحيرات على أنها شفافة وصافية ،لكن في املياه الصافية وفي عمق أكثر من  100متر،
ال تكفي كمية الطاقة الضوئية لعملية التركيب الضوئي .في البحيرات التي توجد فيها نباتات تطفو على سطح املاء وطحالب
صغيرة ج ًدا (مجهرية  -ميكروسكوبية) ،وفي مجمعات مياه فيها مياه عكرة ،نالحظ في عمق عدة أمتار أن شدة الضوء ليست
كافية لعملية التركيب الضوئي (الضوء هو عامل محدد) .النتيجة من هذا الوضع أن توافر األكسجني املطلوب للمستهلكات
املختلفة يقل تدريجيًا ً
أيضا ،كلما نزلنا في أعماق املاء.
وتتغيَّر مكونات الضوء (أطوال األمواج) ً
أيضا ،كلما نزلنا في أعماق املاء .ففي الطبقات العليا للماء ،تبتلع الكائنات احلية (نباتات
تطفو على سطح املاء وطحالب ميكروسكوبية) التي تقوم بعملية التركيب الضوئي معظم الضوء املناسب لعملية التركيب
الضوئي ،ألنها تعيش قريبًا من سطح املاء.
تتغلغل إلى أعماق املاء باألساس أطوال أمواج في مجال الضوء األخضر ،وهناك جند طحالب لونها بني أو أحمر ،وإضاف ًة إلى
الكلوروفيل الذي حتتويه ،فإنها حتتوي أصبا ًغا أخرى تقوم باستيعاب الضوء األخضر .وطاقة الضوء التي يتم استيعابها في
هذه األصباغ تستغلها الطحالب للقيام بعملية التركيب الضوئي.

الفصل الثاني :عوامل ال أحيائية واملالءمة لها
ضوء

53

الضوء كمحفز من البيئة احمليطة

فإن للضوء تأثيرات أخرى على النباتات واحليوانات.
إضاف ًة إلى أهمية الضوء الكبرى كمصدر طاقة لعملية التركيب الضوئيَّ ،

نحن نعيش في بيئة محيطة متغيَّرة ،وخالل اليوم تتبدل فترات ضوء النهار بفترات ظالم الليل .ويتغيَّر طول النهار والليل خالل
فصول السنة .فمنطقة األقطاب يسودها ظالم لعدة أشهر طويلة في فصل الشتاء ،أما في فصل الصيف ،يسودها ضوء ألشهر

متتالية .التناوب بني الضوء والظالم خالل يوم واحد وخالل السنة كلها ،له تأثيرات كبيرة على حياة جميع الكائنات احلية.
يعرض اجلدول ب  5 -أمثلة لهذه التأثيرات وللتأثيرات األخرى للضوء.

جدول ب  :5تأثير الضوء على الكائنات احلية
الكائن احلي

العملية

مثال لتأثير الضوء

أحادي اخللية

حركة

احلركة في اجتاه الضوء أو االبتعاد عنه.

نباتات

إنبات

يوجد بذور تنبت بوجود الضوء فقط ( أمثلة :كبار ،حيلوان ،خس ،شب الليل).

منو

تنمو األوراق والسيقان في اجتاه الضوء .أما اجلذور تنمو باجتاه مضاد للضوء.

تطور كلوروفيل

الضوء ضروري لتطور الكلوروفيل ،والنباتات التي تنمو في الظالم تكون عاد ًة
بيضاء.

إزهار

يتم حتديد موعد اإلزهار بحسب طول النهار (مدة الليل).

تساقط أوراق واستيقاظ
من سبات شتوي
(توريق)

يوجد نباتات تتساقط أوراقها في فصل اخلريف كرد فعل للنهار الذي يقصر طوله.
النسبة بني عدد ساعات النهار إلى عدد ساعات الظالم ،هي التي تؤدي إلى حتفيز
منو البراعم.

حركة

احلركة في اجتاه الضوء أو االبتعاد عنه.

تكاثر

• الضوء ُينشط البلوغ اجلنسي لدى الدجاج.
• الضوء يؤثر على مستوى الهورمونات املتعلقة بسلوك الغزل.
• يتأثر موعد اإلباضة والشبق من طول النهار.

ترحال

يتم حتديد موعد الترحال بحسب طول اليوم.

حيوانات

مصطلحات :توقيت ضوئي
هي عبارة عن ردود فعل احليوانات والنباتات لدوريةالضوء والظالم خالل اليوم.
عند النباتات ،تؤثر دوريةالضوء والظالم على موعد اإلزهار ،على تساقط األوراق وعلى النهوض من السبات الشتوي
إن قدرة رد الفعل على
(توريق) .وعند احليوانات ،تؤثر دورية النهار والليل على موعد التكاثر وعلى السلوك املتعلق بهَّ .
دورية النهار والليل متعلقة بوجود آلية حسية تقوم برد فعل للضوء.

من وجهة نظر زراعية
إن إضاءة أقنان الدجاج في الليل ،تؤدي إلى زيادة عدد البيض الذي يضعه الدجاج.
َّ

أشجار تتساقط أوراقها (الواليات املتحدة)

لل
مز ي د

عن

الشبق و اإلباضة ،انظروا الفصل
السابع

علم البيئة
ة مب

اخل� �ل� �ي���ة :ال� �ت� �ن� �ف ��س اخل� �ل ��وي
ه��و عملية إن��زمي��ات �ي��ة متعددة
املراحل ،من خاللها تنتج طاقة
كيميائية.

للم

ب .4األكسجني :نحتاجه الستخراج طاقة في اخلاليا
في الغالف اجلوي للكرة األرضية ،يوجد حوالي  20 %أكسجني مصدره من عملية التركيب الضوئي التي تتم في النباتات،
الطحالب اخلضراء وبكتيريا معينة .يخ ِّمن الباحثون أن الغالف اجلوي للكرة األرضية ،كان خاليًا بتاتًا من األكسجني في أيامه
إن تطور عملية التركيب الضوئي التي من خاللها تتحلل جزيئات املاء
األولى ،أو أن كميته كانت قليلة ج ًدا مقارن ًة مع اليومَّ .
وينتج وينطلق أكسجني ،ساهمت وتساهم اليوم في وجود األكسجني املطلوب جلميع الكائنات احلية الهوائية.

وضوع

عالق
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مبساعدة األكسجني ،تتأكسد املركبات العضوية (مثالً :السكر) في اخللية من خالل عملية التنفس اخللوي ،وينتج اﻟ ATP
الذي ُيستعمل كمصدر متوافر للطاقة الكيميائية املطلوبة لنشاطات احلياة في اخللية .وبشكل عام ،ميكن تلخيص عملية التنفس
اخللوي كالتالي (الرسمة ب .)21 -

حرارة

ثاني أكسيد
الكربون

زي د ع ن

اﻟ  ،ATPانظروا ملحق املصطلحات
األساسية.

مركبات كربون
عضوية

تنفس خلوي
أكسجني

ماء

ATP
CO2 + H2O
ATP

ADP + Pi
[CH2O] + O2

C

ADP + Pi

الرسمة ب  :21 -رسم تخطيطي وصياغة كيميائية لعملية التنفس اخللوي

انتبهوا:
بسبب أهمية األكسجني للحياة ،يعتقد البعض بطريقة خاطئة أن األكسجني ذاته هو مصدر الطاقة لكل عمليات احلياة.
يوضح التم ُّعن في الصياغة أعاله أن األكسجني يشترك في عملية إنتاج اﻟ .ATP

OZONE

!
إذا لم تتواجد طبقة األوزون ،فيجب
أن نحمي أنفسنا من أشعة الشمس
(بحسب الفتة املنظمة حلماية جودة
البيئة احمليطة)

من اجلدير باملعرفة :معلومات عن األكسجني ،األوزون واإلشعاع

إن تراكم األكسجني الناجت من خالل عملية التركيب الضوئي في الغالف اجلوي ،كان له تأثير مهم على تطور احلياة على
َّ
سطح الكرة األرضية .تؤثر األشعة فوق البنفسجية (أشعة  )UVالتي تصل من الشمس على جزيئات األكسجني و ُتنْتِج طبقة
األوزون (األوزون هو جزيء مكون من ثالث ذرات أكسجني) التي تبتلع قس ًما من األشعة فوق البنفسجية التي تسبب أضرا ًرا،
إن تكوين طبقة األوزون في ارتفاع الغالف اجلوي أدى إلى تطور احلياة على
وهكذا متنع من وصولها إلى الكرة األرضيةَّ .
اليابسة .قبل ذلك ،على ما يبدو أن احلياة ،كانت موجودة في عمق معني في املاء.
تتناقص طبقة األوزون بسبب التلوث الناجت في البيئة احمليطة ،لذا تزداد كمية األشعة فوق البنفسجية التي تصل الكرة
األرضية.

الفصل الثاني :عوامل ال أحيائية واملالءمة لها
أكسجني
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األكسجني كعامل محدد في البيئة احلياتية املائية
في البيئات احلياتية املائية ،يعتبر األكسجني عامالً محد ًدا وذا تأثير كبير ،وهو موجود بكميات أقل بكثير من الغالف اجلوي
بسبب ذوبانه املنخفض في املاء .ويصل تركيزه في املاء حوالي  6ملل من األكسجني املذاب في كل لتر ماء ،وهذا يعني أن
تركيز األكسجني في املاء أصغر ﺒ  30ضعفًا من تركيزه في الهواء (الذي يصل حوالي  .)20 %إضاف ًة إلى ذلك ،ينخفض تركيز
األكسجني في املاء ،كلما نزلنا إلى الطبقات العميقة ،وينخفض تركيزه ً
أيضا مع ارتفاع درجة احلرارة (جدول ب .)6 -
جدول ب  :6 -العالقة بني درجة حرارة املاء وذوبان األكسجني
درجة احلرارة ()°C

ذوبان األكسجني في املياه العذبة
(ملل أكسجني/لتر ماء)

1

10

15

20

30

10.3

8.0

7.2

6.6

5.6

تأثير متبادل بني عوامل ال أحيائية
في املاء :أكسجني – ضوء – درجة
حرارة.

سؤال ب 10 -
أ .ما هو تأثير العالقة بني ذوبان األكسجني ودرجة حرارة املاء على تركيز األكسجني في املاء خالل فصول
السنة املختلفة؟
ب .كيف تؤثر هذه العالقة على عشائر الكائنات احلية التي تعيش في بيئة حياتية مائية؟
جند األكسجني في املاء بسبب انتقاله من الهواء وذوبانه في املاء ،وألنه أحد نواجت عملية التركيب الضوئي التي تتم في الطحالب
والنباتات التي تعيش في املاء .لذا تتأثر كميته في املاء من درجة احلرارة ،ومن العمليات التي حتدث خالل الضوء والظالم في
الكائنات احلية التي تعيش في املاء.

6

4

24 1 2

22

20

18

16

14

12

10

8

6

تركيز األكسجني (ملغم/لتر)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

الساعة خالل اليوم
الرسمة ب  :22 -تغ ُّير تركيز األكسجني املذاب في مياه بحيرة خالل اليوم

سؤال ب 11 -
بنا ًء على الرسمة ب  ،22 -اشرحوا التغ ُّيرات في تركيز األكسجني في املاء ،من خالل التطرق إلى العمليات التي
حتدث في الكائنات احلية في ساعات النهار املختلفة.

علم البيئة
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هناك عوامل إضافية تؤثر على كمية األكسجني في املاء ،مثل:
إن خلط املاء يزيد من ذوبان األكسجني (الذي مصدره من الهواء) في املاء.
اخللطَّ :
ً
التدفق :املياه املتدفقة بسرعة ،مثال :مياه الشالالت ،حتتوي على أكسجني أكثر من املياه التي
تتدفق ببطء.
تركيز املواد العضوية :في املياه الغنية مبواد عضوية ،تتكاثر بكتيريا محلِّلة ،وهي تستهلك
أكسجني بكميات كبيرة .في حاالت متطرفة ،يقل تركيز األكسجني بشكل كبير ج ًدا ،حيث
يشكل ذلك خطورة على حياة األسماك واحليوانات األخرى التي تعيش في املاء.
تبرز هذه الظاهرة في املياه التي تدفقت إليها مياه مجا ٍر بيتية.

خالط ماء في بركة أسماك

وضوع

عالق
ة مب

بيولوجيا اإلنسان :مبنى الرئتني،
جهاز التنفس وتبادل الغازات.
اخللية :تنفس خلوي.

مالءمات لتركيز أكسجني منخفض في بيئة حياتية مائية

إن مساحة السطح
العضو الذي يتم فيه تبادل الغازات في السمكة هو اخلياشيمَّ .
اخلارجي الكبير للخياشيم بالنسبة إلى حجمها ،تعتبر مالءمة لنقل كميات كبيرة من
املاء (خالل حركة األسماك) إلى سطح أوعية الدم في اخلياشيم ،وهكذا يتم استيعاب
األكسجني بنجاعة.

سؤال ب 12 -

خياشيم

أعطوا مثاالً إضافيًا ملبدأ مبنى اخلياشيم وأهميته في االستيعاب الناجع
لألكسجني.

!

من اجلدير باملعرفة
تعيش في املاء ثدييات ً
أيضا ،مثل :احلوت ،الدولفني وكلب البحر ،وهي تتنفس الهواء (ليس األكسجني املذاب في املاء)
من خالل الرئتني .تعلو احليتان إلى سطح املاء – من حني إلى آخر – لكي تتنفس هوا ًء ،وبعد ذلك تغوص في املاء ملدة 20
دقيقة تقريبًا وأكثر من ذلك.

!

األكسجني ضروري ً
أيضا للنباتات التي تعيش في املاء .تتميز النباتات الزهرية املتطورة بوجود نسيج ذي شبكة متفرعة
من حيزات هوائية كبيرة في األعضاء ( األوراق ،السيقان واجلذور) (الرسمة ب .)23 -
ُيستعمل هذا النسيج لتخزين ونقل األكسجني بني أقسام النبتة.

الرسمة ب  :23 -حيزات هوائية في
ساق نبتة مائية (مقطع عرضي)

ب .5ثاني أكسيد الكربون :يتفاعل في التركيب الضوئي ،ناجت
عملية التنفس وغاز الدفيئة (االحتباس احلراري)

يصل تركيز ثاني أكسيد الكربون  CO2في الهواء إلى حوالي ( 0.04 %وهذا مقارن ًة مع تركيز األكسجني في الهواء الذي يصل
حوالي  20 %والنيتروجني حوالي  .)80 %على الرغم من أن تركيز ثاني أكسيد الكربون منخفض في الهواء ،إال أنه هو
مصدر الكربون الوحيد لعملية إنتاج الكربوهيدرات أثناء عملية التركيب الضوئي .عبروا عن رأيكم حول احلقيقة املذهلة أن
معظم املواد في أنسجة شجرة ضخمة أو في ماليني بذور القمح التي نحصدها من احلقول ،قد نتجت من مادة تركيزها منخفض
ج ًدا في البيئة احمليطة للنبات!

الفصل الثاني :عوامل ال أحيائية واملالءمة لها
 ,CO2درجة حرارة
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بسبب التركيز املنخفض لثاني أكسيد الكربون  CO2في الهواء ،فهو العامل احملدد لوتيرة عملية التركيب الضوئي (وتيرة إنتاج
إن مالءمة النباتات لتركيز ثاني أكسيد الكربون املنخفض  CO2تعتبر مالءمة فسيولوجية  -بيوكيميائية:
املواد العضوية)َّ .
تُفتح الثغور التي عبرها يتم استيعاب  ،CO2عندما ينخفض تركيزه في الورقة .لكن تذكروا أن هناك ثمن لفتح الثغور ،وهو
إن إغالق الثغور أثناء نقص املاء في النبتة ،يؤدي إلى تقليص فقدان املاء ،لكن
فقدان املاء عبر هذه الفتحات (انظروا صفحة َّ .)41
مع مرور الوقت ،مينع من دخول  CO2ويؤدي إلى تباطؤ في عملية التركيب الضوئي.

من وجهة نظر زراعية

في الدفيئات املغلقة ،ميكن إثراء الهواء ﺒ  ،CO2وهكذا نزيد من احملاصيل.

أحد مصادر ثاني أكسيد الكربون  CO2في الهواء ،هو العمليات البيولوجية التي من خاللها تتحلل مركبات عضوية :عمليات
التنفس الهوائية والال هوائية ،هي مثال إضافي لتأثير العوامل األحيائية على البيئة احمليطة الالأحيائية .منذ أن بدأ اإلنسان في
حرق الفحم والنفط ( في نهاية القرن الثامن عشر) الستعمال وسائل نقل وآالت في الصناعة ،فقد ارتفع تركيز ثاني أكسيد
الكربون  CO2في الغالف اجلوي.
وهذا يعني أن ثاني أكسيد الكربون  CO2الذي كان مخزونًا في أعماق الكرة األرضية كمركبات عضوية نتجت أثناء عملية
إن
التركيب الضوئي في العصور القدمية ،ينضم إلى موازنة ثاني أكسيد الكربون  CO2في الغالف اجلوي ،في يومنا هذاَّ ،
ارتفاع تركيز  CO2في الهواء ،يؤدي إلى قلق كبير ج ًدا لدى العلماء ،ألن  CO2هو غاز دفيئة يساهم في ارتفاع درجة حرارة
الغالف اجلوي (يزيد من تأثير الدفيئة ،أي االحتباس احلراري) ،وقد تكون له انعكاسات ضارة على احلياة على سطح الكرة
األرضية (على الرغم من أنها ليست واضحة بشكل مطلق حتى اآلن) .لكن باملقارنة مع ذلك ،هناك من يتوقع ارتفا ًعا في كمية
احملاصيل في أعقاب ارتفاع عملية التركيب الضوئي التي ترتفع هي ً
أيضا في أعقاب ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون .CO2
وباملقارنة مع األكسجني (الذي ذوبانه في املاء حوالي  6ملل في لتر ماء ،في درجة حرارة  ،)20°Cفإن ثاني أكسيد الكربون
 CO2ذو ذوبان عا ٍل ج ًدا في املاء (حيث يصل ذوبانه في املاء إلى  880ملل  CO2في  1لتر ماء) .لذا فهو ال يشكل عامالً محد ًدا
لعملية التركيب الضوئي في بيئة حياتية مائية .مصادر  CO2املوجود في املاء هي :تنفس الكائنات احلية التي تعيش في املاء،
 CO2املذاب في مياه األمطار ومياه الوديان وعمليات كيميائية مختلفة .ينخفض تركيزه مع ارتفاع درجة احلرارة كما يحدث
في تغ ُّير ذوبان األكسجني في املاء.

ب .6درجة احلرارة :تتم احلياة في مجال معني من درجات
احلرارة

أحيانًا منيل إلى جتاهل احلقيقة أن أشعة الشمس تشمل ً
أيضا أشعة غير مرئية لإلنسان ،لكننا نشعر بها كحرارة .فهذه األشعة،
هي في مجال األشعة حتت احلمراء .اإلشعاع ُيسخن الغالف اجلوي للكرة األرضية ملجال درجات حرارة يكون فيها املاء في
حالته السائلة ومتواف ًرا للكائنات احلية ،وهذا يعني ،مجال درجات حرارة ُيتيح حدوث عمليات حياتية.
أشعة الشمس التي تصل من الشمس مهمة ج ًدا حلياة الكائنات احلية ,نعرف أنوا ًعا من الزواحف التي تُسخن نفسها حتت أشعة
الشمس ،ودون هذه احلرارة التي تُستوعب بهذه الطريقة ال تستطيع الزواحف القيام بأدائها بشكل سليم .فكروا في منطقة
األقطاب ً
أيضا ،التي درجة احلرارة املنخفضة التي تسودها ،هي أحد العوامل التي متنع من تطور أنظمة بيئية معقدة وغنية.

للم

زي د ع ن

دورة الكربون ومصدر  CO2انظروا
الفصل الثالث.

تأثير عوامل أحيائية على عوامل
ال أحيائية :تؤثر عمليات التنفس
على تركيز األكسجني َو .CO2

تأثير متبادل بني عوامل ال
ألحيائية :ضوء ودرجة حرارة،
درجة حرارة وماء.

علم البيئة
رواسب
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يوجد أهمية إضافية حلرارة الشمس ،فهي حُترك دورة املياه :تقوم حرارة الشمس بتزويد الطاقة املطلوبة لتبخر املاء من
احمليطات والنباتات .يتكاثف بخار املاء إلى غيوم تتحرك مع تيارات الهواء في الغالف اجلوي (وهي ً
أيضا نتيج ًة الرتفاع درجة
حرارة الهواء) ،وبعد ذلك تسقط املياه كرواسب (الرسمة ب .)24 -
الضوء املرئي يساهم ً
أيضا في تسخني الكائنات احلية والغالف اجلوي .الضوء املرئي الذي يبتلعه جسم قامت ،ميكن أن
يتحول إلى أشعة في مجال الضوء حتت األحمر .وهذا
هو سبب ارتفاع درجة حرارة السطوح القامتة املضاءة
بأشعة الشمس (مثالً :قاعدة مستوعبات الشمس مطلية
باألسود).

تبخر

نتح
جريان مياه علوية
استيعاب ماء عبر
اجلذور

الرسمة ب  :24 -دورة املياه في الطبيعة

ة مب

وضوع

عالق

مياه جوفية

اخللية :يتأثر نشاط االنزميات
من درجة احلرارة.

تتأثر عمليات في الكائنات احلية من درجة احلرارة
إن عمليات احلياة محدودة لدرجات احلرارة التي تكون فيها املياه سائلة ،وهذا يعني من  100-0درجة
ميكن التعميم والقولَّ :
فإن مجال درجة احلرارة املُثلى ملعظم االنزميات في اخلاليا هو ضيق ج ًدا ،حيث يتضرر نشاطها
سلزيوس .إضاف ًة إلى ذلكَّ ،
في درجات حرارة خارج هذا املجال .في درجات حرارة منخفضة ،تؤدي حركة اجلزيئات البطيئة إلى تباطؤ في العمليات
اإلنزمياتية .وارتفاع درجات احلرارة حتى  50-40درجة سلزيوس ،يؤدي إلى تسريع العمليات اإلنزمياتية ،وعمليات االنتشار
في اخلاليا .فاحلرارة تزيد من الطاقة احلركية للجزيئات ،وهكذا يتم تنشيط العمليات الكيميائية .حتى درجة حرارة ،50°C
تزداد نسبة العمليات البيولوجية بضعفني حتى  4أضعاف مع ارتفاع كل  10درجات حرارة .أما إذا ارتفعت درجة احلرارة أعلى
من درجة احلرارة املُثلى ،فإن ذلك يؤدي إلى تغ ُّير في مبنى البروتينات (تخثر) ،ونتيج ًة لذلك إلى تباطؤ ،وإلى حدوث خلل في
نشاط االنزميات ،وفي نهاية األمر إلى إصابة ٍ
مبان ضرورية ،مثل :أغشية وعضيات اخلاليا.
ينبع تأثير درجة احلرارة على الكائنات احلية واألنظمة البيئية من تأثير درجة احلرارة على املاء املوجود في اخلاليا .ففي درجات
حرارة أقل من  ،0°Cتنتج بلورات جليد داخل اخللية ،وهي تؤدي إلى هدم األغشية الداخلية وإلى توقف عمليات احلياة.

!

من اجلدير باملعرفة :حقائق مهمة للحياة

تصل درجة حرارة الشمس إلى حوالي  ،6,000°Cوفقط  10 %من هذا اإلشعاع في مجال األشعة فوق البنفسجية الضارة،
حيث تبتلع طبقة األوزون قس ًما من هذه األشعة.
لو كانت درجة حرارة الشمس أعلى ﺒ  ،10 %الزدادت كمية األشعة فوق البنفسجية إلى مقاييس ال تتيح احلياة ،وتصبح درجات

الفصل الثاني :عوامل ال أحيائية واملالءمة لها
درجة احلرارة
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احلرارة عالية ج ًدا ملعظم الكائنات احلية.
ولو كانت درجة حرارة الشمس أقل ﺒ  ،10 %ينخفض معدل درجة احلرارة على سطح الكرة األرضية إلى  ، -14°Cوتتجمد
املياه وال تتم حياة.

!

تنظيم درجة احلرارة
إن القيام بعمليات احلياة ،يحتاج للحفاظ على مجال درجات حرارة تُتيح حدوث عمليات ضرورية في اخلاليا .لكن معظم
َّ
الكائنات احلية تعيش في بيئة محيطة فيها درجة احلرارة ليست ثابتة بل متغيِّرة .أحيانًا تنخفض بشكل كبير ،وأحيانًا ترتفع

إلى مستويات تُشكل خط ًرا على الكائنات احلية .تختلف الكائنات احلية عن بعضها بقدرتها على تنظيم درجة حرارة أجسامها
أو احلفاظ عليها .في النباتات ،ال توجد آليات لرفع درجة احلرارة ،لذا انتشارها محدود لتلك املناطق التي درجة حرارتها ليست
منخفضة بشكل خاص .ومع ذلك ،فإن عملية النتح في النباتات تساعد على فقدان احلرارة إلى البيئة احمليطة التي تكون فيها
درجة احلرارة عالية نسبيًا.
تنقسم احليوانات إلى مجموعتني من ناحية قدرتها على تنظيم درجة حرارة أجسامها:
أ .كائنات حية متغ ِّيرة درجة احلرارة :ال توجد آلية داخلية لتنظيم درجة احلرارة في
احليوانات التي تنتمي لهذه املجموعة ،لذا تكون درجة حرارة أجسامها متعلقة بدرجة حرارة
البيئة احمليطة وبتغيُّراتها .تنتمي الالفقريات إلى هذه املجموعة ،وقسم من الفقريات ،مثل:
األسماك ،البرمائيات والزواحف.
يتم تنظيم درجة احلرارة في الكائنات احلية متغيِّرة درجة احلرارة ،من خالل تغيُّر السلوك:

االنتقال من منطقة ساخنة إلى منطقة باردة بحسب احلاجة .عندما تكون درجة حرارة
السحالي واحلراذين منخفضة ،فإنها تكشف أجسامها إلى أشعة الشمس ،وعندما تكون
درجة احلرارة عالية ،فإنها تقف على أرجلها ،وهكذا تُبعد أجسامها عن التربة احلارة.
تختبئ األفاعي داخل الرمال ،عندما تكون درجة حرارة البيئة احمليطة عالية.

حرذون

ب .كائنات حية ثابتة درجة احلرارة (درجة حرارة داخلية) :في هذه املجموعة من احليوانات ،يوجد آلية معقدة لتنظيم درجة
حرارة أجسامها ،وبفضل ذلك ،تكون درجة حرارتها ثابتة تقريبًا .تنتمي الكائنات احلية األكثر تطو ًرا من بني الفقريات (مثل:
الطيور والثدييات من بينها اإلنسان) إلى مجموعة الكائنات احلية الثابتة درجة احلرارة.
انحراف قليل ج ًدا من مجال درجة احلرارة السليمة ،يؤدي إلى تفعيل نظام مردودية (تغذية مرتدة) يقوم بإفراز هرمونات إلى
الدم ،وقد يؤدي تأثيرها إلى تنشيط أو تباطؤ إنتاج احلرارة في األنسجة ،حيث يتم ذلك من خالل تغ ُّير وتيرة إنتاج الطاقة في
التنفس اخللوي .إضاف ًة إلى ذلك ،فإن معظم الكائنات احلية ثابتة درجة احلرارة ،تقوم بتنظيم درجة احلرارة ،من خالل تغيُّر
سلوكها الذي يساهم في تقليص فقدان احلرارة إلى البيئة احمليطة و/أو ازدياد استيعاب احلرارة منها .مثالً :يلبس اإلنسان

مالبس من الصوف ،لكي مينع من فقدان احلرارة إلى البيئة احمليطة الباردة.

 مبادئ تنظيم درجة احلرارة

وضوع

تعتمد قدرة تنظيم درجة احلرارة على ثالثة مبادئ:
 .1النسبة بني مساحة السطح اخلارجي إلى احلجم
يوجد أهمية كبيرة للنسبة بني مساحة السطح اخلارجي للكائن احلي وبني حجمه ،في تنظيم درجة احلرارة .يتم استيعاب
فإن استيعاب
وفقدان احلرارة بشكل غير ف َّعال عبر مساحة السطح اخلارجي للكائن احلي ،وكلما كانت هذه املساحة كبيرةَّ ،
وفقدان احلرارة يزداد .لكن ليست مساحة السطح اخلارجي وحدها ،هي التي حتدد جناعة هذه الوسيلة في تنظيم درجة
احلرارة .بل حلجم اجلسم احملصور داخل غالف مساحة السطح اخلارجي ،يوجد تأثير كبير ج ًدا على موازنة احلرارة.

عالق
ة مب

اخللية :طاقة احلرارة التي َتنْتُج
في التنفس اخللوي تساهم في
حرارة جسم الكائنات احلية ثابتة
درجة احلرارة.

علم البيئة
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تُشير احلسابات الرياضية البسيطة إلى أن الكائنات احلية الصغيرة تتميَّز مبساحة سطح خارجي كبير بالنسبة إلى حجمها .أما
في الكائن احلي الكبير ،فالعكس هو الصحيح ،وهذا يعني أن مساحة السطح اخلارجي أصغر بالنسبة إلى حجم جسمه.
عمليات األيض التي تتم في جسم الفيل الذي حجمه وكتلته كبيران ،تؤدي إلى إطالق طاقة حرارية تكفي ملنع انخفاض درجة
احلرارة .إضاف ًة إلى ذلك ،توجد آذان كبيرة للفيلة التي تعيش في املناطق احلارة ،حيث تساعد مساحة سطحها اخلارجية على
انطالق احلرارة الزائدة.

أحيا ًنا أشعر أنه
حار لي ،لذا أقوم
بتحريك ُأذنيي ...
برر...

تساهم أذنا الفيل مبنع ارتفاع درجة حرارته

عند الثدييات الصغيرة ،جند أن مساحة سطحها اخلارجي أكبر من حجمها ،لكن كتلتها صغيرة ،وهذا يجعل تنظيم درجة
احلرارة عندها أم ًرا صعبًا .املولود اجلديد ،قد يخسر كميات حرارة كبيرة ،لذا من املهم احلفاظ على حرارة جسمه وحمايته من
خالل استعمال لباس مناسب.
النسبة بني مساحة السطح اخلارجي إلى احلجم ،هي عامل يحدد كبر جسم الكائنات احلية الثابتة درجة احلرارة.

 .2انخفاض درجة حرارة جتمد املاء
تتجمد املياه (تتحول إلى جليد صلب) عند درجة حرارة .0°C
ميكن تخفيض درجة حرارة جتمد املياه ،إذا قمنا برفع تركيز املواد املذابة فيها .مثالً :درجة حرارة جتمد مياه البحر هي
.-1.9°C
ِ
الدم وأنسجة جسم معظم الفقريات ،حتتوي على تركيز أمالح يساوي نصف تركيز األمالح في مياه البحر ،لذا فهي تتجمد
بدرجة حرارة أقل بقليل من  ،0°Cفلو ارتفع تركيز األمالح في الدم ،الستطعنا العيش في مناطق باردة ج ًدا ً
أيضا .لكن ارتفاع
تركيز األمالح ،يؤدي إلى حدوث أضرار في البروتينات ،لذا فهذا احلل غير مناسب .عند كائنات حية كثيرة (باألساس أسماك،
حشرات ونباتات ً
أمالحا ،مثالً اجلليسيرول،
أيضا) ،تنخفض درجة حرارة التجمد إلى أقل من  0°Cبسبب وجود مواد ليست
ً
وهي تعمل بالضبط كالسائل الذي مينع التجمد ( )Anti-Freezeالذي ُيضاف في فصل الشتاء إلى مياه التبريد في
السيارات.

 .3بروتينات ضائقة حرارية ()Heat Shock Proteins
في النباتات واحليوانات ً
أيضا ،يوجد بروتينات تساعد على تثبيت املبنى الثالثي للبروتينات .في حالة حدوث ضائقة حرارية
(درجات حرارة عالية في البيئة احمليطة) ،يزداد إنتاج هذه البروتينات وهي حتمي بروتينات اخلاليا من التخثر .وهي وسيلة
حتمي أداء البروتينات في الكائنات احلية التي تتعرض إلى درجة حرارة عالية لفترة زمنية قصيرة .احلماية التي تقوم بها
بروتينات الضائقة احلرارية ،تضر  -بشكل مؤقت  -أداء بروتينات اجلسم احملمية.
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املالءمة لدرجات حرارة متطرفة
إن ُسبل احلماية من درجات حرارة متطرفة (منخفضة ج ًدا أو عالية ج ًَدا) ،هي جزء من مالءمة الكائنات احلية إلى بيئتها
َّ
احمليطة ،وميكن إيجاد ذلك عند كائنات حية متغيِّرة درجة احلرارة وثابتة درجة احلرارة ً
أيضا .أمامكم جدول ،وهو يعرض
طرق مالءمة مختلفة.

جدول ب  :7 -مالءمات للحفاظ على درجة احلرارة عند النباتات واحليوانات
نوع املالءمة

منع التسخني الزائد

منع أضرار ناجمة عن
درجة حرارة عالية

منع البرودة أو التجمد

أنواع املالءمات ،انظروا الفصل
األول.

مثال
حيوانات

نباتات

مبنى (شكل
خارجي)

آذان كبيرة فيها أوعية دم كثيرة
تساعد على توزيع وانتشار
احلرارة

غطاء المع لألوراق ،شعيرات ،شكل الورقة
وكبرها :أوراق مفصصة ومتشعبة.

فسيولوجية –
بيوكيميائية

ازدياد العرق ،وتوسع األوعية
الدموية في أطراف اجلسم

نتح

سلوكية

االختباء في أماكن مظللة ورطبة،
يلهث

بيوكيميائية

للم

زي د ع ن

—

بروتينات الضائقة احلرارية.

مبنى (شكل
خارجي)

فراء سميك ،طبقة عزل حتت اجللد

تساقط أوراق في الشتاء

فسيولوجية –
بيوكيميائية

ازدياد عملية األيض ،إنتاج مواد
مضادة للتجمد

إنتاج مواد مضادة للتجمد ،ارتفاع تركيز
السكر في اخلاليا

سلوكية

االختباء حتت سطح التربة،
التقرفص

—

من وجهة نظر زراعية :تخفيف العبء احلراري
 .1بعد أن نقوم بتقليم أشجار الفواكه ،وبعد أن تصبح األشجار بدون أوراق .فإننا نقوم عاد ًة بطالء جذوعها باللون
األبيض ،ألن هذا اللون يعكس قس ًما كبي ًرا من األشعة التي تصطدم باجلذوع ،وهكذا يقل ارتفاع درجة احلرارة ،الذي
يؤذي عمليات منو النبات.
 .2لتخفيف احلرارة الزائدة في حظائر األبقار واألقنان ،يقوم املزارع برش املاء على األبقار وعلى سطوح األقنان ،ويتم
تشغيل مراوح.
إن جتمد قطرات املاء
 .3يقوم املزارعون برش النباتات باملاء ،في حالة تعرضها إلى خطر الصقيعَّ .
على األوراق ،يؤدي إلى انطالق حرارة (انظروا اجلدول ب  ،)1 -وهكذا نقلل من خطر جتمد
أنسجة األوراق.

ب .7الرياح :حركة الهواء

الغالف اجلوي ليس ثابتًا ،بل يتحرك من مكانه كل الوقت .هذه احلركة للهواء من حولنا ،هي الرياح،
ونحن نشعر بها ،ونالحظ نشاطها عندما تتحرك األشجار ومتر الغيوم من فوقنا .تتأثر شدة الرياح
واجتاهها من فروق الضغط اجلوي (يتدفق الهواء من ضغط جوي عا ٍل إلى ضغط منخفض) ،من فروق
درجات حرارة كتلة الهواء ومن املبنى الطوبوغرافي (مبنى السطح اخلارجي للتضاريس).

تتعرض نبتة أبو ركاب إلى تأثير الرياح على شاطئ البحر
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كيف تؤثر الرياح على الكائنات احلية؟
تأثيرات ضارة ونافعة للرياح على النباتات واحليوانات
تأثير على النبات

تأثير على احليوانات
تبريد اجلسم من خالل التبخر السريع للعرق

نشر حبيبات اللقاح ،بذور وثمار

تساعد في حتليق وطيران حشرات وطيور أثناء ترحالها

ازدياد النتح (فقدان املاء) وتبريد النبتة

كشف األماكن التي تختبئ فيها حيوانات صغيرة ،والتي
جتد فيها مخبأً حتت األوراق املتساقطة

كسر فروع وتأثيرها على اجتاه النمو
كشف اجلذور وقلع النبتة من التربة
جرح األوراق بحبيبات الرمال املتطايرة مع الرياح
تغطية النباتات بالرمال

رياح تنشر بذو ًرا

أكياس هواء

تغيُّر مكونات التربة في أعقاب جرف حبيبات التربة

حبيبة لقاح صنوبر (مكبرة حوالي  600ضعف).
تساعد أكياس الهواء على االنتشار.

ثمرة شجرة قيقب

تأثير الرياح على منو الصنوبر

!

من اجلدير باملعرفة

حماية بيارات من الرياح بواسطة أشجار صنوبر حتيطها

مت حتديد مسارات ترحال الطيور خالل عملية النشوء واالرتقاء بسبب تأثير تيارات الهواء في مسارات الترحال ،مثالً :يتم
َّ
ترحال الطيور في اخلريف من أوروبا إلى جنوب إفريقيا عبر مناطق ضيقة في اليابسة كدولة إسرائيل ومضيق جبل طارق.
ما هو السبب لذلك؟ ملاذا ال ترحل الطيور في املسار القصير الذي ُي ِّ
نصف البحر األبيض املتوسط؟
اإلجابة لذلك أن الهواء أكثر حرار ًة فوق اليابسة .يصعد الهواء احلار إلى أعلى وتستغل الطيور هذه الصفة ،وحتوم مبساعدة
الهواء الساخن وهكذا توفر طاقة.
فوق مجمعات مائية كبيرة كالبحر األبيض املتوسط ،يكون الهواء أبرد ،لذا املرور منه خالل الطيران يحتاج إلى بذل جهد كبير
ج ًدا.
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ب .8التربة :وسط تنمية ،بيئة حياتية ومورد للمزارع
التربة ليست كباقي العوامل الال أحيائية األخرى ،مثل :درجة احلرارة ،الضوء ،الرطوبة واألكسجني ،فهي مكونة من عدة عوامل
أحيائية وال أحيائية ،مثل :األمالح التي مصدرها من صخور األم التي نتجت منها التربة ،مواد عضوية في مراحل حتلُّل مختلفة،
ماء ،مواد مذابة في املاء ،غازات وكائنات حية أخرى تعيش في التربة التي تعتبر بيئتها احلياتية الطبيعية.
التربة هي نظام معقد ،وهي تتأثر من عوامل أحيائية وال أحيائية ،وحتدث فيها تغ ُّيرات باستمرار:
تغيُّرات فيزيائية – يساهم التغ ُّير في درجة احلرارة على حتليل الصخور وتفتتها ،وعلى ازدياد ملوحة التربة بسبب تبخر
املاء ،وتقوم مياه األمطار بشطف األمالح من التربة.
تغ ُّيرات كيميائية -تفاعالت بني مكونات التربة وهي غير متعلقة بوجود كائنات حية.
عمليات بيولوجية – حتليل مواد عضوية إلى مواد غير عضوية بواسطة كائنات حية دقيقة ،استيعاب أمالح عبر اجلذور
وإفرازات من اجلذور.
تؤثر صفات التربة على النباتات التي تعيش فيها ،وعلى احليوانات التي تعيش داخلها وفوقها ،وهي التي حُتدد مدى استغالل
التربة للزراعة.

·
··

أرض محروثة

مكونات التربة وصفاتها
يوجد أربعة مكونات للتربة :املادة العضوية ،املادة غير العضوية ،املاء والهواء.
في معظم أنواع التربة ،جند أن املادة غير العضوية ،هي املكون الذي كميته هي الكبرى ،أما املادة العضوية ،فهي املكون الذي
كميته هي األقل .في أنواع التربة املختلفة ،مع مرور الوقت ،تتغيَّر النسب الكمية بني املكونات املختلفة ،ويؤثر الري على هذه
النسب (كلما ازداد املاء ،يقل الهواء).
هذه النسب (الكمية) بني مكونات التربة ،هي التي حتدد صفات التربة وخصوبتها.

 .1املادة غير العضوية
مصدر املادة غير العضوية هي صخور األم التي نتجت منها التربة .وهذه املادة غير العضوية ،هي التي حُتدد مكونات
األمالح في التربة ،وكبر اجلسيمات ،وتؤثر على بنية (نسيج) التربة .مواد غير عضوية أخرى في التربة ،مثالً :أيونات األمونيا
( ،)NH4+هي ناجت حتليل مواد عضوية.
يتم استيعاب عناصر أمالح التربة عبر جذور النباتات مع املاء ،وهي ضرورية للتطور السليم للنباتات (جدول ب .)8
أمثلة :يعتبرعنصر النيتروجني ( )Nمكونًا ضرور ًيا في البروتيناتُ ،يشكل عنصر املغنيزيوم ( )Mgجز ًءا من مبنى جزيء
الكلوروفيل ،وبدونه ال يتطور الكلوروفيل الضروري لتنفيذ عملية التركيب الضوئيُ ،يشكل عنصر الفوسفور ( )Pجز ًءا من
مبنى جزيء اﻠ  ATPومن احلوامض النووية في خاليا النباتات.
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جدول ب  :8 -عناصر مهمة لتطور النباتات وأداءها

زي د ع ن

العنصر

األهمية لتطور النباتات

النيتروجني

من مكونات احلوامض األمينية ،البروتينات ،النوكلوئوتيدات ،احلوامض النووية ،الكلوروفيل،
اﻠ  ،ATPالهورمونات والكوإنزميات (مرافق اإلنزمي).

البوتاسيوم

يشترك في احلفاظ على تركيز اسموزي سليم ،وهو يشترك في مراقبة فتح وإغالق الثغور.
وضروري لنشاط إنزميات كثيرة.

الكالسيوم

يحتاجه النبات لنشاط اإلنزميات .يشترك في مراقبة أداء األغشية واإلنزميات ،ويشترك في
بناء جدران اخلاليا.

املغنيزيوم

أحد مكونات جزيء الكلوروفيل ،وحتتاجه إنزميات كثيرة للقيام بنشاطاتها.

N

التسميد ،انظروا الفصل السابع.

K

عناصر حتتاجها
النبتة بكمية كبيرة
نسب ًيا لبناء ذاتها

Ca

Mg

أحد مكونات بعض احلوامض األمينية ،البروتينات والكوإنزميات.

الكبريت
S

أحد مكونات اﻠ  ،ATPاﻠ  ،ADPحوامض نووية ،كوإنزميات ودهنيات (فوسفولبيدات).

الفوسفور
P

احلديد

أحد مكونات نواقل اإللكترونات في عملية التركيب الضوئي والتنفس اخللوي ،ويحتاجه النبات
لبناء الكلوروفيل.

املنغنيز

حتتاجه إنزميات معينة للقيام بنشاطها .وهو ضروري إلكمال بناء أغشية الكلوروبالستيدات،
وإلطالق األكسجني أثناء عملية التركيب الضوئي.

Fe

عناصر حتتاجها
النبتة بكمية قليلة
نسب ًيا لبناء إنزميات
وتفعيل عمليات

Mn

يؤثر على استغالل الكالسيوم ،على بناء احلوامض النووية وعلى ثبات مبنى أغشية اخلاليا.

البور
B

اخلارصني

يشترك في بناء أو تفعيل إنزميات كثيرة .ويحتاجه النبات لبناء هورمونات معينة.

Zn

(ج َسيْمات
تختلف أنواع التربة عن بعضها بكبر جسيماتها التي تك ِّونها :الرملية (جسيمات كبيرة) ،السيلت والصلصال أو ُ
صغيرة) .يعرض اجلدول ب  9 -تصنيف ُج َسيْمات التربة بحسب كبرها.
جدول ب ُ :9 -ج َسيْمات التربة وقطرها

تربة رملية
(«خفيفة»)

نوع ا ُ
جل َس ْيمات

قطر اجلسيم (ملم)

رمل خشن

2.00—0.200

رمل دقيق

0.20—0.020

سيلت ()*( )Silt

0.02—0.002

الصلصال (**)

أصغر من 0.002

* السيلت نس ّميه غبا ًرا أو طينًا ً
أيضا
** الصلصال نس ّميه طينًا ً
أيضا
تربة صلصالية
(ثقيلة)

رمل

سيلت

الصلصال
 0.1ملم
كبر ُج َسيْمات التربة

النسب الكمية بني محتوى الرمل ،السيلت والصلصال ،هي التي حُتدد ُبنية التربة ،وهي تؤثر على كمية املياه في التربة وعلى
تهويتها ،كما سنرى ذلك فيما بعد (صفحة .)66
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من وجهة نظر زراعية

ُيصنِّف عاد ًة املزارعون التربة إلى نوعني أساسيني :تربة خفيفة وتربة ثقيلة.
حتتوي التربة اخلفيفة على نسبة كبيرة من اجلسيمات الكبيرة (الرمل) ،وهي سهلة االستعمال في الزراعة.
حتتوي التربة الثقيلة على نسبة كبيرة من اجلسيمات الصغيرة (الصلصال) ،وهي ليست سهلة االستعمال في الزراعة ،ألنه
يوجد تالصق قوي بني احلبيبات.
انتبهوا:
يتطرق املصطلحان خفيفة َو ثقيلة إلى سهولة استعمال التربة من الناحية الزراعية ،وليس لكتلة (وزن) التربة .على الرغم
من ذلك ،يوجد تطابق معني بني البنية وبني نوع التربة :التربة الثقيلة مع َّرفة ً
أيضا على أنها تربة صلصالية.

 .2املادة العضوية
إن مصادر املواد العضوية في التربة هي :أغصان وأوراق وثمار النباتات التي تساقطت على األرض ،إفرازات حيوانات ،أقسام
َّ
اجلذور امليتة ،إفراز مواد من أطراف اجلذور (كربوهيدرات وحوامض أمينية) وكائنات حية ميتة .تتحلل هذه البقايا بشكل
تدريجي داخل التربة ،حيث تقوم بتحليلها الكائنات احلية التي تعيش في التربة وهي :الفطريات ،البكتيريا واحليوانات ،مثالً:
دودة األرض التي تتغذى على بقايا الكائنات احلية .وبعد عملية التحلُّل األولي ،تبقى في التربة مواد عضوية تتحلل بشكل بطيء
ج ًدا ،وهذا هو الدُبال ( )Humusالذي فيما بعد نحصل منه على مواد غير عضوية كأمالح النيتروجني ( )NO3-واألمونيا
( )NH4+التي تستوعبها النباتات لتبني منها البروتينات.
هناك نواجت أخرى لهذا التحلل وهي مركبات الفوسفور ،البوتاسيوم ،الكالسيوم ،الكبريت ،احلديد ،املغنيزيوم وغير ذلك ،وهي
مهمة ج ًدا لتطور النباتات (اجلدول ب  8 -أعاله).
تؤدي املادة العضوية املوجودة في التربة إلى تكوين كتل في التربة ،مما يساعد ذلك على تهوية التربة ،ومتاسك املاء واأليونات
بجسيمات التربة ،كما يساعد ذلك على تغلغل اجلذور في التربة.

سؤال ب 13 -
ماذا يحدث إذا لم تتحلل بقايا الكائنات احلية التي ماتت؟

 .3املياه في التربة
املياه في التربة ،ليست مياه نقية ،بل هي محلول ُمذاب فيه أمالح مختلفة ضرورية للنبات .ليس جميع املياه متوافرة كل الوقت
للنباتات التي تنمو فيها.
مع هطول املطر مباشرةً ،أو بعد الري ،متتلئ فراغات الهواء  -املوجودة بني ُج َسيْمات التربة – باملاء .وهذا الوضع نسميه
إشباعً ا.
اجلاذبية األرضية تؤدي إلى أن يتغلغل قسم من املياه (مياه التثاقل) مباشر ًة إلى الطبقات السفلية في التربة ،وهي ليست
متوافرة للنباتات التي جذورها موجودة في الطبقات العلوية للتربة.
لكن ال تتغلغل جميع املياه إلى أعماق التربة .والتربة التي حتتوي على املياه التي بقيت فيها ،بعد أن تغلغلت املياه التثاقلية ،تكون
في وضع نسميه سعة احلقل .في هذه احلالة ،يوجد ماء متوافر للنبتة بني ُج َسيْمات التربة (نظام المبنى الشعيري للتربة)
فإن النبتة بحاجة إلى بذل قوة أكبر ،لكي يتم تفريغ التربة من املاء،
وحولها .وكلما كان قطر المبنى الشعيري للتربة أصغرَّ ،
بج َسيْمات التربة ،فإن النبتة بحاجة إلى قوة أكبر ،لكي متتص جزيئات املاء.
وكذلك األمر ،كلما التصقت طبقات جزيئات ماء أقل ُ
وفي نهاية األمر ،نصل إلى وضع تكون فيه جسيمات املاء ملتصقة بجسيمات التربة ،لكن النبتة ال تستطيع استغاللها .هذه
املياه ،ليست مياه متوافرة .هذا الوضع نس ّميه نقطة ذبول ،ألن النباتات التي تنمو في هذه التربة تذبل وتنكمش ،على الرغم
من أن التربة ليست جافة متا ًما.

للم

زي د ع ن

مدورة املواد ،انظروا الفصل
الثالث.
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كل نوع تربة ،يوجد له سعة حقل ونقطة ذبول متيِّ ُز ُه ،وحسب ذلك تتغيَّر كمية املياه املتوافرة للنبتة في كل نوع تربة .تعرض
الرسمة ب  25 -العالقة بني كبر ُج َسيْمات التربة وبني سعة احلقل ونقطة الذبول.

30
إشباع

ُج َسيْم
تربة

رمل خشن

نقطة ذبول

ماء

كبير

هواء

سيلت
كبر ا ُ
جل َسيْمات

صلصال

0

صغير

سؤال ب 14 -
أ .صفوا العالقة بني كبر ا ُ
جل َسيْمات وبني سعة احلقل ونقطة الذبول.
ُ
ب .صفوا العالقة بني كبر اجل َسيْمات وبني كمية املياه املتوافرة التي تستطيع النبتة أن تستغلها.
ج .متعنوا في الرسم البياني ،ثم اشرحوا الفرق بني التربة الثقيلة والتربة اخلفيفة.

وضوع

ة مب

بج َسيْمات
مياه غير متوافرة (ملتصقة ُ
التربة)

الرسمة ب  :25 -العالقة بني كبر ُج َسيْمات التربة وبني سعة احلقل ونقطة الذبول

حاالت رطوبة التربة

عالق

نقطة

ذبول

10

 %املياه في التربة

سعة
احلقل

قل

حل

عة ا

س

مياه متوافرة

20

اخللية :نقل ف َّعال واستهالك
أكسجني.

تأثير متبادل بني عوامل ال
أحيائية في التربة :ماء – أكسجني.

 .4الهواء في التربة
الهواء في التربة هو مصدر األكسجني املطلوب لتنفس جذور النبتة ،األبصال ،الدرنات ،البذور التي تنبت والكائنات احلية
إن استيعاب
األخرى املوجودة في التربة .التهوية غير الصحيحة ،تؤذي أداء اجلذور ،وباألساس االستيعاب الف ّعال لأليوناتَّ .
األيونات يحتاج إلى الطاقة التي تقوم بتزويدها خاليا اجلذور من خالل عملية التنفس الهوائية .تتأثر تهوية التربة من ُبنيتها
ومن العمليات التي تتم فيها .كلما كانت التربة غنية بجسيمات صغيرة (تربة ثقيلة) ،فإن التربة تكون مضغوطة أكثر ،والتهوية
فيها تكون قليلة .تؤدي عمليات تنفس الكائنات احلية في التربة إلى اختالف مكونات الهواء في التربة عن مكونات الهواء
الطبيعي .في أعماق التربة ،وفي تربة ال توجد فيها تهوية ،جند أن تركيز األكسجني منخفض ،وتركيز ثاني أكسيد الكربون
 CO2أعلى من تركيزه في الهواء الطبيعي (الغالف اجلوي).
فإن اجلذور ينقصها أكسجني.
التربة املغمورة باملاء ،ال توجد فيها تهوية كافية ،وبسبب ذوبان األكسجني املنخفض في املاءَّ ،
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حموضة وملوحة التربة
يوجد مجال  pHمعني في التربة للكائنات احلية التي تعيش فيه ،في هذا املجال فقط ،تستطيع أن تعيش هذه الكائنات احلية.
التربة احلامضية التي فيها اﻟ  pHمنخفض ( 5وأقل من ذلك) ،أو قاعدية ( pHأعلى من  ،)7.5ال تعيش فيها مجموعات من
النباتات واحليوانات املختلفة .السلبية األساسية في التربة احلامضية ( pHمنخفض) أنه يحدث تغيُّر في موازنة األيونات
املوجبة ،حيث ينخفض تركيز أيونات الكالسيوم ( ،)Ca++ويرتفع تركيز أيونات أخرى ،مثل :األلومينيوم واحلديد اللذين قد
يكونان سامني للنبتة.
ً
تصبح التربة حامضية في املناطق التي تهطل فيها مياه كثيرة :تشطف مياه املطر األيونات القاعدية من التربة ،وإضافة إلى ذلك،
فإن التربة حتتوي على حامض الكربونيك الذي نتج من إذابة  CO2من الهواء .أما قلة األمطار ،وهذا يعني عدم شطف اجلير
َّ
(كربونات الكالسيوم) ،فإنها تؤدي إلى  pHقاعدي ،وفي هذه احلالة ،قسم من العناصر ال تذوب في محلول التربة ،بل ترسب
كأمالح ترفع اﻟ .pH
تنبع ملوحة التربة من مبنى الصخور األساسية التي نتجت منها التربة ومن كمية األمطار والري .تُذيب مياه املطر الصخور
وتنقل املواد املذابة إلى أعماق التربة .في املناطق املاطرة ،تُذيب مياه األمطار الكثيرة األمالح وتشطفها إلى املياه اجلوفية ،لكن
في املناطق اجلافة (قليلة األمطار) ،يؤدي تبخر املياه من سطح التربة إلى تراكم األمالح في طبقات التربة العلوية .في إسرائيل،
تتميَّز تربة النقب والعربا مبشكلة امللوحة .وميكن أن حتدث امللوحة ً
أيضا ،إذا استعملنا للري ميا ًها ذات ملوحة منخفضة.

··

تضر ملوحة التربة النباتات بعدة طرق:
يتم استيعاب األمالح في النبتة ،وهي تتراكم فيها وتؤذي العضيات والعمليات التي حتدث في اخلاليا.
في التربة املاحلة ،التركيز األسموزي فيها أعلى من التركيز األسموزي في خاليا اجلذور ،وهذا يجعل امتصاص املياه من
التربة أم ًرا صعبًا.

من وجهة نظر زراعية :ملوحة التربة
أحد أسباب ملوحة التربة ،هو ري مساحات زراعية مبياه ماحلة ،وهي أملح من مياه الشرب (املياه النظيفة) ،لكنها أقل ملوحة
من مياه البحر .نستعمل أحيانًا الري باملياه املاحلة ،ألنه ال توجد إمكانيات أخرى ،مثالً :في مناطق النقب والعربا نستعمل املياه
املاحلة للري بسبب نقص مياه ذات تركيز أمالح منخفض.
تُشكل ملوحة التربة مشكلة صعبة للمزارع .وهو يقف أمام إمكانيتني :تنمية نباتات ذوات قدرة على الصمود أمام امللوحة ،مثل:
النخيل ،الرمان  ،الشمندر وأصناف مختلفة من العنب والبندورة .واإلمكانية الثانية ،تقليل ملوحة التربة من خالل شطفها مبياه
ذات تركيز أمالح منخفض .استعمل أوائل املستوطنني هذه الطريقة في كيبوتس بيت العربا الذي يقع على شاطئ البحر امليت.
ففي ذلك الوقت ،اعتُبر جناح الزراعة  -في بيت العربا  -معجزة حقيقية.

سؤال ب 15 -
بحسب معرفتكم عن األسموزا (التنافذ) ،اشرحوا ،ملاذا تركيز األمالح العالي في التربة،
يؤدي إلى صعوبة امتصاص املاء في اجلذور؟
يوجد نباتات تنمو بشكل جيد في التربة املاحلة .في هذه النباتات ،تطورت أثناء النشوء واالرتقاء آليات
إن إفراز فائض األمالح عبر أوراق نبتة الغسول ُيشير إلى وجود هذه اآللية .إذا
مالءمة لظروف امللوحةَّ .
تذوقنا األوراق ،فإننا نشعر مبلوحتها.

غسول :انتبهوا إلى شعيرات امللح البلورية على األوراق.
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العالقة املتبادلة بني التربة وبني الكائنات احلية التي تعيش في التربة (بيت
التنمية)
ذكرنا في البنود السابقة عدة عوامل مهمة تؤثر على صفات التربة ،مثل :الصخور األساسية التي نتجت منها التربة ،املناخ َو
 ُعم ُر التربة .تؤثر النباتات ً
أيضا على صفات التربة .من ناحية واحدة ،صفات التربة هي التي حُتدد – بشكل كبير  -أنواع
النباتات التي تنمو فيها ،لكن من ناحية أخرى ،فإن النباتات ذاتها تؤثر على صفات التربة ،وتساهم في تطورها وفي املواد
العضوية املوجودة فيها .وهكذا تؤثر التربة بطريقة غير مباشرة على احليوانات التي تعيش في بيت التنمية (التربة) ،وتتغذى
على النباتات التي تنمو فيها .يصف اجلدول ب  10 -والرسم التخطيطي ب  26 -العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية وبني
التربة.
جدول ب  :10 -العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية وبني التربة
الكائن احلي
جذور النباتات

حتصل من التربة /جتد
في التربة
مياه وأمالح

 حتليل صخور األم بشكل آلي -بقايا وإفرازات اجلذور تُثري التربة مبواد عضوية

دودة األرض

غذاء ،مخبأ وحماية من
اجلفاف

جتويد التربة

خُ لد ،فئران

مخبأ أو تعشيش

تفكيك (تنعيم) وتهوية التربة من خالل حفر أوكار

فطر ،بكتيريا
(محلالت)

غذاء

جتديد (مدورة) مخزون مواد التغذية ،أمالح متوافرة للنباتات

تأثير عوامل أحيائية على عوامل ال
أحيائية.

تأثير على التربة

صفات التربة

تؤثر على

تؤثر على
تؤثر على

نباتات
الرسمة ب  :26 -تأثير العالقات املتبادلة األساسية
بني الكائنات احلية وبني التربة وصفاتها

التربة كبيت تنمية (كموطن)

تؤثر على

كائنات حية صغيرة
في التربة
تتغذى على بقايا

حيوانات تعيش على
سطح التربة

تُستعمل كغذاء ﻟ

وخاصا .تعيش
التربة مهمة ج ًدا حلياة الكائنات احلية التي تعيش على سطحها ،لكن إضاف ًة إلى ذلك ،فهي تُشكل موطنًا متنو ًعا
ً
في التربة كمية كبيرة من الكائنات احلية .تتركز معظم الكائنات احلية في الطبقة التي يتواجد فيها ال ُدبال ،وعمقهما بني  5إلى
 25سم تقريبًا.
يوجد هناك كائنات حية تعيش في التربة بشكل دائم ،وهي تنتمي إلى مجتمع الكائنات احلية في التربة ،وتظهر على سطح
التربة بشكل نادر.
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الكائنات احلية الدقيقة في التربة :البكتيريا ،الفطريات والكائنات احلية األُحادية اخللية املختلفة ،جندها في التربة بكميات
كبيرة ،مثالً :ميكن أن جند  100مليون بكتيريا في  1غم من التربة .توجد للفطريات والبكتيريا وظيفة مهمة ج ًدا في مدورة املواد
في التربة وإثرائها مبواد غير عضوية متوافرة للنبتة .فهي حُتلل قس ًما من الكائنات احلية التي ماتت ،وهي تُطلق نواجت التحليل
إلى التربة .متتص جذور النباتات نواجت التحليل (غير العضوية) عبر اجلذور مع املاء ،وهي تستغلها الحتياجاتها .وهكذا تساهم
الفطريات والبكتيريا في مدورة املواد في الغالف احلياتي.

للم

زي د ع ن

م � � � � ��دورة امل � � � � ��واد وت��ث��ب��ي��ت
ال�ن�ي�ت��روج�ين ،ان �ظ��روا الفصل
الثالث.

بودنا أن نذكر البكتيريا التي تقوم بربط النيتروجني .هذه البكتيريا ،هي الكائنات احلية الوحيدة التي تستطيع أن تستعمل
النيتروجني احلر املوجود في الهواء إلنتاج مركبات نيتروجينية (تثبيت النيتروجني بطريقة بيولوجية) .يعيش قسم من هذه
ٍ
مبان
البكتيريا بشراكة مع نباتات مختلفة ،وباألساس مع نباتات من عائلة البقوليات .في هذه النباتات ،تعيش البكتيريا في
خاصة (درنات) تتطور على جذور النباتات .حتصل البكتيريا على كربوهيدرات من النبتة ،وهي تزودها مبركبات النترات
(النباتات ال تستطيع أن تثبت النيتروجني احلر وأن ُتنْتِج بذاتها مركبات النترات).
إضاف ًة إلى البكتيريا والفطريات ،يوجد في التربة كائنات حية كثيرة ،مثل :دودة األرض ،مناتودا ،هدبيات ،قراد النباتات ،يرقات
وأيضا ا ُ
ً
خللد ينتمي إلى هذا املجتمع.
الذباب ،يرقات اخلنافس

درنات نيتروجني في البقوليات

للم

زي د ع ن

حياة املشاركة ،انظروا الفصل
الرابع.

الكائنات احلية في التربة

من وجهة نظر زراعية :املزارع يؤثر على مبنى التربة ومكوناتها
التربة هي املورد األساسي للمزارع .تستغل النباتات مخزون املياه واملواد املوجودة في التربة ،لذا للحصول على محاصيل
لسنوات عديدة ،يجب أن نُدير مورد التربة بالشكل الصحيح .فيما يلي النشاطات التي يقوم بها املزارع :معاجلة التربة بطريقة
آلية ،إضافة زبل عضوي ،تسميد وري .تتم معاجلة التربة بطريقة آلية بواسطة احملراث وأدوات زراعية أخرى .فمن خالل َح ْرث
التربة نُحقق عدة أهداف في نفس الوقت :تهوية التربة ،قلع أعشاب تتنافس مع النباتات املزروعة ،خلط وطمر بقايا نباتات في
التربة (التي بقيت من املوسم املاضي) ،أسمدة ،زبل ومواد ملكافحة اآلفات الزراعية .تساهم كل هذه األمور في خصوبة التربة،
وتتيح للنباتات املزروعة النمو في ظروف جيدة.
إن إضافة الزبل العضوي ،حُت ِّسن من تهوية التربة ،فالزبل يضيف وس ًطا حياتيًا لنشاطات الكائنات احلية املوجودة في التربة،
َّ
وهكذا يتم إثراء التربة بنواجت حتليل املواد العضوية بطريقة غير مباشرة.

للم

زي د ع ن

التسميد والري ،انظروا الفصل
السابع.
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ب  :9احلياة في ظروف بيئية متطرفة

حتى اآلن ،ذكرنا بإيجاز أن احلياة تتم وتتطور في بيئات محيطة تسودها ظروف ال أحيائية ليست مثلى ملعظم الكائنات احلية.
خالل عشرات السنوات األخيرة ،اكتشف باحثو علم البيئة املزيد من األنظمة البيئية التي تسودها ظروف بيئية محيطية متطرفة.
سنعرض فيما يلي بعض األمثلة حول ذلك .وقد أدت هذه االكتشافات إلى استنتاجات مثيرة االهتمام حول تطور احلياة على
الكرة األرضية القدمية التي كانت تسودها ظروف متطرفة أكثر بكثير من الظروف السهلة نسبيًا التي تسود الكرة األرضية في
هذه األيام .الكائنات احلية التي تعيش ،في يومنا هذا ،في بيئات محيطة متطرفة ،ميكن أن تكون بقايا الكائنات احلية القدمية.

للم
زيد عن:
التغذية الذاتية بطريقة كيميائية ،انظروا
الفصل الثالث.

مثال  :1تنوع بيولوجي غني في ينابيع حارة ومظلمة في أعماق احمليطات
في سنوات السبعينيات ،من القرن العشرين ،اكتُشفت في أعماق
احمليطات أنظمة بيئية بالقرب من املناطق التي تتدفق منها ينابيع مياه
حارة ج ًدا تصل إلى  300درجة سلزيوس ،والتي مصدرها من باطن
الكرة األرضية .تختلط املياه احلارة مع املياه الباردة ج ًدا ،وتنخفض
درجات احلرارة حول هذه الينابيع إلى  100درجة سلزيوس تقريبًا.
بالقرب من هذه الينابيع ،لم يكتشفوا فقط البكتيريا املعروفة منذ
زمن طويل على أنها تستطيع أن تعيش في درجات حرارة عالية ،بل
اكتشفوا كائنات حية متعددة اخلاليا وحقيقية النواة ،مثل :الديدان
والصدف .في هذه املناطق حار ج ًدا ومظلم (ال يوجد ضوء) ،لذا ال
تتم عملية التركيب الضوئي .تعتمد السلسلة الغذائية على البكتيريا
أصداف
(تقوم بعملية تركيب كيميائية) التي ُتنْتِج مواد عضوية دون وجود
ضخمة
ضوء.

مياه غنية
في الكبريت

ديدان أنبوبية

نظام بيئي في أعماق احمليط

مثال  :2بكتيريا في ينابيع حارة
إن اكتشاف البكتيريا قبل حوالي  300سنة تقريبًا ،أدى إلى اكتشاف عالَم من الكائنات احلية الصغيرة ج ًدا التي لم يتم اكتشافها
َّ
َ
بشكل كامل .اعتقد الباحثون في كل مكان في العالم تقريبًا ،أنه ال يوجد حياة في الينابيع احلارة ،املياه املاحلة ،أعماق اجلليد
مت بحث البكتيريا التي
مت اكتشاف بكتيريا مالئمة للحياة في هذه البيئات احمليطة .فقد ّ
وأعماق التربة ،لكن مع مرور الوقت ّ
تعيش في الينابيع احلارة ،واكتشف الباحثون أن هذه البكتيريا حتتوي على إنزميات ذات مبنى خاص يكسبها قدرة الصمود
في ظروف تسودها درجات حرارة عالية ج ًدا وملوحة متطرفة.
مت اكتشاف بكتيريا فيها إنزميات
في الينابيع احلارة ،في متنزه يلوستون في الواليات املتحدةَّ ،
تقوم مبضاعفة اﻟ  ،DNAوهي ذات قدرة على الصمود في درجات حرارة عالية ج ًدا .وقد
أدى اكتشاف هذا اإلنزمي إلى ثورة في مجال البيوتكنولوجيا ،ألنه يستطيع أن يضاعف كميات
 DNAكبيرة ج ًدا من كميات قليلة ج ًدا ،وهذه العملية نس ّميهاPCR :
إن مضاعفة اﻟ  DNAمن عينة قليلة ج ًدا ،هي خطوة
)َّ .(Polymerase Chain Reaction
مهمة ج ًدا في البحث العلمي وفي العمليات البيوتكنولوجية.

نبع مياه حارة في متنزه يوستون (الواليات املتحدة)
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مثال  :3احلياة في البحر امليت

ُس ِّمي البحر امليت بهذا االسم ،ألن العلماء اعتقدوا
أنه ال توجد حياة في مياه البحر املاحلة .لكن في املدة
مت اكتشاف طحالب وبكتيريا تعيش جي ًدا في
األخيرةَّ ،
املياه املاحلة .يعيش الطحلب دونليئال في الطبقة العلوية
ملياه البحر بشكل شائع .جدار الطحلب ليس قاسيًا ،لذا
تستطيع اخلاليا أن تُغيِّر حجمها (تفقد أو تستوعب ماء)

دون أن يصيبها ضرر .يستطيع الطحلب العيش في مياه
تركيزها األسموزي عا ٍل ج ًدا بفضل تركيز اجلليسيرول
العالي ج ًدا املوجود داخل اخللية ،والذي يرفع تركيز
املواد املُذابة في اخللية ،لكنه ال يؤذي العمليات احلياتية
في الطحلب.

البحر امليت

 تلخيص الفصل

 .1يتم حتديد انتشار أنواع النباتات على سطح الكرة األرضية بحسب شدة إشعاع الشمس ،وهو يتأثر من عوامل ال
أحيائية ،مثل :الرواسب ودرجة احلرارة.
إن كثرة العوامل التي تؤثر على الكائنات احلية وعلى النظام البيئي ،تؤدي إلى تكوين صورة معقدة ،وعمليًا ال توجد
َّ .2
إمكانية أن نبحث عامالً معينًا ،دون أن نبحث تأثير العوامل األخرى .إضاف ًة إلى ذلك ،تؤثر العوامل الال أحيائية على
بعضها ،كما أن العوامل األحيائية تؤثر على العوامل الال أحيائية.
 .3املاء هو مكون أساسي في أجسام الكائنات احلية ،وهو يشترك في عمليات اخلاليا ،وينقل مواد مذابة وخاليا تناسلية.
يعتبر املاء في اليابسة عامالً محد ًدا ،والكائنات احلية مهددة بخطر اجلفاف ويوجد لديها مالءمات في املبنى ،مالءمات
فسيولوجية بيوكيميائية ومالءمات في السلوك ،لكي حتافظ على موازنة مياه سليمة .العامل احملدد في املاء ،هو األكسجني،
فإن املاء بيت تنمية سهل.
لكن على الرغم من ذلكَّ ،
 .4تشمل أشعة الشمس ما يلي :أشعة فوق بنفسجية ،أشعة حرارية وأشعة ضوئية .األشعة فوق البنفسجية ،قد تؤذي
اخلاليا واملادة الوراثية ،لكنها تساهم في إنتاج طبقة األوزون التي حتمينا منها .االشعة احلرارية تُسخن الغالف
اجلوي.
 .5أشعة الضوء هي مصدر الطاقة لعملية التركيب الضوئي .لذا فهي مصدر الطاقة األولي ملعظم األنظمة البيئية على سطح
الكرة األرضية .الضوء هو إشارة بيئية محيطية ً
أيضا ،وهو يؤثر على عمليات التكاثر وتطور النباتات واحليوانات.
 .6األكسجني هو مادة متفاعلة ضرورية في عملية إنتاج الطاقة خالل عملية التنفس اخللوية .في البيئة احلياتية املائية،
األكسجني عامل محدد .ومن األكسجني َينْتُج األوزون الذي يحمينا من أشعة .UV

 .7ثاني أكسيد الكربون هو مصدر الكربون في عملية التركيب الضوئي ،وذلك على الرغم من تركيزه املنخفض في الهواء.
 CO2هو غاز الدفيئة ويساهم في تسخني الغالف اجلوي.

 .8تتم العمليات احلياتية في الكائنات احلية التي تستطيع العيش في مجال درجات حرارة يكون فيها املاء في حالته
السائلة .تتأثر العمليات في الكائنات احلية من درجة حرارة البيئة احمليطة ،ألن اإلنزميات والبروتينات في اخلاليا تكون
ف َّعالة في مجال ضيق من درجات احلرارة ،ويزداد نشاطها عند ارتفاع معني في درجة احلرارة ،لكن في درجات حرارة
عالية (أعلى من  ،)50°Cيتغيَّر مبنى البروتينات ،وهي ال تستطيع القيام بنشاطها .تستطيع أنواع قليلة ج ًدا من الكائنات
احلية أن تعيش في ظروف تسودها درجات حرارة متطرفة.
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ً
وأيضا ظروف درجات حرارة مختلفة ،لكن
 .9هناك الكثير من املالءمات للموارد احملددة ،مثل :املاء ،الضوء واألكسجني
تعتمد جميع هذه املالءمات على مبدأ تكبير مساحة السطح اخلارجي للعضو نسبة إلى حجم العضو ،مثل :األوراق،
اخلياشيم والشعيرات املاصة.
 .10تساعد الرياح على نشر أبواغ ،حبيبات اللقاح والبذور ،كما تساعد في ترحال الطيور وطيران احلشرات .وهي تزيد من
عملية النتح في النباتات وتؤثر على درجة حرارة اجلسم.
 .11التربة مكونة من مواد عضوية وغير عضوية ،ويوجد فيها هواء وماء ً
أيضاُ .يحدد كبر اجلسيمات ُبنية التربة وكمية
املياه فيها ،هي التي حتدد كبر جسيمات التربة .التربة هي مورد مهم للمزارع .يؤثر مبنى التربة وصفاتها على النباتات
التي ميكن تنميتها فيها .التربة هي بيت تنمية لكائنات حية كثيرة تساهم في مبناها وتهويتها ،وهي ً
أيضا مكان تتماسك به
جذور النباتات.

 .12تعقيد العوامل الكبيرة في كل بيت تنمية وكثرة تراكيب الظروف املختلفة ،هي التي ُتنْتِج الثراء الهائل في بيوت التنمية
في عاملنا .ففي كل واحد منها ،تطورت مجتمعات من الكائنات احلية املالئمة لتراكيب معينة من الظروف السائدة فيها.
وفي بيوت التنمية التي تسودها ظروف متطرفة ج ًدا (درجات حرارة عالية ج ًدا أو منخفضة ج ًدا ،ملوحة وما شابه) ،تعيش
ً
أيضا كائنات حية ذات مالءمات خاصة لهذه الظروف.

 مصطلحات مهمة

درجة حرارة ُمثلى

اسموزا

شعيرات ماصة

اتزان بدني

أشعة الشمس (فوق بنفسجية ،ضوء مرئي ،حتت احلمراء)
أوزون
أنواع نباتات
تبادل غازات في التنفس وعملية التركيب الضوئي
تربة :خفيفة ،ثقيلة
تربةُ ،ج َسيْمات :سيلت ،رمل ،صلصال

تربة ،كمية املياه :نقطة ذبول ،سعة احلقل

رياح

ضوء :مصدر طاقة ومحفز من البيئة احمليطة
طاقة :ضوء ،حرارة
عامل محدد
عوامل ال أحيائية
عوامل أحيائية
غاز دفيئة ،تأثير الدفيئة
فجوة منقبضة

تربة :مكونات وصفات ( ُبنية ،حامضية وملوحة)

متغيِّرة درجة احلرارة (كائنات حية)

تركيب ضوئي

مياه :صفاتها وأهميتها

تربة :وسط منو ،بيت تنمية
تنفس خلوي

مالءمة (مبنى ،فسيولوجية -بيوكيميائية ،سلوكية)
مياه أيضية

ثابتة درجة احلرارة (كائنات حية)

نتح

جيوفيتات

نسبة مساحة السطح اخلارجي إلى احلجم (أوراق ،خياشيم،
جذور)

حولية

يوريا

ثغور

الفصل الثالث (ج)
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الفصل الثالث (ج) العوامل األحيائية:
تنظيم وعمليات في املجتمع
للم

ج .1عوامل أحيائية :أفراد ،عشيرة (مجموعة) ومجتمع

مستويات تنظيم عوامل
أحيائية ،انظروا الفصل األول ،
الرسمة أ.)1-

جميع الكائنات احلية ،تُشكل العوامل األحيائية في بيت التنمية (موطن) .تنتمي العوامل األحيائية إلى عدة مستويات تنظيم:
جميع األفراد  -من نوع معني – الذين يعيشون في نفس املكان ،في زمن معني ،هم عشيرة (مجموعة) .وإذا كانت عدة عشائر
(مجموعات) ألنواع مختلفة ،تعيش الواحدة بجانب األخرى في نفس بيت
التنمية ،فإ َنّها تُشكل م ًعا املجتمع (الرسمة ج ،)1 -حيث يكون تنوع األنواع
عشيرة أ
أحد مميزاته .املجتمع والبيئة احمليطة الفيزيائية تشكل م ًعا نظا ًما بيئ ًيا.
عشيرة ج

زي د ع ن

عشيرة ب

في الفصل الثاني ،بحثنا مستوى تنظيم الفرد :وهذا يعني مالءمة األفراد
للظروف وملوارد بيت التنمية .في هذا الفصل ،سنبحث مستوى تنظيم املجتمع
فرد
فرد
والنظام البيئي .من املهم أن نفهم أنه كلما صعدنا في مستوى التنظيم ،فإننا
تم ع
مج
نكتشف ظواهر ال نستطيع أن نتوقعها ونتعلم عنها من خالل بحث املستوى
إن بحث تصرفات فرد معني ،ال يكفي ،كي
السابق (وهذا يعني األقل) ،مثالًّ :
الرسمة ج 1 -مجتمع
نفهم ظواهر وعمليات ،مثل :نسبة الوالدة والوفيات في مجموعة كبيرة مكونة
مت بحثه ،وهذا يعني في العشيرة .كما أننا ال
من أفراد مماثلة للفرد الذي ّ
نستطيع من خالل تعلّمنا عن عشيرة معينة أن نتعلّم عن فهم عمليات في املجتمع والنظام البيئي .مثل :حتوالت (نقل)
الطاقة وتغييرات حتدث فيها مدة طويلة.
فرد

اجلنبة والعصافير التي تقف عليها تشكل مجتم ًعا

ج .2املوارد املطلوبة للعوامل األحيائية

·

·
·

( )Oوعناصر أخرى ،مثل :النيتروجني ( ،)Nالفوسفور ( )Pوالكبريت ( .)Sالكربوهيدرات (السكريات) ،الدهنيات،
البروتينات واحلوامض النووية ،هي مركبات عضوية :قسم من املركبات العضوية ،يوجد لها وظيفة مزدوجة :فهي
تُستخدم لبناء أجسام الكائنات احلياة ،ومصدر طاقة لنشاطاتها.
مواد غير عضوية (أمالح) :هي عناصر ومركبات ،مثل :البوتاسيوم ( ،)Kالكالسيوم ( ،)Caالفوسفور ( )Pواحلديد
(.)Fe
ماء :واملاء هو مادة غير عضوية ً
أيضا ،لكن بسبب أهميته سنتحدث عنه في بند منفصل.

عن

مصطلحات غذاء ،مادة عضوية
وطاقة ،انظروا ملحق املصطلحات
األساسية.

عالق

ة مب

وضوع

فإن الكائنات احلية تعيش في ظروف بيئية متنوعة ،وحتى في املتطرفة منها .إضاف ًة إلى ذلك،
كما الحظنا في الفصل السابقّ ،
معظمها مالئمة للبيئة احمليطة التي تعيش فيها ،وهذا يعني للعوامل األحيائية والعوامل الالأحيائية التي متيزها .التنوع الكبير
للكائنات احلية  -التي تعيش في بيئات محيطية مختلفة  -مييّزه عامل مشترك ،وهو احلاجة إلى موارد بقائه ،مثل:
 .1مصدر طاقة لتنفيذ عمليات احلياة  ،مثل :بناء مركبات ونقلها من مكان إلى آخر في الكائن احلي (إلى اخللية ومنها ،وبني
أعضاء في اجلسم) ،بناء مكونات اخللية (غشاء اخللية وعضيات) ،انقسام خاليا ،منو وحركة.
 .2مواد مختلفة تُستعمل للبناء ،النمو  ،التكاثر ومصدر طاقة لعمليات احلياة:
مركبات كربون عضوية :مركبات مبنية من العنصرين كربون ( )Cوهيدروجني ( ،)Hوعلى األغلب تشمل أكسجني

لل
مز ي د

بيولوجيا اإلنسان :الغذاء هو مصدر
ملواد البناء وإلنتاج الطاقة

للم

زي د ع ن

أهمية املياه ،انظروا الفصل الثاني،
بند ب.2
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مصادر الطاقة واملواد :طرق التغذية
من أين وكيف حتصل الكائنات احلية على املوارد املختلفة التي حتتاجها؟
العملية التي حتصل فيها الكائنات احلية على مركبات كربون عضوية ،ماء وأمالح نس ّميها تغذية .وبحسب نوع التغذية ،فإننا
ن ِّ
ُقسم الكائنات احلية إلى مجموعتني :ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية.

 التغذية الذاتية

يوجد للكائنات احلية الذاتية التغذية طريقة خاصة من خاللها تستطيع أن حتصل على طاقة وعلى مركبات كربون عضوية ،فهي
تبني بذاتها مركبات كربون عضوية من مركبني غير عضويني تستوعبهما من البيئة احمليطة وهما ثاني أكسيد الكربون )(CO2
وماء ( ،)H2Oحيث يتم ذلك في عملية التركيب الضوئي مبساعدة الطاقة الضوئية (الرسمة ج –  .)2النباتات اخلضراء،
هي املجموعة املعروفة لكم على أنها الكائنات احلية التي تُن ِفّذ عملية التركيب الضوئي .من اجلدير أن تعرفوا أن عملية التركيب
الضوئي تتم ً
أيضا في طحالب أحادية اخللية ومتعددة اخلاليا تعيش في بحيرات وبحار ،كما تتم هذه العملية في مجموعات
بكتيريا معينة.
ضوء

[CH2O] + O2

ضوء ،كلوروفيل
انزميات

ثاني أكسيد
الكربون

مركبات كربون
عضوية (سكريات)

CO2 + H2O

تركيب ضوئي
ماء

أكسجني
الرسمة ج  :2صيغة ورسم تخطيطي لعملية التركيب الضوئي

للم

زي د ع ن

الضوء واالكسجني ،انظروا
الفصل الثاني ،البندان ب ،3ب.4

ضوء
الشمس

CO2

كلوروفيل

كلوروفيل

كلوروفيل

تربة

نواجت التركيب الضوئي :مركبات الكربون العضوية
كالسكريات تُستخدم كهيكل لبناء سائر املركبات
العضوية ،مثل :الدهنيات والبروتينات التي تبني جسم
النبتة .في هذه العملية من بناء البروتينات والدهنيات،
يشترك املاء وأمالح أخرى (مثل :النيتروجني والفوسفور)
يستوعبها النبات مع املاء من التربة عبر اجلذور (الرسمة
ج .)3-ناجت مهم آخر لعملية التركيب الضوئي ،هو
األكسجني الذي ُيستخدم للتنفس اخللوي الهوائي الذي يتم
في معظم الكائنات احلية.

جذور
ماء

H 2O

أمالح (نيتروجني،
فوسفور ،كبريت)

الرسمة ج :3-جميع العوامل التي تشترك في إنتاج
مواد عضوية في النباتات
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توسع :تغذية ذاتية – مع ضوء ودونه
الكائنات احلية التي تقوم بعملية التركيب الضوئي هي :نباتات ،طحالب وبكتيريا معينة ،وهي ذاتية التغذية ضوئية.
قسم من البكتيرياُ ،تنْتِج مر ّكبات عضوية من الكربون ،لكنها ال تستخدم الضوء كمصدر للطاقة لبناء مواد عضوية.
إن مصدر الطاقة لهذه البكتيريا ،هو مركبات غير عضوية ُمختَزَلة ،مثل :اآلمونيا ( ،)NH3امليثان ( ،)CH4كبريتيد
ّ
الهيدروجني ( .)H2Sو تأكسد هذه املر ّكبات ،يز ِّود الطاقة والهيدروجني ( )Hالختزال الكربون ولبناء مركبات عضوية
من  .CO2هذه البكتيريا ،هي ذاتية التغذية كيميائية.

 غير ذاتية التغذية

جميعنا يعرف أن الغذاء هو مصدر للحصول على مواد وطاقة ،وهذا يعني أن نأكل كائنات حية أخرى (أو أقسامها) ،وأن
نشرب املاء .يأكل اإلنسان اخلبز املصنوع من دقيق حبوب القمح ،والعصافير تتغذى البذور ،الثمار واحلشرات الصغيرة،
واألبقار تتغذى األعشاب املوجودة في حقول املراعي ،واألفعى يتغذى الفئران.
إن أكل كائنات حية أخرى ُ
وشرب املاء هو تغذية غير ذاتية ،وهذا يعني أن غذاء الكائنات احلية غير ذاتية التغذية هو مركبات
ّ
كربون عضوية ومواد أخرى تبني أجسام الكائنات احلية التي تتغذى عليها.

للم

املصطلحات :غذاء وطرق التغذية – ماذا نقصد؟

الغذاء (أو األكل) – هو كلمة نستعملها كثي ًرا في حياتنا اليومية ،فنحن نشتري غذا ًء من السوق واحلوانيت ونستمتع
به بوجباتنا .في هذا الكتاب ،نتطرق إلى املعنى الواسع للمصطلح غذاء وهو :جميع املواد التي ُتستخدم كمصدر للمواد
فإن ذاتية التغذيةُ ،تنْتِج بذاتها قس ًما من غذائها ،وقس ًما
املطلوبة لبناء اجلسم ،وإلنتاج الطاقة.وبحسب هذا التعريفّ ،
آخر كاملاء واألمالح (تغذية أمالح معدنية) ،فإنها تستوعبها من البيئة احمليطة.

فطريات

زي د ع ن

الغذاء ،انظروا ملحق املصطلحات
األساسية

خراف

يرقة فراش

فطريات عفن على برتقال
غير ذاتية التغذية

علم البيئة

78
يلخص اجلدول ج  1-ما تعلّمناه حتى اآلن عن كائنات حية ذاتية التغذية وكائنات حية غير ذاتية التغذية
اجلدول ج –  :1مصادر الطاقة ومصادر املواد الذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية
ذاتية التغذية
ذاتية التغذية ضوئية :نباتات،
طحالب ،بكتيريا

ذاتية التغذية كيميائية :بكتيريا

غير ذاتية التغذية
حيوانات (مبا في ذلك اإلنسان)،
فطريات ،بكتيريا

مصدر طاقة أولي (أول) إلنتاج
مركبات عضوية من مركبات غير
عضوية

ضوء الشمس

أكسدة مر ّكبات غير عضوية ،مثلH2S :
(كبريتيد الهيدروجني)( CH4 ،ميثان)،
ׁ( NH3آمونيا).

ال حتتاجه ،ألنها ال ُتنْتِج مركبات
عضوية من مركبات غير عضوية

مواد خام إلنتاج مواد عضوية
للنمو والتكاثر

مواد غير عضوية ،CO2 :ماء وأمالح من البيئة احمليطة (الهواء ،التربة
واملاء)

مركبات كربون عضوية ،مركبات
غير عضوية من البيئة احمليطة
(غذاء ،بقايا وفضالت كائنات
حية) وماء

مصدر طاقة إلنتاج  ATPلتنفيذ
عمليات احلياة

مركبات كربون عضوية

انتبهوا إلى الفروق املهمة التي تنبع من اجلدول:
 .1تتميز الكائنات احلية الذاتية التغذية أنها تستغل مصدر طاقة (ضوء أو أكسدة مر ّكبات غير عضوية) ومواد غير عضوية
() CO2إلنتاج مواد عضوية ،لكن الكائنات احلية غير ذاتية التغذية ال تستطيع أن تستغل املواد غير العضوية إلنتاج مواد
عضوية.
 .2الكائنات احلية غير ذاتية التغذية ،تستخدم مر ّكبات كربون عضوية كمصدر للطاقة وكمواد أساسية ملر ّكبات يحتاجها
اجلسم للبناء.
 .3جميع الكائنات احلية الذاتية التغذية وغير ذاتية التغذيةُ ،تنْتِج طاقة لنشاطات احلياة ،حيث يتم ذلك من خالل أكسدة
مركبات عضوية في التنفس اخللوي الهوائي و /أو في عمليات ال هوائية كعملية التخمر.

ج .3تنظيم اآلكل واملأكول في بيت التنمية
ُم ْن ِتجون ،مستهلكون ومحللون

إن احلاجة إلى مصدر طاقة ومواد ،تؤثر على العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية (عوامل أحيائية) ،وهي تشكل قاعدة لفهم
ّ
تنظيم املجتمع في بيت التنمية ولفهم العمليات التي حتدث فيه .عندما نتم ّعن في الطبيعة ،فمن الصعب أن نَصف التنظيم املوجود
فيها ،مثل :األشجار ،اجلنبات (الشجيرت) ،األعشاب التي تنمو في احلرش ،احليوانات التي تتجول فيها وعليها ،والتي تعطي
طاب ًعا على وجود فوضى وعشوائية .لكن االختالف اجلوهري في طريقة التغذية ،هو الذي ُيح ِّدد عالقة التغذية بني الكائنات
احلية ،وهذا يعني بني اآلكل واملأكول .الكائنات احلية الذاتية التغذية ،هي امل ُ ْن ِتجات في بيت التنمية ،ألنها هي التي ُتنْتِج املواد
العضوية التي تستهلكها النباتات ذاتها وسائر الكائنات احلية ً
أيضا .من هنا ينبع أن بقاء الكائنات احلية غير ذاتية التغذية متعلق
بذاتية التغذية.
الكائنات احلية غير ذاتية التغذية ،تستهلك مواد عضوية ،وهي تنقسم إلى مجموعتنيُ :مستهلكات ومحلالت .وتنقسم
املُستهلكات إلى مجموعتني ثانويتنيُ :مستهلكات أولية (أولى) ،وهي التي تتغذى نباتات فقط ،ومستهلكات ثانوية (الثانية)،
وهي التي تتغذى حيوانات حية ،أو حيوانات بعد موتها.
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تعمل احمللالت باألساس في التربة ،وهي تقوم بتحليل املواد العضوية
املوجودة في اإلفرازات وفي بقايا الكائنات احلية التي ماتت .الرسمة ج،4 -
تصف العالقة بني طريقة التغذية وبني املُنْتِجني ،املستهلكني واحملللني.
احمللالت تستهلك مركبات عضوية ً
أيضا ،لكنها تتميز بالعملية التي حتصل،
غير ذاتية التغذية
ذاتية التغذية
أو تستوعب فيها املركبات العضويةُ .يدخل املُستهلكون الغذاء إلى داخل
أجسامهم .وهكذا األمر عند البراميسيوم ،اآلميبا ،دودة األرض ،أنواع من
احلشرات ،األسماك ،الزواحف واإلنسان .وفي داخل اجلسم ،مير الغذاء
1
ُمستهلكون
ُمحللون
بعمليات هضم ،مثالً :حتليل بواسطة انزميات إلى جزيئات صغيرة ،مثل:
ُمنْتِجون
أحادية السكر وحوامض أمينية .تُنقل اجلزيئات الصغيرة إلى اخلاليا،
وتُستخدم هناك للبناء وإلنتاج الطاقة.
4+3
2
ُمستهلكات ثانوية
ُمستهلكات أولية ( آكالت
ُ
أما احمللالت (البكتيريا والفطريات) ،فهي تفرز إنزميات إلى بيئتها احمليطة،
(مفترسات ومفترسات عليا)
النباتات)
وهذه اإلنزميات تساعد في حتليل املواد العضوية .كمية قليلة من نواجت التحليل،
هي جزيئات عضوية صغيرة ذات ذائبية تمُ تص داخل أجسام احمللالت (كما
الرسمة ج  :-4تصنيف كائنات حية بحسب طريقة التغذية (تتطرق األعداد
إلى مستويات التغذية ،انظروا صفحة )80
هو األمر في نواجت الهضم لدى الكائنات احلية املستهلكة) ،وتُستخدم كمصدر
للطاقة وملركبات الكربون .أما نواجت حتليل أخرى ،مثالً :مواد غير عضوية
(أمالح) ،فهي تبقى في البيئة احمليطة وتَستغلها الكائنات احلية التي تعيش في التربة ،أو النباتات التي متتصها من خالل
عالقة
مع ا
جذورها .وبهذه الطريقة ،تقوم احمللالت مبدورة (إعادة بناء) مواد كثيرة ،وتوجد لها وظيفة مهمة ج ًدا في دورات املواد في
الطبيعة (صفحة .)91
عوامل أحيائية في النظام البيئي

ملوضوع

بيولوجيا اإلنسان :اجلهاز
الهضمي

انتبهوا:

ال تنسوا ،ليس احملللون فقط ،وإمنا كل الكائنات احلية ،وفي معظمها املستهلكات واملُنْتِجات ،تقوم بتحليل مواد عضوية
خالل عملية التنفس وتُفرز مادة غير عضوية إلى البيئة احمليطة ،وهي ثاني أكسيد الكربون (.)CO2

سؤال ج – 1
ً
هل النظام االصطناعي (مثال :حوض سمك) الذي جميع عشائره ُمستهلكة ميكن أن يعيش مدة طويلة؟ عللوا.

السلسلة الغذائية ،الشبكة الغذائية وأهرام بيئية
الكائنات احلية املستهلكة واحملللة في بيت التنمية تكون متعلقة باملُنْتِجات وببعضها لتزويد املواد والطاقة
املطلوبة لبقائها .العالقة املتبادلة بني املُنتِجات ،املستهلكات واحمللالت في بيت التنمية ميكن عرضها
بطريقتني:
 .1عرض كيفي ،من خالل سلسلة الغذاء وشبكة الغذاء.
 .2عرض كمي ،من خالل أهرام بيئية.

 عرض كيفي :سلسلة الغذاء وشبكة الغذاء

في سلسلة الغذاء ،وفي شبكة الغذاء نعرض الكائنات احلية اآلكلة واملأكولة بأسمائها ،وهكذا نعرف اآلكل
واملأكول في النظام البيئي الذي نبحثه.

سلسلة غذاء
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80
في السلسلة الغذائية ،نعرض تسلسالً واحدًا لآلكل واملأكول ،لكن الواقع املوجود في كثير من األنظمة البيئية معقد أكثر
من ذلك :يوجد كائنات حية تتغذى أكثر من نوع واحد من الغذاء ،ويوجد فريسة واحدة ألكثر من نوع واحد من املفترسات .أما
شبكة الغذاء ،فهي تعرض ُمجمل العالقات املتبادلة بني اآلكل واملأكول في بيت التنمية (الرسمة ج.)5 -

4
ُمفترسات عليا

3
ُمستهلكات
ثانوية

2
ُمستهلكات
أولية

1
ُمنْتِجات
محلالت

فطريات وبكتيريا
الرسمة ج –  :5شبكة غذائية

سؤال ج 2 -
اكتبوا السلسلة الغذائية التي تمُ ثِّل مزرعة تعتمد على تربية األبقار للحوم واحلليب في مرعى طبيعي.

نبحث البيئة :الشبكة الغذائية في بحيرة طبريا
بحيرة طبريا ،هي مج َّمع املياه الكبير في دولة إسرائيل ،وهي عبارة عن مركز سياحة ومورد اقتصادي للصيادين.
وبالقرب من البحيرة ،يعمل مختبر لبحث البحيرة ،ويتابع الباحثون – خالل عدة سنوات – التغييرات التي حتدث في
املميزات األحيائية والال أحيائية في البحيرة .الشبكة الغذائية  -في بحيرة طبريا – معقدة ،وهي تشمل أسما ًكا (مثل:
سردين البحيرة ،مشط اجلليل ومشط طبريا ) ،عوالق حيوانية (مثل :السوطيات والهدبيات وسرطانات صغيرة مثل:
يرغوف املاء (دافنية) ،عوالق نباتية (مثالً :طحالب البيريدينيوم) وبكتيريا (الرسمة ج .)6 -
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مصطلحات
الكائنات احلية الصغيرة ج ًدا التي تطفو على املاء ،أو تعوم فيها ،تُقسم إلى مجموعتني:
عوالق حيوانية :حيوانات صغيرة ج ًدا آكلة نباتات أو مفترسة.
عوالق نباتية :طحالب تقوم بعملية التركيب الضوئي.

إنسان

طيور مائية
بحيرة طبريا

مشط اجلليل

مشط طبريا

سردين

عوالق حيوانية:
السوطيات ،الهدبيات

بكتيريا
بيريدينيوم (مكبر  600ضعف تقريبًا)

عوالق نباتية:
بيريدينيوم وطحالب أخرى
الرسمة ج –  :6جزء من الشبكة الغذائية في بحيرة طبريا

في هذه الرسمة ،لم نُعبِّر عن التغ ُّيرات املوسمية التي حتدث في الشبكة الغذائية في البحيرة خالل السنة .مثالً :في فصل الربيع،

تكبر كمية الطحالب من نوع بيريدينيوم بكمية كبيرة ج ًدا ،وفي هذا الفصل ،تُستغل كمصدر غذائي ألسماك مشط اجلليل.

نبحث البيئة :شبكة غذائية في النقب

مت بحثها في النقب .تشمل الشبكة الغذائية مفترسات ،قوارض وحلزونات من أنواع
تعرض الرسمة ج  7 -شبكة غذائية ّ
مختلفة تتغذى على نباتات ،طحالب وأشنات.
بومة ،ثعلب ،ضبع وأفعى

قوارض:
جربيل الصخور وجربيل صحراوي
ثعلب

أفعى
حلزونات

أشنات ،طحالب ،ونباتات زهرية راقية
حلزون

الرسمة ج  :7 -جزء من الشبكة الغذائية في النقب

جربيل
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سؤال ج 3 -
أ .كيف يؤثر الصيد الكثير ج ًدا على العوالق احليوانية والبكتيريا في بحيرة طبريا؟ عللوا بنا ًء على الرسمة
ج.6-
ً
ُ
مت حتضير مخبأ ،لكي يحمي القوارض من املفترسات .كيف أثر
ب .في بحث أجري في النقب (الرسمة ج – ّ ،)7
األمر على مكونات أخرى في الشبكة الغذائية؟ اشرحوا.

 عرض ك ّمي :هرم بيئي ملستويات التغذية
ميكن أن ينتمي الكائن احلي في الشبكة الغذائية إلى عدة مستويات تغذية (الرسمة ج –  ،5صفحة  .)80امل ُ ْنتجات هي قاعدة
الشبكة الغذائية ،وهي تشكل مستوى التغذية األول (مستوى تغذية  .)1الكائنات احلية التي تتغذى نباتات فقط ،هي مستهلكات
أولية ،وهي تُشكل مستوى التغذية الثاني ( مستوى تغذية  .)2احليوانات املفترسة التي تتغذى حيوانات أخرى (عاد ًة أصغر
منها) ،هي مستهلكات ثانوية ،وهي تُشكل مستوى التغذية الثالث ،أما في مستوى التغذية الرابع ،جند املجموعة األخيرة
للمستهلكات ،وهي املفترسات العليا .نُس ّميها بهذا االسم ألنه ال يوجد حيوانات تفترسها .يعرض اجلدول ج –  2أمثلة لكائنات
حية في مستويات تغذية مختلفة.

بحسب ما َو َر َد أعاله ،ميكن أن نع ِّرف مستوى التغذية كالتالي:
ِ
مجموعة من الكائنات احلية التي تأخذ  /حتصل على غذائها مباشرةً ،أو بطريقة غير مباشرة من املُنْتجات بعدد متماثل
من املراحل .ووفقًا لهذا التعريف ،كل احليوانات التي تتغذى نباتات فقط (املُنْتِجات) تنتمي إلى مستوى التغذية –
مستهلكات أولية (مستوى تغذية .)2
في سنة  ،1942اقترح الباحث لندمن استعمال مصطلح مستوى التغذية لوصف أنظمة بيئية.
من املهم االنتباه إلى أن أنوا ًعا كثيرة ميكن أن تنتمي إلى أكثر من مستوى تغذية واحد .املثال البارز على ذلك ،هو اإلنسان الذي
يتغذى مباشرة من النباتات واحليوانات ً
أيضا (املستويان  .)3+2مثال آخر ،هو أُحادي اخللية يوجلينا ( =Euglenaطحالب
سوطية) الذي يتغذى بحسب ظروف البيئة احمليطة بطريقة التغذية الذاتية (مستوى تغذية  ،)1وبطريقة غير ذاتية التغذية
(مستوى تغذية .)2
جدول ج –  :2أمثلة لكائنات حية تنتمي إلى مستويات مختلفة
في أي مستوى تغذية أنا موجود؟

أمثلة

مستوى التغذية
ُ .1منْتِجات

النباتات اخلضراء ،الطحالب والبكتيريا التي تقوم بعملية التركيب
الضوئي

ُ .2مستهلكات أولية – تأكل نباتات فقط

نباتات طفيلية
حشرات :جندب
زواحف :سلحفاة
طيور :بلبل ،قمير
ثدييات :غزال ،ضبي ،بقرة ،جمل ،خروف

ُ .3مستهلكات ثانوية – تأكل حيوانات

مفصليات األرجل :عناكب ،جنادب ،عقارب ،أنواع من السرطانات
البرمائيات :ضفدع
زواحف :حرباء ،أفعى
طيور :أبو زريق ،بجع
ثدييات :كلب البحر ،ابن أوى ،كلب ،ثعلب

 .4مفترسات عليا

زواحف :متساح
طيور :نسر ،باشق
ثدييات :أسد ،منر ،حوت
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83
مباذا تسا
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إن وجود املكونات األحيائية في مستويات التغذية ،وفي النظام البيئي ،يعرض مبدأ مه ًّما ج ًدا وهو أن بقاء
ّ
ِ
ِ
مجتمع كائنات حية في بيت تنمية معني متعلق باملواد العضوية التي ُتنْتجها املُنْتجات (ذاتية التغذية)التي
تُشكل أساس املجتمع في بيت التنمية.
هذه املواد ،تستعملها املُنْتِجات أوالً ،وجميع الكائنات احلية غير ذاتية التغذية التي تتغذى عليها .وكذلك
األمر بالنسبة للغذاء الذي تأكله املستهلكات (غير ذاتية التغذية) التي تأكل النباتات ،ففي البداية
تستعمله الكائنات احلية اآلكلة النباتات ،لكن بعد ذلك ،تستعمله املفترسات التي تتغذى عليها .لذا كمية
املواد العضوية التي ُتنْتِجها املُنْتِجات ،يجب أن تزود احتياجات جميع الكائنات احلية التي تتغذى عليها
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جميع مستويات التغذية.

إذا رسمنا كمية املواد في كل مستوى تغذية ،في بيت تنمية معني،
نحصل على شكل هرم قاعدته كمية املواد (الكتلة اإلحيائية) في
مستوى التغذية األول :املنْتِجات (الرسمة ج – .)8

ُكبر الدرجة في هرم الكتلة األحيائية ،يمُ ثِّل كمية املواد الكامنة
في مستوى تغذية واحد ،ويتم التعبير عنها بوحدات الوزن
اجلاف للمادة العضوية لوحدة مساحة (غم/متر مربع) .في
معظم األنظمة البيئية في اليابسة تكون الكتلة األحيائية لل ُمنْتِجات
في مستوى التغذية  1هي األكبر .الكتلة األحيائية لل ُمستهلكات
أصغر من الكتلة األحيائية لل ُمنْتِجات ،وكلما صعدنا في
فإن الكتلة األحيائية تصغر ،وهكذا
مستويات التغذية في الهرمّ ،
نحصل على شكل هرم.

مستوى
تغذية 4

مفترسات عليا

مستوى
تغذية 3

مستهلكات
ثانوية
مستهلكات أولية

مستوى
تغذية 2
مستوى
تغذية 1

ُمنْتِجات

الرسمة ج  :8 -هرم بيئي يمُ ثِّل الكتلة األحيائية في مستويات التغذية ،في
نظام بيئي في اليابسة

ما هو مكان احمللالت في الهرم البيئي؟ ألي مستوى تغذية تنتمي؟
الهرم البيئي املعروض في الرسمة ج  ، 8 -ال يشمل احمللالت على الرغم من أهميتها الكبرى .السبب لذلك أنه من الصعب أن
نمُ ثِّلها بالشكل الصحيح ،ألنها موجودة في كل مكان ،وهي تحُ لل البقايا التي لم تؤكل في كل مستوى .وعددها كبير ج ًدا ،وال
نعرف عدد هذه الكائنات احلية الصغير ج ًدا املوجودة في كل بيت تنمية ،وال نعرف كتلتها األحيائية .تعرض الرسمة ج –  9حالً
معينًا لتمثيل احمللالت ،فهي ممُ ثَّلة بخط متواصل ُيرافق جميع
مستويات التغذية املوجودة فوق املُنْتِجات.
1.3
محلالت

أسماك مفترسة 0.4
أنبوبية ،أسماك
غضروفية
حلزونات ،سرطانات،
سالحف ،أسماك

الرسمة ج  :9 -هرم الكتلة األحيائية في بيت
تنمية رطب (في فلوريدا في الواليات املتحدة).
مت التعبير عن القيم بوحدة غم ملتر مربع.
ّ

طحالب ونبات
مائية

2.9
9.9
216
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ملاذا تقل الكتلة األحيائية كلما صعدنا في مستويات التغذية في الهرم؟

ينبع شكل الهرم من احلقيقة أن كل كائن حي يستعمل املواد التي ُينْتِ ُجها ،أو التي يأكلها أوالً ليلبي احتياجاته ،مثل :إنتاج الطاقة
املطلوبة له (من خالل التنفس اخللوي) ،النمو والتكاثر .املركبات العضوية التي تأكسدت في عملية التنفس في اخللية إلى CO2
(الذي ينطلق إلى الهواء) واملاء ،ال تستطيع أن تستغلها املستهلكات املوجودة في مستوى الغذاء التالي .وكذلك
الكتلة األحيائية التي ميكن استغاللها
في مستوى الغذاء التالي
األمر بالنسبة للمواد العضوية التي تُفرز في براز وبول احليوانات ،واألغصان التي ماتت ،واألوراق التي تسقط
على األرض وتحُ للها احمللالت ،فجميعها ال تستطيع أن تستغلها املستهلكات املوجودة في مستوى الغذاء التالي .لذا
إذا فحصنا ،ماذا يحدث للمواد التي تأكلها البقرة؟ نالحظ أنه ليس جميع املواد العضوية املوجودة في العشب الذي
منو
وتكاثر
أكلته خالل حياتها يستغله اإلنسان الذي يأكل من حلمها ويشرب من حليبها ،فقس ًما قليالً من املواد التي أكلتها
موت
البقرة استغلتها لتنفسها ،وقس ًما قليالً أفرزته كفضالت (بولُ ،براز).
إفرازات
ِ
فإن قس ًما من املواد التي أنتجتها املُنْتجات ،أو أكلتها املستهلكات تُستغل في مستوى التغذية اآلتي،
وبهذه الطريقةّ ،
تنفس
كما نالحظ ذلك في الرسمة ج .10 -

خلوي

مجموع الكتلة األحيائية التي تؤكل

الرسمة ج  :10 -ماذا يحدث للمواد التي أكلتها البقرة؟

الكتلة األحيائية والطاقة
للم

زي د ع ن

طاقة
من
مس

هرم األعداد

حرارة

الش

الطاقة انظروا ملحق املصطلحات
األساسية

هرم الكتلة األحيائية هو هرم طاقة ً
أيضا ،ألن الكتلة
األحيائية تعكس كمية الطاقة الكيمائية في كل
مستوى تغذية.
الكتلة األحيائية ،هي عبارة عن مواد نَتجت في
عملية التركيب الضوئي ،وتنتقل من كائن حي إلى
آخر في شبكة الغذاء ،وتُستغل إلنتاج الطاقة خالل
التنفس اخللوي ،وينطلق ثاني أكسيد الكربون وماء
إلى البيئة احمليطة ،وتتحول كل الطاقة الكيميائية إلى
حرارة (نوع طاقة غير ميسرة).
عرضنا هذه الفكرة في الرسم التخطيطي ج – .11

H2O
CO2

الرسمة ج – :11

الطاقة والكتلة األحيائية املتوافرة للكائنات احلية
في مستوى التغذية التالي
الطاقة والكتلة األحيائية التي تفقدها الكائنات
احلية إلى البيئة احمليطة أثناء حياتها

جند في بيوت تنمية كثيرة أن عدد النباتات (املُنْتِجات) أكبر من عدد آكالت النباتات ،وعدد الكائنات األخيرة أكبر من عدد
املفترسات.
مثال على ذلك :في احلقل املفتوح ،يوجد عدد كبير ج ًدا من النباتات ،وعدد آكالت النباتات أصغر من عدد النباتات ،وعدد
املفترسات التي تتغذى على آكالت النباتات أصغر من عدد آكالت النباتات.
ميكن وصف النظام البيئي حلقل مفتوح من خالل هرم أعداد (الرسمة ج  .)12 -في هذا الهرم ،عدد املُنْتِجات هو األكبر ،وكلما
صعدنا في الهرم ،يقل عدد الكائنات احلية في كل مستوى تغذية.
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يوجد ظاهرة أخرى تمُ يز هرم األعداد ،وهي متعلقة بعدد األنواع في مستويات
التغذية املختلفة :في معظم احلاالت يكون عدد أنواع املُنْتَجات أكبر من عدد أنواع
املفترسات العليا.

الرسمة ج  :12 -هرم األعداد في حقل:
عدد كبير من املُنْتَجات الصغيرة ،وهي
نباتات حوليّة.

يوجد سلبية واضحة لهرم األعداد :جميع األفراد في مستوى تغذية معني تمُ ثَّل
بشكل متماثل على الرغم من أن كتلتها مختلفة ،مثالً :الفيل الذي وزنه عدة أطنان
واحلشرة الصغيرة يمُ َثَّالن بنفس الطريقة 100 .فيل َو  100حشرات ممُ َ ثَّالن

بنفس الطريقة بالضبط .لذا هرم األعداد ال يعكس كمية املواد العضوية املوجودة
في مستويات التغذية ،وهذه هي السلبية البارزة لهرم األعداد.

حقل :عدد كبير من املُنْتِجات الصغيرة

سؤال ج 4 -
كيف يبدو هرم األعداد الذي يمُ ثِّل احلالة التي فيها:
أ .حشرات كثيرة تتغذى على شجرة كبيرة ،وعصافير تتغذى على احلشرات؟
ب .طفيليات كثيرة تعيش داخل عائل أو عليه؟

 أهمية طرق الوصف والتمثيل ملعرفة النظام البيئي
ملعرفة بيت التنمية ،مثالً :البيئة احمليطة في البيت ،أو البيئة احمليطة في املدرسة ،يجب أن نعرف تنوع األنواع التي تعيش في بيت
التنمية ،لكن هذا ال يكفي ،ألن العالقات بني الكائنات احلية التي تنعكس في شبكة الغذاء وفي الهرم البيئي ال تقل أهمية .ومن
هذه العالقات ميكن أن نحصل على صورة كاملة وشاملة عن بيت التنمية وع ّما يحصل فيه .يقارن عاد ًة باحثو علم البيئة بني
بيوت التنمية من خالل حتليل شبكات الغذاء املوجودة فيها ،ويقارنون بينها من خالل مقارنة مبنى األهرامات التي تمُ ثِّل العالقة
املتبادلة في بيت التنمية باملستوى الكمي ،وبحسب شبكة الغذاء ،ميكن – على سبيل املثال – أن نشرح ظواهر ،أو نتنبأ التغييرات
التي حتدث في النظام البيئي ،في أعقاب تغيير أحد املكونات.

سؤال ج 5 -
أمامكم شبكة غذاء في بيت تنمية في اليابسة .مت ّعنوا فيه ،ثم أجيبوا عن األسئلة اآلتية:

طير جارح

أ .صنِّفوا الكائنات احلية في شبكة الغذاء إلى ُمنْتِجات  ،مستهلكات أولية ،مستهلكات
ثانوية ومفترسات عليا.
ب .ماذا يحدث ملكونات شبكة الغذاء إذا نشب حريق وأدى إلى إبادة جميع النباتات؟
ج .في سنة ماطرة بشكل خاص ،نالحظ ظاهرتني مختلفتني( :أ) منو كبير جلميع النباتات
في بيت التنمية (ب) تغرق جراء الفئران في أوكارها.
خلصوا التأثيرات املتوقعة لهاتني الظاهرتني.

ضبع
ثعلب

أفعى
عقرب

فأر
أرنب

سحلية

خنفساء
نباتات
شبكة غذاء

جندب
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ج .4عمليات في بيت التنمية :دورات املواد ونقل الطاقة
إحدى الظواهر الرائعة في احلياة ،هي جتانس املبنى الكيمائي للكائنات احلية.
حتتوي كل الكائنات احلية على نسبة عالية من املاء ،وهي مبنية من سكريات ،دهنيات بروتينات وحوامض نووية.
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اخللية :معظم املواد التي تبني
خاليا الكائنات احلية ،هي
مركبات كربون عضوية من
أنواع مختلفة .وفي اخلاليا،
يوجد أمالح ً
أيضا.

ما هي أهمية التشابه في املبنى الكيمائي؟
من حسنات التشابه في املبنى الكيمائي أن نفس املواد (عناصر ومركبات) مطلوبة لبقاء جميع الكائنات احلية ،وكائن حي معني
يستطيع أن يحصل على املطلوب له من خالل أكل جسم (أو قسم من جسم)كائن حي آخر .هكذا األمر عند الكائنات احلية غير
ذاتية التغذية التي حتصل على مواد عضوية من أكل كائنات حية أخرى أو حتليلها ،ومن خالل ذلك حتصل ً
أيضا على مواد
غير عضوية (أمالح) ،وعلى قسم من املاء الذي حتتاجه.

لسنا قريبني بعيدين

ما هو املشترك بني األرنب واجلزرة?

إن انتقال املواد من كائن حي إلى آخر في شبكة الغذاء وبني مستويات التغذية في الهرم البيئي ،وإعادة استعمال
َّ
املواد من خالل مكونات شبكة الغذاء ،هي جزء من عملية استرجاع (مدورة) املواد في الغالف اجلوي وفي
الكرة األرضية بشكل عام .عند نقل املواد ،تشترك جميع الكائنات احلية التي تعيش في بيت التنمية ،ويرافقها
تغيير كيميائي في املواد املوجودة فيها ،وفي حتوالت الطاقة ً
أيضا :من طاقة ضوئية إلى طاقة كيمائية ،ومن
ثم إلى طاقة حرارية.

استرجاع (مدورة) مواد
الكرة األرضية والغالف اجلوي الذي ُيحيطهاُ ،يشكالن نظا ًما مغل ًقا للمواد ،وهذا يعني أن مواد ال تدخل الكرة األرضية من
اخلارج ،وال تخرج مواد من الكرة األرضية إلى الفضاء اخلارجي (باستثناء النيازك التي تدخل الغالف اجلوي وتصل الكرة
األرضية ،وباستثناء السفن الفضائية واألقمار االصطناعية التي تُطلق من الكرة األرضية إلى الفضاء اخلارجي ،وال تعود إلى
ِ
ضئيالن).
فإن مساهمتها وتأثيرها
الكرة األرضية ،ومن الناحية الكميةَّ ،

أين جند جميع املواد؟
جميع املواد العضوية وغير العضوية جندها في املجمعات اآلتية:
الغالف احلياتي :الكائنات احلية وامليتة
الغالف اليابسي :الصخور والتربة
الغالف اجلوي :غالف الغازات الذي يحيط الكرة األرضية
الغالف املائي :املجمعات املائية على أنواعها املوجودة على سطح الكرة األرضية :أنهار ،ينابيع ،وديان ،بحيرات بحار
ومحيطات.
العمليات الكيميائية – البيولوجية التي تتم في الكائنات احلية تؤدي إلى نقل هذه املواد بشكل دوري بني هذه املج َّمعات األربعة.
(العمليات الفيزيائية ،كإذابة الصخور بواسطة املطر ،تؤدي هي ً
أيضا حلركة املواد ،لكن ال نبحثها هنا).
في الرسمة ج  ،13 -نالحظ املسار العام للمواد التي تنتقل بني املكونات األحيائية والال أحيائية.
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حرارة

مستهلكات
أكل

إفراز ،موت
محلالت
تساقط أوراق،
موت

تنفس
حرارة

ُمنْتِجات
حرارة

تنفس

استيعاب مركبات
نيتروجني

تنفس

حتليل

بيئة محيطة ال أحيائية
(اليابسة ،الغالف اجلوي
والغالف املائي)

تركيب ضوئي،
تغذية كيميائية

بكتيريا

تثبيت
نيتروجني

الرسمة ج –  :13مكونات النظام البيئي التي تشترك في مدورة املواد والعمليات التي حتدث فيها

سؤال ج 6 -

أ .مت ّعنوا في الرسمة ج .13 -ماذا يحدث ألشعة الشمس التي تستوعبها املُنْتِجات؟
ب .صنِّفوا العمليات التي وردت في الرسم التخطيطي إلى ثالث مجموعات:
( )1عمليات من خاللها تُنقل مواد من البيئة احمليطة الال أحيائية إلى العوامل األحيائية.
( )2عمليات من خاللها تُنقل مواد من العوامل األحيائية إلى البيئة احمليطة الال أحيائية.
( )3عمليات من خاللها تُنقل مواد بني العوامل األحيائية.
لتجسيد فكرة مدورة (استرجاع) املواد ،هيا بنا نتابع املسار الذي متر به ذرة الكربون ،من املرحلة التي تنتقل بها من الغالف
اجلوي ﻜ  CO2إلى النبتة في عملية التركيب الضوئي ،ويتحول إلى جزء من جزيء عضوي معني (سكر ،دهنيات أو بروتينات)
في جسم النبات.
ميكن أن تنبعث هذه الذرة من الكربون خالل فترة قصيرة إلى الغالف اجلوي كجزء من عملية التنفس اخللوي للنبتة .معظم
ذرات الكربون التي استوعبها النبات تتحول إلى قسم من جسمه ،وعندما يؤكل النبات يصبح الكربون جز ًءا من مركبات جسم
احليوان الذي أكله .وفي نهاية األمر ينطلق إلى الغالف اجلوي (ﻜ  )CO2كناجت لعملية التنفس التي حتدث في خاليا احليوان أو
خاليا احمللالت التي تحُ لل إفرازات احليوانات أو أجسامها بعد موتها.

حتوالت الطاقة في الطبيعة
العمليات في الكائنات احلية ومدورة املواد في النظام البيئي متعلقة بطاقة الشمس .ومن خالل عملية التركيب الضوئي
تُستوعب طاقة الضوء من الشمس وتتحول إلى طاقة كيميائية في املواد العضوية التي هي نواجت عملية التركيب الضوئي.
من هذه اللحظة ،يكون حتول (انتقال) الطاقة الكيمائية في الطبيعة مراف ًقا ملدورة املواد.

علم البيئة
الطاقة في األنظمة
البيولوجية ،انظروا ملحق
املصطلحات األساسية.

املواد العضوية هي مصدر ملواد البناء ،وتُستعمل ً
أيضا إلنتاج الطاقة في جميع الكائنات احلية (املُنْتِجات ،املُستهلكات واحمللالت)
(جدول ج  ،1 -الرسمة ج –  .)10من املهم االنتباه إلى أنه يوجد فرق أساسي بني حتول الطاقة وبني حتول املواد (جدول ج – ،1
الرسمة ج .)10 -
في القطعة السابقة ،شرحنا كيفية تدوير املواد ،والحظنا أنه بعد أن تتحلل إلى عناصرها ميكن أن نستعملها مر ًة أخرى لبناء
فإن األمر يختلف متا ًما:
مواد جديدة .أما بالنسبة للطاقةّ ،
العمليات احلياتية للكائن احلي ،التنفس اخللوي ،احلركة ،النقل
احلرارة
الف ّعال ،البناء وغير ذلك ُيرافقها إطالق طاقة حرارية.
الضوء
الطاقة احلرارية التي ليست كالطاقة الكيمائية ،هي شكل
احلرارة
(نوع) من أشكال الطاقة التي ال يستطيع الكائن احلي أن
املواد
يستعملها خالل العمليات التي حتدث فيه .في الغالف اجلوي،
الطاقة احلرارية ليست متوافرة بشكل كامل لتنفيذ عمل ،أو
لتحريك عمليات ،لذا بقاء احلياة على سطح الكرة األرضية
احلرارة
متعلق بالتزويد املستمر للطاقة من الشمس.

امل
فإن
عكس املواد التي تتم إعادة بنائها من جديد دون توقفّ ،
انتقال الطاقة في الغالف اجلوي وفي األنظمة البيئية ،هو
عملية ذات اجتاه واحد :من الشمس إلى العوامل األحيائية،
وتنبعث كحرارة إلى الفضاء (الرسمة ج – .)14

للم

زي د ع ن

درجة احلرارة ودورة املياه ،انظروا
الفصل الثاني ،بند ب .6

املواد

للم

زي د ع ن
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واد
احلرارة

الرسمة ج  :14 -مدورة مواد مقارنة مع حتوالت الطاقة

 أشعة الشمس – مصدر الطاقة األولي
فإن الشمس ً
أيضا ،هي مصدر الطاقة األولي لإلنسان.
الشمس هي مصدر الطاقة األولي ملعظم األنظمة البيئية .إضاف ًة إلى ذلكّ ،
الشجرة ،النفط ،الغاز والفحم هي أشكال للطاقة الكيميائية التي تُستعمل لتشغيل السيارات واألجهزة الصناعية ،ولتوليد
الكهرباء ولتسخني وإضاءة البيوت .النفط والفحم نتجا من نباتات وحيوانات قدمية ،لذا ميكن القول أنها نتجت نتيج ًة لعمليات
التركيب الضوئي التي ن َفّذتها النباتات القدمية قبل ماليني السنني مبساعدة الطاقة الضوئية من الشمس .ينبع من ذلك بطريقة
غير مباشرة أن الشمس تُشكل مصدر طاقة أوليًّا إلنتاج الطاقة الكهربائية ً
أيضا في محطات القوة التي تعمل بواسطة الفحم،
الغاز أو الوقود السائل.
الشمس هي مصدر الطاقة األولي حملطات القوة التي تعمل بواسطة شالالت املياه أو الرياح.
في هذه األيام ،تُستعمل ً
أيضا الطاقة النووية التي ُتنَْتَج في املفاعالت النووية كمصدر طاقة بديل.
في املجتمع احلديث الذي نعيش فيه اليوم ،تتحول كميات كبيرة من الطاقة الكيميائية (نفط ،وقود ،غاز ،خشب وفحم) إلى
أشكال طاقة أخرى .لكن من املهم أن نتذكر أن الطاقة الكيميائية هي مورد يتنافذ .نتيج ًة لنشاط اإلنسان ،فإن الطاقة
الكيميائية تتحول إلى أشكال أخرى من الطاقة (مثالً :كهرباء ،حركة) ،وتنطلق في نهاية األمر كحرارة إلى الفضاء ،وال
نستطيع أن نستخدمها ثاني ًة .لذا يجب علينا أن نو ِفّر في استخدام املورد الغالي للطاقة الكيميائية التي تراكمت في التربة خالل
فترات قدمية.

محطات إلنتاج الكهرباء من الرياح
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سؤال ج – 7
أ .ملاذا يعتبر النفط والفحم موردين متنافذين .هل ميكن جتديد هذين املوردين؟ عللوا.
ب .هل الطاقة الكهربائية التي ُتنْتَج في محطات القوى التي تعمل بواسطة املاء هي مورد يتنافذ؟ عللوا.

الترافق بني مدورة املواد وبني حتوالت الطاقة
لكي نفهم مدورة املواد وعمليات حتول الطاقة في النظام البيئي ،يجب علينا أن نفهم عمليات البناء وعمليات الهدم الكيميائية
التي حتدث في خاليا الكائن احلي .من املهم أن نتذكر أن جميع العمليات البيوكيميائية في الكائن احلي متعلقة ببعضها كالشبكة
املكونة من عدة مسارات لعمليات أيضية (تبادل مواد)ُ .يستعمل قسم من نواجت عملية التركيب الضوئي لبناء بروتينات
ودهنيات ،وتُستعمل نواجت وسطية من حتليل
البروتينات والدهنيات أثناء عمليات البناء في
ضوء
اخلاليا .عملية التركيب الضوئي ،هي مثال
لعملية بناء :بفضل الطاقة الشمسية ،يتم بناء
ثاني أكسيد
مركبات عضوية في النبات ،مثل :السكر أو
مركبات كربون
الكربون
عضوية (طاقة
النشا ،حيث يتم بناء ذلك من مركبات غير
كيميائية)
عضوية ،مثل :ثاني أكسيد الكربون CO2
تركيب ضوئي
وماء (( )H2Oالرسمة ج – .)15
ماء

أكسجني

الرسمة ج –  :15مدورة مواد وحتويل الطاقة في عملية التركيب الضوئي

متّت هنا عمليتان في نفس الوقت:
 .1حتويل (نقل) طاقة :حتولت طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية.
 .2مدورة عناصر الكربون ،واألكسجني (من  ،)CO2والهيدروجني من املاء .هذه العناصر كانت جز ًءا من جزيئات غير
عضوية ،واآلن أصبحت جز ًءا من جزيء عضوي.
فمن خالل عملية التركيب الضوئي ،انتقلت العناصر كربون ،أكسجني وهيدروجني من املكون الال أحيائي للنظام البيئي إلى
املكون األحيائي ،والطاقة الضوئية من الشمس ،تتحول إلى طاقة كيميائية يستغلها الكائن احلي إلنتاج طاقة متوافرة ()ATP
لنشاطاته.

!

من اجلدير باملعرفة

فقط حوالي  2% - 1%من كمية الطاقة الضوئية للشمس تتحول إلى طاقة كيميائية من خالل عملية التركيب الضوئي .ومن هذه
النسبة الصغيرة ج ًدا تعيش معظم الكائنات احلية في العالَم.
معدل إنتاج التركيب الضوئي خالل سنة واحدة في املناطق املختلفة هو 2000 :غم للمتر املربع في الغابات االستوائية600 ،
غم للمتر املربع في السهول العشبية 155 ،غم للمتر املربع في احمليطات .على الرغم من ذلك ،يصل مجموع إنتاج عملية التركيب
الضوئي في احمليطات حوالي  34%من مجموع إنتاج عملية التركيب الضوئي في العالم ،وذلك بسبب مساحتها الهائلة،
فمساحة احمليطات حوالي 71%من مساحة السطح اخلارجي للكرة األرضية.

!

وضوع

عالق

ة مب

اخللية :تتم في اخلاليا عمليات
حتليل ،بناء وتغيير – تبادل
مواد (عمليات أيضية) ،وترافقها
تغييرات في الطاقة ،وتنشطها
إنزميات.

علم البيئة
وضوع

عالق

ة مب

بيولوجيا اإلنسان :الطاقة
احلرارية هي ناجت التنفس
اخللوي.

90
ُينْتِج النبات جميع املواد العضوية  -التي تبني جسمه  -من نواجت عملية التركيب الضوئي .من أجل ذلك ،يستعمل عناصر
أخرى تُستوعب من التربة ،مثالً :لبناء بروتينات يستعمل مركبات نيتروجني وكبريت غير عضوية ،ولبناء حوامض نووية
يستعمل فوسفور (الرسمة ج –  ،3صفحة .)76
التنفس اخللوي هو عملية يتم فيها حتليل مركبات عضوية .وفي التنفس اخللوي يوجد ترافق بني حتويل الطاقة ومدورة
املواد :فمن الطاقة املوجودة في املواد العضوية (الطاقة الكيميائية)َ ،تنْتُج طاقة كيميائية متوافرة ﻜ  ATPوحرارة (الرسمة
ج – .)16

مباذا تختلف الطاقة الكيميائية في املواد العضوية وفي اﻟ ATP؟
حتتاج عمليات احلياة في اخلاليا (بناء مواد ،نقل ف ّعال وغير ذلك) إلى طاقة كيميائية متوافرة كاﻟ  ،ATPوهو ناجت عملية
التنفس اخللوي الذي يتم فيه تأكسد مركبات عضوية.
ُيستعمل قسم من الطاقة املنطلقة أثناء التأكسد لبناء اﻟ  ATPالذي ُيستخدم كمصدر طاقة للعمليات التي تتم في اخللية .اﻟ ATP
ال ينتقل من خلية إلى أخرى وال ُيخزَّن في اخلاليا .أما مواد عضوية أخرى كالسكريات ،النشا واجلاليكوجني ،فهي تُنقل بني
الكائنات احلية وفي داخلها ،وتُخ َزّن فيها ،لكنها ال تشكل مصد ًرا متواف ًرا للطاقة.
وضوع

عالق

ة مب

احلرارة
ثاني أكسيد
الكربون

اخللية :التنفس اخللوي ،هو عملية
إنزمياتية متعددة املراحل ،حيث يتم
فيها إنتاج طاقة كيميائية ،ATP
وهي تُستعمل لتنفيذ جميع عمليات
احلياة في اخللية.

مركبات كربون
عضوية (طاقة
كيميائية)

تنفس خلوي

أكسجني

ماء

ATP

ADP+Pi

الرسمة ج  :16 -مدورة مواد وحتويل طاقة في التنفس اخللوي

وماذا حدث للمواد؟

ُحلِّلت املواد العضوية في مراحل كثيرة إلى مركبات بسيطة .ومن التحليل الكامل للجلوكوز في عملية التنفس اخللوي ،فإننا
نحصل على  CO2وماء .وهكذا يعود الكربون ،األكسجني والهيدروجني لتصبح جز ًءا من املكون الال أحيائي.
التنفس وعملية التركيب الضوئي ،هما عمليتان مهمتان في حتويل الطاقة ومدورة املواد في الغالف اجلوي ،لكنهما ليستا
العمليتني الوحيدتني .فهناك عمليات إضافية حتدث في دورة الكربون ،ودورة النيتروجني (سنشرح الحقًا عن هاتني
الدورتني).

سؤال ج 8 -
أ .ادمجوا الرسوم التخطيطية التي تصف عمليّت َِي التركيب الضوئي والتنفس في رسم تخطيطي واحد ،بحيث
يعرض مدورة املواد وحتول الطاقة.
ب .التركيب الضوئي والتنفس ،هما عمليتان ُتكمالن الواحدة األخرى في توازن املواد في الغالف اجلوي .اشرحوا
هذه اجلملة.
ِ
ّ
إن التركيب الضوئي والتنفس ،هما عمليتان متعاكستان؟ عللوا.
ج .هل يصح القولّ :
إن نسبة التنفس في الغالف اجلوي أكبر أو أصغر من نسبة التركيب الضوئي؟ عللوا.
د .هل ميكن القولَّ :
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أمثلة لدورات مواد
في دورة املواد ،تشترك جميع الكائنات احلية التي تُشكل املجتمع في بيت التنمية .وكل عنصر مير مبسار مدورة خاص به.
تختلف األنظمة البيئية عن بعضها بكمية املواد التي ُيعاد بناؤها من جديد (مدورة) وبوتيرة املدورة.

 دورة الكربون في الطبيعة

العناصر كربون ( ،)Cأكسجني ( )Oوهيدروجني ( )Hمدمجة ببعضها في دورات املواد في الطبيعة ،ولذلك يوجد سببان:
 .1يظهر الكربون ،األكسجني والهيدروجني م ًعا في مركبات عضوية تبني أجسام الكائنات احلية.
 .2العمليتان األساسيتان اللتان تشتركان في دورة الكربون – التركيب الضوئي والتنفس – هما العمليتان األساسيتان في
دورتي األكسجني والهيدروجني ،وهما ُيكمالن بعضهما في دورة املدورة.

سؤال ج – 9
أ .أعطوا أمثلة ملركبات عضوية يوجد فيها كربون وأكسجني ً
أيضا.
ب .عودوا وافحصوا :ما هو مصدر األكسجني املنبعث في عملية التركيب الضوئي؟
الرسمة ج –  ،17تعرض رس ًما تخطيطيًا جزئيًا لدورة الكربون .متر ذرة الكربون دورة كاملة واحدة كل  400سنة تقريبًا.
ثاني أكسيد الكربون
) (CO2في الهواء
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الرسمة ج –  :17دورة الكربون في الطبيعة
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سؤال ج – 10
أجيبوا عن األسئلة اآلتية مبساعدة الرسم التخطيطي الذي َو َر َد في الرسمة ج – :17
أ .ما هي العملية األساسية التي يرتبط بها كربون غير عضوي مبركب كربون عضوي؟
ب .ماذا ميكن أن يكون تأثير زيادة السيارات وحرق الغابات التي قُطعت على دورة الكربون؟

توسع :دورة النيتروجني
ً
وأحماضا نووية .دورة
النيتروجني هو عنصر مهم ج ًدا في جسم الكائن احلي .فهو يك ِّون جزيئات بروتينات
النيتروجني ،عكس دورة الكربون ،ألن دورة النيتروجني غير مرتبطة مباشر ًة بعمليت َِي التركيب الضوئي والتنفس.
مج ّمعات النيتروجني األساسية موجودة في الهواء والتربة كبقايا عضوية لكائنات حية ميتة وكمركبات غير عضوية.
تعتبر دورة النيتروجني خاصة لعدة أسباب:
ُ .1يشكل النيتروجني  )!( 79 %من الغالف اجلوي (األكسجني ُيشكل حوالي  20 %وثاني أكسيد الكربون حوالي
 ،)0.04 %لكن معظم الكائنات احلية ال تستطيع أن تستغل مج َّمع النيتروجني الضخم املوجود في الهواء.
إن مدورة النيتروجني
 .2توجد للبكتيريا وظيفة مركزية في دورة النيتروجني في الطبيعة وفي دورات عناصر أخرىَّ .
في الطبيعة متعلقة بقدرة بكتيريا معينة على تنفيذ عمليات ال تُن ِفّذها كائنات حية أخرى .مثالً :تثبيت نيتروجني ُح ّر
من الهواء إلى مركبات نيتروجني متوافرة للنباتات وإطالق نيتروجني حر إلى الهواء من املركبات.
 .3معظم العمليات املتعلقة بدورة النيتروجني تتم في التربة.
نتابع دورة النيتروجني من خالل الرسم التخطيطي في الرسمة ج – ( 18األعداد في الرسمة مناسبة للعمليات التي
نَصفها فيما بعد).

نيتروجني )(N2
حر في الهواء

برق

3
صناعة

بروتني

2

إفرازات
بكتيريا تُثبت النيتروجني احليوانات
7
 1في جذور البقوليات وفي
التربة
 4حتليل بواسطة البكتيريا
والفطريات
حيوانات
ميتة

أمونيا

NH3

بكتيريا النترنة 5
الرسمة ج –  :18دورة النيتروجني

نباتات ميتة

نيترات
نيتريت

بكتيريا النترنة العكسية

6
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فيما يلي العمليات التي تتم في دورة النيتروجني:
 .1تثبيت نيتروجني حر من الهواء بواسطة بكتيريا موجودة في التربة باألساس.
 .2النباتات تقوم باستيعاب مركبات النيتروجني.
 .3نقل مركبات النيتروجني (كبروتينات) في شبكة الغذاء.
 .4تقوم الفطريات والبكتيريا بتحليل املادة العضوية التي مصدرها من الكائنات احلية امليتة ،من األوراق والثمار
التي سقطت ،من اإلفرازات ،وإطالق النيتروجني على شكل أمونيا.
 .5أكسدة النيتروجني من األمونيوم حتى النيترات.
 .6تقوم البكتيريا باختزال النيترات إلى نيتروجني حر.
 .7تثبيت النيتروجني لصناعة األسمدة.
إن استغالل النيتروجني املوجود في الهواء الحتياجات
َّ
الكائنات احلية في النظام البيئي يتم بفضل النشاط اخلاص
للبكتيريا التي تقوم بتثبيت النيتروجني .وعملية تثبيت
نيتروجني الهواء في مركبات متوافرة (الرقم  1في الرسمة)،
هي عملية مهمة ج ًدا للنظام البيئي كله ،ألنها تستغل مصدر
نيتروجني غير متوافر لباقي الكائنات احلية.
درنات نيتروجني على اجلذور

البكتيريا التي تستغل نيتروجني الهواء ،يعيش قسم منها
بشكل حر في التربة ،وقسم آخر يعيش بالتعاون مع جذور نباتات خاصة من عائلة البقوليات .وتعيش البكتيريا في
درنات خاصة في اجلذور وتز ِّود النباتات بنيترات ،لكي تستغلها النباتات .وتقوم نباتات من عائلة البقوليات بإثراء
التربة مبركبات نيتروجينية متوافرة للنبات ،لذا يزرع املزارعون بقوليات في حقولهم كل عدة سنوات ،لكي ُيج ِّددوا
مخزون مركبات النيتروجني في التربة.
وسيلة أخرى شائعة إلثراء التربة الزراعية مبركبات النيتروجني املتوافرة للنباتات ،هي تسميد التربة مبركبات
نيتروجينية صناعية.

ترمس – نبات من عائلة البقوليات

للم

زي د ع ن

· حياة املشاركة ،انظروا الفصل
الرابع.
· دورة املزروعات والتسميد،
انظروا الفصل السابع

ُّ
تدخل اإلنسان في دورات املواد
نشاطات اإلنسان املتنوعة في مجاالت احلياة املختلفة ،يوجد لها تأثير على دورات املواد في الغالف اجلوي ،ونتيج ًة لذلك ،يوجد
تأثير على األنظمة البيئية وعلى جودة البيئة احمليطة .في هذا البند ،سنعرض ثالثة أمثلة لهذا التأثير.

َ .1قطع الغابات

إن قَطع غابات املطر وحرقها ،هو أحد العوامل الرتفاع تركيز  CO2في الغالف اجلوي .يقوم اإلنسان ِبقَطع الغابات ،لكي
ّ
يستعمل األراضي للزراعة ،ولكي يستخدم األشجار كمصدر للطاقة ،ولصناعة األوراق واألثاث.
إن تأثير قَطع الغابات على تركيز  CO2في الغالف اجلوي مزدوج:
َّ
 .1تقل بشكل كبير ج ًدا مساحات الغابات التي تقوم بتثبيت  CO2في عملية التركيب الضوئي.
 .2يؤدي حرق الشجرة املقطوعة إلى انطالق  CO2مر ًة واحدة ،ومن املعروف أن هذا الغاز تراكم في األقسام اخلشبية في
الشجرة خالل مئات (ورمبا آالف السنني).

لل
مز ي د

عن

تأثير اإلنسان على األنظمة البيئية،
انظروا الفصل السادس.
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بحسب وثيقة كيوطو من سنة  ،1997تستطيع الدول الصناعية أو الشركات التجارية التي تؤدي إلى انبعاث  CO2أكثر من
املستوى املتفق عليه ،أن تقوم بتمويل غرس غابات في دول أخرى ،بدالً من أن تُقلص انبعاث  CO2إلى الغالف اجلوي.

من وجهة نظر زراعية
يدعي األشخاص الذين يقطعون غابات املطر أن حتويل الغابات إلى مساحات زراعية يجعل احملاصيل الزراعية وفيرة ،ألن
أراضي هذه الغابات خصبة ،لكن بعد عدة سنوات تنخفض خصوبة التربة بشكل ملحوظ ،وهي ال تُعطي احملاصيل املتوقعة
منها ،لذا يجب تسميدها (ومن املعروف أن سعر السماد باهظ ،وفي معظم احلاالت ال يتوفر لدى هؤالء املزارعني في هذه
املناطق).
ألن كل ورقة تسقط
ما هو سبب تناقص خصوبة التربة؟ اتضح أن مدورة املواد في تربة الغابة االستوائية تكون سريعة ج ًداّ ،
أو كل كائن حي ميوت يتحلالن بسرعة ،وتقوم النباتات باستيعاب العناصر واستغاللها لبناء جذوعها ،أوراقها وثمارها ،ومن
هنا معظم العناصر مخزونة في الكتلة األحيائية وكميتها في التربة تكون قليلة .تُباع األشجار التي يتم قطعها ،ويؤدي إخراجها
من األرض إلى إبعاد املواد املوجودة فيها ،وهكذا تبقى ً
أرضا فقيرة باملواد الغذائية (األمالح) ،وإضافة إلى ذلك ،يؤدي حرق
املواد املتبقية إلى فقدان هذه العناصر (باألساس النيتروجني) إلى الغالف اجلوي.

 .2استعمال الوقود السائل والفحم بشكل متزايد
إن االستعمال املتزايد للوقود السائل والفحم في الصناعة ،وفي تشغيل السيارات ،وإنتاج الكهرباء ،يؤدي إلى إطالق CO2
(جدول ج  ) 3 -وارتفاع تركيزه في الغالف اجلوي (للتذكير :النفط والفحم ،هما ناجتا عملية التركيب الضوئي في الفترات
القدمية).
جدول ج  :3-نشاطات احتياجات اإلنسان التي تؤدي إلى ارتفاع
كمية  CO2في الغالف اجلوي

نشاط اإلنسان

0.038
0.037

0.034
0.033
0.032
2000

1990

1980
السنة

1970

1960

0.031
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الرسمة ج –  :19ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي

تركيز ( CO2ﺒ )%

0.036
0.035

مساهمة النشاط
في إطالق CO2
(بالنسبة املئوية)

محطات قوة إلنتاج الكهرباء
(باألساس احملطات التي حترق
فح ًما)

33

مواصالت

31

صناعة

24

تسخني وتدفئة

12

يعتقد العلماء أن ارتفاع تركيز ( CO2الرسمة ج –  )19في الهواء يؤدي إلى
زيادة تأثير الدفيئة (االحتباس احلراري) – وهو عبارة عن ارتفاع درجة
حرارة الغالف اجلوي بشكل بطيء .وفي أعقاب ذلك ،يتوقع العلماء ارتفاع درجة
احلرارة ﺒ  4 - 3درجات ،وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في مناخ مناطق
واسعة على سطح الكرة األرضية ،مثالً :حتويل مناطق مغطاة اليوم بنباتات إلى
(تصحر) ،ذوبان اجلليد الذي في أعقابه يرتفع مستوى سطح مياه
صحارى
ُّ
البحر ،حيث يؤدي ذلك إلى غمر املدن التي تقع على شواطئ اليابسة.
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من املهم أن تعرفوا أن تأثير الدفيئة (االحتباس احلراري) بحد ذاته هو ظاهرة إيجابية ،ألنه يؤدي إلى ظروف درجة حرارة
مريحة ،وبفضل ذلك ،تتم احلياة على سطح الكرة األرضية .تساهم غازات أخرى في تأثير الدفيئة ،مثل :أكاسيد النيتروجني
والكبريت ،امليثان وغير ذلك .املشكلة في أيامنا ،هي الزيادة السريعة في تأثير الدفيئة ،وفي أعقابها ارتفاع درجة احلرارة.

!

 .3استعمال مواد التسميد بشكل متزايد
إن عدد سكان العالم يتزايد ،وفي أعقاب ذلك ،يزداد الطلب إلى الغذاء .لذا يستعملون األسمدة في الزراعة (باألساس األسمدة
ّ
ُ
التي تنْتَج في عمليات صناعية تقوم بتثبيت النيتروجني من الهواء إلى مركبات ،مثل :أمالح األمونيا والنيترات) لزيادة احملاصيل.
عندما نضيف مواد تسميد إلى التربة ،فإن كمية احملاصيل الزراعية التي نحصل عليها من كل قطعة أرض ترتفع بشكل ملحوظ.
لكن إلى جانب الفائدة ،يوجد ضرر ً
إن االستعمال الزائد لألسمدة التي حتتوي على نيتروجني وفوسفور يؤدي إلى فائض
أيضاّ .
في كمية السماد الذي ال تستوعبه النباتات الزراعية ويبقى في التربةُ .يشطف فائض السماد إلى املياه اجلوفية ويصل إلى
مجمعات املاء األخرى .وفي أعقاب ذلك ،تنخفض جودة املياه ،وحتدث أضرار في صحة اإلنسان.
ٍ
أراض
إن فائض مركبات النيتروجني والفوسفور يؤدي إلى تكاثر الطحالب في البحيرات .وعندما تصل البحيرة مياه من
ّ
فإن ذلك يؤدي إلى إضافة مر ّكبات نيتروجني وفوسفور كثيرة تؤدي إلى تكاثر الطحالب بشكل كبير
زراعية ّ
مت تسميدهاَّ ،
ج ًدا .إذا لم تتوفر في البحيرة كائنات حية كافية ألكل الطحالب ،فإن ذلك يؤدي مع مرور الوقت إلى أن البكتيريا تقوم بتحليل
معظم الطحالب .وتؤدي عمليات التحليل إلى تناقص مصادر األكسجني في البحيرة (البكتيريا التي تحُ لِّل الطحالب ،تستغل
األكسجني لتنفسها!) ،وفي حالة النقص في األكسجني ،فإن ذلك يؤدي إلى موت األسماك ،وفي نهاية األمر يتغيّر النظام البيئي
بشكل ملحوظ .وفي حاالت كثيرة ،يؤثر هذا الوضع على جودة املياه ،وعلى اقتصاد اإلنسان الذي يعيش على شاطئ البحيرة
ويرتزق منها .يحدث ضرر إضافي للنظام البيئي ،ألن قس ًما من الطحالب ُيفرز مركبات سامة .يصل الفوسفور إلى الوديان
وإلى مج ّمعات املياه من خالل مواد أخرى ،مثالً :مياه مجا ٍر غير نقية حتتوي على بقايا مساحيق غسيل .في دول عديدة في
العالم ،يستعملون مساحيق غسيل ال حتتوي على فوسفور ،لكي يحافظوا على جودة املياه.

سؤال ج – 11
في األمثلة التي ُعرضت أعاله ،عرضنا تدخُّ ل اإلنسان في دورات املواد .ما هو الفرق بني تدخُّ ل اإلنسان في
التسميد وبني تدخُّ له في استعمال الوقود؟

من وجهة نظر زراعية :مدورة (إعادة بناء) مواد في الزراعة
النشاطات التي يقوم بها املزارع لزيادة احملاصيل الزراعية تؤثر على دورات املواد .من ناحية معينة ،يؤدي تسميد احلقول
والكروم إلى زيادة النيترات والفوسفات وعناصر أخرى في التربة ،والتي قسم منها تُشطف إلى مناطق طبيعية ،ومن ناحية
فإن احملاصيل التي جنمعها تؤدي إلى إبعاد مواد  -تقوم النباتات باستيعابها -من التربة .إفرازات احليوانات ،مثل:
أخرىّ ،
األبقار والطيور ،قد تؤدي إلى تلويث مصادر املياه والتربة إذا لم تتم معاجلتها بالشكل الصحيح.
إحدى الطرق ملنع تلوث البيئة احمليطة ،هي تسميد التربة بإفرازات حيوانات وبكومبوست ،و ُيعتبر األخير مادة عضوية ُتنْتَج
من زبل عضوي ،حيث يتم إنتاجه من بقايا مواد عضوية (بقايا غذاء ،أوراق تساقطت وغير ذلك) مبساعدة كائنات حية دقيقة
وبوجود أكسجني.

للم

زي د ع ن

تأثير درجة احلرارة ،انظروا
الفصل الثاني ،بند ب .6

للم

زي د ع ن

طلب الغذاء ،الزراعة والتسميد،
انظروا الفصل السابع.
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 تلخيص الفصل
 .1العوامل األحيائية في النظام البيئي هي :املُنْتِجات ،املُستهلكات واحمللالت ،وهي متعلقة ببعضها بالتغذية.

إن بقاء مجتمع من الكائنات احلية في بيت تنمية معني متعلق باملواد العضوية التي ُتنْتِجها ُمنْتِجات ذاتية التغذية.
َّ .2
 .3عالقة اآلكل واملأكول ،هي أحد األمثلة املهمة ج ًدا للعالقة املتبادلة في النظام البيئي.

 .4السلسلة الغذائية ،شبكة الغذاء والهرم البيئي ،هي طرق مختلفة لتمثيل العالقة املتبادلة بني اآلكل واملأكول ،ولتمثيل
مستويات التغذية التي تنتمي إليها .تختلف طرق التمثيل باجلوانب التي تُبرزها ،فمن خالل السلسلة الغذائية وشبكة
الغذاء ،نعرض اجلانب الكيفي للعالقة بني اآلكل واملأكول ،ومن خالل الهرم البيئي ،نعرض اجلانب الكمي.
 .5تقل كمية املواد التي تنتقل من مستوى تغذية معني إلى املستوى األعلى منه ،ألن قس ًما قليالً من املواد استُغل إلنتاج الطاقة،
أو أُفرز إلى البيئة احمليطة كبراز ،أو بول ،أو بقايا كائنات حية.
إن تنظيم عشائر (مجموعات) الكائنات احلية والعالقة املتبادلة بينها ينبع من العمليات البيوكيميائية التي حتدث في خاليا
َّ .6
الكائن احلي ،حيث يتم التعبير عنها في العمليات التي حتدث في مستوى تنظيم النظام البيئي ،وهذا يعني :في عمليات
مدورة املواد ونقل الطاقة.
 .7تنتقل املواد بدورية من خالل املكونات األحيائية والال أحيائية في البيئة احمليطة .تتم عملية نقل الطاقة باجتاه واحد من
الشمس إلى العوامل األحيائية ومنها تنطلق حرارة إلى الفضاء ،وهذا عكس مدورة املواد التي تتم دون توقف.
 .8التركيب الضوئي ،التنفس والتحليل (في عمليات التعفن واالحتراق) ،هي عمليات مهمة ج ًدا في دورات املواد ،وفي نقل
(حتويل) الطاقة.
إن نشاطات اإلنسان كالتسميد باألساس ،حرق الغابات واستعمال الوقود تؤثر على دورات املواد ،وقد تؤدي إلى ارتفاع
ّ .9
درجة حرارة الغالف اجلوي (زيادة تأثير الدفيئة).

 مصطلحات مهمة
غالف جوي

طاقة (حتويل ،نقل)
طاقة كيميائية
طاقة حرارية
تأثير الدفيئة
الكتلة األحيائية
التسميد
التغذية (ذاتية التغذية ،غير ذاتية التغذية)
غير ذاتية التغذية
مواد (عضوية وغير عضوية)
بكتيريا
نيتروجني (توافر)

مفترس

ُمنْتِجات

شبكة الغذاء
دورات مواد (كربون ،نيتروجني ،ماء)
مدورة (إعادة بناء) مواد
تنفس خلوي
تركيب ضوئي
كربوهيدرات
هرم بيئي (كتلة أحيائية ،طاقة ،أعداد)
ُمستهلكات (أولية ،ثانوية)

تثبيت نيتروجني
مستوى تغذية
سلسلة غذائية

الفصل الرابع
العالقة املتبادلة
بني الكائنات احلية
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د العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية
في هذا الفصل ،سنبحث العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية في بيت التنمية (املوطن) ،وسنصف أنوا ًعا أساسية من العالقات
املتبادلة بني الكائنات احلية وتأثيرها على العشيرة (املجموعة) في املجتمع .عندما نَصف العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية،
فمن املهم أن نتذكر ما يلي:
حتتاج الكائنات احلية الذاتية التغذية إلى ضوء ومواد غير عضوية.
حتتاج الكائنات احلية غير ذاتية التغذية إلى مواد عضوية ،وهي تُعتبر مصد ًرا للطاقة وملواد البناء.
حتتاج جميع الكائنات احلية إلى ماء.
حتتاج احليوانات إلى أماكن للتعشيش ولالختباء.
مجتمع في بيت التنمية
حتتاج النباتات إلى تلقيح وانتشار البذور.

··
··
·

ال يوجد في الطبيعة بيت تنمية فيه موارد بكمية غير محدودة تُتيح من ًوا دائ ًما جلميع
العشائر .في بيوت تنمية كثيرة ،الغذاء وموارد أخرى (مثل :أماكن االختباء ،أماكن
التعشيش ،عوامل التلقيح ،ضوء وأمالح في التربة) ،ال تتوفر بكمية كافية للجميع.
االحتياجات الضرورية للكائن احلي – من ناحية  -وكمية املوارد احملدودة من ناحية
توجهها.
أخرى ،تؤثر على العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية وعلى ِّ
العالقات املتبادلة التي نبحثها في هذا الفصل ،سنفحصها مبستويي تنظيم وهما
املجتمع وبيت التنمية:
 .1عالقات متبادلة بني األفراد (من نفس النوع) في العشيرة.
 .2عالقات متبادلة بني أفراد من أنواع عشائر مختلفة في املجتمع الذي يعيش في
بيت التنمية.

مكون من ......

عشائر
يتأثر كبرها من ........
عوامل ال أحيائية

تؤثر على
بعضها

عوامل أحيائية
تتم بينها
عالقات متبادلة
تتم بني
عشائر مختلفة في
املجتمع

أفراد داخل العشيرة

الرسمة د  :1 -خريطة مصطلحات :عالقات متبادلة في املجتمع

د .1عالقات متبادلة بني أفراد في العشيرة
تنافس داخل العشيرة

للم

حتتاج جميع أفراد العشيرة إلى موارد متشابهة :فهي تتغذى على نفس نوع الغذاء ،وتبحث عاد ًة عن مخبأ في أماكن متشابهة.
هذه احلقيقة البسيطة تكفي ،لكي تؤدي إلى تنافس  -على املوارد -بني أفراد من نفس العشيرة .عندما تكون كمية الغذاء غير
كافية ،فإن الغذاء يكون عامالً محددًا تتنافس عليه جميع أفراد العشيرة.
جميع املواقع مشغولة
عندما نرى مجموعة من الطيور تنقض على قطعة خبز ،فمن الواضح أن
– انتظر بالدور من فضلك
ال حتظى جميعها بوجبة غذائية ،وسيضطر قسم منها بالبحث عن غذائه
في مكان آخر ،أو تكتفي بالبقايا (إذا كانت بقايا كهذه).

زي د ع ن

املوارد والعوامل احملددة ،انظروا
الفصل األول.

تنافس على الغذاء بني أفراد العشيرة

علم البيئة
للم

زي د ع ن

االنتخاب الطبيعي واللياقة،

انظروا الفصل األول.
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تنافسا بني أفراد العشيرة ،ويعرض الوظيفة التي يقوم بها التنافس في حتديد
احلدث اليومي الذي وصفناه من قبل ،يعرض
ً
قدرة بقاء األفراد .من املعقول االفتراض أن الذي يفوز بالغذاء الكثير واجليد ،هو الفرد األقوى ،أو األنشط من بني جميع أفراد
نوعه .وقسم من صفاته املفضلة (مثالً :الكبر أو احلجم) ينتقل بالوراثة إلى األبناء ،وستكون لهم ً
أيضا أفضلية عندما يتنافسون
مع أبناء نوعهم على الطعام .وهذا مثال للطريقة التي تعمل بها آلية االنتخاب الطبيعي .التنافس داخل العشيرة ،يؤثر تأثي ًرا
ً
ملحوظا على كبر العشيرة (بند د.)3
تنافسا بني أفراد نباتات من نفس النوع ً
أيضا ،حيث تنمو هذه األفراد بكثافة كبيرة ج ًدا على مساحة صغيرة ،فهي تتنافس
جند
ً
فيما بينها على موارد ،مثل :املاء ،الضوء ،األمالح في التربة ،املساحة التي تنمو عليها ،العوامل التي تقوم بتلقيحها ،والعوامل
التي تؤدي إلى انتشار البذور .ال تنجح جميع األفراد في البقاء ،وال تصل إلى مرحلة إنتاج الثمار ونشر البذور ،أو أن كمية
الثمار والبذور تكون قليلة ج ًدا.

مصطلحات :تنافس استغالل وتنافس تشويش
يتم التنافس بطريقتني:
تنافس استغالل :تقوم أفراد معينة باستغالل موارد بيت التنمية ( مثل :الغذاء ،الضوء ،املاء ،موارد التربة وأماكن
االختباء ) بشكل كبير ج ًدا ،مما يؤدي إلى أن ال تكون موارد كافية لألفراد األخرى.
تنافس تشويش :تقوم أفراد معينة بالتشويش الف َّعال على أفراد أخرى ،ومتنعها من التزاوج ومن الوصول إلى
املوارد.
يتم هذان النوعان من التنافس بني أفراد نفس العشيرة ،وبني أفراد تنتمي إلى عشائر مختلفة (أنواع مختلفة) في
املجتمع.

سؤال د – 1
يقوم املزارعون عاد ًة بتقليل عدد نباتات القطن التي تنمو في احلقل ،حيث يتم ذلك من خالل قلع قسم من البادرات
التي تظهر بعد اإلنبات .ملاذا – بحسب رأيكم – تتم هذه العملية؟
إضافة إلى التنافس على استغالل املوارد ،نالحظ أحيانًا أن أفرا ًدا من نفس العشيرة تشوش – ً
أيضا  -بشكل ف ّعال على أفراد
آخرين .فيما يلي مثاالن لتنافس تشويش في العشيرة وهما:
أ .سلوك السيطرة على منطقة معينة.
ب .بناء نظام طبقي في العشيرة.
أ .سلوك السيطرة على منطقة معينة
تتميز سلوك السيطرة على منطقة معينة بأن كل فرد (أو مجموعة أفراد وأنسالها) في عشيرة معينة يتمركز في قسم معني من
بيت التنمية ،ويصبح هذا القسم منطقته أو نفوذه ،وهذا الفرد ال يسمح ،أو يشوش على األفراد اآلخرين أن تبحث عن
غذاء ومخبأ في هذه املنطقة .وكل من يتجرأ ،ويدخل هذه املنطقة فإنه ُيطرد دون تردد.
إن سلوك السيطرة  -على منطقة معينة شائعة  -عند أنواع عديدة من الزواحف (مثالً :احلرذون) وعند الطيور والثدييات ،مثل:
َّ
الكالب والقطط البيتية التي تؤشر حدود منطقتها من خالل إفرازات من أجسامها.
هذه هي منطقتي!

الفصل الرابع :العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية
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التنظيم االجتماعي عند احلرذون (قطعة من مقال)

تأليف :أربيل أبراهم ،من :טבע וארץ כ"ג.)1981( 108 – 103 )3( ,
في كل منطقة تعيش فيها احلراذين ،يوجد عدة أجسام بارزة على سطح األرض .تُستخدم هذه األجسام كمواقع للمشاهدة.

املساحة التي تقع حول موقع املشاهدة ،هي املنطقة التي يسيطر عليها الذكر ويحميها من غزو اآلخرين ،وخاصة احلراذين
إن دخول غا ٍز إلى املنطقة،
التي تنتمي إلى نوعه .يصل قطر املساحة التي يسيطر عليها احلرذون إلى  10أمتار تقريبًاّ .

وباألساس حرذون آخر ،يؤدي إلى سلوك عنيف من قبل صاحب املنطقة .فهو يشد جلد حلقه ويحني رأسه ،لكي يطرد
الغازي.
َذ َكر احلرذون هو الذي يوجد له سلوك السيطرة على منطقة معينة،
أما األنثى التي تعيش في مجال عيش ثابت ،ال حتمي املنطقة ،وال

تُبدي سلوك السيطرة عليها.

إن السيطرة على منطقة والعيش في مجال ثابت ،هما كما يبدو
َّ

شرطان مهمان لبقاء العائلة.

الذكر الذي أسس لنفسه مجال عيش ثابتًا ،ويحمي منطقة معينة،

يستطيع أن يبني عائلة بسرعة .عندما تغزو منطقته إناث ،فهو

حرذون

يقترب منه َّن ويفحصه َّن ،ويشمه َّن ويلحسه َّن ،وإذا ميزه َّن كإناث ،فإنّه يسمح له َّن البقاء في مجال عيش .انضمام اإلناث
يكون بارزًا في فصل الربيع وفي بداية الصيف .الذكر هو العامل الثابت في العائلة وال يتركها ،إال إذا قام َذ َكر آخر بغزو
مجال عيشه ،وطرده وسيطر على مجال العيش والعائلة .

هل «الفوز» الذي يتحقق من خالل السيطرة على منطقة معينة ُيحرر الذكر من التنافس مع أفراد آخرين؟
إذا جنح فرد معني أن ُيسيطر على منطقة معينة ،وأن يطرد خصمه من هناك ،وأن يحميها من الغزو ،فهذا يعتبر تنافس
تشويش .األفراد الذين لياقتهم قليلة في القدرة على التنافس يضطرون إلى االكتفاء مبناطق فقيرة بالغذاء ،وصغيرة في

فإن سلوك السيطرة للحرذون
املساحة ،أو أنهم يعيشون في منطقة محمية من األعداء بشكل قليل .ومن ناحية أخرىّ ،

الذكر على املنطقةُ ،يتيح له أن يتهرب ،أو ميتنع بشكل مؤقت من التنافس مع أفراد آخرين في العشيرة.

بناء تنظيم طبقي في العشيرة
أحيانًا ،يوجد عند الثدييات والطيور تنظيم طبقي اجتماعي في العشيرة .يعتمد التنظيم الطبقي على أن فر ًدا معينًا ،أو عدة أفراد
تكون ذات مركز عا ٍل في التنظيم االجتماعي ،وحتظى بغذاء ذي جودة عالية ،وبفرصة جيدة للتزاوج ووضع أنسال كثيرة.

كيف يصل فرد معني إلى قمة التنظيم الطبقي؟
في عشيرة الثدييات ،يتم احلصول على قمة التنظيم الطبقي في أعقاب تنافس تشويش بني أفراد العشيرة ،وتحُ فظ هذه القمة
على األغلب لألفراد البالغني األقوياء وليس صغار السن .عند القردة الكبيرة (مثالً :الشمبانزي) ،الن ََسب يلعب دو ًرا في حتديد
مكانة األفراد ،حيث يحظى نسل األنثى املرغوبة عند الذكر بعالقة جيدة ،واحتمال وصولهم إلى قمة التنظيم الطبقي يكون
عاليًا.

علم البيئة
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املنصب العالي للفرد الذي يتربع على قمة التنظيم الطبقي (الذكر املسيطر في مجموعة األسود أو القردة) ُيقلل من حاجة الفرد
الذي حظي بهذا املنصب للتنافس مع أبناء نوعه ،وهو يشوش عليهم الوصول إلى املوارد ،مثل :الغذاء أو اإلناث .لكن منصبه
مهدد دائ ًما باخلطر من قبل أفراد صغيرة السن وبالغة في العشيرة ،والتي تسعى للحصول على قمة التنظيم الطبقي ،أو أن
منصبه مهدد من قبل مهاجرين وغازين وصلوا إلى املنطقة.

!

من اجلدير باملعرفة

في قطعان الفيلة يوجد توزيع اجتماعي للعائالت ،حيث تقود كل منها أنثى .العائلة تشمل إنا ًثا صغيرة السن ونسلها .عندما
يصل ُعم ُر الذكور إلى سن  6سنوات ،يبدأ هؤالء الذكور بالتجوال بشكل منفرد .والذكور البالغون يتجولون مبجموعات منفردة
في القطيع ،ومن بينهم يتم حتديد الفرد املسيطر ،وهو يحظى بإخصاب األنثى املسيطرة.

!

تنافسا فقط – وإمنا مساعدة متبادلة في العشيرة
من اجلدير باملعرفة :ليس
ً
األفراد التي تنتمي إلى نفس العشيرة ال تتنافس بينها دائ ًما ،لكن يوجد حاالت تساعد بعضها .للمساعدة املتبادلة
في العشيرة توجد تعابير مختلفة ،والبارزة من بينها ،هي التعاون بعناية أنسال أفراد آخرين في املجموعة،
والتحذير من خطر يقترب من خالل املخاطرة على الذات .أُجريت أبحاث كثيرة حول هذا املوضوع في عشائر
طيور الثرثارة في البالد وفي الثدييات ( )Suricata suricataفي أفريقيا .هذه الظواهر تُثير أسئلة متعلقة
بتأثيرها على لياقة الفرد الذي يبذل جه ًدا وطاقة ،لكي يعتني بنسل ليس له ويخاطر على ذاته .يقترح الباحثون
إجابات من مجال البحث الذي نس ّميه بيولوجيا اجتماعية ،حيث تتطرق هذه اإلجابات إلى مساهمة هذه
السلوكيات في بقاء الصفات الوراثية للفرد في نسله وأقربائه ،وليس املساهمة للفرد ذاته.

!

طيور الثرثارة

د .2عالقة متبادلة بني عشائر في املجتمع

أنواع العالقات املتبادلة بني أفراد من أنواع عشائر مختلفة في املجتمع ،هي كثيرة ومتنوعة أكثر من العالقات املتبادلة املوجودة
بني أفراد نفس العشيرة .نَصف هنا العالقات املهمة من بينها :التنافس ،االفتراس والتكافل (حياة مشاركة).

تنافس بني األنواع ()species
كما رأينا بالنسبة لألفراد في العشيرة ،هكذا يحدث بني العشائر (أنواع) ذاتها ،فهي تتنافس فيما بينها على استغالل املوارد
احملدودة في بيت التنمية .يحدث هذا التنافس  -على سبيل املثال – عندما تتغذى أنواع مختلفة على نفس النوع من الغذاء ،أو
عندما تُعشش على نفس الشجرة ،أو عندما تستعني بنفس عوامل التلقيح .وهذا يعني أن يتم التنافس بني األنواع عندما تكون
ظروف وموارد قليلة ،وهي مطلوبة لبقاء أكثر من نوع واحد .النباتات عكس احليوانات ،فهي تتنافس باألساس على موردين
وهما :الضوء وموارد التربة (املاء واألمالح).
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كيف نعرف أن األنواع تتنافس فيما بينها؟
من املعقول االفتراض أن التنافس بني أفراد عشائر من أنواع مختلفة في املجتمع ،يؤثر على عدد األفراد في العشائر املتنافسة.
ميكن أن يكبر تعداد إحدى العشائر نتيج ًة لهذا التنافس ،ويقل تعداد العشيرة األخرى ،أو تهاجر إلى مكان آخر ،أو تنقرض.
يستعني باحثو علم البيئة بطرق مختلفة ،لكي يتعلموا عن التنافس القائم بني أنواع املجتمع.

توسع :ك ّوة بيئية
جميع الشروط واملوارد املطلوبة لبقاء وتكاثر نوع معني نس ّميها ك َّوة بيئية للنوع .الك َّوة البيئية هي مصطلح مركزي
لفهم العالقة املتبادلة بني أنواع مختلفة في بيت التنمية .ك َّوة نوع معني في النظام البيئي،
تشمل أماكن في بيت التنمية ،حيث يجد فيها الكائن احلي غذاءه ،ساعات اليوم التي يكون
فيها ف ّعاالً ،املوسم السنوي الذي يربي فيه نسله ،كما جند فيها عالقة تغذيته في شبكة
الغذاء والعالقة املتبادلة مع كائنات حية أخرى .كل هذه ،هي املقاييس أو األبعاد
الكثيرة التي تمُ يّز ك َّوة نوع معني .يتضح معنى املقياس ،إذا شاهدنا – على سبيل املثال
– توزيع نباتات على شاطئ البحر :يتغيّر مقياس امللوحة في شريط الشاطئ ،وكلما
ابتعدنا عن البحر ،وجدنا أنواع نباتات مختلفة في األحزمة املختلفة بحسب مالءمتها
للمستويات املختلفة ملقياس امللوحة .وكل ذلك في بيت تنمية واحد وهو شاطئ البحر.
تختلف عاد ًة ك َّوات أنواع مختلفة عن بعضها بعدة مقاييس .وأحيانًا تتطابق مبقياس
واحد ،مثالً نوع الغذاء ،لكنها تختلف مبقاييس أخرى مثالً :الوقت أو الساعة التي تكون
فيها أنواع مختلفة نشطة وتبحث عن غذاء .كلما كان تطابق كبير بني مقاييس ك َّوات نوعني ،فمن املعقول أن يكون بينها
تنافس على استغالل املوارد التي يحتاجها النوعان.

كيف نبحث العالقة املتبادلة بني عشائر أنواع مختلفة؟
ال توجد إجابة بسيطة لهذا السؤال .عند بحث عالقات متبادلة وظواهر أخرى في النظام البيئي ،يجب أن نأخذ باحلسبان جميع
العوامل في النظام ،ألنه من الصعب أن نشرح ظاهرة معينة بنا ًء على تغيير واحد فقط في أحد العوامل .يستعني باحثو علم
البيئة بطرق مختلفة ،لكي يتعرفوا على التنافس املوجود بني أنواع املجتمع ،ولكي يتعرفوا على عالقات متبادلة أخرى (سنعرض
بعض األمثلة فيما بعد في هذا الفصل).
طريقة أخرى لبحث التنافس ،هي مشاهدة عشائر أنواع حتتاج إلى موارد متشابهة ،وتعيش في نفس املنطقة ،حيث تتم
إن انخفاض تعداد عشيرة نوع معني ،ميكن أن يكون نتيج ًة
متابعة التغيّرات في تعداد (كبر) العشائر خالل مدة زمنية معينةّ .
لتنافس مع نوع آخر .يوجد تغييرات معينة في تعداد العشيرة ،وميكن أن نالحظها إذا قمنا مبشاهدات ملدة سنني كثيرة ،ووثقنا
املكتشفات (كما سيرد في صفحة  109مع صيادي جُ
وتار الفرو في غابات شمال أميركا) .في أبحاث أخرىُ ،يبادر الباحثون
ُّ
التدخل في الطبيعة .فهم ُيبعدون أفرا ًدا من نوع معني ،أو ُيضيفون أفرا ًدا من نوع آخر ،ومن نتائج التدخُّ ل ،يتعرفون
إلى
على تأثيره مقارنة مع عدم التدخُّ ل (الضابط) .يجب أن يتم التدخُّ ل والضابط في نفس الوقت ،وفي نفس شروط البيئة احمليطة
(صفحة .)110

أنا أعيش في احلقل ،وأكل
العشب ،وأكره احلشرات ،لكني
أعيش بسالم مع العصافير التي
ُتنظف ظهري ،ومع يوسف الذي
يقودني أحيا ًنا.
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إن إجراء التجارب في املختبرُ ،يعتبر حالً جزئيًا للتعقيد الكبير املوجود في األنظمة الطبيعية ،وللصعوبة في تنفيذ التجارب التي
َّ
نراقبها .عند إجراء جتربة في املختبر ،ميكن أن نبني نظا ًما بسي ًطا نسبيًا ،وأن نغيّر عامالً واح ًدا فقط ،وهو املتغيّر غير املتعلق،
وأن نفحص خالل فترة زمنية قصيرة تأثيره على العامل املتعلق ،بحيث تبقى العوامل األخرى ثابتة (مثل :درجة احلرارة وكمية
الغذاء) .من الصعب ج ًدا أن نُن ِفّذ هذه التجربة في الطبيعة ،ألن الباحث ال يستطيع أن يحافظ على عوامل ثابتة ،وال يستطيع دائ ًما
أن يغيِّر العامل املؤثر ،املتغيِّر غير املتعلق ،كما يريد .كمثال لبحث عالقة متبادلة من خالل جتربة في املختبر ،سنصف (في
القطعة التالية وفي صفحة  )110جتربتني للباحث جاوس الذي عاش في روسيا من سنة .1986 – 1910

نبحث البيئة :تنافس بني نوعني من البراميسيوم
في سنة  ،1934قام الباحث جاوس بتربية نوعني من البراميسيوم في املختبر .يتغذى هذان النوعان على نفس الغذاء .في البداية،
قام بتنمية كل نوع بشكل منفصل (الرسمة د:2 -أ) وبعد ذلك قام بتنمية النوعني م ًعا في نفس الوعاء (الرسمة د :2 -ب).
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أ .تغيّر عدد األفراد خالل أيام التجربة عندما نمُ يت بشكل منفصل
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ب .تغيّر عدد األفراد خالل أيام التجربة عندما نمُ يت م ًعا

الرسمة د :2-نتائج جتربة جاوس مع البراميسسيوم

سؤال د – 2
متعنوا في الرسوم البيانية في الرسمة د ،2 -ثم أجيبوا عن األسئلة اآلتية:
أ .صفوا نتائج التجربة.
معا على كل واحد من النوعني؟ اشرحوا.
ب .ما هو تأثير النمو ً
مت بحثه في التجربة؟ اشرحوا.
ج .ما هو نوع التنافس (استغالل أو تشويش) الذي ّ
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توسع :تزاحم تنافسي
الظاهرة التي شاهدناها في جتربة جاوس نس ّميها التزاحم التنافسي .يحدث التزاحم التنافسي عندما يكون تطابق
كبير بني ك َّوات النوعني ،وفي أعقاب ذلكُ ،يبعد نوع واحد من بيت التنمية .ينقرض النوع الذي ُيبعد (كما كان في التجربة
السابقة) أو يضطر أن يهاجر .ميكن أن يكون التزاحم التنافسي نتيج ًة لتنافس استغالل أو تنافس تشويش .قبل عشر
سنوات من إجراء جتارب جاوس ،كانت فرضية سائدة وهي أن األنواع التي تتنافس تتزاحم وتُبعد بعضها ،وهنا
نالحظ أن جتارب جاوس دعمت هذه الفرضية.
تعرض الرسمة د  3 -نتائج التجربة التي أُجريت على نوعني من نبات عدسة املاء
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أ .عدد أفراد نوعي عدسة املاء عندما نمُ يت بشكل منفصل
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نباتات عدسة املاء تطفو على سطح املاء وبجانبها ورقة نبات

الرسمة د:3 -نتائج جتربة عدسة املاء

سؤال د 3 -
أ .قارنوا بني نتائج جتربة جاوس على البراميسيوم وبني نتائج جتربة عدسة املاء.
ب .هل ميكن من نتائج جتربة عدسة املاء أن نحدد ما إذا كان تنافس استغالل أم تنافس تشويش؟ عللوا.

 التضاد احليوي (اليلوباتيا) :مثال لتنافس تشويش بني األنواع
ميكن أن جند في الطبيعة عالقة متبادلة تشترك فيها مواد كيمائية ُيفرزها كائن حي معني إلى البيئة احمليطة ،وهذه املواد تشوش
على منو وتطور كائنات حية أخرى .الفطريات التي تُفرز مضا ًدا حيو ًيا يؤدي إلى موت البكتيريا التي تعيش في بيئتها احمليطة،
هذا هو أحد األمثلة املعروفة لنا عن التضاد احليوي .وكما هو معروف لكم ،تُستعمل املضادات احليوية بشكل شائع كأدوية
ألمراض تُصيب اإلنسان واحليوان.
مواد التضاد احليوي التي تُفرزها النباتات إلى البيئة احمليطة تضر باألساس نباتات أخرى ،لكن أحيانًا تشوش على إنبات بذور
النبتة التي تفرزها.

علم البيئة

106
على الرغم من ذلك ،ميكن االفتراض أن إفراز مواد
التضاد احليوي ،مينع من التنافس مع نباتات أخرى،
ويعطي أفضلية للنباتات التي تُفرزها.
من بني النباتات التي تنمو في البالد ،نعرف بعض
النباتات التي تفرز مواد تضاد حيوي ،مثل :شجر
الكينا ،ريحان ،عاذرة ،خويخة وإثل.
توجد داللة في الطبيعة لتأثير إفراز مواد تضاد
حيوي ،مثالً :يوجد عدد قليل من النباتات حول
شجرة اإلثل وشجرة الكينا (الرسمة د – .)4
وأحيانًا ال نرى منو نباتات بتاتًا بالقرب منها.
الرسمة د :4 -تضاد حيوي :بقعة جرداء حتت شجرة الكينا

للم

من وجهة نظر زراعية :مكافحة بيولوجية من خالل مواد تضاد حيوي

ز يد ع ن

املكافحة البيولوجية ،انظروا
إلى الفصل السابع

النباتات التي تفرز مواد تضاد حيوي ،ميكن أن تفيد الزراعة بشكل كبير ،وباألساس كمواد تساعد على إعاقة عشائر
(مجموعات) أعشاب ضارة .والشرط بالطبع أن النباتات التي تفرز مواد التضاد احليوي تقوم بإعاقة النوع الضار فقط ،وأن ال
تضر النباتات الزراعية ذاتها ،وأن ال تتنافس معها بشكل ملحوظ .مثال على ذلك :ذرة الدخن هو نبات زراعي ُيفرز مواد تضاد
إن استعمال نباتات
حيوي ،و ُيستعمل هذا النبات ملكافحة عشائر نباتات ضارة (مثل :بشيت ،حماض مفصص ،لبالب احلقل)َّ .
تُفرز مواد تضاد حيوي ،هو طريقة إضافية لتقليص استعمال مواد مكافحة كيميائية في الزراعة.



تنافس بني األنواع من وجهة نظر النشوء واالرتقاء

فإن التنافس يؤذي النوعني املتنافسني ،ألنهما ال يستطيعان التطور
في مجال الفترة الزمنية القصيرة حلياة الكائن احليَّ ،
والتكاثر بشكل جيد (باملستوى املثالي) بحسب قدرة حتمل بيت التنمية .ويضطر كل نوع أن يكتفي مبوارد أقل ،ويجب عليه
أن يبذل طاقة كثيرة للحصول على موارد وحلماية نفسه من املتنافسني .أما في مجال الفترة الزمنية املكونة من عشرات آالف
السنني (مجال زمني نشوء وارتقاء)  ،يؤدي التنافس إلى انتخاب طبيعي ،ونتيج ًة لذلك ،تتطور أنواع جديدة تختلف (ولو
إن عملية التخصص تؤدي إلى
بشكل قليل) عن بعضها في نوع الغذاء الذي تستهلكه ،أو مبقياس (شرط) آخر للك َّوة البيئيةّ .
إنتاج أنواع جديدة ،حيث يكون بينها تطابق قليل في متطلباتها .أما إنتاج األنواع من خالل االنتخاب الطبيعي ُيقلص التنافس
بينها ،وميكن أن يؤدي إلى استغالل مكمل ،أو كامل للموارد .ونتيج ًة لذلك ،يقل التنافس بني األنواع (العشائر) ،ويستطيع النوع
الواحد أن يعيش بجانب اآلخر.

نبحث البيئة :تقليص التنافس واحلياة م ًعا ألنواع مختلفة

فأر الغابة

على الرغم من التنافس املتوقع بني أنواع تستهلك موارد متشابهة ،إال أنه توجد عشائر أنواع مختلفة تستطيع البقاء الواحدة بجانب
األخرى في بيت التنمية ،وذلك بفضل فروق معينة في شروط (مقاييس) ك َّواتها ،مثال على ذلك :أنواع القوارض من نوع فأر
مت اصطيادها مبصائد متجاورة ً
أيضا.
الغابة ،فأر الغابة الصغير ،فأر الغابة الكبير التي تعيش في احلرش بشكل متجاور ،و ّ
يعرض اجلدول د  1 -مكتشفات األبحاث حول طريقة حياة فئران الغابة.
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جدول د  :1 -مميزات طريقة حياة فئران الغابة
فأر غابة صغير

امليزة

فأر غابة كبير

معدل الوزن

الذكر :حوالي  26غم ،األنثى :حوالي  26غم

الذكر :حوالي  40غم ،األنثى :حوالي  38غم

االنتشار في البالد

جبل الشيخ ،اجلوالن ،شمال غور احلولة ،جبل
ميرون ،اجلليل األعلى ،اجلليل الغربي والكرمل.

جبل الشيخ ،اجلوالن ،شمال غور احلولة ،جبل
اجلرمق (ميرون) ،اجلليل األعلى ،اجلليل الغربي،
الكرمل وجبال يهودا.

مكونات الغذاء

آكل بذورُ .يفضل :اللوز ،بذور النجيليات،
حشرات ،ويأكل ثمرة البلوط.

ُيفضل ثمرة البلوط وعندما ال يكون بلوط ،فإنه
يأكل بذور نباتات حولية ،نباتات ،أوراق خضراء،
ثمار وحشرات.

احلاجة إلى املاء

ال يشرب

ال يشرب

ساعات النشاط

الليل

الليل

تغيير في كبر
العشيرة

يزداد تعداد العشيرة في الربيع ،وبعد ذلك
ينخفض ،ثم يحدث ارتفاع إضافي في اخلريف

يزداد تعداد العشيرة في الربيع ،وبعد ذلك ينخفض،
ثم يحدث ارتفاع إضافي في اخلريف

األوكار ومكانها

يحفر أوكا ًرا

يستغل أوكا ًرا موجودة في الصخور

بيت التنمية

مساحات مفتوحة في وسط احلرش

غابة بلوطيات فوق الصخور واحلجارة

لياقات خاصة

القدرة على احلفر

القدرة على التسلق

فأر غابة كبير

(*) أ ُ ِع َّد من :ביולוגיה משווה של עכברים מהסוג יערון החיים באותו אזור ,تأليف :يجال جرنوت ،ראם 1984 ,29-20 ,3

سؤال د 4 -
أ .ما هي املوارد التي يتنافس عليها نوعا فئران الغابة؟
ب .اذكروا عامالً واح ًدا ،قد يكون عليه تنافس داخل عشيرة نوع معني من فأر الغابة.
نوعي فئران الغابة يعيشان الواحد بجانب اآلخر؟
ج .كيف ميكن شرح احلقيقة (اعتما ًدا على اجلدول) أن
ْ
للم

االفتراس
يعتمد تنظيم املجتمع في بيت التنمية على أن الكائنات احلية تأكل أو تفترس بعضها .االفتراس هو ظاهرة مركزية في الطبيعة،
لذا فمن الطبيعي أن تُثير ُحب استطالع باحثي البيئة على بحثها .على الرغم من أننا اعتدنا أن نعتبر االفتراس عندما يأكل حيوان
كائنًا حيًا آخر ،أو قس ًما منه ،لكن هناك من يعتبر أن املفترسني ،هم ً
أيضا آكلو األعشاب و أنواع من الطفيليات.
إن شبكة الغذاء ،هي طريقة لوصف العالقة املتبادلة بني اآلكل واملأكول ،وبني املفترس والفريسة في بيت تنمية معني.
ّ

كيف يؤثر االفتراس على كبر عشيرة املفترس وكبر عشيرة الفريسة؟
إن التأثير على الفريسة متعلق بكبره ونوعه .في ظروف معينة،
من الواضح أن االفتراس مفيد للمفترس وضار للفريسةّ .
يستطيع املفترس أن يقضي على عشيرة كاملة كما حدث في بحيرة فكتوريا ،في منتصف القرن العشرين.

زي د ع ن

تنظيم املجتمع وشبكة الغذاء،
انظروا الفصل الثالث.
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قصة بحيرة فكتوريا

أوروبا
آسيا
إفريقيا
بحيرة
فكتوريا

50

1997

1987
السنة

1978
سمك النيل ()%
املشط ()%

أسماك أخرى ()%

0

النسبة املئوية من مجموع األسماك

تقع بحيرة فكتوريا في قلب قارة إفريقيا ،ومياهها تُغذي نهر النيل في مصر الذي يصب في نهاية األمر في البحر
األبيض املتوسط .مياهها عذبة ،وهي البحيرة الثانية في كبرها في العالَم .خالل ماليني السنني ،تطورت ويعيش فيها
مجتمع متوازن من عوالق النباتات ،عوالق احليوانات واألسماك ،باألساس من مجموعة األسماك القريبة من أسماك
املشطيات املعروفة لنا في بحيرة طبريا .تتغذى األسماك على عوالق نباتية ،وهي مصدر تغذية ورزق للسكان الذين
يعيشون في املنطقة.
في منتصف القرن العشرين ،اقتُرحت الفكرة أن يقوموا بتوطني البحيرة بسمك مفترس معروف باسم سمك النيل
(وهذا السمك ُيباع في حوانيت اسرائيل) .قبل أن يفحصوا الفكرة جي ًدا ،حدث خلل في البركة املغلقة التي كانت فيها
أسماك سمك النيل ،وقد اجنرفت إلى البحيرة وبدأت تتكاثر فيها .قضت األسماك املفترسة على األسماك احمللية (وقد
إن انقراض
كانت أنواع كثيرة منحسرة ( ال مثيل لها) للبحيرة) ،وتغيّرت شبكة الغذاء في البحيرة بشكل كبير ج ًداَّ .
األسماك التي تأكل عوالق النباتات أدى إلى تراكم عوالق النباتات وبقايا املواد العضوية في البحيرة .وتراكم املواد
العضوية ،أدى إلى زيادة عمليات التحليل التي تقوم بها البكتيريا التي تستهلك األكسجني في البحيرة ،وفي أعقاب
إن غزو سمك النيل ،أدى
ذلك ،انخفض تركيز األكسجني في املاء ،وماتت أسماك كثيرة بسبب نقص األكسجنيَّ .
مت حفظ السمك السابق الذي اصطاده سكان املنطقة ،وهو سمك
إلى انعكاسات بيئية في البيئة احمليطة للبحيرة .لقد ّ
املشطيات ،من خالل جتفيفه بالشمس ،أما حفظ سمك النيل ،فإنه يتم من خالل الدخان،
لذا احتاج سكان املنطقة إلى قطع األشجار من الغابات املوجودة حول البحيرة ،مما أدى ذلك
إلى زيادة الضرر للبيئة احمليطة في اليابسة.
100

في سنة  ،2000وجد الباحثون مكتشفني مهمني:
( )1انخفاض ملحوظ بكمية جميع أنواع األسماك التي يتم اصطيادها في البحيرة :في سنة
 ،1978كانت كمية االصطياد  1156كغم في الساعة ،وقد انخفض اإلنتاج ،في سنة ،1997
إلى  199كغم في الساعة.

( )2طرأ انتعاش معني عند أنواع مشطيات في البحيرة ،وأصبحت  21%من مجموع األسماك
في البحيرة (الرسمة د .)5 -
الرسمة د :5 -النسبة املئوية لألسماك في بحيرة فكتوريا

سؤال د 5 -
أ .ماذا ميكن أن نتعلم مما حدث في بحيرة فكتوريا؟
مت التقرير عنهما في سنة 2000؟
ب .كيف ميكن شرح التغييرين اللذين ّ

في بحيرة فكتوريا ،قامت أسماك سمك النيل بافتراس أنواع أسماك منحسرة (ال مثيل لها) ،وقد تضررت هذه العشائر
افتراسا انتقائ ًيا .في النباتات ،تؤكل أقسام معينة فقط من النبتة ،مثالً :األوراق
بشكل كبير .أحيانًا ال يكون االفتراس مطلقًا ،بل
ً
احلديثة السن فقط ،أو الثمار فقط ،والنبتة تنتعش وتستمر في النمو .االفتراس االنتقائي موجود ً
أيضا بني احليوانات .وكثي ًرا
ما يختار املفترس الفريسة الضعيفة أو البطيئة من بني أفراد العشيرة التي يتم افتراسها ،وهكذا تبقى األفراد السليمة ،القوية
والسريعة.وقد يكون األمر غريبًا ،إذا قلنا أن االفتراس يكون مفي ًدا أحيانًا للعشائر.
مت افتراسه (بند د ،)3وهذه ظاهرة سلبية تؤدي إلى انخفاض كبر
على الرغم من أن االفتراس ُيقلل من عدد أفراد النوع الذي ّ
العشيرة ،وإلى انخفاض احتمال بقائها ،إال أنه عندما يعيش أفراد العشيرة (الذين يتم افتراسهم) بكثافة ،ويكون تنافس داخل
فإن افتراس قسم من األفراد ،يؤدي إلى انخفاض كبر العشيرة ،وفي نهاية األمر ،يؤدي إلى
العشيرة على املوارد احملدودةّ ،
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ويحسن من ظروف منو األفراد الذين لم يتم افتراسهم (املالئمون للهروب من االفتراس) ،ويزيد
تقليل التنافس في العشيرة،
ِّ
من احتمال بقائهم وتكاثرهم.

سؤال د 6 -
أ .خلصوا حسنات وسيئات االفتراس لكل من العشيرة التي تَفترس والعشيرة التي يتم افتراسها.
ب .كيف يؤثر االفتراس االنتقائي على عملية االنتخاب الطبيعي ،وعلى لياقة النوع الذي يتم افتراسه؟

 الدورية في كبر عشيرة املفترس وعشيرة الفريسة

قطط الثلج
أرانب الثلج

160

عدد قطط الثلج (باآلالف)

120
80
40

3
0

1925

1900

السنة

1875

1850

عدد أرانب الثلج (باآلالف)

أحد األمثلة  -املثيرة االهتمام -لتغيير كبر عشيرة املفترس وعشيرة الفريسة في
الطبيعة ،هو التغيير في كبر عشيرة أرانب الثلج ( )Snowshoe hareوقطط الثلج
مت اصطياد هذين النوعني ،وقد بيعت
( )Lynxفي شمال أميركا .خالل سنني عديدةّ ،
فرواتهم .الصيادون ،جُ
سجلوا بالضبط عدد األفراد الذين اصطادوهم
وتار الفروَّ ،
من كل نوع ،في كل سنة .وبفضل ذلك ،متّت متابعة التغييرات في كبر العشيرتني.
عندما ُعرضت النتائج في الرسم البياني (الرسمة د – ،)6
اتضح أن هناك عالقة دورية في كبر عشائر أرانب الثلج
وقطط الثلج .نالحظ في الرسم البياني أنه يوجد انخفاض
9
في عدد أرانب الثلج كل عشر سنوات ،وفي أعقاب ذلك ،يطرأ
انخفاض في عدد احليوانات التي تفترسها.
6

0

مت اصطيادها في شمال أميركا ،في
الرسمة د  :6 -الدورية في عدد أرانب الثلج وقطط الثلج التي ّ
السنوات 1953-1845

كيف ميكن شرح هذه الدورية؟
ميكن شرح دورية كبر العشيرة كما هو معروض في الرسمة التخطيطية اليسرى.
هذا الشرح معقول ،لكنه ال يأخذ باحلسبان عوامل كثيرة أخرى موجودة في الطبيعة،
وتؤثر هي ً
أيضا على كبر العشيرتني .أحد هذه العوامل هو كمية الغذاء النباتي املتوفر
لألرانب .أشارت أبحاث أخرى إلى أن كمية الغذاء لألرانب تتغيّر بدورية ً
أيضا ،وتأثيرها
إن كبر عشيرة األرانب يؤثر على
على عدد األرانب أكبر من تأثير احليوان الذي يفترسهاّ .
كبر عشيرة احليوان الذي يفترسها.

افتراس
انتعاش عشيرة
املفت َرسني (ازداد
عددهم)

تزداد عشيرة
املفت ِرسني

تقل عشيرة
املفت ِرسني

تقل عشيرة
املفتَ َرسني

تقل كمية الغذاء املتوفرة
للمفت ِرسني
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نبحث البيئة في الطبيعة :املزيد عن األرانب ومفترساتها
مت فحص بعض الفرضيات حول
في السنوات  ،1994-1976أُجريت جتارب في غابات تقع في شمال أميركا ،وقد َّ
العوامل التي تؤدي إلى تغ ُّير كبر عشيرة أرانب الثلج .قام الباحثون بتسييج قطع من األرض ،حيث كانت مساحة كل
منها  1كيلومت ًرا مرب ًعا .يعرض اجلدول د  2 -سير التجربة والنتائج.
جدول د  :2 -تأثير العالجات املختلفة على بقاء أرانب الثلج
مكونات العالج

بقاء األرانب
بالنسبة املئوية

رقم العالج

تسييج (مينع دخول
املفترسات)

إضافة غذاء لألرانب

إضافة سماد للتربة

1

كال

كال

كال

1

2

نعم

كال

كال

10

3

كال

نعم

كال

4

4

نعم

نعم

كال

21

5

كال

كال

نعم

2

سؤال د 7 -
مت فحصها في التجربة بخصوص العوامل التي تؤثر على كبر عشيرة األرانب؟
أ .ما هي الفرضيات التي َّ
استنتاجا واح ًدا من التجربة.
ب .اكتبوا
ً
ج .اذكروا حسنة واحدة وسيئة واحدة للتجربة.

نبحث البيئة في املختبر :دورية كبر عشائر املفترس والفريسة
بي الدورية في كبر عشائر املفترس والفريسة .في هذه
في التجربة التي أجراها جاوس (تعرفنا عليه في صفحة َ ،)104نّ
مت إدخال البراميسيوم (كائن حي أحادي اخللية) ومفترسه ديدينيوم إلى داخل وعاء وقد نمُ يا م ًعا .وكل ثالثة
التجربةَّ ،
أيام ،أضيف إلى الوعاء براميسيوم واحد وديدينيوم واحد.

إضافة أفراد

سؤال د 8 -
60

براميسيوم

عدد األفراد

مفترس (ديدينيوم)

40
20

16

14

12

8

10

6

4

2

0
0

أيام
الرسمة د  :7 -التغ ُّيرات في عدد البراميسيوم ومفترسها (ديدينيوم) مع مرور الوقت

أِ .
صفوا النتائج املعروضة في الرسمة د .7 -
ب .ما هي املتغيِّرات املتعلقة ،وما هو املتغيِّر غير املتعلق في هذه

التجربة؟
ج .اشرحوا التغ ُّيرات في كبر عشيرت َِي البراميسيوم واملفترس.
د .من مرة إلى أخرى ،أضاف جاوس أفرا ًدا من املفترس وأفرا ًدا من
الفريسة إلى وعاء التجربة .أي عمليات في الطبيعة توازي العملية
التي نفذها جاوس؟ اشرحوا.
ﻫ .اذكروا حسنات وسيئات التجربة التي تُنفَّذ في املختبر.
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نبحث البيئة مبساعدة الرياضيات

تعداد العشيرة

تُشير العالقة املتبادلة بني املفترس والفريسة إلى قانونية معينة :يؤدي ارتفاع تعداد املفتَرسني إلى انخفاض تعداد
الفريسة ،وبعد ذلك ،يحدث انخفاض في تعداد املفتَرسني .انتعاش عشيرة الفريسة ،يؤدي في أعقابه إلى ارتفاع تعداد
املفترسني وهكذا دواليك .في سنة  ،1925جنح الباحثان لوتكا وفولترا بالتعبير عن هذه القانونية بواسطة صيغة رياضية
(قاعدة رياضية) ،وميكن مبساعدتها أن نحسب التغ ُّيرات
في تعداد عشيرت َِي الفريسة واملفترس .هذه الصيغة ،هي
فريسة
مفترس
عبارة عن منوذج من خالله ميكن تنبؤ التغ ُّيرات املستقبلية
في تعداد العشائر بنا ًء على معطيات هاتني العشيرتني ،مثالً:
كبرها االبتدائي ،نسبة الوالدة ونسبة النجاح في االفتراس
(الرسمة د .)8 -
زمن
الرسمة د  :8 -التغ ُّير في تعداد عشيرت َِي املفترس
مت حسابه بحسب
والفريسة مع مرور الوقت ،وقد َّ
منوذج لوتكا وفولترا.

 الهروب من االفتراس
إن قدرة الكائن احلي على الهروب من االفتراس ،هي بالطبع صفة ناجعة .يوجد في الطبيعة مالءمات كثيرة تساعد على الهروب،
َّ
االختباء وتقليل خطر االفتراس.
فإن هذه املالءمات املذكورة ميكن تصنيفها إلى  3أنواع:
كما هو األمر مع املالءمات األخرى التي ُوصفت (في الفصل األول)ّ ،
مالءمة في املبنى ،مالءمة فسيولوجية – بيوكيميائية ومالءمة سلوكية (جدول د .)3 -

أين يختبئ فرس النبي؟

جدول د  :3 -مالءمة للهروب من االفتراس
نوع املالءمة
مالءمة في املبنى

مالءمة فسيولوجية –
بيوكيميائية

مالئمة في السلوك

أمثلة
حيوانات

نباتات

درع َو سالح للدفاع عن النفس :أشواك النيص ودرع السلحفاة ،غطاء
جسم الصدفة ،احللزون والسرطان .التمويه من خالل التقليد باللون أو
الشكل ،مثل :احلشرات التي تشبه أوراق النباتات ،منوذج ألوان تهديد عند
السمية.
الفراش ،ألوان بارزة تُشير إلى ُ

أشواك عند الورد ،أوراق قاسية عند البلوطُ ،شعيرات السعة
عند القراص ،بذور محمية بقشرة قاسية.

إنتاج و/أو إفراز مواد تُبعد/سموم (الظربان ،حشراتُ ،سم أفاعي ،مواد
السعة عند قنديل البحر) ،كهرباء عند األسماك.

تتجدد براعم مجاورة لسطح األرض (ال تستطيع آكلة العشب
أن تأكلها) ،وتتجدد النبتة بعد أن أُكلت أوراقها ً
أيضا.
إنتاج مواد حماية سامة (دفلة) ،إفراز مواد حتذير متطايرة
من النبات إلى البيئة احمليطة ،يفرز التني سائالً الس ًعا يشبه
احلليب ،ويفرز الصنوبر صمغًا.

الهروب.
تقليد :األوبسوم (حيوان جراب أميركي) يتصرف كأنه ميت .مشاهدة
وإخراج أصوات حتذير (منس ،دولفينات ،طيور) .عرض موقف ُيهدد:
انتصاب الشعر ،الكشف عن األسنان (قط).

ألوان التمويه عند الكروان
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التقليد كوسيلة للهروب من االفتراس
هناك ظاهرة خاصة تساعد الكائن احلي على الهروب من االفتراس وهي التقليد .توجد طرق تقليد مختلفة :تقليد بالشكل واللون،
تقليد بالسلوك وتقليد بيوكيميائي .يؤدي تقليد الفريسة إلى بلبلة املفترس ويجعله يفكر أنه يقف أمام جماد ،أو كائن حي غير
لذيذ الطعم ،سام أو خطير ،وهكذا ينجو من االفتراس.
املقلد َو النموذج يعيشان م ًعا (قطعة من مقال :ال تكن وحدك أب ًدا – املشاركة تفيد املشاركني)
تأليف :ليف فشلزون .من :טבע וארץ ,ל"ה (.)1992( 19 - 15 ,)5
جند التقليد املتقن عند اجليترات ،وهي أسماك صغيرة تعيش في بيئة املرجان .ففيها تعيش جيترات سامة لونها أزرق
السم عندما تُهاجم .تُشير جتارب كثيرة
– أصفر ،وفي فمها غ َّدتا ُسم صغيرتان وأسنان بواسطتها تستطيع أن حتقن ُ
إلى أن أسما ًكا مفترسة كثيرة تعرف هذه السمكة ،وهي ال تهاجمها ،وعلى غرار ذلك ،بالقرب من أسماك اجليترات
السامة ،تعيش سمكة أخرى اسمها سيراسيوم املقلدة ،وهي تقوم بتقليد السمكة السامة ،وهي تشبهها  -بشكل كامل
تقريبًا  -بالشكل ،باللون وحتى بالسلوك .املفترسات
التي حتذر من افتراس اجليترات السامة ،حتذر ً
أيضا من
إن جناح السمكة املقلدة متعلق
افتراس سيراسيوم املقلدةَّ .
بوجود النموذج في بيئته احمليطة  ،وفي هذه احلالة ،أسماك
اجليترات السامة.
إذا لم يتوفر النموذج التعاوني للتمويه ،تقوم املفترسات
بافتراس سمكة سيراسيوم املقلدة دون أي تردد.
جيترات سامة

سؤال د9 -
اشرحوا ،ملاذا يتعلق جناح حياة السمكة
املقلدة بوجودها بالقرب من النموذج؟

!

דחקיין ומודל
سيراسيوم

من اجلدير باملعرفة

أحيانًا توجد وظيفة مهمة أخرى للتقليد ،ليس بالضرورة منع االفتراس ،مثالً :زهرة سحلب النحلة التي تقوم بتقليد النحلة،
وهذا التقليد يساعد النبتة على جذب النحل لتلقيح األزهار.

سحلب النحلة

حياة مشاركة (سمبيوزا)

إلى جانب العالقات املتبادلة التي ُوصفت حتى اآلن ،مثل :التنافس واالفتراس ،فهناك عالقات متبادلة أخرى في بيت التنمية،
وهي تعتمد على حياة املشاركة بني األنواع .االسم الذي أُعطي لهذه العالقات املتبادلة هو املشاركة (سمبيوزا) .
ففي هذه املشاركة ،توجد عالقة وطيدة بني الشريكني لفترة زمنية طويلة ،قد تكون أحيانًا طيلة احلياة كلها .يوجد في الطبيعة
أنواع مشاركة مختلفة ومتنوعة ،ونصنفها عاد ًة بحسب مدى املشاركة بني الشريكني ،وبحسب مدى الضرر الذي يحدث،
والفائدة التي يجنيها كل واحد منهما من هذه العالقة.
سنصف في البنود القادمة ثالثة أنواع من حياة املشاركة :التطفل ،التعايش والتكافل.
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 التطفل
تعتمد املشاركة من نوع تطفل على أن أحدهما متعلق باآلخر ،وهذا هو الطفيلي ،أما الكائن احلي اآلخر فهو العائل .يعيش
الطفيلي داخل العائل أو عليه ،وهو يتغذى منه ويستمتع من بيئة حياتية سهلة وفيها حماية.
فيما يلي مميزات العالقة بني املتطفل – العائل:
 .1الطفيلي يكون عاد ًة أصغر من العائل.
 .2عدد كبير من الطفيليات تعيش على ِحساب عائل واحد.
 .3يوجد عالقة خاصة وكبيرة بني الطفيلي والعائل ،وهذه العالقة تعتمد على
املالءمة الكبرى بني املبنى وبني أداء الشريكني.
أحيانًا يؤدي الطفيلي إلى موت العائل ،لذا ميكن اعتبار هذه العالقة على أنها عالقة
مفترس – فريسة.
أمثلة لطفيليات:
 .1طفيلي املالريا واإلنسان.
 .2فطريات تتطفل على نباتات ( مثل :البياض الدقيقي ،الصدأ في
النباتات الزراعية).
 .3نباتات تتطفل على نباتات أخرى (هدال ،عنب الب وعلقه).
 .4فيروسات (بكتيريوفاج) تتطفل على البكتيريا.
 .5بكتيريا وفيروسات تؤدي إلى أمراض عند اإلنسان ،النباتات
واحليوانات.

هدال على شجرة لوز

عنب الب

عفص (منو على عضو النبتة كرد فعل للعدوى
التي قام بها الطفيلي)

سؤال د 10 -
قارنوا بني التطفل واالفتراس .تطرقوا إلى عالقة اآلكل واملأكول في الهرم البيئي ،إلى اخلاصية وإلى نسبة
الكبر.

هالوك

تُثير ظاهرة التطفل أسئلة كثيرة مهمة ،ولقسم منها ال توجد إجابات حتى يومنا هذا .ينبع االهتمام الكبير بالتطفل ،ألنها ظاهرة
مهمة ج ًدا للزراعة وحلياة اإلنسان وصحته .فيما يلي بعض األسئلة:

·
·
·

كيف ميكن شرح تطور املالءمة اخلاصة بني الطفيلي والعائل أثناء النشوء واالرتقاء؟
ما هي األفضلية للطفيلي من املالءمة الكبرى بينه وبني العائل؟ هل يوجد لهذه املالءمة نقص ً
أيضا؟
في حاالت كثيرة ،ال يؤدي الطفيلي إلى موت العائل .ما هي األفضلية للطفيلي من ذلك؟

من وجهة نظر زراعية
يواجه املزارعون الطفيليات بواسطة طرق مكافحة مختلفة :كيميائية ،بيولوجية و مدمجة ،ومن خالل تطوير أصناف
ذات قدرة على الصمود أمام الطفيليات.

للم
ز يد ع ن

طرق مكافحة اآلفات الزراعية،
انظروا الفصل السابع.
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تطفل سلوكي – اجتماعي
مثال خاص للتطفل الذي يتم فيه استغالل كائن حي معني وإحلاقه بأضرار ،هو التطفل االجتماعي للوقواق .يضع الوقواق
بيضه في ُعش طير آخر ،وعندما يفقس البيض ،وتخرج أفراخ الوقواق ،فإنها تقوم بإبعاد بيض الطير العائل ،وهكذا يضطر
الطير اآلخر أن يعتني و ُينمي أفراخ الوقواق .تطفل الرقود على البيض ليست خاصة للوقواق ،بل هي موجودة عند أنواع أخرى.
وقد شوهدت بني أفراد من نفس النوع وبني أنواع مختلفة ً
أيضا .يوجد أنواع من الطيور التي تتبع سياسة مزدوجة ،فهي
ترقد على قسم من بيضها بذاتها ،والقسم اآلخر تضعه في أعشاش طيور غريبة بطريقة تطفلية.

وقواق

سؤال د 11 -
أ .ما هي موارد العائل التي يستغلها الوقواق؟
ب .اذكروا أفضليات السياسة املزدوجة :رقود ذاتي على البيض وتطفل الرقود.

 التعايش
هو شكل آخر حلياة املشاركة التي تكون ناجعة لكائن حي معني دون أن
تضر أو تفيد كائنًا حيًا آخر .مثال لهذه العالقة ،هي النباتات التي تنمو
على نباتات أخرى ،لكنها ال تتطفل عليها (نباتات جذورها في الهواء ).
النباتات التي جذورها في الهواء شائعة في الغابات ،وتتيح لها طريقة
حياتها اخلاصة أن حتصل على الضوء دون أن تنمو على التربة.
النباتات التي جذورها في الهواء ،هي ذاتية التغذية و ُتنْتِج املواد العضوية
من خالل عملية التركيب الضوئي .فبمساعدة جذور هوائية خاصة تقوم
بامتصاص املاء من الهواء الرطب املوجود من حولها ،ومتتص األمالح
من الغبار والتراب املتراكمني في شقوق قشرة الشجرة .قسم من
النباتات التي جذورها في الهواء ،يوجد لها أوراق حلمية تقوم بتخزين
املياه ،كما هو األمر عند النباتات الصحراوية.

نبتة جذورها
في الهواء

نباتات جذورها في الهواء (اكوادور)

سؤال د 12 -
على الرغم من أن العالقة املتبادلة بني نباتات جذورها في الهواء وبني الشجرة مع َّرفة على أنها تعايش ،هل ميكن
أن تتضرر الشجرة من هذه املشاركة؟ عللوا.

 التكافل
التكافل هو شكل آخر حلياة املشاركة التي يستفيد منها
طرفان .مثال معروف لكم ،هو األشنات املبنية من فطر
وطحلب أخضر (الرسمة د .)9 -يقوم الطحلب األخضر
بعملية التركيب الضوئي ،ويستفيد الفطر من نواجتها
ً
أيضا .أما الفطر ،فإنه يزود الطحلب ببيئة حياتية
محمية ،رطبة وغنية باألمالح.

الرسمة د  :9 -أشنات على شجرة مقطوعة
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!

من اجلدير باملعرفة

البكتيريا بحد ذاتها ،تُشكل غذا ًء بروتينيًا غنيًا للبقرة .فهي تستغل نواجت هضم البقرة لبناء بروتينات أجسامها .احليوانات
املجترة ،هي حلقة في سلسلة غذائية خاصة:
بقرة.
بكتيريا
نباتات

سؤال د 13 -
كيف يبدو هرم بيئي عددي يمُ ثِّل سلسلة غذائية موجودة في أمعاء حيوانات مجترة؟ ارسموا واشرحوا.

!

في السنوات األخيرة ،يزداد الوعي حول أهمية العالقة املتبادلة من نوع تكافل بني جذور النباتات والفطريات ،وهذه املشاركة
في احلياة نسميها ميكوريزا ( mycorrhizaوالتي معناها في اللغة الالتينيية = rrhiza :جذور و  = mycoفطر) .وهي
معروفة ً
أيضا عند شجرة الصنوبر التي تعيش حياة مشاركة مع الفطر ,وهي موجودة لدى معظم النباتات العشبية مبا في ذلك
البقوليات والنجيليات.
يدخل قسم من خيوط الفطر داخل اجلذور ،وميتد القسم اآلخر من اخليوط حول اجلذور ويك ِّون شبكة معقدة من اخليوط
(املسماة خيوط املغزل للفطر) .وتعمل هذه الشبكة على أنها استمرار للجذور وتقوم بامتصاص أمالح وماء عن ُبعد أكبر من
البُعد الذي تصله جذور النبتة والشعيرات املاصة .وهكذا يزيد الفطر من قدرة استيعاب اجلذور املاء واألمالح ،وباألساس
مركبات الفوسفور املتوافرة في التربة بكميات قليلة ،خاص ًَة في التربة احلامضية .أفضلية إضافية للنباتات من حياة املشاركة
مع الفطر ،هي حماية جذور النباتات من مسببات األمراض (مثل :البكتيريا وفطريات أخرى طفيلية).

وما هي الفائدة للفطر؟
الفائدة األساسية للفطر ،أن اجلذور تُشكل مصد ًرا متواصالً ومتواف ًرا ملركبات الكربون العضوية ،ولنواجت عملية التركيب
الضوئي التي َّ
مت نقلها من األوراق إلى اجلذور.

للم

ز يد ع ن

البكتيريا في درنات جذور
البقوليات ،انظروا الفصل السابع.
عالق

ة مب

وضوع

الكائنات احلية الدقيقة ،يوجد لها َدور مهم في عالقة التكافل كما سنالحظ ذلك في األمثلة اآلتية:
طحالب ومرجان :املرجان الذي يعيش في الشعيبات ،هو حيوان ثابت املكان .وهو يحصل على غذائه بطريقتني :التجميع من
املاء واستغالل نواجت عملية التركيب الضوئي التي ُتنْتِجها طحالب أُحادية اخللية املسماة زيؤوكسنتلة والتي تعيش داخل
املرجان.
البكتيريا في درنات جذور نباتات البقوليات :تستطيع هذه البكتيريا أن تثبت النيتروجني احلر من الهواء إلى مركبات
متوافرة الستعمال النبتة .يستفيد النبات من مركبات النيتروجني ،وهو يز ِّود البكتيريا مبركبات كربون عضوية وببيئة حياتية
مناسبة لنموها.
البكتيريا التي تعيش في اجلهاز الهضمي لإلنسان :األمعاء هي بيئة حياتية غنية بالغذاء وبالرطوبة ،وذات درجة حرارة
ثابتة وجيدة تساعد البكتيريا على النمو السريعُ .تنْتِج البكتيريا فيتامينات مختلفة (من مجموعة  ،)Bوهذه الفيتامينات ال
يستطيع اإلنسان أن ُينْتِجها بذاته ،وهكذا يستفيد اإلنسان من هذه املشاركة.
بكتيريا في اجلهاز الهضمي للحيوانات املجترة :تقوم هذه البكتيريا بهضم السيلولوز الذي كميته كبيرة ج ًدا في غذاء
احليوانات اآلكلة األعشاب ،لكنها ال تستطيع أن تهضمه ،فهذه البكتيريا تستفيد من بيئة حياتية جيدة تزودها مبواد خام
لتغذيتها ،كما هو األمر عند البكتيريا التي تعيش في أمعاء اإلنسان.

بيولوجيا اإلنسان :ال يستطيع
اإلنسان ً
أيضا أن يهضم السيلولوز
وهو ُيفرز في البراز.
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مثال آخر للتكافل ،هو العالقة املتبادلة بني األزهار وملقحاتها.
األزهار تز ِّود احلشرات والعصافير التي تزورها بالرحيق .وتقوم
امللقحات بتزويد خدمات التلقيح ،فهي تقوم بنقل حبيبات اللقاح من
زهرة إلى أخرى وتساعد في التلقيح املتبادل (الرسمة د .)10 -

من وجهة نظر زراعية

الرسمة د  :10-حشرة تلقح زهرة

توجد قيمة اقتصادية زراعية خلدمات التلقيح .فبدونها ال يتم
احلصول على ثمار في أشجار الفواكه وفي املزروعات احلقلية ،كما
ال يتم إنتاج العسل في املنحلة.
في قسم من أنواع األشجار (التفاح ،اللوز ،احلمضيات ،األفوكادو) ،ال يتم فيها تلقيح ذاتي ،وإنتاج الثمار مشروط بتلقيح
خلطي.
لذا نغرس أشجا ًرا من أصناف مختلفة في احلقول والكروم .ونضع فيها بيوت نحل ،لكي تقوم بنقل حبيبات اللقاح من زهرة
إلى أخرى ومن صنف إلى آخر .في الواليات املتحدة ،ق َّدر اقتصاديون قيمة خدمات التلقيح مببلغ مقداره  400مليون دوالر
في السنة.

ثمار تنشرها حيوانات

تطورت العالقة املتبادلة بني األزهار وامللقحات خالل النشوء واالرتقاء ،وقد رافقها تطور مالءمات خاصة بني مبنى الزهرة
ولونها وبني مبنى وصفات امللقحات .أمثلة :التشابه بني مبنى زهرة سحلبة النحلة وبني النحلة (صفحة  ،)112تنجذب اخلنافس
بالذات إلى اللون األحمر في أزهار شقائق النعمان ،البرقوق واخلشخاش ،ومن خالل زيارتها لهذه األزهار تقوم بتلقيحها،
وهذا يعني أن املالءمة في مبنى الزهرة هي التي حتدد دخول ملقحات خاصة (األزهار ذات األنابيب الطويلة التي رحيقها
موجود في عمق األنبوب تكون مالئمة فقط مللقحات ذات منقار طويل ،مثال على ذلك ،طير ال ُكمير ونبتةالهيبسكوس).

سؤال د 14 -
أ .تلتصق الثمار والبذور بفراء احليوانات ويتم نشرها إلى أماكن بعيدة .ما هو نوع العالقة املتبادلة في هذه
الظاهرة؟
ب .يوجد أنواع من البذور التي تنبت فقط بعد أن متر الثمرة ( التي حتتوي البذرة) في اجلهاز الهضمي للطيور
والزواحف التي أكلتها .ما هو نوع العالقة املتبادلة التي يتم التعبير عنها في هذه املالءمة؟

من وجهة نظر زراعية
هناك من يعتبر الطرق الزراعية التي يستعملها اإلنسان على أنها عالقة متبادلة من نوع تكافل بني املزارع ومزروعاته .فاإلنسان
ُيتيح للنباتات أو احليوانات أن تنمو في مزرعته في ظروف جيدة ودون تنافس .وهو يستفيد من احملاصيل .وميكن ً
أيضا أن
نعتبر بيوت النحل التي يضعها في الكروم على أنها عالقة متبادلة  -من نوع تكافل  -بني املزارع والنحل.

!

من اجلدير باملعرفة :النمل املزارع

عندما يزور املتنزهون غابات املطر في جنوب أميركا ،فإنهم يشاهدون أحيانًا منظ ًرا فري ًدا من نوعه :يشاهدون قافلة من ِقطع
األوراق التي تسير الواحدة خلف األخرى .عندما نقترب من هذا املنظر ،فإننا نشاهد منلة لونها بني – أحمر حتمل في فمها
قطعة ورقة ،وجميع النمل يسير بخط واحد متج ًها نحو عشه حتت األرض .ألول وهلة ،نفكر أن هذه األوراق تُستخدم كغذاء
لعشيرة النمل ونسلها التي تعيش في العش .لكن اتضح أن هذا النمل ال يستطيع هضم السيلولوز والشرح لذلك معقد .وهذا
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النوع من النمل ( )leafcutter antsهو مزارع مفيد وناجع.
يقوم هذا النمل بطحن ِقطع الورق إلى ِقطع صغيرة ج ًدا داخل العش ،وينمي عليها فط ًرا ،لكي
يتغذى عليه .نوع العالقة املتبادلة بني النمل والفطريات ،هو من نوع تكافل .يقوم النمل بتزويد
الفطر بالغذاء (الورق) ،وببيئة محيطة تخلو من متنافسني (خميرة ،وفطريات أخرى) ومن
كائنات حية ضارة (البكتيريا).
تقوم الفطريات بهضم األوراق وتتغذى عليها ،والفطريات ذاتها تُشكل غذا ًء للنمل .تُشير أبحاث
إضافية أنه أثناء حتليل األوراق ،يتم إبطال مفعول املواد السامة (املوجودة في األوراق والتي
تُستخدم كوسيلة حماية ضد آكالت النباتات) وتنطلق إلى البيئة احمليطة أمالح ضرورية للنمل.
العالقة املتبادلة بني النمل والفطريات ،هي قصة جناح .في نظام زراعي كهذا ،ميكن أن تكون
مليون منلة ،وقد يصل عمق العش إلى حوالي  6أمتار .وهذا العش ،يؤثر بشكل إيجابي وسلبي
على البيئة التي حتيطه.
التأثير اإليجابي :إثراء التربة مبواد عضوية (بقايا أوراق ،فطريات ومنل) .تأثير سلبي :إيذاء
األوراق (يقوم النمل بقص  17 % - 12 %من أوراق غابة املطر) ،ويحدث تغ ُّير في بنية التربة بسبب األعشاش .ويؤدي النمل
املزارع إلى أضرار خارج الغابة ،مثالً :املزروعات األخرى التي يقوم بتنميتها اإلنسان املزارع.

سؤال د 15 -
ما هي السلسلة الغذائية التي يشترك فيها النمل والفطريات؟

!
1

منلة احلصاد ،هي كائن حي زراعي ،فالعالقة املتبادلة بينها وبني نبتة اخلرفيش تدل
على ذلك .تتغذى منلة احلصاد باألساس على البذور والثمار التي جتمعها من أماكن
بعيدة وتخزنها في عشها .وهي تأخذ اجلزء املوجود في طرف بذور اخلرفيش ،والذي
يحتوي على دهنيات مغذية ،وترمي اجلزء اآلخر إلى خارج العش (تزرع) ،دون أن
متس بقدرته على إنبات البذرة.
تنبت وتنمو نباتات اخلرفيش بعد هطول املطر ،وهي تنمو
2
حول أعشاش النمل ،وتكون كبيرة بشكل ملحوظ ،مما
ُيشير ذلك إلى أنها تنمو في تربة خصبة فيها تهوية وغنية
مبركبات النيترات ومبركبات الفوسفور والبوتاسيوم
مت حتليلها.
التي مصدرها من بقايا املواد العضوية التي َّ
التركيز الكبير لنباتات اخلرفيش حول العش ،يقوم بتزويد
النمل مبحصول بذوره غنية بالقسم الذي يحتوي على
دهنيات مغذية لتغذية النمل احلديث السن ،وإضاف ًة إلى
ذلك ،تُظلل األوراق الواسعة لنبتة اخلرفيش على العش في
األيام احلارة .تبرز من بعيد جتمعات نباتات اخلرفيش التي
 .1مجموعات من نباتاخلرفيش في احلقل
تنمو حول أعشاش النمل ،ومن خاللها ميكن متييز ومعرفة
ُ .2عش منل وحوله نبتة اخلرفيش
أماكن األعشاش.
 .3زهرة اخلرفيش
3

النمل املزارع
(كوستريكا)
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تلخيص :مميزات العالقات املتبادلة
يعرض اجلدول د  4 -العالقات املتبادلة األساسية وتأثيرها على الشريكني .يشمل اجلدول أنواع املشاركة املختلفة واالفتراس
والتنافس.
جدول د  :4 -جدول ُيلخص العالقات املتبادلة
التنافس

االفتراس

تنافس استغالل

تنافس تشويش
(مثالً :التضاد احليوي)

شريك أ

-

+

+

شريك ب

-

-

-

دليل + :يستفيد

 -يتضرر

0

حياة مشاركة
تطفل

تعايش

تكافل

+

+

+

-

0

+

ال يتضرر وال يستفيد

هناك من يصف العالقات املتبادلة على أنها متتالية وليست كوحدات منفردة .على طول هذا التسلسل ،ميكن أن نالحظ جميع
األوضاع الوسطية ،ابتدا ًء من أفضلية واضحة ألحد الشريكني وحتى اإليذاء الصعب ألحد الشريكني وأفضلية لآلخر.
في البند الذي يبحث االفتراس (صفحة  ،)108عرضنا وجهة النظر التالية :االفتراس يضر بالفريسة ،لكن إلى جانب هذا الضرر،
إن إفراز مواد للبيئة احمليطة يشوش على الكائنات
توجد أفضليات للعشيرة .وميكن قول أشياء شبيهة في حالة التضاد احليويَّ :
احلية األخرى ،لكن هنالك ثمن لصرف الطاقة املتعلقة بإنتاج هذه املواد ،وهو التشويش الذي قد يكون ً
أيضا على النبات الذي
يفرز بذاته هذه املواد ،وهكذا مينع من إنبات بذوره.

!

من اجلدير باملعرفة  :الفيكوس اخلانق ( :)Strangler figنباتات جذورها في الهواء تتحول إلى طفيلي
الضوء هو أحد العوامل التي حتدد عمق غابة املطر االستوائية .النباتات املتسلقة والنباتات التي جذورها
في الهواء مالئمة لهذا الوضع ،وهي تنمو على أشجار أخرى ،وهكذا تتعرض للضوء دون أن تضر
(بشكل كبير) األشجار التي تستعملها ﻜ ساللمللوصول إلى الضوء .وقد وصفنا هذه العالقة
املتبادلة على أنها تعايش.
تتصرف أنواع نباتات شجرة الفيكوس (وهي نباتات من عائلة التني) بشكل عدواني .ففي بداية حياتها
تتصرف ﻜ النباتات التي جذورها في الهواء  .تبدأ الشجرة حياتها كبذرة تنبت على الغصون
العالية للشجرة .كيف تصل البذرة إلى قمة الشجرة؟ ترغب الطيور والثدييات (فيما ذلك القردة) ثمار
الفيكوس ،وبعد أن تأكل الثمار ،تقوم بإفراز البذرة (دون أن ميسها أذى) املوجودة في البراز على
غصون الشجرة .اإلنبات على غصون الشجرة ال يضمن احلياة ملدة طويلة ،ولكي تستطيع البادرة أن
تنمو وتصبح شجرة ،فهي بحاجة إلى ماء وأمالح من التربة.
تقوم البادرة بإنبات جذور طويلة تصل إلى التربة ،حيث تتطور هناك وتتنافس مع جذور الشجرة
إن التزويد املستمر والكبير باملاء واألمالح والتعرض لضوء الشمس في قمة الشجرة،
التي نبتت عليهاَّ .
تؤدي جميعها إلى أن الشجرة املضيفة ال تستطيع النمو وهي تختنق ومتوت من النقص في املوارد.
العملية بطيئة وتستمر سنوات .وفي نهاية األمر ،تبقى شبكة جذور الفيكوس التي تحُ يط فرا ًغا خاليًا

الرسمة د  :11فيكوس خانق :الشجرة التي تطور

عليها الفيكوس

(الرسمة د .)11 -

!

الفصل الرابع :العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية

119

د .3عوامل تؤثر على كبر العشيرة
يركز بحث علم البيئة على بحث األسئلة املتعلقة بالعوامل التي تؤثر على كبر العشائر .بودنا تذكيركم أن العشيرة ،هي مجموعة
من األفراد من نوع معني تعيش في منطقة معينة ،وفي زمن معني .تعيش في بيوت التنمية مجتمعات لسنوات طويلة دون أن
فإن كبر أو تعداد العشيرة ال يبقى ثابتًا ،بل يتغيَّر بشكل مستمر .يوجد تعقيد في
يحدث فيها تغ ُّير جذري .وعلى الرغم من ذلكَّ ،
مبنى وعمليات بيت التنمية ،لذا يصعب على املشاهد الباحث أن يالحظ تغ ُّيرات في عشيرة معينة ،إال إذا حدثت كارثة طبيعية
(مرض ،حريق وما شابه) أدت إلى انقراض عشيرة كاملة .من الصعب أن نالحظ تغ ُّيرات صغيرة حتدث في كبر العشيرة ،إال
إذا قمنا مبشاهدات دقيقة ومتابعة طويلة األمد ،وعندئ ٍذ ميكن أن نشير إلى هذه التغ ُّيرات .ال نستطيع في كل حالة ،أن نقترح
شرحا لهذه التغ ُّيرات.
ً

ُيشير التم ُّعن من حولنا في الطبيعة إلى أن كبر العشيرة يتغيَّر مع الوقت وفي احليز .مثال
على ذلك ،عشيرة الغزالن في هضبة اجلوالن :ففي سنة  ،1983كان تعداد هذه العشيرة
حوالي  5،000فرد ،وفي سنة  2005أصبح تعدادها أقل من  200فرد .ينبع االنخفاض
احلاد والكبير في كبر العشيرة من الصيد ،انتشار األمراض ومن تكاثر احليوانات املفترسة،
مثل :الذئاب وابن آوى .مثال إضافي معروف لسكان القدس :في السنوات األخيرة ،ازداد
تعداد الغربان الرمادية في جميع أنحاء املدينة .هذه األمثلة التي توجد فيها تقلبات حادة في
تعداد العشائر تكون بارزة للعيان باألساس عند النباتات أو احليوانات التي تتأثر بشكل كبير
ج ًدا من تدخُّ ل اإلنسان .لكن دون تدخُّ ل اإلنسان ً
أيضا ،استطاع علماء بحث البيئة أن يشاهدوا
تغ ُّيرات في تعداد العشائر (الرسمة د .)12 -
غراب رمادي

28
24
20

12

عدد األفراد

16

8
4
4

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1979
1980
الزمن (باألشهر ابتدا ًء من شهر يناير )1979

3

1 2

الرسمة د  :12 -تغ ُّيرات في تعداد عشيرة جربيل الشاطئ (ثدي من القوارض) في مركز البالد
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في كل حلظة معطاة ،تعداد أو كبر العشيرة هو نتيجة لنشاط عوامل كثيرة ،وهذه العوامل ميكن تصنيفها إلى املجموعات اآلتية
(الرسمة د :)13 -
عوامل (مميزات) العشيرة :نسبة والدة وموت األفراد ،التنافس بني األفراد (تنافس داخل النوع) ،عالقات تعاون ومساعدة
بني األفراد (في احلماية وفي احلصول على الغذاء) ،الهجرة من املنطقة وإليها.
عوامل ال أحيائية في البيئة احمليطة :ظروف املناخ (قحط ،فيضانات ،حريق ،تغ ُّيرات متطرفة في درجة احلرارة) ،توافر
موارد ال أحيائية (ماء ،أمالح ،ضوء وأكسجني) ،تلوث (معادن ،ملح ،نفط ومواد كيميائية ملكافحة اآلفات الزراعية).
عوامل أحيائية في البيئة احمليطة :توافر غذاء ،عالقات متبادلة وعالقات تعاون إيجابية (تكافل) وسلبية (تطفل ومسببات
أمراض ،افتراس وتنافس من قبل أنواع أخرى)

·
·
·

مفترسات وطفيليات

موت طبيعي
والدة :إضافة أفراد جدد

مميزات العشيرة

تعداد العشيرة في املنطقة
في زمن معني

غذاء

هجرة إلى املنطقة
ومنها
عالقات متبادلة داخل العشيرة :تعاون
ومساعدة (للحصول على غذاء،
وللحماية) وتنافس داخل النوع

عوامل أحيائية

متنافسون

عوامل ال أحيائية :مناخ (درجة حرارة
ورواسب /ماء) ،ضوء ،أكسجني،
أمالح ،أماكن اختباء وتعشيش،
ملوثات

الرسمة د  :13 -العوامل التي تؤثر على كبر العشيرة

العوامل املذكورة في الرسمة د  ،13 -قد تؤثر على العشيرة باجتاهات مضادة ،فهناك عوامل تساهم في زيادة تعداد العشيرة
مثل :الوالدة ،الهجرة من منطقة أخرى وازدياد توافر الغذاء .وهناك عوامل تؤثر على تقليل تعداد األفراد في العشيرة ،مثل:
القحط ،انتشار طفيليات أو مسببات أمراض وارتفاع تعداد عشيرة املفترسات ،أو وصول متنافسني من منطقة أخرى.

توسع :عوامل متعلقة بالكثافة وتأثيرها على تعداد العشيرة

يصبح موضوع كبر العشيرة أكثر تعقي ًدا عندما نفحص تأثير كثافة العشيرة (عدد األفراد على وحدة مساحة) على
مدى تأثير عامل معني ،مثالً :يزداد التنافس بني األفراد داخل العشيرة (باألساس تنافس استغالل) عندما يزداد عدد
األفراد على وحدة مساحة ،وهذا يعني أن الكثافة ازدادت ،لذا نَصف تأثيرها كأنه متعلق بالكثافة .كذلك األمر بالنسبة
لألمراض والطفيليات التي يتم نقلها بني أفراد العشيرة .وليس األمر كذلك ،عندما يكون العامل املؤثر حريقًا أو قح ًطا.
ففي هذه احلالة ،االحتمال أن يصاب فرد في العشيرة بأذى ليس متعلقًا بكثافة العشيرة أثناء حدوث الكارثة ،لذا هذا
العامل غير متعلق بالكثافة.
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وفي الظروف املثالية ،ال ميكن أن يكبر تعداد أفراد العشيرة إلى ما ال نهاية .وهذا هو أحد أسباب اخلوف من الزيادة املستمرة
في تعداد السكان على الكرة األرضية.

في أي ظروف يتوقف ازدياد تعداد العشيرة ويصبح عدد األفراد ثاب ًتا؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،يجب أن نفحص املوارد التي حتتاجها العشيرة ،لكي
إن عدد األفراد األكبر
تكبر .كل مورد ،قد يكون العامل احملدد لتعداد العشيرةَّ .
للنوع الذي يستطيع احلياة في بيت التنمية نس ّميه قدرة حتمل بيت التنمية لهذا
النوع .يصف الرسم التخطيطي د  14 -العالقة بني املصطلحات.

تعداد العشيرة
يتم حتديده من قبل
عوامل أحيائية

عوامل ال أحيائية
كل واحد منها ،ميكن أن يكون

الرسمة د  :14 -العالقة بني املصطلحات :كبر
العشيرة ،عامل محدد وقدرة التحمل

حتدد م ًعا
قدرة حتمل بيت التنمية

عامل محدد

من وجهة نظر زراعية :املكافحة البيولوجية لعشيرة العكبر في غور بيسان
منذ سنوات طويلة ،يعاني املزارعون في غور بيسان من العكبر الذي يهاجم محاصيلهم.
تُشير املتابعة التي أُجريت عدة سنوات ،والتي بدأت في بداية القرن العشرين ،إلى أن عشيرة العكبر تزداد كل عدة سنوات مرة
واحدةً ،وعندئ ٍذ تكون أضرارها عالية بشكل خاص .ولكي يقلل املزارعون من هذه األضرار ،فقد قاموا بنثر مواد سامة في احلقل
للتخلص من العكبر .لكن تسمم العكبر أدى في أعقابه إلى تسمم الطيور التي تتغذى عليها ،مثل :العويسق والباشق ،وإلى تسمم
ثدييات لم تؤ ِذ احملاصيل الزراعية .وإيذاء املفترسات ،قد يؤدي إلى ازدياد تعداد عشيرة العكبر.
ملواجهة هذه املشكلة في سنوات الثمانينيات من القرن العشرين ،بدأ املزارعون يضعون صناديق تعشيش لطير البومة في
إن ازدياد تعداد عشيرة البومة التي تتغذى باألساس على العكبر ،أدى إلى انخفاض كبير ج ًدا
احلقول الزراعية ،في غور بيسانَّ .
في األضرار الزراعية ،دون أن يؤذي احليوانات األخرى غير الضارة.
يعرض اجلدول د  5 -تسلسل األحداث ومعناها البيئي.
جدول د  :5 -تسلسل أحداث املكافحة البيولوجية من خالل البومة
املعنى البيئي

احلدث
 .1إنتاج مساحات زراعية

تزيد كثرة الغذاء من قدرة حتمل العكبر

 .2تكاثر العكبر

تنافس على الغذاء بني العكبر واملزارع

 .3مكافحة كيميائية

إيذاء عشائر الطيور اجلارحة لدرجة انقراضها تقريبًا

 .4وضع صناديق تعشيش للبومة

ازدياد قدرة حتمل البومة

 .5مكافحة بيولوجية

البومة تفترس العكبر وتقلل تعدادها

صندوق تعشيش للبومة (بحيرة احلولة الصغيرة)

سؤال د 16 -
اقترحوا فرضيات :ماذا سيحدث في حقول غور بيسان بعد سنوات كثيرة؟

علم البيئة
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زي د ع ن

انقراض األنواع ،استغالل زائد
لألسماك ،انظروا الفصل السادس

للم

زي د ع ن

دورة املزروعات ،استعمال
املكافحة البيولوجية ومواد
مكافحة مختلفة بالتناوب ،انظروا
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دُّ .4
تدخل اإلنسان في العالقة املتبادلة في الطبيعة

توجد لإلنسان وظيفة مركزية ،وليس بالضرورة إيجابية في العالقة املتبادلة في الطبيعة .يؤدي اإلنسان إلى انقراض أنواع
مختلفة يتغذى عليها (باألساس أسماك) ،وإلى انقراض أنواع كثيرة أخرى تُستخدم ألهداف مختلفة ،مثل :الطلب على زيت
احليتان ،قرن الكركدان ،عاج الفيل ،فراء ثدييات كبيرة ،وأشجار عالية اجلودة لبناء أثاث.
تؤدي هذه االستعماالت إلى انقراض تدريجي في هذه األنواع .وقد ُبذلت جهود في
السنوات األخيرة لتقليص اإليذاء بهذه الكائنات احلية.

إن استعمال مبيدات اآلفات الزراعية ،هو مثال إضافي لتدخل اإلنسان في البيئة احمليطة
َّ
الطبيعية .يستعمل املزارعون هذه املواد ،لكي يحموا مزروعاتهم ،لكن إلى جانب هذه الفائدة
الكبيرة ،يوجد أضرار ً
أيضا .إصابة أحد مكونات الشبكة الغذائية ،تؤذي العالقات املتبادلة
الفتة ضد اصطياد وحيد القرن
الطبيعية ،وقد تكون نتائجها سيئة ج ًدا.
في إفريقيا
استعمال املواد الكيميائية كمبيدات لآلفات الزراعية واألعشاب ،يكمن في طياته أخطار
إضافية .قد تكون عدة أفراد ذوات قدرة على مقاومة وصمود أمام هذه املواد ،ومع مرور الوقت يزداد تكاثرها وتعدادها
وتصبح هي الشائعة في العشيرة .وفي نهاية األمر ،تتطور عشيرة ذات قدرة على مقاومة املادة الكيميائية ،وتصبح هذه املادة
غير ناجعة .لكي نقلل من هذا اخلطر ،نوصي باستعمال مبيدات أعشاب متنوعة في السنوات املختلفة ،وهذا يعني ،في كل سنة
نستعمل مبيد أعشاب آخر ،بحيث تختلف آلية نشاطه عن آلية املبيدات األخرى .واستعمال طريقة دورة املزروعات ،تقلل ً
أيضا
من أخطار تطور املقاومة والصمود عند الكائنات احلية.

مفترسا أو متط ّفالً يعيش على الكائن احلي الضار.
البديل ملواد اإلبادة الكيميائية هو املكافحة البيولوجية التي نستعمل فيها
ً
في املكافحة البيولوجية ،يتدخل املزارع بالعالقة املتبادلة من خالل إدخال كائن حي لم يكن من قبل في النظام ،أو يؤدي إلى
ازدياد عشيرته بطريقة اصطناعية.
مثال للمكافحة البيولوجية ،هو التجربة التي أُجريت في البالد ملكافحة البعوض من خالل إضافة أسماك اجلمبوزيا إلى بيوت
تنمية البعوض ،كما هو موصوف في املقال اآلتي.
مكافحة البعوض بواسطة أسماك اجلمبوزيا (قطعة من مقال)
تأليف :جيال شنيدر من :הביוספירה כ"א (.)1992( 18-16 ،)12
منذ سنة  ،1924تُستعمل أسماك اجلمبوزيا ملكافحة البعوض في البالد .هذه سمكة صغيرة ،يصل طولها األكبر إلى
 7سم تقريبًا .تقوم األنثى بعملية التوالد خالل أشهر الصيف ،مرة واحدة كل  3أسابيع ،وهي تلد حوالي  50سمكة
صغيرة في كل مرة .تبحث األسماك عن غذائها املوجود على السطح اخلارجي للماء ،وعن يرقات البعوض التي تشكل
فريسة سهلة لهم.
بعد العواصف الشديدة التي حدثت في شتاء ُ ،92/91وزعت  15،000سمكة من أسماك اجلمبوزيا على مجمعات املياه.
وقد استمرت متابعة ورصد تطور البعوض حتى جفاف املجمعات املائية املوسمية ،وتُشير املكتشفات إلى أ َنّه لم تتطور
بؤر رقد للبعوض في املكان الذي كانت فيه أسماك اجلمبوزيا.
أما في البرك التي لم جتف ،فقد استمرت عشيرة اجلمبوزيا في العيش أثناء فصل الصيف ،وفي قسم منها ،عاشت
األسماك عدة سنوات متتالية.
إن استعمال أسماك اجلمبوزيا ملكافحة البعوض ،قد يكون بديالً لتجفيف مجمعات املاء بواسطة أعمال احلفر التي تُكلف
َّ
مبالغ طائلة .واتضح أن استعمال أسماك اجلمبوزيا ملنع تكاثر البعوض أرخص بكثير من طرق بديلة أخرى ،مثالً:
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املعاجلة املسبقة ،من خالل استعمال مواد كيميائية للمكافحة ،والتي يجب استعمالها كل عشرة أيام ملدة شهرين ،والتي
تكلفتها أعلى من تكاليف اقتناء أسماك اجلمبوزيا وتوزيعها على مجمعات املياه .إضاف ًة إلى التوفير في النقود ،فإننا
مننع من تلوث املياه اجلوفية مبواد املكافحة .وفي اآلوانة األخيرة ،اكتُشفت مقاومة عند البعوض ملواد كيميائية معينة.
املكافحة البيولوجية توفر علينا استعمال املكافحة الكيميائية ،وتساعد في احلفاظ على النظام البيولوجي ،من خالل إيذاء
يرقات البعوض فقط.

سؤال د 17 -
ُذكر في القطعة أن البعوض ط َّور مقاومة للمواد الكيميائية .هل ميكن أن حتدث عملية شبيهة خالل املكافحة
البيولوجية؟ اشرحوا.

!

من اجلدير باملعرفة :وأنتم ً
أيضا تستطيعون مواجهة مشكلة البعوض

توصي وزارة حماية البيئة احمليطة ووزارة الصحة أصحاب البرك التي أُعدت للمنظر أن ُيدخلوا إلى هذه البرك أسماك اجلمبوزيا
التي تفترس البعوض ،وهكذا نُقلص من تكاثر البعوض.

!

 تلخيص الفصل
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

الكائنات احلية التي تعيش م ًعا في بيت تنمية واحد ،تتقاسم املوارد املوجودة فيه ،وتُقيم بينها عالقات متبادلة من أنواع
مختلفة :تنافس ،افتراس وحياة مشاركة.
تستهلك جميع أفراد العشيرة موارد متماثلة ،مثل :الغذاء ،أماكن اختباء ،التزاوج وغير ذلك .عندما تكون املوارد عامالً
محد ًدا ،فإن أفراد العشيرة تتنافس بني بعضها.
ميكن أن يتم التنافس بطريقتني:
(أ) تنافس استغالل – عندما يقوم أفراد من عشيرة معينة ،أو أحد األنواع باستغالل قسم كبير من املورد احملدد ولآلخرين
ال يبقى من املورد ما يكفي.
(ب) تنافس تشويش  -عندما يقوم بعض أفراد عشيرة معينة ،أو أحد األنواع بالتشويش على اآلخرين من الوصول إلى
املورد املهم لهم.
احلفاظ على منطقة النفوذ (السيطرة) وعلى التنظيم التسلسلي الطبقي ،هما ظاهرتان من تنافس التشويش ،نتيجتهما
يتقلص التنافس داخل العشيرة (بشكل مؤقت فقط!).
التنافس بني أنواع العشائر املختلفة ،قد يؤدي إلى انقراض (أو إبعاد) نوع واحد.
االفتراس هو ظاهرة شائعة في شبكات الغذاء في الطبيعة .يوجد للكائنات احلية مالءمات مختلفة ومتنوعة تساعدهم
على الهروب من الفريسة ،أو تُقلص من خطورتها.
سة بشكل دوري :ازدياد عشيرة املفترسني ،يقلل من عشيرة
سة والعشائر املفت َر َ
يتغيَّر كبر أو تعداد العشائر املفت ِر َ
ِ
سة ،فإن هذه العشيرة تقل ً
أيضا.
الفريسة ،وفي أعقاب نقص الغذاء لألفراد املفتر َ
التطفل ،التكافل والتعايش ،هي أشكال من حياة املشاركة بني األنواع .تختلف أنواع املشاركة عن بعضها مبدى الضرر
أو الفائدة التي حتدث للشريكني.

علم البيئة
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 .9يتدخل اإلنسان في العالقة املتبادلة املوجودة في الطبيعة بطرق مختلفة :مكافحة كيميائية ،مكافحة بيولوجية والصيد
على أنواعه.
 .10يتأثر تعداد العشيرة في الطبيعة من عوامل كثيرة تؤثر على العشيرة في نفس الوقت ،مثل :مميزات العشيرة ،عوامل
البيئة احمليطة كالعوامل الال أحيائية والعوامل األحيائية .عوامل البيئة احمليطة (الال أحيائية واألحيائية) ،قد تكون عوامل
تحُ دد تعداد العشيرة ،وهي التي تحُ دد قدرة حتمل بيت التنمية لنوع معني.

 مصطلحات مهمة
التضاد احليوي
نبات جذوره في الهواء
انتخاب طبيعي
تعداد أو كبر العشيرة
ك َّوة بيئية
عامل محدد
تنافس إبعاد
مكافحة بيولوجية
تكافل
الدفاع عن منطقة النفوذ
تقليد
حياة (عالقات) مشاركة
تطفل

تطفل اجتماعي – سلوكي
افتراس (مفترس فريسة)
افتراس اختياري
عالقات متبادلة
قدرة التحمل
امليكوريزا
مورد
تكافل
عائل
تعايش
تنافس (استغالل ،تشويش)
تنافس بني أفراد العشيرة
تنافس بني العشائر

الفصل اخلامس
ُّ
تغيرات وثبات
في بيت التنمية
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الفصل اخلامس :تغ ُّيرات وثبات في بيت التنمية

ﻫ .1تغ ُّيرات في بيت التنمية

حتدث تغ ُّيرات كثيرة ومستمرة في بيت التنمية :تنمو وتكبر الكائنات احلية وتهرم ،ميوت قسم منها أو يتم افتراسها وتولد
كائنات حية جديدة وحتتل مكانها ،تنبت البذور وتتطور إلى أعشاب ،أو جنبات (شجيرات) ،أو أشجار .تهاجر بعض األفراد إلى
بيت التنمية وتهاجر أفراد أخرى منه ،تنتقل الطاقة واملواد الغذائية من فرد إلى آخر في املجتمع وتتحلل في التربة بقايا املواد
العضوية إلى مواد غير عضوية .إذا نظرنا إلى بيت التنمية بشكل سطحي ،فمن الصعب أن نالحظ هذه التغ ُّيرات يوميًا .ومن
السهل أن منيِّز التغ ُّيرات األخرى كالتي حتدث في كل سنة أثناء تغ ُّير املواسم.

سؤال ﻫ 1 -

أعطوا مثالني لتغ ُّيرين موسميني يحدثان في مجتمع ،في بيت تنمية يقع بالقرب من منطقة سكناكم.

منظر في الصيف والشتاء (تل اجلزر)

حتدث أحيانًا كوارث طبيعية ،مثل :انفجار بركان ،حريق أو فيضان ،وهذه
الكوارث تُغيِّر منظر بيت التنمية بشكل جذري .وتدخُّ ل اإلنسان املتزايد
في الطبيعة ،يؤثر على بيت التنمية وعلى األنظمة البيئية ويغيِّرها .بعد هذا

التشويش ،مير بيت التنمية في عملية طويلة تستمر عشرات السنني وأحيانًا
مئات السنني ،حيث تتغيَّر جميع مميزات بيت التنمية :العوامل األحيائية
والعوامل الال أحيائية.
تتغيَّر مكونات مجتمع الكائنات احلية التي تعيش في بيت التنمية بشكل
تدريجي ،ويتطور فيه مجتمع جديد.
في مرحلة معينة ،يكون نوع معني شائع في بيت التنمية ،وفي مرحلة أخرى،
جند في نفس بيت التنمية أنوا ًعا أخرى لم تكن موجودة فيه بتاتًا .وهذا يعني
أن مكونات املجتمع تتغيَّر مع الوقت.
غابة تتجدد بعد حدوث حريق .ص ِّورت بعد سنة من حدوث احلريق (اجلليل
األعلى)

علم البيئة
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التعاقب
إن عملية تغيُّر املجتمع في بيت التنمية نس ّميها تعاقب .نالحظ أحيانًا حدوث تبديل املجتمعات بترتيب معني في مساحات أرض
َّ
مت فيها التشويش ،جند أوالً نباتات
مت فيها تشويش (جرف ،حريق ،تعرض لكارثة معينة) أثناء التعاقب .في هذه املساحات التي َّ
َّ

حولية ذات قدرة عالية على االنتشار (ينتشر عدد كبير ج ًدا من البذور بواسطة رياح أو حيوانات) وهي حتتاج إلى ضوء لكي
تتم عملية إنبات البذور .وبعد مرور مدة من الزمن ،تتمركز في هذه املساحات نباتات معمرة كاجلنبات واألشجار .ظروف الظل
التي ُتنْتِجها اجلنبات على سطح التربة ،متنع من إنبات بذور بعض النباتات احلولية ،وتتطور بشكل تدريجي األشجار والنباتات
املتسلقة التي تنمو إلى أعلى.
مع حدوث هذه التغ ُّيرات ،تتم تغ ُّيرات تدريجية بتنوع احليوانات في بيت التنمية وذلك بحسب تنوع املواد الغذائية وأماكن
التعشيش واالختباء املتوافرة في كل حلظة .في بيت تنمية جديد لم تكن فيه من قبل عشائر كائنات حية ،حتدث فيه تغ ُّيرات
شبيهة لتلك التي حتدث بعد كارثة طبيعية في بيت التنمية .فيما يلي أمثلة لبيوت تنمية جديدة :رمال متحركة ،أو صخور
فإن كل واحدة منها تشكل بيت
انكشفت بعد زوال جليد ،والشجرة التي تسقط في الغابة ،أو الثمرة التي تسقط على األرضَّ ،
تنمية جديد لكائنات حية تتغذى عليها أو تعيش داخلها .مع مرور الوقت ،تتغيَّر الظروف الال أحيائية وتتبدل العشائر.
صنع اإلنسان ،مثل :طريق ُمبلط ،صخرة انكشفت بعد فتح شارع ،أو بحيرة اصطناعية.
وميكن أن تكون بيوت التنمية من ُ

بيوت تنمية جديدة (من اليمني إلى اليسار) :نباتات بني أحجار طريق ُمبلط ،أشنات على الصخور ،كاكتوس في شقوق آلبة متجمدة
(غاالباغوس)
تصل بيت التنمية اجلديد أنواع من الكائنات احلية التي تستطيع أن تستغل املوارد والظروف التي يوفرها لها بيت التنمية اجلديد،
مثالً :تتطور أشنات وحزازيات على الصخور اجلافة ،وهي تستطيع أن متتص املياه التي تتكاثف في الهواء الرطب ،وتستوعب
األمالح من الغبار املتراكم بني الشقوق .وعلى الرمال تنبت وتتماسك نباتات مناسبة لظروف التربة ،امللوحة واجلفاف السائد
في مناطق الرمال املتحركة .استقرار أنواع الكائنات احلية في بيت التنميةُ ،يغيِّر الظروف الال أحيائية في بيت التنمية .مثالً:
تتصدع الصخرة اجلافة وتتفتت لتُنْتِج تربة .تتغيَّر مكونات التربة وكميات املياه فيها عندما تُضاف إليها مواد عضوية مصدرها

من الكائنات احلية التي ماتت ،ومن الكائنات احلية الدقيقة (بكتيريا وفطريات) التي تحُ للها وتثري التربة باألمالح (نواجت
عمليات التحليل وتثبيت النيتروجني) .تُغيِّر النباتات ظروف الضوء ،الظل والرطوبة في بيئتها احمليطة (الرسمة ﻫ  .)1 -ومع
التغ ُّير التدريجي في الظروف الال أحيائية ،تتغيَّر مكونات املجتمع ً
أيضا.
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بيت تنمية جديد /بيت
تنمية حدث فيه تشويش

تتغيَّر في
أعقاب

نشاط اإلنسان و/أو
حدث في الطبيعة

تهاجر إليه /تغزوه
كائنات حية

لل
مز ي د

تؤدي إلى ....
هجرة /غزو أنواع
أخرى

ُيتيح

ُيتيح

تغ ُّير في الظروف
الال أحيائية في بيوت
التنمية
في أعقاب ذلك ،يتطور في
بيت التنمية

يؤدي إلى ..

إبعاد أنواع موجودة

يؤدي إلى ....

مجتمع جديد /يختلف عن
املجتمع السابق
تؤدي هي ً
أيضا إلى
تغ ُّير الظروف في بيت
التنمية
الرسمة ﻫ  :1 -رسم تخطيطي للمصطلحات :تعاقب -كائنات حية تُغيِّر بيئتها احمليطة

بهذه الطريقة ،وخالل مدة زمنية طويلة من عشرات السنني (وأحيانًا مئات أو آالف السنني) ،يتغيَّر بيت التنمية وتتغيَّر مكونات
املجتمع .عملية التعاقب التي ُوصفت أعاله ،ال حتدث دائ ًما حسب النموذج املوصوف أعاله .إضاف ًة إلى ذلك ،املجتمع اجلديد
الذي يتطور أثناء التعاقب ،قد يكون شبي ًها للمجتمع الذي كان قبل التشويش ،لكن ميكن أن يختلف عنه .ينبع من ذلك أنه في
حاالت كثيرة ،ال ميكن أن نعرف مسبقًا املجتمع الذي سوف يتطور في بيت التنمية اجلديد ،أو في بيت التنمية الذي حدث فيه
تشويش.

ما الذي ُيحدد املجتمع الذي يتطور في بيت تنمية جديد أو في بيت تنمية أُصيب بكارثة طبيعية؟

··
·
··
·

ميكن اإلشارة إلى عدة عوامل تؤثر على تطور املجتمع:
شدة الكارثة الطبيعية ،أو نوعية تدخُّ ل اإلنسان.
العوامل الال أحيائية التي َتنْتُج في بيت التنمية في أعقاب التشويش.
مج َّمع األنواع في بيوت التنمية القريبة التي ميكن أن تصل منها  /تهاجر أنواع من الكائنات احلية إلى بيت التنمية الذي
حدثت فيه الكارثة.
(أي األنواع تصل في البداية ،وأ ّيها يصل بعدها؟).
الترتيب الذي تصل فيه األنواع املختلفة إلى بيت التنمية وتستقر فيه ّ
العالقات املتبادلة (اإليجابية والسلبية) التي تتطور بني األنواع التي تستقر وتعيش في كل زمن معطى في بيت التنمية.
املدة الزمنية التي م َّرت منذ أن بدأ املجتمع في التطور أو الترميم.
إن كثرة العوامل التي تؤثر على تطور املجتمع ،توضح أن صورة بيت التنمية معقدة .صورة الوضع الذي يكتشفه الباحث الذي
َّ
يصل املكان في سنة معينة ،تختلف عن صورة الوضع الذي شاهده الباحث في السنة السابقة ،أو الصورة التي سيشاهدها
الباحث اآلخر في السنوات القادمة .إضاف ًة إلى ذلك ،من الصعب أن نتنبأ بدقة طابع العمليات التي تؤثر على التغ ُّير في املجتمع،
ومن الصعب أن نتوقع مسبقًا األشياء التي سيجدها الباحث بعد عدة سنوات.

عن

تأثير اإلنسان على التنوع
البيولوجي ،انظروا الفصل السادس
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نبحث البيئة :كيف نبحث عمليات تغ ُّير وتطور مجتمعات خالل مدة زمنية طويلة؟
في معظم األنظمة البيئية تستمر عمليات التعاقب سنوات كثيرة .حتى لو كرس الباحث كل حياته لبحث عملية التغ ُّير في
بيت تنمية معني ،فقد ال يحظى باحلصول على صورة كاملة للعملية .لكن ميكن متابعة التعاقب عندما نفحص مكونات
املجتمع في بيوت تنمية شبيهة أُصيبت بفترات مختلفة ،مثالً :ميكن أن نبحث عمليات جتدد في غابة محروقة من خالل
مقارنة وضعها مع غابات ُحرقت في فترات مختلفة في املاضي.
مت هذا التوثيق خالل فترات زمنية
مت توثيق تغ ُّيرات مكونات املجتمع في كروم زراعية متروكة ،وقد َّ
في جبال يهوداَّ ،
مختلفة.

متوت أشجار الكروم،
تسيطر نباتات
حولية:جنيليات وبقوليات

يتمركز النتش
ونباتات حولية
تُثبت النيتروجني

الهجرة إلى أراض فيها جنبات
عالية ،حيث تستعملها الطيور
كموقف آني للتغذية على
الثمار

تنبت وتتمركز نباتات
متسلقة وأشجار احلرش،
نبات كثيف
ينبت ويتمركز السنديان والصنوبر
املقدسي .يصل العكبر الذي يتغذى
على البلوط

كرم :تربة معاجلة،
مروية ومسمدة

تتناقص مواد
التغذية في التربة ،ال
يوجد ري

الكرم املتروك

يتراكم ُدبل حتت
اجلنبات

حتتوي إفرازات الطيور
على بذور أشجار احلرش
وعلى نباتات متسلقة
محور الزمن

يتراكم املزيد من ال ُدبل
و َتنْتُج ظروف ظل
ورطوبة

عشرات السنني ،بعد أن تُرك
الكرم

الرسمة ﻫ :2 -سير األحداث في أعقاب ترك الكرم .تغ ُّيرات متتالية في مكونات املجتمع (السطر العلوي) وفي مميزات بيت التنمية
(السطر السفلي)( .بحسب دنني أ )1980( ،חילופי חברות צמחים בשדות ובמטעים נטושים בהרי יהודה .טבע
וארץ כ"ב .)72-69

منحدر في جبال يهودا :استطاع القندول (املزهرة
باألصفر) أن ُيبعد نبتة النتش ونباتات حولية ملراحل
متعاقبة سابقة .متركزت بعض أشجار الصنوبر
املقدسي دون مساعدة اإلنسان.
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ﻫ  .2توازن متغ ِّير (ديناميكي) في النظام البيئي

النظام البيئي الذي ال يتغيَّر بشكل ملحوظ للعيان ،فإنه في حالة توازن متغ ِّير (ديناميكي).

ما الذي مُي ِّيز نظا ًما بيئ ًيا في حالة توازن متغ ِّير؟
في النظام البيئي املوجود في حالة توازن متغيِّر ،ميكن أن نالحظ ثباتًا ملميزاته في مجال معني:
 .1مكونات املجتمع :عدد األنواع (العشائر) ومكونات األنواع تكون ثابتة تقري ًبا.

 .2تعداد (كبر) العشائر :عدد األفراد الذي ُيضاف إلى كل عشيرة (والدة أو هجرة) ،في كل فترة ،يساوي تقري ًبا عدد
مت افتراسها.
الوفيات ،عدد األفراد التي هاجرت أو َّ
 .3الكتلة األحيائية العامة :كمية املواد التي تدخل بيت التنمية تساوي تقري ًبا كمية املواد التي تخرج منه.
 .4موازنة الطاقة :كمية الطاقة املستوعبة في النظام تساوي بالتقريب كمية الطاقة املنبعثة منه.

انتبهوا:
استعملنا كلمات تقريبًا وبالتقريب ،لكي نبرز أنه في التوازن املتغيِّر ،ال توجد مساواة مطلقة بني كميات املواد الداخلة
وبني كميات املواد اخلارجة ،وال توجد مساواة كاملة بني عدد املولودين وعدد الوفيات وما شابه .في توازن متغيِّر ،يتم
احلفاظ على ثبات جميع هذه املقاييس في مستوى معني مع تغ ُّيرات صغيرة فقط.

سؤال ﻫ 2 -
أعطوا أمثلة لطرق تدخل فيها مواد إلى بيت التنمية ،وطرق تخرج فيها مواد من بيت التنمية.
من املهم التذكر أنه في حالة توازن متغ ِّير في النظام البيئي تستمر احليوانات بالوالدة واملوت ،وتقوم النباتات بعملية التركيب
الضوئي ،واملفترسات تستمر في عملية االفتراس ،وتستمر البكتيريا في حتليل املواد وتشترك في مدورتها .فجميع العمليات
التي تمُ يِّز نظا ًما بيئيًا تستمر في احلدوث ،وفقط الشخص الذي ينظر من اخلارج يتهيأ له أن كل شيء ثابت.

ماذا يشبه هذا األمر؟

عن شخص البارحة .أضفنا مصطلح متغ ِّير (إلى التوازن) ،لكي نُبرز احلقيقة أنه إلى جانب الثبات الذي نشاهده عندما نتم َّعن
فإن التغ ُّيرات حتدث كل الوقت داخل النظام.
في نظام من اخلارجَّ ،
يتميَّز النظام البيئي املوجود في توازن متغيِّر بثبات في نسبة عمليات النظام ،مثل :انتقال الطاقة ودورات املواد ،مكونات األنواع

في املجتمع والعالقات املتبادلة فيما بينها (الرسمة ﻫ .)3 -

·
·

العمليات في بيت التنمية،
انظروا الفصل الثالث..
العالقات املتبادلة بني الكائنات
احلية ،انظروا الفصل الرابع.

عالق
ة مب

وضوع:

شخصا ال ينمو ،ال يسمن وال ينحف ،وهو موجود في توازن متغيَّر :يستوعب مواد ،مثل :غذاء ،ماء وأكسجني من
هذا يشبه
ً
بيئته احمليطة و ُيطلق إليها حرارة ومواد مختلفة ( ،CO2بول وبراز) .لكن اجلزيئات تتغيَّر في جسمه باستمرار :يتحلل قسم
منها و ُيبنى قسم آخر .الشخص الذي يتم َّعن من اخلارج ال مييِّز التغ ُّير من يوم إلى آخر ،لكن الشخص الذي يشاهد اليوم يختلف

للم

زي د ع ن

بيولوجيا اإلنسان :جسم اإلنسان
هو ً
أيضا نظام معقد يستوعب
مواد وطاقة ،و ُيطلق إلى البيئة
احمليطة مواد وطاقة.
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استيعاب طاقة في النظام:
ضوء ومواد عضوية

انبعاث طاقة من النظام:
حرارة وبقايا مواد عضوية

استيعاب مواد في النظامCO2 :

أكسجني ،ماء ،أمالح ومواد
عضوية

نظام بيئي
ثبات في :مكونات األنواع في
املجتمع ،الكتلة األحيائية العامة،
ظروف وموارد أحيائية وال أحيائية

إطالق مواد من النظام :أكسجني،
 CO2مواد عضوية ،بخار ماء،
ميثان

الرسمة ﻫ  :3 -رسم تخطيطي لنظام بيئي في حالة توازن متغيِّر

بحسب املعروض في الرسمة ﻫ  ،3 -النظام البيئي الذي فيه توازن متغيِّر ،يوجد فيه توازن بني كميات الطاقة واملواد املستوعبة

في النظام وبني كميات الطاقة واملواد املنبعثة من النظام .لكن من املهم االنتباه إلى أنه ال يوجد متاثل بني أنواع الطاقة واملواد :في
النظام ،يتم استيعاب الطاقة الضوئية والكيميائية (مواد عضوية اجنرفت  /وصلت من نظام آخر) ،وتنطلق إلى البيئة احمليطة
حرارة ،بقايا مواد عضوية ونواجت حتليل غير عضوية .وكذلك األمر بالنسبة للمواد :كمية املواد (الكتلة) املستوعبة تساوي
بالتقريب كمية املواد املنبعثة ،لكن املواد ذاتها تختلف.

سؤال ﻫ 3 -
كيف يؤثر احلريق على ما هو معروض في الرسمة ﻫ :3 -أي أسهم تكبر ،وأي أسهم تصغر؟ اشرحوا.

!

من اجلدير باملعرفة :حاالت عدم توازن في الطبيعة

الطفل الذي ينمو ،أو الشجرة التي تنمو هما مثاالن لنظامني بيولوجيني غير موجودين في حالة توازن متغيِّر :تكبر كتلتهما

األحيائية ،وكميات الطاقة واملواد املستوعبة أكبر من الكميات املنبعثة .النظام البيئي الذي مير في تشويش معني وينتعش منه
(يحدث فيه تعاقب) ،هو نظام غير موجود في توازن متغيِّر (تختلف األسهم في هذا النظام بالكبر عن تلك األسهم في الرسمة

ﻫ  .)3 -تنقرض أنواع وحتتل مكانها أنواع أخرى ،تتغيَّر نسبة العمليات (التركيب الضوئي ،التنفس والتحليل) مع مرور
الوقت ،وتكون الطاقة املستوعبة أكبر من الطاقة املنبعثة.

!

 تلخيص الفصل
صنع اإلنسان.
 .1تتغيَّر بيوت التنمية واألنظمة البيئية خالل مرور الوقت ،بسبب أحداث طبيعية وأحداث من ُ
 .2في بيت التنمية الذي تغيّر أو تضرر ،حتدث تدريجيًا عملية تطور املجتمع الذي خالله تتغيَّر مكونات املجتمع (األنواع التي
تك ِّونه) .تنبع هذه التغ ُّيرات من تأثير األنواع ذاتها على ظروف بيت التنمية ومن العالقات املتبادلة بني األنواع.
 .3مكونات املجتمع التي تتطور في بيت تنمية تضرر ،أو في بيت تنمية جديد ،ال ميكن أن نتنبأها مسبقًا ،وهي تتأثر من
عوامل أحيائية وال أحيائية ،ومن املدة الزمنية التي م َّرت منذ أن تك ََّون أو تضرر بيت التنمية.
 .4يتميَّز املجتمع املوجود في توازن متغيِّر بثبات مكونات األنواع في مجال معني ،بتعداد (كبر) العشائر ،بالكتلة األحيائية
العامة وبتوازن الطاقة.

 مصطلحات مهمة
تعاقب 						

توازن متغيِّر

الفصل السادس
التنوع البيولوجي وأهميته

135

الفصل السادس :التنوع البيولوجي وأهميته
في السنوات األخيرة ،ازداد القلق عند الباحثني ومحبي الطبيعة وجودة البيئة احمليطة حول األضرار التي تؤذي التنوع
البيولوجي .يحدث الضرر األساسي في أنواع احليوانات والنباتات ،وهو يؤدي إلى انقراضها ،ويؤذي بيوت تنمية خاصة،
مثالً :مستنقع الشتاء.
وتتضرر ً
أيضا أنظمة بيئية كبيرة ومعقدة ،مثلُ :شعيبات املرجان والغابات االستوائية.
في كل نقاش يدور حول انقراض األنواعُ ،يتهم اإلنسان على أنه العامل األساسي لالنقراض املتزايد،
في أنواع الكائنات احلية في الطبيعة.
كانت هناك أنواع شائعة في املاضي وأصبحت اليوم نادرة أكثر وأكثر ،وانقرضت أنواع دون أن تعود،
ومنها أنواع لم نعرف عن وجودها حتى اآلن.
أ .دودو -طير ال توجد لديه قدرة على الطيران ،وقد عاش في املاضي ،في
جزيرة ماوريتسيوس ،وانقرض بعد أن استوطن اإلنسان في هذه اجلزر
وقام باصطياده.
ب .الفقمة الراهبة -ثدي بحري يعيش في البحر األبيض املتوسط وهو مهدد
بخطر االنقراض.

أ

ب

تصلنا معلومات حول انقراض أنواع أو انخفاض تعداد عشائر من سائحني ،صيادين وباحثني .من مجموع املعطيات التي
ُجمعت واملستمرة في التراكم ،نالحظ أن نسبة االنقراض اليوم أعلى من نسبة تكوين أنواع جديدة .يتفق الباحثون على أن هناك
خط ًرا كبي ًرا ج ًدا ُيهدد انقراض أنواع كبيرة ،وأنواع منحسرة (ال مثيل لها) موجودة في مكان معني فقط ،وغير موجودة في
أي مكان آخر في العالم ،وأنواع تعيش في مساحات صغيرة كا ُ
جلزر والبحيرات التي مياهها عذبة.

!

من اجلدير باملعرفة

منذ القدم ،كان معروف أن ُد ًبا أحمر سور ًيا يعيش في البالد .اليوم ال يوجد ُدببة في كل املنطقة ،ومن املعروف أنه في بداية
ً
وأيضا النباتات التي كانت شائعة في املاضي في البالد كالبشنني ،أصبحت
القرن اﻟ  ، 20شوهد الدب األخير في جنوب سوريا.
نادرة ج ًدا اليوم.
فيما يلي أمثلة ألنواع منحسرة في إسرائيل :األفعى السوداء ،جربيل الرمال (ثدي) والنباتات سوسن فقوعة واللوف.

!

ينبع التأثير الكبير لإلنسان على البيئة احمليطة الطبيعية من التزايد املتواصل في تعداد اإلنسان ،من التكنولوجيا التي طورها
ومن ارتفاع مستوى احلياة التي حتتاج إلى استعمال املوارد احملدودة للكرة األرضية .قام العلماء بحساب مجموع املساحة
التي يحتاجها حوالي  6.6مليارد نسمة (سنة  ،)2007لكي يعيشوا على سطح الكرة األرضية ،ووجدوا أن هذه املساحة أكبر
من املساحة التي ميكن استغاللها للزراعة ،للسكن ،للبنية التحتية للمواصالت والصناعة .وكذلك األمر بالنسبة للمياه الصاحلة
للزراعة والشرب .وهذا يعني أن قدرة حتمل الكرة األرضية ،غير كافية حلياة جميع أبناء البشر عليها.
إضاف ًة إلى ذلك ،من املهم التذكر أن انقراض األنواع هو ظاهرة طبيعية .وذلك بنا ًء على حقائق ملتحجرات ،وبنا ًء على أنواع كثيرة
انقرضت تدريجيًا أثناء عملية النشوء واالرتقاء ،و ُيشير أحد التقديرات إلى أن أكثر من  99 %من األنواع التي كانت تعيش على
الكرة األرضية ،غير موجودة اليوم على سطح الكرة األرضية.
خالل عملية النشوء واالرتقاء ،حدثت خمسة انقراضات هائلة ،وقد انقرضت فيها أنواع كثيرة خالل فترة زمنية قصيرة .حدث
أشهر هذه االنقراضات قبل حوالي  65مليون سنة ،وقد أدى إلى اختفاء الديناصورات عن سطح الكرة األرضية.

سوسن فقوعة – نوع منحسر (ال مثيل
له) في البالد

علم البيئة
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و  .1ما هو التنوع البيولوجي؟

إن وجود كائنات حية كثيرة ومختلفة عن بعضها ،هو ظاهرة معروفة ومفهومة ضمنًا تقريبًا .من سن صغير ،يمُ يِّز الطفل بني
َّ
الكلب والعصفور وبني الشجرة والعشب .في الرحالت التي جنريها في أنحاء البالد ،نلتقي في كل منطقة بنباتات وحيوانات
متيزها .التنوع البيولوجي هو مصطلح عام ،وهو يشمل جميع مقاييس التباين في مستويات التنظيم في الطبيعة :التنوع
الوراثي عند األفراد في العشيرة ،تنوع األنواع في املجتمع وتنوع األنظمة البيئية في منطقة ،أو على الكرة األرضية (الرسمة
و  .)1 -عندما نتحدث عن التنوع البيولوجي ،فإننا نقصد تنوع األنواع .عدد األنواع املوجودة في بيت تنمية معني نس ّميه
ثراء األنواع ،وهو مقياس شائع للتنوع البيولوجي في بيت التنمية.

تنوع أنظمة بيئية

تنوع أنواع

تنوع وراثي

الرسمة و  :1 -تنوع بيولوجي في مستويات تنظيم مختلفة
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التنوع في مستويات التنظيم في الطبيعةُ ،يثير أسئلة مثيرة االهتمام :ملاذا تختلف أفراد العشيرة عن بعضها؟ كيف تطورت
األنواع املختلفة؟ ما الذي يؤدي إلى الفروق بني مكونات املجتمعات في بيوت التنمية املختلفة ،وإلى الفروق بني األنظمة البيئية؟

مما تنبع الفروق التي نشاهدها في جميع مستويات التنظيم؟
يعرض اجلدول و  1 -والرسم التخطيطي و  2 -بعض النقاط املهمة املتعلقة مبصادر التنوع في مستويات التنظيم.
جدول و  :1 -مصادر التنوع في مستويات التنظيم في الطبيعة
مستوى
التنظيم

مصادر التنوع

أفراد في
العشيرة

ينبع التباين بني أفراد العشيرة من العوامل اآلتية :الفروق الوراثية بينها (التنوع الوراثي) ،تأثير البيئة احمليطة واالنتخاب الطبيعي.
مصادر الفروق الوراثية هي :الطفرات ،عمليات العبور الذي يتم أثناء إنتاج خاليا التناسل (اجلاميطات) وااللتقاء العشوائي بني
خاليا التناسل أثناء عملية التكاثر التزاوجية.

أنواع

تتطور أنواع جديدة من أنواع قدمية أثناء عملية النشوء واالرتقاء التي تستمر أجيال كثيرة.

ل

مجتمعات

تتأثر مكونات األنواع في املجتمع من عوامل مختلفة :عوامل ال أحيائية ،عوامل أحيائية (مثالً :وجود مفترسات) ،أحداث خاصة
كاحلريق وعمليات انتشار وهجرة.
تنبع الفروق بني املجتمعات املتطورة في مناطق متشابهة بالظروف الال أحيائية ،من مرحلة التعاقب املوجودة فيها املجتمعات،
ومن أحداث حدثت خاللها.

أنظمة بيئية

تتأثر األنظمة البيئية على سطح الكرة األرضية من نفس العوامل والظروف التي يتأثر منها املجتمع ،وهي تختلف عن بعضها
بالظروف األحيائية والالأحيائية .وميكن أن ينبع التباين بني األنظمة البيئية من العمليات اجليولوجية (مثالً :حركة القارات)
والتاريخية (مثالً :استيطان اإلنسان).

من املعطيات املعروضة في جدول و  ،1 -نتعلم أن التنوع البيولوجي يتطور في أعقاب تأثيرات مدمجة لعوامل نشوء وارتقاء
(عملية االنتخاب الطبيعي وتكوين األنواع) ،وبسبب عوامل وراثية (طفر وتكاثر تزاوجي) ،وعوامل بيئية (ظروف ال أحيائية،
عالقة متبادلة بني كائنات حية وتعاقب) (الرسمة و .)2 -
إحدى اآلليات التي تؤدي خالل النشوء واالرتقاء لتكوين أنواع جديدة من نوع موجود هي الفصل بواسطة احلاجز البيو-
جغرافي بني عشيرتني من نفس النوع .ميكن أن يكون احلاجز البيو – جغرافي الطبيعي نه ًرا ،جبلاً  ،بح ًرا وصخو ًرا .هذا
احلاجز الفيزيائي ال ُيتيح انتقال أفراد من عشيرة معينة إلى األخرى ،وال ُيتيح ً
أيضا التقا ًء وتكاث ًرا بني األفراد .إذا كانت الظروف
األحيائية والالأحيائية مختلفة من ِكال طرفي احلاجز ،فإن العشيرتني تتطوران بشكل تدريجي بتأثير االنتخاب الطبيعي إلى
عشيرتني مختلفتني بالصفات ،وفي نهاية العملية ،نحصل على نوعني مختلفني عن النوع األصلي.

تنوع بيولوجي
يتطور ويتغيَّر بتأثير

عمليات وراثية
مثل

الرسمة و  :2 -رسم تخطيطي
للمصطلحات :مصادر التنوع
البيولوجي

تكاثر تزاوجي
وطفرات

عمليات نشوء وارتقاء
مثل

إنتاج أنواع ،انتخاب طبيعي،
انقراض أنواع

يتأثر ً
أيضا من ....

عوامل وعمليات بيئية

عمليات جيولوجية

مثل

ظروف ال أحيائية ،عالقات متبادلة بني
الكائنات احلية ،تعاقب

لمز

ي د عن

التعاقب ،انظروا الفصل
اخلامس.

للم

زي د ع ن

تأثير العوامل الال أحيائية
على األنظمة البيئية ،انظروا
الفصل الثاني ،بند ب.1

علم البيئة
داروين ( ُعمره )45

سفينة بيجل
للم
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توسع :القليل عن نظرية النشوء واالرتقاء
قبل حوالي  3.8مليارد ( )3،800،000،000سنة ،بدأت تتطور احلياة على الكرة األرضية .هذه فترة زمنية طويلة ومن
الصعب استيعابها .وعمر الكرة األرضية أطول من ذلك ،وقد يصل حوالي  4.6مليارد سنة ،وقد نتجت الكرة األرضية
في املجموعة الشمسية التي ُعمرها حوالي  5مليارد سنة.
تُثبت احلقائق املعروفة اليوم أن أنوا ًعا تطورت وتغيَّرت مع مرور العصور .في سنة  ،1858عرض تشارل داروين
( )1882-1809والفرد وولس ( )1913-1823نظرية تطور األنواع.
نشر داروين نظريته في كتابه أصل األنواع بطريقة االنتخاب الطبيعي
 ( )The Origin of Species by Means of Natural Selectionالذي صدر في سنة  .1859وأعطى في كتابه
تفسي ًرا جدي ًدا وكامالً حول مشاهداته الكثيرة التي أجراها خالل حملته حول العالَم في السفينة التي ُسميت بيجل،
وقد استمرت حملته  5سنوات كاملة.
أسس داروين نظريته على مشاهداته وعلى احلقائق اآلتية:
 .1يوجد تباين بني أفراد العشيرة.
 .2ينتقل قسم من التباين بالوراثة من الوالدين إلى األبناء.
 .3يضع كل جيل نسالً كثي ًرا ،لكن ال تبقى جميعها.
فيما يلي اآللية التي اقترحها داروين لشرح تطور أنواع جديدة من أنواع قدمية:
األفراد التي تبقى ،هي األفراد التي اكتسبت من والديها صفات أفضل من األفراد األخرى :فهي تتنافس
جي ًدا على املوارد احملدودة في البيئة احمليطة ،وهي تنجح في الهروب من املفترسني املختلفني .وخالل أجيال
كثيرة ،ازدادت في العشيرة تكرارية األفراد املالئمة للبيئة احمليطة وهكذا تغيَّر النوع بشكل تدريجي ،وهذا
هو االنتخاب الطبيعيُ .وسعت نظرية النشوء واالرتقاء ،في القرن العشرين ،في أعقاب اكتشاف طرق نقل
الصفات الوراثية ،الطفرات العشوائية واآلليات اجلزيئية للوراثة.

زي د ع ن

االنتخاب الطبيعي ،انظروا الفصل األول

و .2كبر التنوع البيولوجي
كم نوعً ا مختل ًفا يوجد على سطح الكرة األرضية؟
على الرغم من املشاهدات واحلمالت الكثيرة التي أُجريت في جميع أنحاء العالَم ،ال توجد حتى اآلن إجابة لهذا السؤال.
اليوم يعرف باحثو الطبيعة أسماء حوالي  1،600،000نوع من األنواع املختلفة للكائنات احلية .على الرغم من هذا العدد الهائل،
إال أن معظم األنواع املوجودة غير معروفة للباحثني بتاتًا ،وهناك من ُيقدر العدد الكلي لألنواع على أنه بني  10ماليني إلى 100
مليون نوع! أُجريت تقديرات أخرى بدقة كبيرة وبحذر ،وهي تُشير إلى أن العدد الكلي لألنواع هو  50-30مليونًا .لهذه األعداد
الهائلة واملختلفة ،يوجد وجهتا نظر مهمتان:
 .1التنوع هائل.
 .2غير املعروف هائل.
اليوم واضح للباحثني أن املعلومات املتوفرة لديهم بعيدة ج ًدا عن التنوع احلقيقي لألنواع الذي معظمه غير معروف بتاتًا .في كل
سنة ،جند أنوا ًعا جديدة في أماكن لم يصلها الباحثون حتى اآلن ،ولم تكن معروفة لهم .وأحيانًا نكتشف أنظمة بيئية ،لم تكن
مت االعتقاد أنه ال تستطيع أن تكون فيها حياة ،مثل:
معروفة حتى اآلن ،مثل :قمم األشجار في الغابات االستوائية ،وفي أماكن َّ
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أعماق احمليطات ،جليد األقطاب والينابيع احلارة.
يعرض اجلدول و 2 -تقدير عدد األنواع املعروفة أسماؤها .املعلومات املوجودة اليوم عن تنوع احلشرات ،الثدييات ،الطيور
والنباتات الزهرية املتطورة هي كاملة تقريبًا .أما املجموعات املهمة ج ًدا (لكنها ال جتذب األبصار  ،)....مثل :الفطريات ،مناتودا
(دود يعيش في التربة كمتطفل على جذور النباتات واحليوانات) ،أحادية اخللية (حقيقة النواة) ،بكتيريا (غير حقيقة النواة)،
مت متييز  70،000نوع من الفطريات ،لكن العلماء يخمنون أن
فإن املعلومات غير املعروفة كثيرة ج ًدا ،مثالً :على الرغم من أنه َّ
عددها العام أكثر من مليون نوع ( .)1،000،000انتبهوا إلى عدد احلشرات الهائل نسبة إلى عدد احليوانات األخرى.
جدول و  :2 -تقدير عدد األنواع املعروفة أسماؤها
املمجموعة

عدد األنواع

 .1بكتيريا

5,000

 .2طحالب

40,000

 .3أحادية اخللية

40,000

 .4حيوانات ال فقريات (ليس حشرات)

303,000

 .5حيوانات ال فقريات :حشرات

840,000

 .6فقريات

46,500

 .7فطريات

70,000

 .8نباتات زهرية راقية

256,000

املجموع

1,600,500

النسب العددية بني األنواع املعروفة أسماؤها في
املجموعات املختلفة
1

2 3

8

4
7
6

5

األعداد في الرسمة مناسبة لألعداد في اجلدول

للم

و .3التنوع البيولوجي والتغ ُّير

زي د ع ن

تغ ُّير النبات من خط االستواء وحتى
القطب ،انظروا الفصل الثاني.

نالحظ في مناطق جغرافية على سطح الكرة األرضية أن التنوع البيولوجي يختلف.
إحدى الظواهر البارزة التي ُبحثت كثي ًرا هي التغ ُّير البيولوجي من خط االستواء حتى القطبني،
حيث نالحظ في خط االستواء أن غابات املطر االستوائية هي الشائعة ،وفيها عدد أنواع كبير
ج ًدا من البكتيريا ،الفطريات ،النباتات واحليوانات .وكلما ابتعدنا عن خط االستواء واقتربنا
فإن الصورة تتغيَّر وجند أنوا ًعا أقل .فيما يلي األسباب لثراء األنواع الكبير في
من األقطابَّ ،
مناطق خط االستواء:
العوامل الال أحيائية :طاقة إشعاع كثيرة ،درجات حرارة سهلة ومياه بكثرة.
العوامل األحيائية :تتميز مناطق خط االستواء بثبات لسنوات كثيرة .وقد تطورت فيها
مجتمعات كثيرة خالل العصور ،حيث تعيش الواحدة بجانب األخرى.

غابة ماطرة(أكوادور)

علم البيئة
للم

زي د ع ن

التأثير املتبادل لعوامل أحيائية وال
أحيائية ،انظروا الفصل األول.
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تؤثر العوامل األحيائية والعوامل الال أحيائية على بعضها،
وتك ِّون م ًعا البيئة احلياتية الغنية للغابة االستوائية.
في البحار والبحيرات ً
أيضا ،توجد مناطق غنية في تعداد
األنواع الكبير ج ًدا .مناطق الساحل التي تتطور فيها
ُشعيبات املرجان تشبه الغابات االستوائية بثراء األنواع.

تنوع كائنات حية في الصحراء (النقب)

تنوع كائنات حية في ُشعب مرجانية (خليج ايالت)

تُشير املشاهدات إلى أن التنوع البيولوجي قليل في املناطق التي تتميَّز بظروف بيئة محيطة متطرفة وغير مريحة ،مثل :األقطاب،
قمم اجلبال ،الصحاري وبيوت التنمية التي مساحاتها صغيرة أو أنها منعزلة ،مثل :ا ُ
جلزر والبحيرات .وتتميز بيوت التنمية
الصغيرة أو املنعزلة باألنواع املنحسرة الكثيرة التي تعيش فيها.

و .4تأثير اإلنسان على التنوع البيولوجي

مع تطور اإلنسان ،بدأ تأثيره على البيئة احمليطة الطبيعية بشكل تدريجي .التزايد في تعداد السكان خالل آالف السنني األخيرة،
والتكنولوجيا التي ط َّورها اإلنسان هما السببان األساسيان لالنقراض الذي يحدث اآلن في أيامنا ،والذي نس ّميه االنقراض
السادس ( ُوثقت خمسة انقراضات كبيرة وقدمية أثناء عملية النشوء واالرتقاء).
في العصر احلديث ،يؤدي تدخُّ ل اإلنسان في الطبيعة أحيانًا إلى إبطال تأثير احلاجز البيو -جغرافي الطبيعي .املثال البارز
لذلك ،هو نقل األنواع من مكان إلى آخر بواسطة وسائل نقل مختلفة .مثالً :طائرات ،سفن وقطارات .أمثلة أخرى ،حفر أنفاق
إن تدخُّ ل اإلنسان في الظروف الفيزيائية ،يؤدي إلى التقاء بني كائنات حية ،ال تلتقي بشكل
وقنوات (مثالً :قناة السويس)َّ .
طبيعي لوال تدخُّ ل اإلنسان ،وهكذا يتم إبطال تأثير آلية مهمة ج ًدا إلنتاج أنواع جديدة.

!

من اجلدير باملعرفة :بصمة قدمنا

أحد املقاييس لتأثير اإلنسان على الكرة األرضية هو مقياس بصمة القدم البيئية (جدول و  ،)3 -وهذا يعني :ما هي املساحة
املطلوبة حلياة إنسان واحد على سطح الكرة األرضية؟ وهذه املساحة تشمل املساحة املطلوبة لتنمية الغذاء ،السكن ،طرق
املواصالت واملصانع؟ في املجتمعات املتطورة ،مثل :الواليات املتحدة وإسرائيل ،بصمة القدم لكل فرد أكبر من بصمة قدم الفرد
الذي يعيش في مجتمعات أقل تطو ًرا ،ألن الفرد في هذه املجتمعات يدير حياته بتواضع وبأقل استغالل للموارد كما هو األمر
في الهند .على ما يبدو ،سيتغيَّر هذا الوضع مع تسارع التطور االقتصادي.
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جدول و :3 -بصمة قدم بيئية :املساحة املطلوبة حلياة فرد
واحد في الدول املختلفة
بصمة القدم
(دومن للفرد)

إسرائيل

املساحة
املتوافرة (دومن
للفرد)

35

3

كندا

72

123

الواليات املتحدة

96

55

هولندا

56

15

اليابان

42

7

مصر

14

5

الصني

14

6

الهند

10

5

املعدل العاملي

22

19

الدولة

تأثير اإلنسان ليس محدو ًدا للمنطقة التي يعيش فيها،
بل ينتشر في جميع أنحاء الغالف احلياتي .مثال على
ذلك :ارتفاع معدل درجة احلرارة العاملية ،حيث ينبع هذا
االرتفاع على ما يبدو من ازدياد تأثير الدفيئة .وينسب
علماء كثيرون ارتفاع درجة احلرارة إلى االنبعاث الكبير
لثاني أكسيد الكربون  CO2إلى الغالف اجلوي ،في أعقاب
قَطع الغابات واستعمال الوقود في الصناعة واملواصالت.
تصلنا دالئل وحقائق كثيرة ج ًدا من جميع أنحاء العالم
حول تأثير التغ ُّيرات التي يسببها اإلنسان على األنظمة
البيئية ،وعلى التنوع البيولوجي (جدول و .)4 -

للم

زي د ع ن

تدخل اإلنسان في دورات
املواد ،انظروا الفصل الثالث.

جدول و  :4 -أمثلة لتأثير تدخُّ ل اإلنسان على التنوع البيولوجي
ُّ
تدخل اإلنسان في األنظمة البيئية

أمثلة إليذاء التنوع البيولوجي في أعقاب نشاط اإلنسان

هدم بيوت التنمية وتقطيع أوصالها في أعقاب
التغ ُّيرات في استعمال األرض :تبديل غابة بحقل
زراعي ،جتفيف بحيرات ،بناء بحيرة بواسطة سد،
فتح وتعبيد شوارع

• بحيرة احلولة :أدى جتفيف معظم البحيرة إلى انقراض أنواع نباتات ،وطيور مائية محلية كما
انقرضت أنواع األسماك املنحسرة بشكل مطلق.
• هدم مستنقعات الشتاء ،يؤذي العالجيم والضفادع وقد يؤدي إلى انقراضها.
• قَطع غابات املطر في جنوب أميركا وحتويلها إلى مساحات زراعية ،يؤدي إلى انقراض أنواع كثيرة،
وقليل منها غير معروف.

الغزو البيولوجي :إدخال أنواع بشكل عشوائي
موجه (مثل :مفترسات ،متنافسون ومسبّبُو
أو
َّ
أمراض) ،إلى منطقة لم تتواجد فيها من قبل.

• أُ ِ
حضرت شجرة النبق األزرق من استراليا إلى إسرائيل ،وهي تغزو األحراش وبيوت التنمية التي
تقع على الشاطئ وتسيطر عليها.
•  العصافير التي هربت من السفاري ،تتكاثر وتتنافس مع األنواع احمللية.
• غزو أنواع ،منها قنديل البحر اخليطي الرحال ،من البحر األحمر إلى البحر املتوسط في أعقاب
حفر قناة السويس التي أثرت على تعداد عشائر األنواع في البحر املتوسط بسبب التنافس مع
األنواع التي غزت املكان.
• بحيرة فكتوريا في إفريقيا :انقراض أنواع أسماك منحسرة في أعقاب إدخال سمكة مفترسة إلى
البحيرة وهي سمك النيل.
لل
مز ي د

تلوث التربة ومصادر املياه :تدفق مياه مجار
بيتية وصناعية إلى املياه ،استعمال سماد ومواد
ملكافحة اآلفات الزراعية

• يتطور أحيانًا في بحيرة طبريا ازدهار طحالب ،حيث يتم ذلك بسبب ارتفاع تركيز مركبات
الفوسفور والنيتروجني .إذا لم تؤكل الطحالب فسوف تحُ لِّلها بكتيريا تستهلك األكسجني ،وهكذا
تنخفض نسبة األكسجني في املاء ،مما يؤدي إلى موت األسماك وكائنات حية أخرى.

استعمال سموم ملكافحة اآلفات الزراعية

بالسم إلى موت طيور جارحة كثيرة ،وخاص ًة الطيور التي افترست فئرانًا
• أدت مكافحة فئران احلقل ُ
مسممة.

تلوث الهواء :انبعاث غازات إلى الهواء ،مثلNO2 :
 ,CO ,CH4 ,SO2 ,CO2وجسيمات دخان

• في أوروبا وفي شمال أميركا ،معروفة ظاهرة املطر احلامضي .أدى تلوث الهواء إلى انخفاض
 pHمياه املطر ،وقد أدى ذلك إلى تساقط األوراق في الغابات ،وإلى حموضة األجسام املائية
(بحيرات ،أودية) التي تؤذي البرمائيات واألسماك.

استغالل زائد للموارد الطبيعية ،مثل :احليوانات
(التي تُستخدم كغذاء) واألشجار.
إيذاء حيوانات برية الستخدام جلدها ،فروها،
قرونها أو عاجها.

ُيهدد خطر االنقراض ما يلي:
• احلوت األزرق وأنواع أسماك لألكل (مثالً :أسماك  )Codفي احمليطات.
• الفيلة والكركدان في إفريقيا.
• أشجار املهجوني و النبق في شرق آسيا.

وغبار.

عن

االنقراض في بحيرة فكتوريا،
انظروا الفصل الرابع.
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أ .ابحثوا معلومات عن عابر إسرائيل .ماذا يخمن املختصون حول انعكاسات تعبيده على الطبيعة املوجودة من حوله؟
ب .ابحثوا معلومات عن االختالف بالرأي حول السؤال اآلتي :هل يجب أن تبقى أقفاص األسماك في خليج ايالت؟ خلصوا
املواقف التي تدعم والتي ال تدعم هذا املوضوع .ثم عبروا عن آرائكم الشخصية.

و .5أهمية التنوع البيولوجي
ملاذا من املهم احلفاظ على التنوع البيولوجي ومنع إيذائه؟
تعتقد ثقافات عديدة وديانات شائعة في العالَم ،أن وجود الكائنات احلية يكسبها احلق األساسي في البقاء ،وهي تُلزم اإلنسان
باحلفاظ عليها (انظروا قصة الطوفان لسيدنا نوح في الديانات املختلفة) .ويرى الكثير بذلك على أنه تعليل أخالقي مهم ج ًدا
للحفاظ على الطبيعة .من املهم أن تتذكروا أن عملية انقراض نوع معني ليست عملية عكسية ،والنوع الذي ينقرض ،فإنه
ينقرض إلى األبد .كما هو مطلوب منا احلفاظ على موقع أثري أو على إبداع فني نادر ،فيجب علينا ً
أيضا أن نحافظ على التنوع
البيولوجي في جميع مستوياته (تنوع وراثي ،تنوع أنواع وتنوع أنظمة بيئية) .سبب إضافي آخر للحفاظ على الطبيعة ،هو
الفائدة :فاألنظمة البيئية تز ِّود اإلنسان باملُنتجات واخلدمات اخلاصة املهمة ج ًدا ،املتعلق بها اإلنسان الستمرار بقائه.

ُم ْن َتجات مصدرها من النظام البيئي

ديجاليتس – من أوراقه نستخرج
الديجوكسني

األنظمة البيئية الطبيعية على أنواعها املختلفة ،تز ِّود اإلنسان مبنتجات كثيرة مهمة لبقائه:
الغذاء :األنظمة الطبيعية (غير الزراعية) ،تز ِّود قس ًما كبي ًرا من البروتينات املوجودة في غذاء اإلنسان ،مثل :اللحوم ،احلليب،
األسماك وثمار بحرية.
األكسجني :عملية التركيب الضوئي التي تتم في نباتات اليابسة والبحر ،هي مصدر األكسجني املوجود في الغالف اجلوي.
املواد :النباتات هي مصدر مهم ج ًدا للخشب املعد للبناء ،لأللياف (حبال وما شابه) ،للبهارات للمطاط الطبيعي وغير ذلك.
األدوية :النباتات ،الفطريات والبكتيريا ،هم كيميائون ممتازون ،ألن املواد التي َتنْتُج فيها استُخدمت منذ القدم وحتى اآلن
كأدوية .فيما يلي أمثلة ألدوية مصدرها من النباتات :كينني (دواء ضد املالريا) ،أسبيرين (يخفف اآلالم ويقوم بتخفيض درجة
احلرارة) ،ديجوكسني ( ُي ِّ
نشط أداء القلب) ومورفيوم (يخفف اآلالم) .ومواد مضادات حيوية ،مثالً :البنسيلني ،هو ناجت من
كائنات حية (فطريات) تعيش في الطبيعة.
معلومات وراثية :األنواع البرية للنباتات الزراعية الشائعة ،هي مج َّمع املعلومات الوراثية التي تشكل املادة اخلام لتحسني
وتطوير أصناف جديدة ،لكي تصمد في ظروف مناخ متغيِّر ،ولكي ال تُصاب بأذى من آفات زراعية جديدة ومن أمراض
جديدة.

للم
زي د ع ن

حتسني أنواع جديدة من أنواع
برية ،انظروا الفصل السابع

من وجهة نظر زراعية :نباتات الغذاء األساسية
منذ زم ٍن طويل ،قام اإلنسان بتحسني ورعاية أصناف مختلفة من أنواع برية ،لكي تصبح نباتات غذاء أساسية ،وهذه األصناف
تشكل اليوم املصدر األساسي للكربوهيدرات في غذائنا.
ثالثة أنواع من النجيليات :األرز ،القمح والذُّرة ،تزودنا اليوم بأكثر من  50 %من الغذاءَ ،و  20نو ًعا فقط تزودنا بحوالي
 90 %من الغذاء.
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النبات البري الذي ُط ِّورت منه أصناف القمح املستعملة اليوم في الزراعة ،هو القمح البري الذي ينمو في البالد واملس ّمى أم
القمح .في سنة  ،1906اكتشف اهرون اهرونسون القمح البري.
هناك أنواع أخرى مهمة كمصدر للغذاء ،وهي غير مستغلة حتى اآلن ،لذا يجب احلفاظ عليها.

اخلدمات التي يقدمها النظام البيئي
اخلدمات التي يزودها النظام البيئي ليست مفهومة ضمنًا دائ ًما .على الرغم من األهمية الكبيرة لهذه اخلدمات ،لكن من الصعب
أحيانًا أن نُق ِّدر قيمتها االقتصادية في احلاضر أو املستقبل .فيما يلي اخلدمات املهمة التي تقدمها األنظمة البيئية لإلنسان:
إنتاج تربة واحلفاظ عليها :خالل إنتاج التربة ،يوجد للكائنات احلية التي تعيش فيها وظيفة مهمة ج ًدا .تقوم جذور النباتات
بالتفتت امليكانيكي (اآللي) وبالتحليل الكيميائي للصخور ،وهي متنع من اجنراف التربة .وتساهم الكائنات احلية (التي تعيش
في التربة) في خصوبتها وتهويتها.
مدورة املواد :حتليل بقايا املواد العضوية ومدورة مواد (باألساس نيتروجني ،فوسفور وكبريت) بواسطة كائنات حية تعيش
في التربة (آكلة بقايا ،فطريات وبكتيريا) ،وتساهم في بناء املكونات الكيميائية للتربة.
إن استمرار بقاء أنواع كثيرة من النباتات ،ومن بينها أنواع النباتات الزراعية ،متعلق باحلشرات التي تقوم
تلقيح ونشر بذورَّ :
بتلقيحها .تتطور البذور في أعقاب التلقيح واإلخصاب ،وتقوم بنشرها حيوانات مختلفة ،مثل :النمل ،الطيور والثدييات .تطورت
هذه العالقات املتبادلة خالل أجيال كثيرة من النشوء واالرتقاء.
تطهير املياه :املياه التي تتغلغل ببطء في التربة وطبقات الصخور ،متر بعملية ترشيح وتطهير .هذا التغلغل البطيء للمياه ،ال
ميكن أن يتم في منحدرات ال يوجد فيها نباتات ،لذا تصبح هذه املياه كمياه جريان علوي سريع فوق سطح األرض ،وال يتغلغل
إلى املياه اجلوفية.
مصدر للكائنات احلية املناسبة للمكافحة البيولوجية :كلنا نعرف حسنات املكافحة البيولوجية مقارنة مع املكافحة
الكيميائية (إلبادة األعشاب الضارة واحلشرات الضارة) .البحث عن أعداء طبيعيني لآلفات الزراعية ،هو بحث مستمر ،وفي
هذه احلالة ً
فإن التنوع البيولوجي هو مصدر هؤالء األعداء.
أيضاَّ ،
حتليل ملوثات في املاء والهواءُ :وجدت بكتيريا تقوم بتحليل النفط ،وميكن استعمالها لتنظيف بيئة محيطة ملوثة بالنفط.
وتوجد بكتيريا أخرى تقوم بتحليل مركبات حتتوي على الفلور وهذه املركبات تؤذي طبقة األوزون .وتوجد نباتات معينة
(مثالً :ياقوتية املاء) تقوم بامتصاص أيونات معادن وبتجميعها في أنسجتها ،وهكذا تساهم في تطهير املياه امللوثة.
إن بحث التنوع البيولوجي ،يساهم مساهمة مهمة كبيرة في مجالني من مجاالت البيولوجيا
مصدر معلومات علميةَّ :
وهما :النشوء واالرتقاء والعلم التصنيفي.
الفهم العميق للكائنات احلية وبيئة حياتها ،يساعد على فهم تطور نشوئها وارتقائها ،ويساعد على بناء أنظمة تصنيف.
مصدر للمتعة وإيحاء اإلنسان :جمال الطبيعة والكائنات احلية التي تعيش فيها ،هي قيمة مهمة ج ًدا لدى أُناس
كثيرين ،وهي تؤدي إلى نشاط اقتصادي كبير كالسياحة بشكل عام والسياحة البيئية بشكل خاص .تركز السياحة
البيئية على املواقع التي فيها نباتات ،حيوانات والتراث الثقافي هو مركز االهتمام.
توجد اليوم وظيفة مهمة للسياحة البيئية ،وهي وسيلة للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

!

من اجلدير باملعرفة

في سنة  ،1997قام  13باحثًا بنشر تقديرهم حول القيمة املادية – االقتصادية للتنوع البيولوجي ،وقد وجدوا أن القيمة
االقتصادية للتنوع البيولوجي هي  33مليارد (ميليارد= ألف مليون) دوالر في السنة!

!

للم

زي د ع ن

مكونات التربة ،انظروا الفصل الثاني،
بند ب.7

للم

زي د ع ن

املكافحة البيولوجية،
الفصلني الرابع والسابع.

انظروا

كم يكلفني هذا املنظر؟
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افحصوا في دعايات الشركات التي تبيع ميا ًها معدنية في ٍ
قنان :ما هو مصدر هذه املياه ،وما هي صفاتها؟

و .6احلفاظ على التنوع البيولوجي

ب ف ض ل التنوع البيولوجي

اليوم واضح للجميع أن التنوع البيولوجي مهم ج ًدا لبقاء واستمرار األنظمة البيئية على سطح الكرة األرضية ولبقاء اإلنسان.
التصور أن اإلنسان ،يجب عليه أن يسيطر على الكرة األرضية ،بدأ يتغيَّر تدريجيًا إلى احلياة املنسجمة مع الطبيعة .تتم في
البالد وفي العالم ً
أيضا نشاطات كثيرة ومختلفة للحفاظ على التنوع البيولوجي في جميع مستوياته ،وهذا يعني احلفاظ على
التنوع الوراثي ،على األنواع وعلى األنظمة البيئية.

محميات طبيعية

احملميات الطبيعية ،هي مواقع ذات مميزات بيولوجية خاصة ،وبحسب
القانون ،ممنوع إجراء نشاطات مختلفة ،مثل :الصيد ،الزراعة والبناء .يوجد في
مت اإلعالن عنها
البالد أكثر من  200محمية طبيعية ،وأولها محمية احلولة التي َّ
في سنة 1964بسبب نشاطات التجفيف الواسعة ملعظم املساحة التي كانت
مستنقعات وبحيرة احلولةُ .بذلت في محمية احلولة جهود كبيرة للحفاظ على
النظام البيئي اخلاص لبيت التنمية املائي ،مبا في ذلك احليوانات والنباتات التي
مت جتفيفها في املاضي ،هو وسيلة
إن غمر قسم من املنطقة التي َّ
تعيش فيهَّ .
إضافية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

«ممرات» بيئية – جغرافية

منظر في محمية احلولة

تُشير األبحاث إلى أن احتمال بقاء العشائر متعلق ً
أيضا بوجود مساحات تربط بني العشائر الصغيرة أو املنعزلة ،حيث تتيح
انتقال أفراد من عشيرة معينة إلى أخرى .تستطيع األفراد أن تنتقل عبر هذه املمرات ،لكي جتد فر ًدا آخر للتكاثر معه ،وهكذا
نقلص من خطر انقراض العشيرة املنعزلة.
توجد توصية في البالد لتخصيص أربعة محاور ،لكي تُستعمل ﻜ ممرات .أحدها على طول غور األردن (الشق السوري
اإلفريقي) ،احملور الثاني على طول سواحل البحر األبيض املتوسط التي يوجد فيها أنظمة بيئية من رمال وكركار ،وهي مهددة
بخطر االنقراض .كما أن هناك توصية لتخصيص ممرات على عرض البالد ،على طول مجرى النهر التي هي أنظمة بيئية
مائية مهددة بخطر االنقراض.

مجموعات من الكائنات احلية

باندا

أُقيمت في املاضي حدائق حيوانات وحدائق نباتات ،لكي يعرضوا للزائرين الكائنات احلية اخلاصة والغريبة ،التي أُحضرت إلى
احلدائق من أماكن بعيدة ونائية في العالَم .وقد اصطادوا احليوانات بشكل خاص ،لكي يبيعوها حلدائق حيوانات أو يعرضوها
على اجلمهور.
يوجد اليوم هدف إضافي لهذه األماكن ،وهو احلفاظ على أنواع معينة مهددة بخطر االنقراض .فقد حتولت حدائق احليوانات
إلى حدائق ومراكز للحيوانات .ففي هذه املراكز يتم احلفاظ على احليوانات ،ويقوم املسؤولون برعاية نوى تكاثر ،وهذا
يعني رعاية أفراد أنواع نادرة ،في ظروف تتيح لها التكاثر بحماية مناسبة ومريحة ،لكي ُيعيدوا  -في املستقبل  -نسلها إلى
الطبيعة .ال ينجحون في ذلك دائ ًما ،ألن هناك حيوانات (مثالً :الباندا) ،ال تستطيع أن تتكاثر جي ًدا في ظروف األسر.
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هناك طريقة أخرى للحفاظ على األنواع وتكاثرها،
وهي تربيتها وتنميتها في مناطق طبيعية محمية ،مثالً:
محمية األحياء البرية املوجود في الكرمل ويطفتا.
في هذه املناطق ،تستمتع احليوانات من ظروف طبيعية
بقدر اإلمكان ،لكنها محمية .وهنا الهدف ً
أيضا إعادة
أفراد هذه األنواع إلى الطبيعة ،مثل :أيل اليحمور ،النسر،
وأيل الكرمل التي انقرضت من مناظر بالدنا.

ُبذلت جهود كبيرة إلعادة عقاب أبيض الذنب و أيل الكرمل إلى أحضان طبيعة بالدنا

بنوك (مجمعات) بذور ومادة وراثية
أ ُ ِع َّدت احلدائق واحملميات الطبيعية للحفاظ على الكائنات احلية .لكن التكنولوجيا اجلديدة ،تساعدنا في احلفاظ على البذور،
وعلى أجزاء من الكائنات احلية (مثالً :األنسجة) ،لكي نحصل منها  -في املستقبل  -على كائنات حية كاملة.

تشريع ومواثيق دولية
في إسرائيل ،يوجد قانون احلدائق الوطنية ومحميات الطبيعة .يهدف هذا القانون للحفاظ على املساحات التي أ ُ ِع َّدت
ﻛمحميات طبيعية من التغ ُّيرات غير املرغوب بها ،وحلماية أنواع معينة من األضرار.
مت تعريف ما يلي في إطار هذا القانون:
وقد َّ
قيمة طبيعية -كل شيء أو نوع من األشياء في الطبيعة ،مثل :احليوان ،النبات واجلماد ،يوجد له قيمة للحفاظ عليها.
قيمة طبيعية محمية -هي قيمة طبيعية ذات أهمية للحفاظ عليها ،أو هناك خطورة النقراضها ،وقد أُعلن عنها كقيمة طبيعية
محمية.
َّ
مت التوقيع على امليثاق الدولي للحفاظ على التنوع البيولوجي ( )Convention on Biological Diversityفي ريودي
جينروا في البرازيل ،في سنة  ،1992وقد َوقعت عليه حوالي  200دولة ،من بينها إسرائيل.

ملاذا نحتاج إلى ميثاق دولي؟
خاصا لدولة واحدة أو منطقة معينة ،بل هو مشكلة عاملية ذات انعكاسات مستقبلية
احلفاظ على التنوع البيولوجي ليس أم ًرا
ً
على بني البشر .احلاجة للعمل من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي ،هي التي حركت املنظمات الدولية (مثالً :هيئة األمم
املتحدة ) أن تصيغ وثيقة لضمان احلفاظ على التنوع البيولوجي.
التزايد في تعداد السكان والرغبة في تطوير االقتصاد ،لكي يستطيع الناس العيش في هذا العالَم ،يؤديان إلى تضارب بني
االحتياجات اآلنية لبني البشر وبني احلاجة للحفاظ على املوارد الطبيعية والكائنات احلية في الطبيعة لألجيال القادمة.
نعرف اليوم عن حاالت كثيرة ،استغل بها اإلنسان الطبيعة بطريقة غير مراقبة ،مثالً :في ُجزر احمليط الهادي ،وقد أدى ذلك إلى
انقراض املصادر التي تضمن بقاءهم ،وفي نهاية األمر ،انقرض هؤالء الناس من هذه ا ُ
جلزر التي كانوا يعيشون فيها.
الطريقة التي من املفروض أن متنع األخطار التي تهدد حياة بني البشر ،هي التطوير املستدمي أو االستدامة.
للم

التطوير املستدمي ،هو تطوير اقتصادي ُيلبي احتياجات ورغبات اجليل احلالي ،دون أن ميس أو يؤذي
احتياجات ورغبات األجيال القادمة.

زي د ع ن

الزراعة املستدمية ،انظروا
الفصل السابع.
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سؤال و3 -
في سنة ُ ،2004ش ِّرع في إسرائيل قانون للحفاظ على شواطئ البحر األبيض املتوسط  ،وقد س ِّمي قانون الشواطئ .مينع
القانون من ًعا باتًا ،أي بناء في شريط (قطاع) الشاطئ الذي عرضه  300م .كيف يعبِّر هذا القانون عن مبادئ التربية املستدمية؟
اشرحوا.

و .7التنوع البيولوجي في إسرائيل

!

املعطى املهم للتنوع البيولوجي في إسرائيل ،هو أنه على الرغم من أن مساحة إسرائيل صغيرة نسبيًا (حوالي  21،600كيلومت ًرا
مرب ًعا) ،إال أن التنوع البيولوجي فيها غني :حيث يوجد حوالي  2،800نوع من النباتات البرية ،حوالي  530نو ًعا من الطيور،
مائة نوع من الثدييات تقريبًا ،مائة نوع من الزواحف تقريبًا ،حوالي  25،000نوع من احلشرات ومائة نوع من القوقعات
تقريبًا.

من اجلدير باملعرفة

معدل عدد أنواع النباتات للكيلومتر الواحد في إسرائيل هو  ،8.58في اليونان  3.17وفي إيطاليا  .1.86وعدد أنواع الطيور
للكيلومتر الواحد في إسرائيل هو ( 15.8مبا في ذلك الطيور الرحالة) ،وهو أكبر ﺒ  8أضعاف (!) من عدد الطيور للكيلومتر
الواحد في انكلترا وايرلندا.

!

توسع :القليل عن تاريخ بحث الطبيعة في البالد
الكتب الدينية ،هي أحد مصادر املعلومات عن النباتات واحليوانات في البالد ،ففي التوارة
على سبيل املثالُ ،ذكر  100نوع من النباتات َو  120نو ًعا من احليوانات .وفقط قسم قليل
منها تشبه بالضبط األنواع املوجودة اليوم في البالد .األنواع السبعة :القمح ،الشعير،
مت متييزها بشكل مؤكد .وكذلك
العنب ،التني ،الرمان ،الزيت والتمر ،هي األنواع التي َّ
األمر بالنسبة للحيوانات البيتية :األبقار ،اخلراف ،املاعز ،احلمير واجلمال .أما بالنسبة
طابع بريد لألنواع السبعة
لسائر الكائنات احلية ،فتمييزها لم يتم بشكل مؤكد .في القرن اﻠ  ،19أُجري بحث مكثف
()1982
للطبيعة في البالد ،وقد ن َفّذه هؤالء الباحثون الذين وصلوا البالد ورأوا في طبيعة البالد
مركز اهتمامهم .في بداية القرن اﻠ  ،20ومع ازدياد عدد القادمني اجلدد إلى البالد ،فقد وصل باحثون كثيرون إلى البالد
وساهموا في إقامة مؤسسات بحث ،وأسسوا موضوع بحث النباتات واحليوانات في البالد.
في سنة  ،1931قام الباحثون أ .ايج ،م .زوهري َو ن .فينبرون ،من اجلامعة العبرية في القدس ،بتأليف وبنشر الكتاب
العلمي األول لتعريف النباتات .واليوم توجد لدينا معلومات شاملة عن التنوع البيولوجي في البالد .ومع ذلك ،ما زلنا
نكتشف أحيانًا وبشكل خاص أنوا ًعا جديدة من احلشرات والرخويات.

مصادر الثراء البيولوجي في إسرائيل
ما هي العوامل التي تؤدي إلى ثراء األنواع في البالد؟
كل شخص يتنزه في البالد ،من أقصى الشمال إلى أقصى اجلنوب ،يالحظ احلقيقة أنه في مجال  500كلم تقريبًا ،ميكن االنتقال
من اجلبال املغطاة بالثلج في جبل الشيخ (في فصل الشتاء بالطبع) ،عبر احلرش األخضر والكثيف ،وكثبان الرمال على طول
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الشاطئ ،حتى يصل إلى الصحراء اجلافة وإلى الشُ عب املرجانية االستوائية.
هذه اإلمكانية غير موجودة – مثالً – لدى سكان اجلزر البريطانية الذين بالدهم أكبر بعدة أضعاف من بالدنا.
إن مصدر هذا الثراء ،هو املوقع اجلغرافي اخلاص إلسرائيل ،وتنوع املناخ
يعبِّر تنوع املناظر عن الثراء البيولوجيَّ .
ومناظرها (تضاريس).

 إسرائيل جسر بني القارات
ساهم التاريخ اجليولوجي إلسرائيل كثي ًرا في التنوع البيولوجي .ففي العصور القدميةُ ،غطيت معظم البالد باملاء خالل
فترات معينة ،لكن في وقت متأخر ،تراجع البحر وأصبحت البالد يابسة.
وقد تغيَّر املناخ ً
أيضا خالل هذه الفترات :من مناخ استوائي حار ورطب إلى مناخ أكثر جفافًا .التغ ُّير الكبير الذي حدث
هو الربط بني القارات الثالث :آسيا ،إفريقيا وأوروبا
والفصل بينها اللذين حدثا أكثر من مرة واحدة .حدث
االلتقاء واالنفصال بني القارات بشكل غير متتال خالل
الفترات اجليولوجية ،وكل تغ ُّير كهذا أدى إلى قدوم
كائنات حية جديدة إلى املنطقة وقد تأقلمت وبقيت هنا،
لكن أدى هذا التغ ُّير إلى انقراض آخرين .في أعقاب هذه
العمليات التي استمرت ماليني السنني ،نتج دمج غني
وخاص لألنواع .الظاهرة البارزة املتعلقة بذلك ،هي أن
إسرائيل جسر بني القارات ،وهي تقع في مسار ترحال
الطيور بني أوروبا وإفريقيا التي متر عبر إسرائيلُ .يق ِّدر
الباحثون أنه في كل سنة ،متر عبر إسرائيل في فصلي
اخلريف والربيع ،ما يقارب املليارد طائر ومن بينها
اللقلق األبيض والبجع.

خريطة مسارات
ترحال الطيور

البجع يرتاح في غور حيفر

 التضاريس واملناخ
املنظر اخلاص في البالد ،هو شكل الشق السوري اإلفريقي الذي َنت ََج قبل حوالي  35مليون سنة بني اللوح
اإلفريقي َو اللوح العربي .ميتد هذا الشق حوالي  5،000كلم من سوريا في الشمال حتى موزامبيك
في إفريقيا.
ً
انخفاضا على الكرة األرضية ،ويقع على ارتفاع  400م تقريبًا
يقع البحر امليت في غور ،وهو املكان األكثر
حتت سطح البحر .الغور هو منطقة خاصة من ناحية مناخه وطبيعته.
ميكن أن نالحظ تنو ًعا في املناخ على طول البالد :من مناطق شبه رطبة ذوات مناخ بحر أبيض متوسط حتى
مناطق جافة ذوات مناخ صحراوي.
على طول البالد ،من الشمال إلى اجلنوب ،تختلف كمية الرواسب التي تهطل في األماكن املختلفة :من
معدل سنوي مقداره  1000ملم مطر تقريبًا في الشمال وحتى  50ملم مطر في اجلنوب .يتغيَّر معدل كمية
الرواسب على عرض البالد ً
أيضا :وهي تتصاعد من البحر في الغرب ،الذي يعتبر مصدر غيوم الرواسب،
وحتى سلسلة اجلبال املركزية ،وبعد ذلك تنخفض في اجتاه الشرق ,ينبع التغ ُّير في كمية الرواسب من
ارتفاع املنطقة ً
أيضا :ففي املناطق اجلبلية في البالد ،مثل :جبل الشيخ ،اجلليل ،الكرمل وجبال يهودا ،تهطل
كمية رواسب أكثر من األغوار والسهول الساحلية .تسقط في املنحدرات الغربية كميات مياه أكثر من
املنحدرات الشرقية ،ألن الغيوم والرياح تأتي باألساس من الغرب ،من البحر األبيض املتوسط .سطح املكان
واجتاهه ،هما عامالن محليان يؤثران على التنوع البيولوجي ً
أيضا.

منظر في عني جدي بالقرب من البحر امليت
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التنوع البيولوجي يشمل جميع الكائنات احلية ،بيوت التنمية واألنظمة البيئية.
خالل عشرات السنني األخيرة ،ازداد القلق من إيذاء التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية املتعلق بها استمرار بقاء بني
البشر ،وازداد القلق ً
أيضا من إيذاء القيم األخالقية ،اجلمالية والسياحية.
التنوع البيولوجي ،هو نتيج ًة للتأثيرات املدمجة لعوامل النشوء واالرتقاء ،العوامل الوراثية (طفر وتكاثر تزاوجي أو
جنسي) والعوامل البيئية.
أصبح من املعروف اليوم للعلماء أن التنوع البيولوجي هائل ،وهو يشمل عشرات ماليني األنواع ،لكننا نعرف منها عن
أقل من  2مليون نوع.
يعتمد الشرح لتغ ُّير التنوع البيولوجي من خط االستواء إلى األقطاب على التأثيرات املدمجة للعوامل الال أحيائية
والعوامل األحيائية خالل العصور.
يؤثر بنو البشر على التنوع البيولوجي ،وأحيانًا يؤذي اإلنسان التنوع البيولوجي من خالل هدم بيوت التنمية ،تلوث
البيئة احمليطة ،الصيد بشكل واسع ونقل األنواع من مكان إلى آخر.
قد يقلل إيذاء التنوع البيولوجي من توافر املُنْتَجات التي تزودها األنظمة البيئية لإلنسان ،وقد يؤذي اخلدمات التي
تزودها.
يتم احلفاظ على األنواع وعلى األنظمة البيئية من خالل تخصيص مساحات حملميات طبيعية ،احملافظة على مجموعات
من الكائنات احلية ،وتطبيق طرق التطوير املستدمي.
التنوع البيولوجي في إسرائيل ،هو كبير ج ًدا بالنسبة ملساحتها ،وذلك في أعقاب مكانها اجلغرافي كجسر بني القارات
الثالث وتاريخها اجليولوجي.

 مصطلحات مهمة
نشوء وارتقاء
انتخاب طبيعي
انقراض
تلوث (تربة ،ماء ،هواء)
قدرة حتمل (الكرة األرضية)
تنوع بيولوجي
ُمنْتَجات (النظام البيئي)
خدمات (النظام البيئي)
حاجز بيوجغرافي

نوع منحسر (ال مثيل له)
ممر بيئي
ثراء أنواع
التطوير املستدمي
الغزو البيولوجي
تقطيع بيوت التنمية
مستويات التنظيم
تباين
محميات طبيعية
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الفصل السابع :الزراعة ُّ -
تدخل
اإلنسان في الطبيعة
في الفصول السابقة ،ذكرنا تدخُّ ل اإلنسان في الطبيعة مرات كثيرة .إحدى طرق تدخل اإلنسان في الطبيعة هي الزراعة التي
تعتبر فر ًعا اقتصاد ًيا هدفه تزويد الغذاء باألساس ،لكن ُمنْتَجات كثيرة أخرى يحتاجها اإلنسان ،مثل :القطن للقماش واألزهار.
تشمل الزراعة في مفهومها الواسع كل من تنمية النباتات ،تنمية احليوانات في أماكن مغلقة ،أو مساحات مفتوحة ،أو مساحات
مت تسييجها ،تنمية أسماك ونباتات مائية في برك في اليابسة وتنمية أسماك في أقفاص في البحر .تؤثر أنواع النشاطات
َّ
الزراعية على مور َد ِي املاء والتربة ،على دورات املواد ،على العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية وغير ذلكُ .مجمل هذه التأثيرات،
يؤذي أحيانًا الطبيعة وجودة البيئة احمليطة التي نعيش فيها.

ز .1تعداد السكان والغذاء

الغذاء الذي يصل معظم الناس ،يتم شراؤه من األسواق أو الدكاكني ،وهو ناجت عن األنظمة التي ُيف ِّعلها ويديرها املزارعون ،مثل:
احلقول التي ننمي فيها اخلضروات واحملاصيل كاحلنطة والذرة واألرز ،كروم الفواكه ،دفيئات لتنمية خضروات ،حظائر أبقار
إلنتاج ُمنْتَجات احلليب ،قطعان الغنم والبقر للحوم ،برك أسماك وأقنان دجاج .ازدياد تعداد السكان وتطور الزراعة مرتبطان
ببعضهما بحلقة ومبردودية إيجابية :من طرف واحد يزداد إنتاج الغذاء نتيج ًة لتحسني طرق تنمية النباتات واحليوانات الذي
يضمن ازدياد تعداد السكان ،ومن الطرف اآلخر ،يؤدي ازدياد تعداد السكان إلى زيادة
الطلب على الغذاء (الرسمة ز .)1 -

+

الطلب على الغذاء

ٍ
أراض زراعية وجناعة
الطرق الزراعية

بنو البشر

+

+

إنتاج غذاء

+

نواجت أنظمة بيئية

الرسمة ز :1مردودية إيجابية بني ازدياد تعداد السكان وبني
الزراعة (اإلشارة  +تُشير إلى االزدياد).

هل هذه العملية الدائرية ميكن أن تستمر حتى ما ال نهاية؟
في سنة  ،1798اقترح البيشوف اإلجنليزي توماس مالتوس إجابة لهذا السؤال في الكتاب الذي نشره في تلك السنة .اعتُبر
مالتوس رجل اقتصاد سياسي ،وقد ادعى أنه يوجد حد علوي لزيادة تعداد السكان ،ألن وتيرة ازدياد تعداد السكان أكبر
بعدة أضعاف من وتيرة ازدياد إنتاج الغذاء ،وفي نهاية األمر ،لن يكون غذاء ٍ
كاف لبني البشر ،وفي أعقاب ذلك ،يجوع الكثير
منهم ،تنتشر األمراض ،تنشب احلروب ويتوقف ازدياد تعداد السكان.

للم

زي د ع ن

ُّ
تدخل اإلنسان في دورات املواد،
انظروا الفصل الثالثُّ .
تدخل اإلنسان
في العالقة املتبادلة في الطبيعة،
انظروا الفصل الرابع.
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حتى هذه الساعة ،لم تتحقق تنبؤات مالتوس الصعبة ،ألن التحسني املستمر للطرق الزراعية وإنتاج الغذاء جنح في تزويد
احتياجات تعداد السكان املتزايد .على الرغم من ذلك ،توجد اليوم في العالَم مناطق تعاني من اجلوع ،لكن السبب لذلك ،ليس
نقص الغذاء ،بل عدم املساواة في توزيعه ،في العالَم.
لكن التحسني املستمر في قدرة اإلنسان على إنتاج الغذاء ،يوجد له ثمن:
تستغل الزراعة مساحات طبيعية وموارد ،وتغيِّر البيئة احمليطة وتؤذي احليوانات والنباتات بطرق مختلفة.

!

من اجلدير باملعرفة :أعداد وأناس

في سنة  ،2007كان تعداد السكان في العالَم حوالي  6.6مليارد نسمة ،ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى  12مليارد نسمة
حتى سنة  .2050في أيام مالتوس احتاج اإلنسان إلى  20دومنًا من األرض للفرد الواحد ،لكي ينمي مواده الغذائية .أما اليوم،
وفي أعقاب حتسني الطرق الزراعية ورعاية النباتات ،فإننا نحتاج دومنني لسد احتياجات الفرد الواحد.

!

من اﻟقطف والصيد حتى الهندسة الوراثية
بعد سنوات كثيرة من ظهور اإلنسان احلكيم العصري ( ،)Homo sapiens sapiensظهرت في العالَم تطورات طرق
مت ذلك قبل  160،000سنة تقريبًا.
حلصول اإلنسان على الغذاء واملُنْتَجات األخرى املهمة لبقائه ،وقد َّ
قبل  10،000سنة تقريبًا ،عاش اإلنسان على صيد احليوانات البرية وعلى قطف النباتات املع َّدة لألكل .طبيعة احلياة التي تعتمد
على الصيد وقطف النباتات ،حتتاج إلى ترحال من مكان إلى آخر بحسب توافر الغذاء ،وقد أدى ذلك إلى حتديد تعداد السكان.
وحرقت
أثرت طرق الصيد القدمية التي استعملها اإلنسان على البيئة احمليطة الطبيعية :وقد انقرضت أنواع حيوانات كبيرةُ ،
غابات وأقفار عشبية ً
أيضا ،لكي تهرب احليوانات منها ليتم صيدها بسهولة.
بدأت الثورة الزراعية قبل  10،000سنة تقريبًا ،وقد متيَّزت بتدجني احليوانات البيتية مثل :األبقار،الدواجن واخلراف ،لكي
تزودهم باللحم ،احلليب ،البيض ،اجللد والفرو كما متيّزت برعاية نباتات لألكل وتنميتها في مساحات يعتني بها اإلنسان .أدت
احلياة الزراعية إلى توقف ترحال اإلنسان ،وانتقاله إلى السكن الثابت ،لكي يعتني مبزروعاته وجلمع احملاصيل.
إن حتضير حقول ومساحات مراعي للحيوانات ،واحلاجة إلى األشجار للبناء وكمصدر للطاقة ،أدت جميعها إلى قَطع الغابات
َّ
بشكل واسع .مع مر السنني ،تطورت طرق ري في أماكن مختلفة في العالَم ،واستعمل الفالحون إفرازات احليوانات (لتزبيل
احلقول) وطرق دورة املزروعات (صفحة  .)153وقد توسع تنوع املزروعات ً
أيضا (في أعقاب اكتشاف أميركا في سنة
مت نقل البطاطا ،الذرة والبندورة من أميركا إلى أوروبا (العالَم القدمي) .الثورة الصناعية التي بدأت في القرن الثامن
 ،)1492و َّ
عشر ،أدت إلى إدخال اآلالت الزراعية ،مثل :احملراث واحلصادة في عمليت َِي احلراثة واحلصاد.

محاصيل النجيليات في العالَم ( 109ميجا طن)
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الرسمة ز  :2 -زيادة محاصيل النجيليات بسبب الثورة اخلضراء

حدث تطور مهم في الزراعة ،وقد حاز على اسم الثورة اخلضراء التي بدأت
في نهاية احلرب العاملية الثانية .والعامل الذي أدى إلى حتريكها ،هو اكتشاف
العملية الكيميائية إلنتاج األمونيا من عنص َر ِي النيتروجني والهيدروجني .وقد
ط َّور فريتس هابر هذه العملية في أملانيا ،في بداية القرن العشرين ،وكانت
القاعدة لصناعة السماد النيتروجيني الذي أدى إلى زيادة احملاصيل احلقلية
بشكل كبير ج ًدا (الرسمة ز .)2ساعد توافر السماد النيتروجيني على تنمية
نباتات في مناطق غير خصبة .وأدت الثورة اخلضراء إلى تطور الزراعة
املكثفة التي تعتمد على املزروعات التي محاصيلها عالية من كل وحدة
مساحة ،وهي تعطي محاصيلها بشكل مبكر ورد فعلها إيجابي للتسميد.
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على الرغم من ازدياد احملاصيل ،إال أن الثورة الزراعية ،كانت لها جوانب سلبية :أدى كل من التوسع في زرع املزروعات
الزراعية ،في املساحات غير اخلصبة ،وزيادة احملاصيل الزراعية ،إلى ازدياد استعمال األسمدة ومبيدات األعشاب واآلفات
الزراعية ،وقد أدت جميع هذه األعمال إلى تلوث البيئة احمليطة بشكل تدريجي .كما كانت هناك ً
أيضا انعكاسات جانبية للثورة
اخلضراء على املجتمع ،مثالً :انخفاض نسبة املزارعني في املجتمع وانتقالهم إلى املدن.
َسة
في النِّصف الثاني من القرن العشرين ،تطورت الهندسة الوراثية التي في أعقابها ازداد وتوسع استعمال األصناف املُهند َ
ذوات القيم الغذائية احملسنة ،التي توجد لها ً
أيضا قدرة على الصمود أمام اآلفات الزراعية والصدمة (الضائقة) في البيئة
إن استعمال الهندسة الوراثية أدى إلى تقليص استعمال املواد الكيميائية
احمليطة ،وهي تحُ فظ ملدة زمنية طويلة على الرفوفَّ .
التي تضر بالبيئة احمليطة .تأثير األصناف املهن َدسة على البيئة احمليطة غير معروف حتى اآلن ،وتختلف اآلراء بالنسبة حلسنات
وسيئات استعمال الهندسة الوراثية في الزراعة.

سؤال ز 1 -
يؤثر تطور الزراعة سلبًا على األنظمة البيئية .صفوا تأثيرين من هذا النوع ،ثم اشرحوهما.

ز .2ليس غذاء فقطُ :م ْن َتجات وخدمات زراعية

حتى اآلن ،وصفنا الوظيفة األساسية للزراعة ،وهي تزويد اإلنسان بالغذاء .لكن الزراعة في املاضي واليوم ً
أيضا ،تز ِّود اإلنسان
مب ْن َتجات كثيرة أخرى ،من بينها :املشروبات املختلفة (القهوة ،الككاو ،الشاي على أنواعه واملشروبات الروحية) ،األدوية،
ُ
البهارات والعطور ،األزهار ،األلياف (احلرير ،الصوف ،القطن ،الكتان واحلبال) ،األخشاب للبناء والتدفئة وإلنتاج الورق.
أما اليوم ،تقوم الزراعة بتزويد خدمات مهمة تساهم في البيئة احمليطة ،مثالً :نقوم بري البيارات وحقول القطن مبياه مجا ٍر
مك َّررة ،وبهذه الطريقة نُعيد املياه إلى دورة املياه احمللية ،وتقوم قطعان األغنام واألبقار برعي احملميات الطبيعية واملساحات
املفتوحة ،وهكذا نحافظ على التنوع البيولوجي ويقل خطر احلرائق في الغابات التي نغرسها ،لكي تزودنا باألخشاب واملواد
اخلام إلنتاج الورق ،ولكي تزيد من استيعاب ثاني أكسيد الكربون  ،CO2وهكذا تقلل من ارتفاع درجة احلرارة العاملية (تقليل
تأثير الدفيئة).
ُمنْتَج جديد من األنظمة الزراعية ،هو االيثانول الذي ُينْتَج من قصب السكر ،الذرة الشعير واحلنطة ،وهو ُيستعمل
كوقود بديل ،أو كمادة إضافية لوقود السيارات.
في السنوات األخيرة ،تطور في البالد وفي العالم فرع نس ّميه الزراعة السياحية التي في إطارها تُفتح للسائحني
املناطق واملنشآت الزراعية ،وتُعطى لهم فرصة مشاهدة عمليات اإلنتاج ،واالشتراك في متعة قطف الثمار من الكروم
وجمع احملاصيل من احلقول الزراعية.
األسباب الرئيسية لتطوير هذا الفرع اجلديد ،هي الصعوبات املادية التي يواجهها املزارعون في الزراعة ،وازدياد
ساعات الفراغ عند املواطنني .املنظر الزراعي ،هو ً
أيضا مركز جذب للسائحني ،ففي اجنلترا على سبيل املثال ،تُلزم
احلكومة املزارعني احلفاظ على املناظر الطبيعية التي تُشكل مركز جذب للسائحني.
من هنا يتضح أن الزراعة تزودنا بأشياء أكثر من املُنْتَجات الضرورية لبقاء اإلنسان ،فهي تساهم ً
أيضا في جودة
احلياة ،الصحة واملتعة.

ز  .3التكنولوجيا في الزراعة وقاعدتها البيولوجية

تعتمد الزراعة العصرية على املعرفة التي تراكمت من جتارب املزارعني ،وعلى مكتشفات األبحاث.
منذ القدم ُعرفت طريقة زراعية نس ّميها دورة البذور ،أو دورة املزروعات ،وبحسب هذه الطريقة ،نزرع مزروعات مختلفة في
نفس احلقل بالتناوب ،وهذا يعني أننا ال نزرع نفس البذور (النبات) مرتني بشكل متتا ٍل.

للم

زي د ع ن

ُم ْن َتجات وخدمات األنظمة البيئية
واحلفاظ على التنوع البيولوجي،
انظروا الفصل السابع.

غ ًدا نزور حظيرة األبقار،
وسنشاهد كيفية حلب
األبقار
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في كل دورة ،ندمج عادة نو ًعا معينًا من البقوليات،
لكي نثري التربة بالنيتروجني .مثالً :في دورة
مزروعات ثالثية السنوات ،فإننا نقوم بتنمية
احلنطة ،الذرة ،البرسيم أو الفصة (اثناهما من عائلة
البقوليات).

زي د ع ن

دورة النيتروجني ،انظروا الفصل
الثالث.

الفائدة من دورة املزروعات:
 .1اثراء التربة مبركبات نيتروجينية متوافرة
للنباتات :في السنة التي ننمي فيها نباتات
من عائلة البقوليات ،تقوم هذه النباتات بعالقة
حقل برسيم
مشاركة مع البكتيريا التي تُثبت النيتروجني،
وتصبح التربة غنية مبركبات النيتروجني
املتوافرة للنباتات.
 .2مراقبة األعشاب البرية بشكل جيد :مثالً :في السنة التي نزرع فيها برسي ًما أو فصة ،فإننا نحصد احملصول الزراعي قبل
إن استعمال مبيدات
أن تُزهر األعشاب البرية وقبل أن ُتنْتِج البذور .وبهذه الطريقة نقلل ظهور األعشاب في السنة القادمةّ .
كيميائية خاصة ألعشاب من عائلة النجيليات في السنة التي ننمي فيها بقولياتُ ،يقلل من ظهور أعشاب برية من عائلة
النجيليات في السنة التي ننمي فيها حنطة ً
أيضا وبالعكس.
 .3مراقبة اآلفات الزراعية الضارة :معظم اآلفات الزراعية تكون خاصة لنوع معني من املزروعات ،وعندما نبدل نو ًعا معينًا
من املزروعات بنوع آخر ،فإن ذلك ُيقلل من عشيرة اآلفات الزراعية اخلاصة به ،ألنه مير الوقت ،وال تستطيع أن تتطور
عشيرة آفات زراعية خاصة للمزروع اجلديد.
تهدف الطرق احلديثة في الزراعة إلى جني محاصيل كثيرة ،وهي تعتمد على املبادئ األربعة اآلتية:
 .1تقليل تأثير عوامل محددة (أحيائية وال أحيائية).
 .2تنظيم عمليات تكاثر ،من خالل التنظيم االصطناعي إلشارات من البيئة احمليطة.
 .3تدخل اإلنسان باملعلومات الوراثية :رعاية وحتسني من خالل االنتخاب االصطناعي والهندسة الوراثية.
 .4مراقبة عمليات تطور ،نضوج وشيخوخة.
فيما يلي توسع في كل مبدأ من املبادئ األربعة.

املبدأ األول :تقليل تأثير عوامل محددة (أحيائية وال أحيائية) :املاء ،خصوبة التربة ،كبر املساحة املتوافرة للمعاجلة ،مواد
تغذية (أمالح = تغذية معدنية) ،متنافسون ،آفات زراعية وطفيليات تؤدي إلى أمراض.

يعرض اجلدول ز  1 -أمثلة لطرق نستعملها اليوم في الزراعة لتقليل تأثير العوامل احملددة .أحد
األمثلة هو الدفيئة املع َّدة لتنمية اخلضروات واألزهار .في الدفيئةُ ،ننْتِج ظروف مناخ مص َغّرة

ومثالية لنبات معني ،وهكذا جنني محاصيل كبيرة من مساحة صغيرة نسبيًا ،في فصول السنة
التي ال تكون فيها درجة احلرارة مثلى ،وال تكون ساعات الضوء في اليوم مثلى ً
أيضا .مثال
إضافي هو الري بالرشاش أو بطريقة التنقيط التي تزيد من احملاصيل ،ألننا نضيف للنبات ماء
في موسم جاف ،أو في فترات ال تكون فيها كميات الرواسب متواصلة.

دفيئات
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جدول ز  :1 -طرق أساسية لتقليل تأثير العوامل احملددة في الزراعة
العامل احملدد

أمثلة لطرق أساسية لتقليل تأثير العامل احملدد

تأثير العامل على اإلنتاج الزراعي

حتتاج النباتات إلى كميات كبيرة من املاء ،لكي تنمو وتعطي الري بالقنوات ،بالرشاشات وبأجهزة التنقيط .تغطية التربة لتقليل التبخر
منها.
محاصيل كبيرة.
بناء أحواض ماء في املراعي ،األقنان واحلظائر.
حتتاج احليوانات إلى ماء.

ماء

حتتاج كل تنمية زراعية (نبات أو حيوان) إلى درجة حرارة تنمية نباتات في الدفيئة ،تغطية عناقيد املوز بأكياس بالستيكية ملنع
مثلى لتطورها ،ألنها تتضرر في درجات حرارة عالية ج ًدا أو أضرار الصقيع.
تبريد أقنان وحظائر من خالل رش املاء على سقوفها.
منخفضة ج ًدا.

درجة حرارة

الضوء هو مصدر الطاقة لعملية التركيب الضوئي.

ضوء

إطالة ساعات اإلضاءة العادية من خالل إضافة مصابيح لإلضاءة في
الدفيئة.

حتتاج النباتات إلى  CO2وأمالح مختلفة لنموها وهي حتتاج إدخال  CO2إلى الدفيئة ،إضافة سماد كيماوي وزبل عضوي إلى التربة،
باألساس إلى :نيتروجني ،فوسفور وبوتاسيوم ،وعناصر دورة مزروعات.
أخرى ،مثل :احلديد واملغنيسيوم.

مواد تغذية

أمالحا
حتتاج احليوانات (مثل :األبقار ،الطيور واألسماك) إلى غذاء إضافة غذاء بروتيني مر َّكز لطعام احليوانات ،بحيث يشمل
ً
وفيتامينات ً
أيضا.
غني.

أكسجني في التربة
واملاء

حتتاج اجلذور إلى أكسجني إلنتاج الطاقة املطلوبة لبقائها ،تهوية التربة من خالل إضافة مادة عضوية ومعاجلتها بطرق ميكانيكية
(آلية)
ولالمتصاص الف َّعال للمواد من التربة.
حتتاج أسماك البرك إلى أكسجني وهي تستوعبه من املاء.
خلط مياه البرك.

تقليل نشاط
املتنافسني

احلشرات ،العكبر ،الطيور ،اخلفافيش ،الغزالن ،ابن آوى دورة مزروعات ،تغطية الكروم ب ِِشباك ،نشر فتات ُسم ،تسييج كروم،
تخويف حيوانات من خالل الضجة وتثبيت فزاعات ،تزويد الطيور بغذاء
والذئاب تتنافس مع املزارع على احملاصيل.
احلقل الزراعي املروي واملسمد ،يؤدي إلى منو األعشاب بديل أثناء ترحالها.
مكافحة احلشرات واألعشاب بطرق كيميائية وبيولوجية.
الضارة.

مسببات أمراض

تقوم الطفيليات وأمراض تسببها الفيروسات ،البكتيريا دورة مزروعات
أدوية ،الوقاية من خالل التطعيم ،التعقيم وغير ذلك (كما هو األمر،
والفطريات ،مبهاجمة النباتات واحليوانات.
بالطرق املتبعة ملعاجلة أمراض عند اإلنسان) .استعمال مبيدات فطريات
وحشرات.

مساحة متوافرة
للمزروعات الزراعية

حتتاج املزروعات الزراعية إلى مساحات تربة مناسبة ،من حيث تغيير سطح التربة وإعدادها من خالل بناء
تراسة ومنحدرات.
النوع ،اجلودة واملبنى الطوبوغرافي (التضاريس).
تنمية نباتات في أوساط مائية (دون تربة)
وفي أوساط تنمية منعزلة .تنمية أسماك في
برك نبنيها في اليابسة ،وداخل أقفاص في
البحر.
تنمية توت أرضي في وسط تنمية منعزل

رشاش في احلقل

تغطية التربة

حوض ماء

علم البيئة
للم
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مصطلحات :سماد كيماوي وزبل عضوي
في التربة الزراعية ،املخزون الطبيعي للعناصر واألمالح غير ٍ
كاف ،لذا يجب تزويد النباتات بالعناصر الضرورية .يقوم
املزارعون بتزويدها من خالل إضافة سماد كيماوي وزبل عضوي.
السماد الكيماوي ،هو ملح أو مركب غير عضوي ،وهو يز ِّود النبات بعناصر مذابة قابلة لالستيعاب.
العناصر التي نضيفها إلى التربة بشكل ثابت هي النيتروجني ،الفوسفور والبوتاسيوم.
الزبل العضوي ،يعتمد على مركبات عضوية مصدرها من بقايا نباتات ومن إفرازات حيوانات.

زي د ع ن

مكونات التربة ،انظروا الفصل الثاني،
جدول ب .7 -

يتحلل الزبل العضوي تدريجيًا و ُيطلق عناصر كيميائية إلى التربة .توجد أفضلية مركزية للزبل العضوي ،وهي قدرته
على جتويد التربة (حتسني جودة التربة) .ومن أفضليات الزبل العضوي أنه يجعل السماد الكيماوي ناج ًعا ،لذا يدمج
عاد ًة املزارعون السماد الكيماوي مع الزبل العضوي.

!

من اجلدير باملعرفة :نظرة إلى املاضي

مرض البياض الزغبي في البطاطا االيرلندية وتأثيرها على تاريخ ايرلندا والواليات املتحدة
في سنوات  ،1850-1845هاجم فطر مزروعات البطاطا في ايرلندا ،وقد أدى إلى إبادتها .يتغذى سكان ايرلندا باألساس على
البطاطا ،وفي أعقاب إبادة احملاصيل ،انخفض تعداد سكان ايرلندا بنسبة  :25 %مات مليون شخص من اجلوع ومن األمراض
التي جنمت بسبب سوء التغذية ،وهاجر مليون شخص إلى الواليات املتحدة .اليوم يعيش في الواليات املتحدة أناس كثيرون
من أصل ايرلندي وتعدادهم في الواليات املتحدة أكثر من تعدادهم في ايرلندا.
لويس باستر والتطعيم ضد الكوليرا
الباحث الفرنسي باستر ( ،1895-1822الذي على اسمه ُسميت عملية بسترة احلليب) ،كان شري ًكا في بحث مواضيع كثيرة
أقلقت املزارع الفرنسي في فترته .وقد جنح باستر في أبحاثه أن يكتشف العامل الذي يؤدي إلى حموضة النبيذ ،ووجد ً
أيضا

الطريقة لتطعيم الدجاج ضد مرض الكوليرا.

للم

زي د ع ن

دورة النيتروجني ،انظروا الفصل
الثالث.

من إنتاج الديناميت إلى إنتاج السماد
في فترة احلرب العاملية األولى (ُ ،)1918-1914ط ِّورت عملية كيميائية إلنتاج األمونيا من النيتروجني املوجود في الهواء
(فرتس هابر) .وقد احتاجوا األمونيا إلنتاج املادة املتفجرة ديناميت .لكن التطوير الذي كان هدفه احلرب أدى في أعقابه إلى
تطوير صناعة األسمدة النيتروجينية للزراعة ،وكمية النيتروجني التي يتم تثبيتها بعمليات صناعية أكبر من كمية النيتروجني
التي يتم تثبيتها بعمليات بيولوجية.

!

املبدأ الثاني :تنظيم عمليات تكاثر من خالل التنظيم االصطناعي إلشارات من البيئة احمليطة

للم
زي د ع ن
الضوء كمحفز من البيئة
احمليطة ،انظروا الفصل الثاني،
بند ب.3

تعتمد معظم التنمية الزراعية للنباتات واحليوانات على عمليات التكاثر (مثل :اإلزهار ،اإلباضة ،وضع البيض والشبق).
مت حتسينها من أنواع برية ،لذا فهي تتأثر من نفس عوامل البيئة احمليطة التي تتأثر منها
ُط ِّورت الكائنات احلية الزراعية و َّ
توجه التكاثر في الطبيعة ،مثل :ساعات اإلضاءة ودرجة احلرارة .خالل
الكائنات احلية البرية ،وهي تتغيَّر مع تغ ُّير املواسم التي ِّ
السنوات ،تعلَّم املزارعون كيفية التأثير على عمليات التكاثر ،من خالل املراقبة وتغيير إشارات البيئة احمليطة ،وهكذا جنحوا
في توجيه عمليات التكاثر وموعدها بحسب احتياجاتها ،مثالً :عندما ن ِّ
ُنظم ساعات اإلضاءة في الدفيئة ،ميكن أن ِّ
نوجه موعد
اإلزهار ٫وهكذا نحصل على أزهار كثيرة في موسم األعياد الذي يزداد فيه الطلب على األزهار.
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ما هي القاعدة البيولوجية لتنظيم عمليات التكاثر؟
إن أوقات عمليات التكاثر في الطبيعة متعلقة باملواسم .تتم هذه العمليات في موسم يكون سهالً لنمو النسل في ظروف تضمن
َّ
بقاءه .هذا التعميم صحيح للنباتات وللحيوانات ً
أيضا في الطبيعة :كثرة اإلزهار في ربيع بالدنا وزقزقة العصافير التي تُعشش،
هما حقيقتان لذلك.
إحدى الطرق األساسية التي ميلكها املزارع ملراقبة عمليات التكاثر ،هي تغيير النسبة بني ساعات اإلضاءة وبني ساعات الظالم.
نباتات كثيرة ،يوجد لها رد فعل توقيت ضوئي :وهي حساسة للنسبة بني ساعات اإلضاءة وبني ساعات الظالم  ،وهي تُزهر في
ظروف معينة فقط (انظروا الرسمة .)53
وهناك ً
أيضا مبدأ شبيه يعمل في تنظيم وضع البيض عند الدجاج .عندما نُضيء األقنان في الليل ،تزداد كمية البيض التي
يبيضها الدجاج .يؤثر تغ ُّير ساعات اإلضاءة على الهرمونات التي تُفرز في املخ ،وهي بدورها تؤثر على هرمونات التكاثر التي
تؤثر على املبيض وتؤدي إلى إباضة البيض.

املبدأ الثالثُّ :
تدخل اإلنسان باملعلومات الوراثية :رعاية وحتسني بواسطة االنتخاب االصطناعي والهندسة
الوراثية.
منذ بداية الزراعة ،يحاول الفالح حتسني جودة وكمية احملاصيل .الطريقة التي كانت متبعة
سنوات كثيرة ،هي االنتخاب االصطناعي .في هذه الطريقة ،يقوم املزارع بانتخاب األفراد
ذات الصفات الناجعة ،ثم يقوم بتهجينها .وهكذا خالل أجيال كثيرة من االنتخاب والتهجني
املوجه ،حصل اإلنسان على أصناف تختلف عن اآلباء واألجداد (وهي األصناف البرية) .بهذه
َّ
الطريقة حصلنا على حنطة ذات ُسنبلة ال تتفكك وذلك عكس ُسنبلة احلنطة البرية ،وحصلنا
ً
أيضا على أبقار تُدر حليبًا كثي ًرا ،وعلى أصناف من املوز اخلالي من البذور ،وعلى أصناف من

الثمار احللوة والكبيرة .من املهم أن نذكر احلقيقة أن االنتخاب االصطناعي يعتمد على التباين
الوراثي املوجود بشكل طبيعي بني أفراد مختلفني من نفس العشيرة .هذا التباين هو مادة
خام لالنتخاب االصطناعي كما أنها مادة خام لالنتخاب الطبيعي .يختلف االنتخاب
االصطناعي عن االنتخاب الطبيعي ،ألنه في احلالة األولى ،يتم تهجني مطفَّرات ال تستطيع
البقاء في الطبيعة (كالثمار التي تخلو من البذور ،مثل :املوز واألناناس) ونواجتها (األصناف
غير البرية) غير مناسبة للحياة في الطبيعة.
األصناف غير البرية ،ال تستطيع البقاء في ظروف طبيعية ،بل حتتاج إلى حماية املزارع.

(سنبلة تتفكك) وحنطة غير
حنطة برية ُ
برية

مصطلحات :تأقلم في الزراعة
ٍ
معان مختلفة وغير متعاقبة ،كما سنالحظ ذلك في األمثلة
إذا استعملنا مصطلح تأقلم كتطبيق زراعي ،فإننا نحصل على
اآلتية:
 .1عمليات التأقلم التي حتدث خالل حياة الفرد ،هي عمليات تدريجية (كشف النباتات تدريجيًا لدرجات متغيِّرة من
احلرارة ،البرد اجلفاف أو شدة اإلضاءة) ،وفي أعقابها يصبح النبات أكثر صمو ًدا.
ُيعبِّر التأقلم عن قدرة التك ُّيف ،ألن هذا الصمود محدود ملجال مميَّز تحُ ِّدده الشحنة الوراثية للفرد.

للم

زي د ع ن

التك ُّيف ،انظروا الفصل األول.

علم البيئة
مت تأقلمها في البالد :أفوكادو،
ثمار َّ
ماجنو وليتشي
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 .2تنمية أصناف أ ُ ِ
مت
حضرت إلى إسرائيل من دول مختلفة (مثل :املاجنو واألفوكادو) في حديقة تأقلم ،وقد ّ
فحص مالءمتها للنمو في ظروف البالد .وبعد مدة من الزمن ،ميكن أن نختار األصناف األكثر مالءم ًة (من بني
األصناف التي أ ُ ِ
حضرت) للنمو في ظروف البالد .مثال آخر لنبات َّ
مت تأقلمه في البالد بنجاح ،هو احلنطة اللينة
(حنطة اخلبز) التي أصلها من استراليا.
 .3التأقلم الذي يستمر سنوات وأجيالاً كثيرة ،هو عمليًا انتخاب اصطناعي يقوم به املزارع.

!

من اجلدير باملعرفة :كيف نحصل على أزهار ذات أوراق تويج كثيرة؟

السم على عملية
ينجح مزارعون كثيرون في حتسني أصناف أزهار مع أوراق تويج كثيرة من خالل إضافة ُسم .يشوش ُ
انقسام اخلاليا (ميتوزا) و ُينْتِج خاليا حتتوي على أكثر من ضعف َِي املادة الوراثية ( ،)2nأي خاليا متعددة الشحنة الوراثية
(بولي بلوئيدية).

!

سؤال ز 2 -

اشرحوا ،ملاذا نواجت االنتخاب االصطناعي ليست مناسبة للحياة في الطبيعة؟
برقوق غير بري

مع تطور طرق الهندسة الوراثية ،انفتح أمام اإلنسان مجال إضافي للتدخُّ ل في املزروعات.
ً
تُتيح الهندسة الوراثية نقل معلومات وراثية من نوع معني (مثالً :بكتيريا) إلى نوع آخر بعيد عنه (مثال :النبات) (جدول ز .)2 -
هذا االنتقال ،ال ميكن أن يحدث في الطبيعة .الهندسة الوراثية جتتاز العشوائية التي متيز ظهور الصفات في األصناف البرية،
موجه ونقطي املعلومات الوراثية للبكتيريا ،النباتات واحليوانات ،وبالطبع هذا التغ ُّير غير موجود في الطبيعة.
وهي تُغيِّر بشكل َّ

تُتيح الهندسة الوراثية للمزارع أن يحقق أهدافه خالل فترة زمنية أقصر من الفترة الزمنية املطلوبة لعمليات الرعاية والتحسني
التي تتم بطريقة االنتخاب االصطناعي.
جدول ز  :2 -أمثلة الستعمال الهندسة الوراثية في الزراعة (هناك عدة مواضيع ما زالت في قيد البحث وليست تطبيقية)

الصفة التي تغ َّيرت /أُكسبت من خالل
الهندسة الوراثية

مصدر املعلومات الوراثية

َّ
مت التغ ُّير ﺒ .....

الفائدة للمزروعات الزراعية ولإلنسان

الصمود أمام مواد تُبيد األعشاب البرية

بكتيريا السلمونيال ذات قدرة على
مقاومة املادة التي تُبيد األعشاب.

نباتات التبغ ونباتات جنيلية
مختلفة

ميكن استعمال مواد كيميائية ال تؤذي منو مزروعات
املزارع ،بل تؤذي املنافس فقط ،مثالً :علقة.

مقاومة الصدمة من البيئة احمليطة

أسماك تعيش في األقطاب

أس� �م ��اك ال �س �ل �م��ون ،أسماك
املشط

تنمية في فترة تكون فيها درجة احلرارة منخفضة ،وهكذا
نوفر من التكاليف املتعلقة باحلماية من البرد.

مقاومة اآلفات الزراعية

بكتيريا بسيلوس
طورينجيانسيس الذي ُينْتِج ُس ًما
يؤذي يرقات احلشرات

نباتات القطن ،التبغ ،البندورة،
البطاطا ،الذرة ،قصب السكر،
األرز

زيادة احملاصيل ،تقليل استعمال املكافحة الكيميائية.

مقاومة ملسببات أمراض

فيروس يؤدي إلى أمراض

أشجار البابيا

ترميم الفرع الزارعي الثاني ،من حيث الكبر في هاوي.

إنتاج بيتا كاروتني (مادة األصل لفيتامني ) A
وليزين

نرجس ،بكتيريا ،صويا

الرز (الرز املذهب) ،ونباتات
جنيلية ينقصها ليزين

حتسني مكونات الغذاء عند املجموعات السكانية التي
تتغذى باألساس على الرز ومنع العمى.
تزويد حوامض أمينية ضرورية لإلنسان.

تثبيط جني مسؤول عن حتليل جدران اخلاليا،
وهو يعمل أثناء نضوج الثمار

حيوانات

بندورة

إطالة مدة حياة البندورة على الرف.
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إلى جانب اجلوانب الطبية والبيئية احمليطة ،والقدرة الكبيرة على إنتاج الغذاء وجودته ،إال أن الهندسة الوراثية حتظى بنقد كبير،
وتثير خوفًا كبي ًرا لدى اجلمهور .أحد التخوفات ،هو ظهور عوارض جانبية ،مثالً :ظهور حساسية عند الناس بسبب بروتينات
سة التي تُستعمل كغذاء.
جديدة موجودة في الكائنات احلية املُهن َد َ
سة إلى أنواع غازية إذا وصلت البيئة احمليطة الطبيعية
ُيحذر علماء البيئة من خطر آخر :وهو اخلوف من أن تتحول األنواع امل ًُهن َد َ
مت
وتكاثرت فيها ،أو أنها تُلقح أنوا ًعا برية وهكذا تؤدي إلى انتقال صفات وراثية جديدة إلى أنواع برية .في السنوات األخيرةَّ ،
بحث هذه املواضيع.

املبدأ الرابع :مراقبة عمليات تطور ،نضوج وشيخوخة
في العصر احلديث ،أصبحت عملية تزويد السكان باملُنْتَجات الزراعية معقدة :البُعد بني مواقع اإلنتاج وبني املستهلكني كبير،
وكذلك األمر ،املدة الزمنية بني نضوج الثمار أو إباضة البيض وبني موعد شرائها من احملالت التجارية .وعندما يصل املُنْتَج
إلى بيت املُستهلك ،فإنه يرغب في احلفاظ عليه ملدة زمنية معينة .ينبع من جميع هذه احلاالت أنه هناك حاجة لتثبيط العمليات
الطبيعية (مثل :إنبات البذور ،تطور البراعم ،نضوج الثمار والشيخوخة) ونشاط احمللِّالت املختلفة (البكتيريا والفطريات).
يعرض اجلدول ز  3 -الطرق األساسية لتخزين وحفظ املُنتجات الزراعية.
جدول ز  :3 -طرق تخزين وحفظ املُنتجات الزراعية ،أهدافها وأُسسها البيولوجية
هدف العملية

طرق أساسية

األساس البيولوجي

تباطؤ/منع نشاط الكائنات احلية الدقيقة غليان ،بسترة ُمنْتَجات احلليب ،حتميض/تخليل جند الكائنات احلية الدقيقة في كل
خضروات ،جتفيف ثمار ،احلفاظ في التبريد ( ُمنْتَجات مكان من حولنا ،ولتكاثرها حتتاج إلى
(محلِّالت) التي تؤدي إلى العفن.
حليب ،بيض ،حلوم)َ ،رزم في فراغ ،هندسة وراثية ماء ،درجة حرارة مناسبة وأكسجني.
(تثبيط جني يؤدي إلى النضوج).
توجيه نضوج الثمار التي َّ
مت قطفها قبل احلفاظ في غرف تبريد ،نضج الثمار بواسطة اثلني في الثمار التي نقطفها ،تتم عمليات
تؤدي إلى النضوج أو العفن.
(موز) ،أو في غرف ينقصها أكسجني (أفرسمون)
نضوجها
منع نهوض براعم وتوريق في اخلضروات إشعاع واحلفاظ في مكان جاف ومظلم.
(بطاطا ،بصل وثوم).

اإلشعاع يؤذي اخلاليا واملواد الوراثية.
يتأثر نهوض البراعم والتوريق من
الضوء.

منع إنبات بذور تُستعمل لألكل (قمح ،فستق ،احلفاظ على مكان جاف ومظلم ،في درجة حرارة حتتاج البذور إلى ماء ودرجة حرارة
مناسبة ،لكي تنبت .يوجد بذور حتتاج
منخفضة.
بقوليات)
إلى ضوء ،لكي تنبت.
منع تطور حشرات (في القمح وبذور احلفاظ في درجة حرارة منخفضة.
البقوليات).

خروج احلشرات من البيض وتطور
اليرقات متعلق بدرجة احلرارة.

ز :4الزراعة والبيئة احمليطة من وجهة نظر شاملة

هناك من يرى في تأثيرات النشاط الزراعي على البيئة احمليطة على أنه شر ال بد منه ،وهو يؤذي الطبيعة .يستهلك اإلنتاج
الزراعي موارد طبيعية من البيئة احمليطة ،وهذه املوارد حتتاجها األنظمة البيئية الطبيعية ،كما أنه ُيطلق مواد إلى البيئة احمليطة،
مثل :بقايا األسمدة ،املواد التي تُستعمل أثناء املكافحة الكيميائية وإفرازات احليوانات .عرضنا في جدول ز  3 -قسم من املواد
التي تدخل أو تُضاف إلى النظام الزراعي والتي تخرج منه.

يجب الفصل قبل
االستعمال
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محاصيل (كتلة إحيائية
وأمالح)

ماء
موارد طبيعية

CO2

مساحة التربة

نظام زراعي:
حقل أو كرم

أمالح في التربة
أسمدة
اإلنسان

محاصيل من احلقل

مواد ملكافحة اآلفات
الزراعية

أكسجني

البيئة
احمليطة

بقايا أسمدة ومواد
ملكافحة اآلفات الزراعية

الرسمة ز  :3 -الزراعة والبيئة احمليطة من وجهة نظر شاملة
من ناحية واحدة ،يستهلك النظام الزراعي موارد طبيعية من البيئة احمليطة ،ويضيف اإلنسان إلى النظام :أسمدة ،مواد ملكافحة اآلفات
الزراعية وغير ذلك .ومن ناحية ثانيةُ ،يطلق النظام مواد إلى البيئة احمليطة ،ويقوم املزارع بإخراج احملاصيل منه.

سؤال ز 3 -
أ .مباذا يختلف النظام البيئي الطبيعي عن النظام الزراعي؟ اشرحوا بحسب الرسمة ز .3 -
ب .ارسموا نظا ًما يشبه الرسم التخطيطي املعروض في الرسمة ز ،3 -بحيث يكون مناسبًا حلظيرة أبقار ،أو قن
دجاج يضع ً
بيضا ،أو أقفاص أسماك في البحر األحمر؟

الزراعة املستدميةُ :م ْن َتجات ،خدمات وبيئة محيطة صحية لليوم والغد
في السنوات األخيرة ،يزداد الوعي حول احلاجة إلى تقليص تأثير اإلنسان على البيئة احمليطة .يوجد للزراعة مكان مركزي في
بذل هذه اجلهود .نبذل تفكي ًرا ووسائل كثيرة لتطوير الزراعة املستدمية .تعتمد الزراعة املستدمية على فهم تأثيرات الزراعة
على األنظمة البيولوجية وتطبيق التكنولوجيا الزراعية بشكل حكيم .تقوم الزراعة املستدمية بتزويد احتياجات اجليل املوجود،
وهي تسعى إلى أن ال تؤذي احتياجات أجيال املستقبل في مجال الغذاء ،وفي مجالَ ِي اخلدمات وامل ُ ْن َتجات األخرى للنظام
البيئي .في الزراعة املستدمية ،يحاول اإلنسان احلفاظ على موازنة بني إيذاء أداء األنظمة البيئية وبني الفائدة التي نحصل عليها
منها ،في أعقاب حتويلها إلى نظام زراعي.
في إطار سياسة الزراعة املستدمية ،تتم نشاطات في ثالثة مجاالت أساسية:
تقليص استغالل املوارد الطبيعية.
تقليل انطالق مواد إلى الطبيعة ،مثل :فائض األسمدة ،مواد ملكافحة اآلفات الزراعية ونفايات (صلبة وسائلة).
ازدياد املدورة (االسترجاع) واالستعمال املتكرر للماء وللنفايات العضوية.
املاء هو املورد الطبيعي األساسي في الزراعة ،وقد يؤدي استغالله غير املُراقَب إلى إيذاء البيئة احمليطة الطبيعية .توجيه الوديان
ومياهها إلى الزراعةُ ،يقلل من تدفق املياه في اجلداول ويؤذي النظام البيئي للجدول .والضخ الزائد للمياه من اآلبار والينابيع،
يؤذي مجمعات املياه اجلوفية.

··
·
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!

من اجلدير باملعرفة :تخصيص مياه لترميم جداول

أصيبت معظم الوديان في البالد بشكل كبير ج ًدا بسبب االستغالل الزائد للماء .ففي سنة  ،2003قررت
حكومة إسرائيل أن تُخصص أكثر من مليون متر مكعب (!) من املياه النظيفة في السنة ،لترميم مرتفعات
وادي اليركون .وهكذا يتم التعبير عن اهتمام املجتمع في ترميم الوديان وباحلاجة إلى تخصيص موارد
لهذا الهدف .وهذا جزء من خطة عمل ،ومن ميزانية  85مليون شاقل لترميم وادي اليركون ،ضفافه وبيئته
احمليطة.

!

·

فيما يلي الطرق األساسية لتقليص االستغالل الزائد ملورد املياه وإلدارة كميات املياه بشكل حكيم:
تطهير مياه املجاري واستعمال مياه مجا ٍر مك َّررة في الزراعة .مياه املجاري املك َّررة واملطهرة في

··
·

منشآت لتطهير املياه غير صاحلة للشرب لإلنسان ( وهذا عكس املياه النظيفة) ،لكنها مناسبة لري
إن استعمال مياه املجاري املك َّررة لري املزروعات يؤدي إلى إعادة املياه إلى
مزروعات معينة كالقطنَّ .
دورة املياه احمللية.
تخزين مياه مطر في برك ري ،أو تغلغلها إلى املياه اجلوفية.

وادي اليركون كالوديان األخرى ،فإنه يعاني أحيانًا
من تلوثات مختلفة.

االنتقال إلى تنمية نباتات حتتاج إلى كميات مياه قليلة ،مثل :الزيتون ،النخيل ،واستعمال نباتات زينة ال تستهلك ميا ًها
كثيرة ،مثل :الكينا ،الكليستمون واجلرويال.
الري بواسطة التنقيط ،يقلل من استهالك املياه مقارنة مع الري بواسطة الرشاشات :عند استعمال الري بطريقة التنقيط،
فإن معظم املياه تصل غايتها وال تتبعثر في الرياح ،وال تتبخر في الهواء .الري بالطريقة الصحيحة واملثلى مينع من ملوحة
َّ
األرض .في املاضي ،ارتفعت ملوحة األرض في حقول مرج ابن عامر بسبب الري غير الصحيح.

إحدى مشاكل املزارعني ،هي التنافس بني املزارع وبني العوامل األحيائية (جدول ز  .)1 -احلقل الزراعي ،الكرم أو بركة
أسماك هي مصادر غذاء مركزة ،متوافرة وغنية بالكائنات احلية املختلفة ،مثالً :الطيور املارة في إسرائيل في فصل َ ِي الربيع
واخلريف ،تأكل من مزروعات الفستق في غور احلولة ومن أسماك البرك في غور األردن وفي السهل الساحلي .واحلشرات
تتغذى على األوراق الطرية ملزروعات القطن واخلضراوات .وكذلك األمر بالنسبة للثدييات،العكبر ،الغزالن ،ابن آوى والذئاب،
فهي تتنافس ً
أيضا مع املزارع ومستهلكي الغذاء على احملاصيل وعلى حيوانات املزرعة وتلتهمها .على الرغم من أن املزارع
يستعمل وسائل حماية مختلفة ،لكي يقلل من إحلاق األضرار باحملاصيل ،إال أنه أحيانًا ،قد يلحق األذى بكائنات حية غير ضارة.
إن استعمال السموم ملكافحة العكبر أدى مع مرور الوقت إلى تقليل عشائر الطيور اجلارحة -التي تتغذى على العكبر  -لدرجة
َّ
أن هذه الطيور أصبحت مهددة بخطر االنقراض.
مت تقليص استعمال مواد املكافحة الصناعية وتقليل أضرارها على الكائنات احلية في الطبيعة بفضل استعمال طريقة املكافحة
َّ
البيولوجية .تعتمد املكافحة البيولوجية في األغلب على استعمال كائن حي يكون العدو الطبيعي (املفترس أو املتطفل) للكائن
احلي الضارُ .ت ْع َرف حاالت كثيرة تكون فيها املكافحة البيولوجية ناجحة ج ًدا ،وهي تُشكل البديل للمكافحة الكيميائية .مع ذلك،
من املهم التذكر أن إدخال كائن حي جديد (املكافح) ،قد ُيغيِّر من العالقات املتبادلة األخرى ،وقد يتحول هذا املكافح إلى نوع
غا ٍز وضار.

للم

زي د ع ن

مكافحات العكبر بواسطة البومة،
انظروا الفصل الرابع.

للم

زي د ع ن

تأثير اإلنسان على التنوع
البيولوجي ،انظروا الفصل
السادس.

كمثال ملكافحة بيولوجية :في بداية القرن العشرين ،أُصيبت البيارات بحشرة املن التي اسمها إتسيريا ،وقد أدت هذه احلشرة
إلى أضرار في أوراق احلمضيات وإلى موتها .وفي أعقاب ذلك ،تساقطت األوراق عن األشجار وانخفضت احملاصيلُ .و ِج َد
الدواء ملشكلة اإلتسيريا في كاليفورنيا في الواليات املتحدة .ومن هناك أ ُ ِ
ِاسم نوفيوس ،وهي
حضرت إلى البالد خنفساء ب ْ
تضع بيضها داخل كيس بيض اإلتسيريا.
خنفساء نوفيوس
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تفترس يرقات اخلنفساء بيوض ويرقات اإلتسيريا بنجاعة كبيرة ج ًدا .وقد أدى إدخال اخلنفساء نوفيوس إلى البيارات ،إلى
انخفاض كبير ج ًدا في األضرار التي تسببها اإلتسيريا.
إن وجود ذكور عاقرة
مثال آخر ،هو املكافحة البيولوجية للحشرات من خالل تعقير ذكور في املختبر وإطالقها إلى الطبيعةَّ .
كثيرة ُيقلل من احتمال أن جتد اإلناث اخلصبة ذكور ًا خصبة ،وهكذا تتقلص عشيرة الكائن احلي الضار .وبطرق أخرى ،نصطاد
الذكور مبصيدة في داخلها مادة ذات رائحة تفرزها اإلناث ،وقد أ ُ ِع َّدت هذه الرائحة (فيرمون) جلذب الذكور واصطيادها.
طرق أخرى مستعملة في الزراعة املستدمية ،هي املكافحة املدمجة التي تعتمد على استعمال كبير ج ًدا للمكافحة البيولوجية
واستعمال قليل ج ًدا للمكافحة الكيميائية ،حيث يتم استعمال كل طريقة بالشكل والوقت املناسب ،وال تتضرر األعداء الطبيعية
للكائنات احلية الضارة.

!

من اجلدير باملعرفة :مكافحة مدمجة في التوت األرضي

الضار األساسي للتوت األرضي هو املن .يوزع مزارعو التوت دبابير صغيرة ،وكل واحدة منها تقوم بحقن بيضها إلى مئات
احلشرات من املن .تتطور اليرقات على ِحساب املن وتؤدي إلى موتها .ولكن نحتاج أحيانًا إلى إكمال املكافحة ،وذلك من
خالل استعمال كمية قليلة من املادة الكيميائية.

سؤال ز4 -
أ .ما هي حسنات املكافحة البيولوجية باملقارنة مع طرق املكافحة األخرى؟
ب .هل تؤثر املكافحة البيولوجية بشكل سلبي على النظام البيئي؟ اشرحوا.
تتم أحيانًا مكافحة اآلفات الزراعية املوجودة في التربة بواسطة التعقيم احلراري :ففي هذه الطريقة ،يغطي املزارع التربة بقطع
من البولي ايثلني الشفاف ،وهكذا تمُ تص أشعة الشمس في التربة ،وترتفع درجة حرارتها بشكل كبير ج ًدا ،وتؤدي إلى موت
الكائنات احلية الضارة.
وفي مجال مواد النفايات العضوية التي ُيطلقها النظام الزراعي إلى البيئة احمليطة ،ميكن استعمال وسائل تُقلل من كميتها
وتأثيرها.
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إفرازات احليوانات في احلظائر واألقنان ،هي مواد عضوية ميكن استعمالها كسماد لتقليص
احلاجة إلى األسمدة الكيميائية .تُستغل كميات كبيرة من النفايات العضوية (مبا في ذلك النفايات
البيتية) في منشآت خاصة إلنتاج غاز امليثان الذي ُيستعمل كمصدر للطاقة .تعمل هذه املنشآت
في مزبلة خيرية ،وهي تز ِّود املصنع املجاور لها بالطاقة.
ميكن استعمال النفايات العضوية التي َتنْتُج في املزارع والنفايات البيتية لتحضير الكومبوست
الذي نحصل عليه من مدورة املواد العضوية .تقوم الكائنات احلية الدقيقة بتحليل النفايات
العضوية بوجود أكسجنيُ .يستعمل الكومبوست لتزويد النباتات بالعناصر ،لتجويد التربة
وكمادة إضافية لوسط التنمية في الدفيئة .يعتمد حتضير الكومبوست على كائنات حي محلِّلة
إن مدورة املواد العضوية ،تؤدي إلى إعادة عناصر (مثل:
وعلى عمليات طبيعية في النظام البيئيَّ .
النيتروجني الفوسفور وغير ذلك) لدورات املواد.

(2006) ʺʥʺʴʸ ʩʫʴʹʮ ʨʬʴʰʹ ʦʢʮ ʷʴʥʩ ʬʮʹʧ
(2007) ʭʩʸʩʦʧ ʺʠʥʶʮ ʬʮʹʧ ʭʩʷʩʴʮ ʤʠʩʸʥʷ ʭʥʸʣʡ

الفصل السابع – الزراعة – تدخُّ ل اإلنسان في الطبيعة

163

!

من اجلدير باملعرفة« :زراعة دقيقة»

في الزراعة الدقيقةِّ ،
نوجه أوقات التسميد والري بحسب دورة حياة النبات وبحسب احتياجاته الفسيولوجية .يتغيَّر الري
من منطقة إلى أخرى في احلقل ،وذلك بحسب القياسات التي تقيسها املجسات ،وتنقلها إلى قاعدة بيانات مركزية.
وهناك تتم معاجلة املعلومات ونقلها بشكل أُتوماتيكي إلى شبكة الري املنتشرة في مناطق مختلفة في احلقل .ويتم حتديد
التسميد – على سبيل املثال – بحسب مرحلة دورة حياة النباتات ،حيث ُيقاس ذلك ً
أيضا ،من خالل مجسات في احلقل.

!

يعي مستهلكو املُنْتَجات الزراعية األضرار الصحية التي تسببها املواد التي تُستعمل للتسميد وملكافحة اآلفات
الزراعية ،لذا ازداد طلب املستهلكني لل ُمنْتَجات الزراعية العضوية ،وهذا يعني أن هذه املزروعات تنمو دون
فإن تكلفة
استعمال أسمدة كيميائية ،ومواد كيميائية ملكافحة اآلفات الزراعية .من ناحية املزارع واملُستهلكَّ ،
استعمال طرق الزراعة العضوية باهظة ج ًدا ،ألن احملصول لوحدة مساحة قليل (بسبب النقص في األسمدة
والتنافس مع كائنات حية أخرى) ،ومدة حياة املُنْتجات على الرف قصيرة .املُنْتَجات العضوية ،ال جتذب أنظار
معظم الناس ،ألن عدد قليل ج ًدا من املستهلكني يعي حسناتها وعلى استعداد أن يدفع ثمنًا باه ًظا .في إسرائيل
( ،)2007يزرع املزارعون مزروعات عضوية على مساحة  58ألف دومن تقريبًا  ،وهي تُشكل  2 %من مجموع
املساحة املُع َّدة للزراعة.

مشمش جاف
عضوي

مشمش جاف غير
عضوي

ز .5جوانب أخالقية للتكنولوجيا الزراعية

واضحا أن النشاط الزراعي يؤثر على الطبيعة من حولنا.
مما ُذكر حتى اآلن ،أصبح
ً
وهذا الواقع ُيثير صراعات صعبة :كيف ميكن أن نز ِّود غذا ًءُ ،منْتَجات وخدمات لبني البشر الذين يتزايدون،
من خالل إيذاء قليل ج ًدا ألداء النظام البيئي والكائنات احلية األخرى التي تشاركنا في احلياة على الكرة
األرضية؟
أحيانًا ،ال ميكن الوصول إلى حل جيد بسبب نقص املعرفة وبسبب املصالح االقتصادية واالجتماعية .حاليًا
يستمر إيذاء الطبيعة مع التزايد في تعداد السكان .إضاف ًة إلى ذلك ،يوجد صراعات أخالقية تنبع من التطبيقات
مت
التكنولوجية املختلفة في الزارعة والتي يجب معاجلتها ومواجهتها في يومنا هذا ،مثالً :في سنة َّ ،2006
تشريع قانون في إسرائيل مينع من التسمني غير اإلرادي لإلوز .وقد أ ُ ِع َّد التسمني غير اإلرادي لتنمية إوز ذي
كبد كبير ج ًدا (في املطاعم الراقية ،يوجد طلب كبير على كبد اإلوز) .من ناحية واحدة ،أشار األشخاص الذين
طالبوا بتشريع هذا القانون إلى أن طريقة التسمني غير اإلرادي تؤدي إلى معاناة كبيرة ج ًدا لإلوز ،ألنهم
فإن هذا القانون ميس بالدخل املادي
ُيدخلون أنبو ًبا معدنيًا إلى معدتها ويؤذون صحتها .ومن ناحية ثانيةَّ ،
للمزارعني وبجودة مستوى حياتهم ،وهكذا يضطر املزارعون االنتقال إلى تنمية كائنات حية أخرى ،وقد
ميس ذلك مستوى حياتهم .تنمية الدجاج للتسمني في أقنان ذات كثافة عالية ،وتنمية دجاج لوضع البيض في
أقفاص ،تُثير معارضة كبيرة ج ًدا بسبب ظروف النمو الصعبة التي تؤدي إلى معاناة الدجاج بشكل كبير ج ًدا.
تساعد األقفاص على جمع البيض وتغذية الدجاج بشكل سهل ج ًدا .ميكن أن جند اليوم في الدكاكني بيض
احلرية ،وهذا البيض تضعه دجاجات ال تعيش مسجونة في
أقفاص ،بل هي حرة طليقة.

كثافة في قن لتسمني الدجاج

دجاج في الساحة
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 تلخيص الفصل
 .1الزراعة هي نشاط أساسي لتدخُّ ل اإلنسان في الطبيعة .فهي تؤثر على العوامل األحيائية والال أحيائية ،على العالقة
املتبادلة وعلى تنوع األنواع في النظام البيئي.
 .2أدى كل من وتيرة منو تعداد السكان والطلب املتزايد على الغذاء إلى تطوير طرق تكنولوجية تزيد من جناعة اإلنتاج
الزراعي.
 .3الزراعة تز ِّود غذا ًء للعدد املتزايد لبني البشر وللحيوانات ،كما أنها تز ِّود ُمنْتَجات وخدمات مختلفة لراحة اإلنسان.

 .4من جهة واحدة ،تؤدي الزراعة إلى تقليل مساحات األراضي املطلوبة لنمو غذاء بني البشر ،ومن ناحية أخرى ،ساعدت
الزراعة على استعمال مساحات األراضي التي اعتُبرت في املاضي غير خصبة ،وهكذا ازدادت كمية الغذاء العامة
الناجتة بشكل كبير ج ًدا.
 .5تعتمد جناعة اإلنتاج الزراعي وزيادته على عدة مبادئ:
أ .تقليل تأثير عوامل محددة ،مثالً :تنمية املزروعات في الدفيئة التي توجد فيها مراقبة على درجة احلرارة ،شدة
اإلضاءة ،كمية وطريقة الري ،تزويد األسمدة وغير ذلك.
ب .تنظيم اصطناعي إلشارات بيئية محيطة ،مثالً :النسبة بني ساعات اإلضاءة وبني ساعات الظالم التي تؤثر على عمليات
التكاثر.
ج .رعاية وحتسني أصناف من خالل االنتخاب االصطناعي والهندسة الوراثية.
د .مراقبة عمليات التطور ،النضوج والشيخوخة.
إن تطبيق التكنولوجيا الزراعية بشكل حكيم،
 .6تعتمد الزراعة املستدمية على فهم النظام البيئي وفحص تأثير الزراعة عليهاَّ .
سيزودنا باحتياجات هذا اجليل من خالل احلفاظ على النظام البيئي ألجل األجيال القادمة.

·
·
·
·

 .7أمثلة إلستراتيجيات الزراعة املستدمية:
حتسني استغالل املياه من خالل الري بطريقة التنقيط ،استعمال مياه مك َّررة والتوقيت الدقيق للري بحسب متطلبات
النمو ودورة حياة النبتة.
حتسني خصوبة التربة بواسطة :دورة مزروعات ،دمج مزروعات وجتويد التربة ،من خالل مدورة النفايات
الزراعية.
تقليص كمية السموم املطلوبة ملكافحة األعشاب الضارة ،اآلفات الزراعية واألمراض من خالل املراقبة البيولوجية
والهندسة الوراثية.
تقليص استعمال مواد السماد الصناعي من خالل زيادة استعمال إفرازات احليوانات كأسمدة.

 مصطلحات مهمة

جعله أليفًا
انتخاب اصطناعي
عامل محدد
سماد
مكافحة بيولوجية
مكافحة كيميائية
مكافحة مدمجة
هندسة وراثية
طرق الري
تعقيم بأشعة الشمس
تثبيت النيتروجني

زراعة
زراعة عضوية
زراعة مكثفة
زراعة مستدمية
دورة املزروعات
مياه مجا ٍر مك َّررة
مياه نظيفة
توقيت ضوئي
نفايات زراعية ،مدورة
كومبوست
سياحة زراعية

ملحق
مصطلحات أساسية
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ملحق :مصطلحات أساسية
عندما نتعلم موضوع علم البيئة ،فإننا نلتقي مبصطلحات كثيرة معروفة لنا من تعلمنا السابق.
في هذا امللحق ،سنتعرف على عدة مصطلحات مهمة تظهر خالل تعلمكم فصول علم البيئة املختلفة .نقترح عليكم أن تقرأوا هذا
امللحق قبل قراءة الفصول األخرى ،وأن تعودوا لقراءته مرة أخرى خالل تعلمكم املادة.

م  .1املواد ،املركبات ،العناصر واأليونات
أحد املواضيع التي يبحثها علم البيئة هو املادة وطرق مدورتها في الطبيعة.

ماذا نقصد عندما نستعمل مصطلح مادة؟
الكربون هو مادة ،واملاء هو مادة ،لكن الفرق بينهما كبير ج ًدا.
من الناحية الكيميائية ،الكربون هو عنصر ،واملاء هو مركب مكون من عنصرين :األكسجني والهيدروجني .العناصر واملركبات،
هي مواد نقية ذات صفات ثابتة غير متعلقة بكمية املادة .أما في الهواء ،يوجد أكسجني ،لكن الهواء ليس عنص ًرا وليس مركبًا،
ً
مخلوطا من املواد :أكسجني (حوالي  ،)20 %نيتروجني (حوالي ( CO2 ،)79 %حوالي  )0.04 %وغازات أخرى بكمية
بل
صغيرة.
تُبنى العناصر من وحدة بناء أساسية وهي الذرات .ولكل ذرة عدة مكونات:
اإللكترونات التي حتمل الشحنة الكهربائية السالبة.
البروتونات التي حتمل الشحنة الكهربائية املوجبة.
النيوترونات التي ال حتمل شحنة كهربائية.
إضافة إلى ذلك ،يوجد في الذرة ُج َسيْمات ال نبحثها هنا.
مبنى الذرة ،هو الذي يحدد الصفات الكيميائية للعناصر وميلها إلنتاج مركبات مع عناصر أخرى .تستطيع الذرات املختلفة أن
تخسر (تعطي) إلكترونًا لذرة أخرى ،وأن تختزلها (تتأكسد بذاتها!) ،أو تربح (تأخذ) إلكترونًا ،وهذا يعني تتأكسد (تختزل
ذاتها!) ،ونتيج ًة لذلك ،نحصل على أيونات ذات شحنة كهربائية .يتم حتديد الشحنة الكهربائية لأليون بحسب عدد اإللكترونات
التي تنقصه ،أو تُضاف له .شحنة أيون الكلور ) (Cl-سالبة وقيمتها  ،- 1ألنه يوجد فيه إلكترون إضافي .وشحنة أيون
األمونيوم ( )NH4+موجبة ،ألنه ينقصه إلكترون.
عندما نتحدث عن دورة الكربون ،فإن عنصر الكربون في مركز اهتمامنا ،على الرغم من أننا ،في معظم الدورة ،نبحث مركبات
كربون حتتوي على عناصر أخرى غير الكربون .سيساعدكم الرسم التخطيطي للمصطلحات (الرسمة م )1على فهم املصطلحات
املتعلقة مبصطلح مادة.

··
·

علم البيئة

168
املادة

ميكن أن تكون

ميكن أن تكون
مخلوط

مادة نقية
ميكن أن تكون
عنصر

ميكن أن تكون

قسم منها موجودة ﻜ ..

تتحد فيما بينها و ُتنْتِج
.....

مكون من

الهواء

مركب
مثل

ميكن أن حتصل (تؤكسد) أو تعطي
(تختزل) إلكترونات وتصبح

ذرات متماثلة
مثل:

أُضيفت لها
إلكترونات
شحنتها

األكسجني O
C
كربون
فوسفور P
S
كبريت

مثالً

أيونات

ماء
سكر
ثاني أكسيد الكربون
أُخذت إلكترونات
منها وتصبح
شحنتها

سالبة

موجبة

مثل

مثل

ClNO3-

Na+
NH4+

الرسمة م :1الرسم التخطيطي للمصطلح مادة

مصطلحات :تأكسد اختزال
تتم عمليتا التأكسد واالختزال م ًعا ،لذا عندما يؤكسد مركب معني مركبًا آخر ،فإنه يختزل ذاته .ميكن أن تتم عمليتا
التأكسد واالختزال بإحدى الطرق اآلتية :احلصول أو خسارة إلكترون ،احلصول أو خسارة أكسجني ،احلصول أو
خسارة هيدروجني (جدول م  .)1 -العمليتان املهمتان في النظام البيئي ،هما عمليتا التأكسد واالختزال :عملية التركيب
الضوئي ،هي عملية اختزال  CO2مبساعدة هيدروجني من جزيء املاء  H2Oوالتنفس اخللوي هو عملية تأكسد
للكربوهيدرات الذي فيه تُبعد (تخسر) هيدروجينات من جزيء عضوي ،وترتبط باألكسجني (من الهواء) و َينْتُح ماء
(ماء أيضي).

جدول م  :1 -ماذا يحدث في التأكسد واالختزال؟

املختزل هو الذي ُيعطي األزهار دائ ًما
)e-( .......

مادة تتأكسد وتختزل مادة
أخرى

مادة ُتختزل وتؤكسد مادة
أخرى

يحصل على أكسجني

يخسر أكسجني

يخسر هيدروجني

يربح هيدروجني

يخسر
الكترون  /الكترونات

يربح
الكترون  /الكترونات
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م  .2املادة العضوية
ُح ِّدد املصطلح مادة عضوية في الفترة التي اعتقدوا فيها أن هناك مواد َتنْتُج في أعضاء وأجسام الكائنات احلية فقط ،وقد
ُسميت هذه املواد عضوية .في سنة  ،1828جنح الكيميائي وولير في بناء مادة اليوريا من مواد غير عضوية في ظروف
املختبر ،ومنذ ذلك احلنيُ ،بنيت مواد عضوية كثيرة .وأصبح من الواضح اليوم ،أنه على الرغم من أن املادة العضوية ،يتم
بناؤها في الطبيعة ،من خالل نشاط كائنات حية ،إال أنه ميكن بناء مواد عضوية في املختبر خارج جسم الكائن احلي.
العلم الذي يبحث هذه املركبات نسميه كيمياء عضوية ،ونعطيه اس ًما آخر وهو كيمياء مركبات الكربون .معظم مركبات
الكربون ،هي مركبات عضوية .ومن بني مركبات الكربون غير العضوية ،نذكر ما يلي :ثاني أكسيد الكربون ( ، )CO2أول
أكسيد الكربون(  )COحامض الكربونيك (.)H2CO3

ما الذي مُي ِّيز املركبات العضوية؟
 .1املركبات العضوية هي نواجت مباشرة وغير مباشرة لعملية التركيب الضوئي
َتنْتُج معظم امل��واد في الطبيعة ،من خالل عملية
التركيب الضوئي ،من مادتني عضويتني وهما
CO2
عملية تركيب
هيكل كربوني
ثاني أكسيد الكربون واملاء .السكريات البسيطة
ضوئي
التي َتنْتُج خ�لال عملية التركيب الضوئي ،هي
H 2O
هيكل كربوني نبني منه مواد عضوية أخرى،
عناصر أخرى:
م �ث��ل :ال �ك��رب��وه �ي��درات ،ال��ده�ن�ي��ات البروتينات
نيتروجني ،كبريت،
فوسفور وغير
واحلوامض النووية (الرسمة م .)2 -
الرسمة م َ :2 -تنْتُج مواد عضوية أخرى
ذلك.

من نواجت عملية التركيب الضوئي

 .2إضاف ًة إلى الكربون ،حتتوي املواد العضوية على عناصر أخرى
املركبات العضوية الشائعة هي :الكربوهيدرات ،الدهنيات والبروتينات ،وهي حتتوي (إضاف ًة إلى الكربون) على هيدروجني
وأكسجني ً
أيضا .يوجد مركبات عضوية ،تشمل هذه العناصر الثالثة ،وإضاف ًة إلى ذلك ،فإنها تشمل عناصر أخرى ،مثل:
الفوسفور ،النيتروجني ،الكبريت احلديد واملغنيسيوم .احلوامض األمينية التي تبني البروتينات تشمل في داخلها النيتروجني
ً
أيضا.

 .3املركبات العضوية متنوعة
تستطيع ذرة الكربون أن ترتبط بأربع ذرات أخرى ،من بينها ذرات كربون إضافية .هذه الصفة لذرة الكربون ،تُتيح إنتاج
سالسل من ذرات الكربون بأطوال مختلفة .وتتفرع هذه السالسل بطرق مختلفة ،ومن هنا يأتي التنوع الكبير للمركبات
العضوية (الرسمة م .)3 -
CH2OH
O

H

C
H

C

H

OH

C
OH

H

OH

OH

H

H

C

C
H

كربوهيدرات :أُحادي السكر

OH
OH

C
O

H

C
OH

N
H

C

H

H

حامض أميني :جليسني
الرسمة م  :3 -صيغ بنائية لعدة مواد عضوية

OH

C

C

H

H
H

جزء من جزيء دهن :جليسيرول

كربوهيدرات
دهنيات
بروتينات
حوامض نووية
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 .4مركبات الكربون هي مصدر الطاقة
إن تأكسد املواد
مركبات الكربون العضوية ،هي مصدر الطاقة الكيميائية للكائنات احلية (انظروا اجلدول ج  ،1 -صفحة َّ .)78
العضوية في اخلاليا خالل عملية التنفس اخللوي أو التخمر ،يز ِّود الطاقة الكيميائية املتوافرة (على شكل جزيء  ) ATPلكل
نشاطات اخللية ،مثل :بناء مواد ،حركة ،نقل أيونات ومواد عكس منحدر التراكيز ،إنتاج ضوء (يراعات) ،نقل مح ِفّز عصبي
وغير ذلك.

م .3الغذاء

الكلمة غذاء معروفة جلميعنا من حياتنا اليومية ،والغذاء هو الشيء الذي نحصل عليه من البيئة احمليطة ،نشتريه من الدكان،
نأكله و ُيستغل لنمو وإنتاج الطاقة.

في إطار تعلُّم علم البيئة ،ورد مصطلح غذاء ضمن املصطلحات اآلتية :سلسة غذاء وشبكة غذائية.
ميكن تعريف املصطلح غذاء بطريقتني :تعريف ضيق وتعريف واسع (الرسمة م.)4 -

مركبات غير عضوية
صر و
 ،عنا
ماء

تعريف واسع

تعريف ضيق

الغذاء هو كل مادة تُستخدم كمصدر للمواد التي ُيبنى
منها اجلسم وكمصدر إلنتاج الطاقة ،مثل :املركبات
العضوية ،املاء ،العناصر ومركبات غير عضوية
(أمالح معدنية).

الغذاء هو مركبات كربون عضوية
تُستعمل كمصدر للمواد لبناء اجلسم
وإلنتاج الطاقة.

مركبات كربون عضوية
الرسمة م  :4 -ماذا يشمل التعريف الضيق (اإلطار الداخلي)؟ وماذا يشمل
التعريف الواسع (اإلطار الداخلي واخلارجي)؟
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ما هو غذاء النباتات؟ هل األمالح املعدنية وثاني أكسيد الكربون  CO2هي غذاء للنبات؟
النبات (ومثله بكتيريا معينة) هو ذاتي التغذية ،وهذا يعني أنه ُينْتِج بذاته مركبات كربون عضوية من ثاني أكسيد الكربون
( )CO2وماء ،يستوعبهما من البيئة احمليطة .نقول عاد ًة  :النبات ُينْتِج غذاءه .كما أنه من املعروف أننا نستطيع تنمية نباتات
في محلول أمالح معدنية مختلفة نس ّميها محلول غذاء .إذا كان األمر كذلك ،فما هو غذاء النباتات؟ تتميز النباتات بأنها
ُتنْتِج املركبات العضوية بذاتها ،لكنها تستوعب باقي املواد من البيئة احمليطة .ومن هنا ينبع:
بحسب التعريف الضيق :أن النباتات وباقي الكائنات احلية الذاتية التغذية ُتنْتِج غذاءها.
بحسب التعريف الواسع :أن النباتات وباقي الكائنات احلية الذاتية التغذية ُتنْتِج جز ًءا من الغذاء الذي حتتاجه (كربوهيدرات)،

أما باقي املواد التي حتتاجها كاملاء واألمالح املعدنية ،فإنها تستوعبها من البيئة احمليطة (الرسمة ج  ،3 -صفحة .)76
يتطرق املصطلح غذاء  -الذي يظهر في سلسلة التغذية  -إلى الكائن احلي الكامل ،أو إلى جزء من الكائن احلي الذي يأكله
املفتَ ِرس ،أو تحُ لِّله احمللِّالت.

لكي مننع البلبلة ،فإننا نتطرق في هذا الكتاب إلى مصطلح غذاء مبعناه الواسع :مجموع املواد التي
ُتستعمل كمصدر للمواد التي تبني اجلسم وإلنتاج الطاقة.

عرضنا هنا املعاني املختلفة ملصطلح غذاء ،لكي تنتبهوا أن هذا املصطلح يظهر في الكتب وفي السياقات املختلفة بطرق مختلفة
ً
أيضا ،ومن املهم أن توضحوا في كل حالة القصد من ذلك :هل القصد املواد العضوية التي تز ِّود الطاقة أم جميع املواد التي
يحتاجها الكائن احلي؟ وهل القصد الكائن احلي بأكمله أم جزء منه؟

م .4الطاقة

املصطلح طاقة ،هو مصطلح مهم ج ًدا لفهم العمليات التي حتدث في مستويات التنظيم في الطبيعة ،وذلك ابتدا ًء من اخللية حتى
النظام البيئي .على الرغم من ذلك ،من الصعب شرح وفهم مصطلح الطاقة.

··
··
·

حتتاج الكائنات احلية إلى طاقة ،لكي تُن ِفّذ نشاطات احلياة املختلفة ،مثل:
احلركة.
بناء مواد وحتليلها.
نقل مواد من مكان إلى آخر عكس منحدر التراكيز.
إشعاع الضوء (مثالً :يراعات).
نقل معلومات كهربائية في األعصاب.

ما هي الطاقة؟
على الرغم من األهمية الكبرى ملصطلح الطاقة ،ال يتفق اجلميع على الطريقة املناسبة لتعريف الطاقة ،وال يرون أن هناك حاجة
للتعريف.
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على الرغم من أن هناك صعوبة في االتفاق على تعريف الطاقة ،إال أننا سنع ِّرف الطاقة بالطريقة اآلتية:
الطاقة هي عبارة عن صفة نظام أو جسم مادي (بالضبط كما أن الكتلة هي صفة له) ،وهي تع ِّبر عن قدرة كل واحد
منهما على تنفيذ عمل في بيئة محيطة معطاة و/أو نقل حرارة.

الطاقة هي ً
أيضا صفة ألنواع اإلشعاع املختلفة كأشعة الضوء التي تصلنا من الشمس.
تتغيَّر الطاقة عندما يحدث تغ ُّير معني ،مثالً :عندما تتدفق املياه في شالل ،يتغيَّر نوع طاقتها .وعندما نرفع كتا ًبا من سطح
األرض ونضعه على الطاولة ،فإننا نُكسب الكتاب طاقة .فيما بعد سنتوسع في اجلوانب املختلفة ملصطلح الطاقة ،لكي نفهمه في
سياق األنظمة البيولوجية.

أنواع الطاقة

إحدى الطرق التي تساعدنا على فهم مصطلح الطاقة ،هي تنظيم املعرفة املوجودة لدينا بفئات مع َّرفة .الفئتان األساسيتان للطاقة
هما:
أ .الطاقة احلركية (طاقة احلركة)
ب .الطاقة الوضعية ( الكامنة)

 الطاقة احلركية
الطاقة احلركية ،هي صفة جسم في حركة ،مثل :مياه تتدفق في شالل ،سيارة تتحرك على شارع ،إلكترون يتحرك في سلك
نحاس أو جزيء غاز يتحرك في الفراغ ,إضاف ًة إلى حركة األجسام الكبيرة التي من السهل أن منيِّزها ،فاحلرارة والضوء هما

نوعان من الطاقة احلركية .احلرارة هي تعبير عن حركة اجلزيئات ،والضوء َينْتُج بسبب حركة اإللكترونات في الذرة ،وفي
أعقاب ذلك تُطلق  -من الذرة – ُج َسيْمات ضوء حتمل طاقة ،نسميها فوتونات (.)photon
في ظروف معينة ،تُتيح الطاقة احلركية تنفيذ عمل ،مثالً :تقوم حركة املياه في الشالل بتشغيل طوربينا (دوالب) إلنتاج الطاقة،
الرياح (حركة الهواء) حترك طوربينة الرياح إلنتاج طاقة والضوء الذي يصطدم بجزيء كلوروفيل ،يؤدي إلى تغ ُّيرات كيميائية
لبداية عملية التركيب الضوئي.

 الطاقة الوضعية الكامنة
هذا نوع من الطاقة التي ميكن تخزينها ملدة معينة ،وأحيانًا ميكن نقل الطاقة املخزونة من مكان إلى آخر.
إن خزن الطاقة كطاقة كامنة متعلق بالتغلب (عملية عكسية) على إحدى القوتني:
َّ
قوة اجلذب للكرة األرضية والقوة الكهربائية كالقوى املوجودة بني ُج َسيْمات الذرة ،أو بني الذرات واجلزيئات.
بحسب القوة املضادة ،يوجد نوعان من الطاقة الوضعية:

 .1طاقة وضعية على ارتفاع
إن رفع املاء إلى أعلى قمة برج املاء ،يتم من خالل التغلب على قوة اجلذب للكرة األرضية ،وهو ُيكسب املاء طاقة وضعية على
َّ
ارتفاع .لكي نرفع املاء ،يجب أن نبذل طاقة :ميكن االستعانة مبضخة (طاقة كهربائية) أو االستعانة بأشخاص ،لكي يرفعوا املاء
(طاقة كيميائية) .وبعد ذلك ،ميكن حتويل طاقة االرتفاع إلى طاقة حركية عندما تتدفق املياه على املنحدر .وكلما كان اجلسم على
فإن طاقته الوضعية تكون أعلى.
ارتفاع أعلىَّ ،
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 .2الطاقة الوضعية الكيميائية
قوة اجلذب بني ذرات وجزيئات ،وقوة اجلذب بني أجزاء الذرة كالنواة واإللكترونات ،هي قوى كهربائية ,التغ ُّير الكيميائي
كإنتاج السكر من عناصر مختلفة ،هو تغ ُّير يحدث في أعقاب التغلب على القوة الكهربائية .مركبات الكربون التي َتنْتُج خالل

عملية التركيب الضوئي ،أو املوجودة في غذائنا ،توجد فيها طاقة كيميائية كامنة .وهذا هو مصدر الطاقة لنشاطات الكائنات
احلية .توجد أفضلية للطاقة الكيميائية :ميكن نقلها من مكان إلى آخر ،وتخزينها واستعمالها في وقت متأخر .النفط على سبيل
املثال ،توجد فيه طاقة كيميائية كامنة ،وقد خُ ِزّنت في فترات قدمية ج ًدا ،حيث يستعملها اإلنسان اليوم .وكذلك األمر بالنسبة
للمواد الغذائية التي تنمو في مكان معني ،وتُنقل إلى مكان آخر ،ومن دولة إلى أخرى ،وهي تُستعمل لتغذية بني البشر في أماكن
بعيدة عن مكان منوها.

 حت ُّول (انتقال) الطاقة
ميكن أن يتغيَّر نوع الطاقة .في السيارة التي تسير ،تتغيَّر الطاقة الكيميائية املوجودة في الوقود إلى طاقة حركية (حركة)
وحرارة .في النبتة التي تنمو في الضوء ،تتحول الطاقة الضوئية (الطاقة احلركية) إلى طاقة كيميائية .تغ ُّير نوع الطاقة نس ِّميه
حتول أو انتقال.

قوانني الطبيعة املتعلقة بالطاقة
ميكن شرح جميع الظواهر املتعلقة بالطاقة كنقلها وحتوالتها املختلفة مبساعدة قوانني الثيرموديناميكا ،وهي قوانني ليست
سهلة للفهم ،لكن من املهم التع ُّرف عليها.

القانون األول ( نسميه قانون حفظ الطاقة ً
أيضا)
الطاقة ال َت ْن ُتج من ال شيء وال ُتفنى
وهذا يعني :تحُ فظ كمية الطاقة في نظام منعزل وتتم فيه عمليات حتول الطاقة ويتغيّر فيه نوع الطاقة.
القانون الثاني:
في كل تغ ُّير نوع طاقة إلى نوع آخرَّ ،
فإن قس ًما من الطاقة يتغ َّير إلى نوع طاقة نس ّميه حرارة .واحلرارة هي
نوع من أنواع الطاقة التي ال ميكن حتويلها إلى نوع آخر من الطاقة بشكل كامل ،لذا ال يتوافر كلها لتنفيذ التغ ُّير
(مثالً :احلركة).

ملاذا من الصعب فهم هذه القوانني؟
ً
تناقضا كبي ًرا بينه وبني جتربتنا في
إذا فكرنا على سبيل املثال في القانون األول قانون حفظ الطاقة ،فإننا جند أن هناك
احلياة اليومية :ينتهي الوقود في سيارتنا ،تفرغ البطارية وحتتاج احليوانات إلى تزويد مستمر في املركبات العضوية ،في
غذائها كمصدر للطاقة .إذن ،أين يوجد حفظ للطاقة هنا؟
لكي نفهم حفظ الطاقة ،يجب أن نفحص التغ ُّيرات التي ترافق استعمال الطاقة في نظام منعزل وكامل وليس في جزء منه فقط.
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مثال آخر ،هو استغالل مواد الغذاء في اجلسم:
بعد أن تتحلل املواد في اجلهاز الهضمي ،تنتقل نواجت
التحليل بواسطة الدم إلى اخلاليا ،وهناك تتأكسد بعملية
التنفس اخللوي .يتم استخراج الطاقة الكيميائية في عملية
التنفس (ﻜ  ،)ATPوهي تُتيح تنفيذ عمليات احلياة املختلفة،
وفي نهاية األمر تُطلق كحرارة إلى البيئة احمليطة (لكنها ال
تُفنى) .ونتيج ًة لنشاط اإلنسان فقد ارتفعت درجة حرارة
البيئة احمليطة .في هذا املثال ،النظام الكامل هو اإلنسان
والبيئة احمليطة (الرسمة م .)5 -
الرسمة م  :5 -حفظ الطاقة في النظام :تتحول الطاقة الكيميائية
إلى طاقة حركة وإلى طاقة حرارية.

يحدث شيء شبيه ،خالل سفر سيارة .الوقود الذي هو مصدر طاقة حركة السيارة ،ينتهي مع مرور الوقت ومع سفر السيارة،
لكن في نفس الوقت ،تسخن السيارة وأجزاؤها والبيئة احمليطة ً
أيضا .حت َّول قسم من طاقة الوقود إلى طاقة حركة للسيارة،
وحتول معظمها إلى حرارة منبعثة إلى البيئة احمليطة (الرسمة م.)6 -

طاقة احلركة (حركية)
طاقة حرارية (حركية)
وقود :طاقة كيميائية وضعية

تل أبيب

حيفا

الرسمة م  :6 -رسم تخطيطي لقوانني الثيرمودينامكا :حفظ الطاقة وحت ُّولها في السيارة املسافرة

التغ ُّيرات التي حتدث في البيئة احمليطة ،مثالً :ارتفاع درجة احلرارة نتيج ًة النبعاث احلرارة من السيارة التي تتحرك أو من
الشخص الذي يقوم بنشاط رياضي ،هي أقل بروزًا من التغ ُّيرات األخرى التي وصفناها :حركة السيارة أو حركة الرياضيني.
من الصعب متييز التغ ُّيرات التي تطرأ في البيئة احمليطة ،لكنها حتدث ،ولو قسنا جميع التغ ُّيرات في نظام منعزل لوجدنا أن
الطاقة تحُ فظ.

هل  َت ْن ُتج الطاقة؟
ُيستعمل املصطلح إنتاج لوصف عملية َينْتُج فيها شيء جديد (مثالً :إنتاج فني) لم يكن من قبل .أما بالنسبة للطاقة فالوضع
يختلف .ميكن أن يتغيَّر نوع الطاقة ،لكن الطاقة ال َتنْتُج من جديد وال تُفنى ،لذا من األصح أن نُسمي العمليات التي تز ِّودنا بالطاقة
كعمليات استخراج الطاقة .لذا ضخ النفط من باطن األرض هو استخراج النفط ،والتنفس في اخللية هو عملية بيوكيمائية فيها
نستخرج طاقة كيميائية (.)ATP
لذا استعمال كلمة إنتاج في سياق الطاقة يتناقض مع القانون األول.

ملحق :مصطلحات أساسية
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القانون الثاني للثيرموديناميكا ،يوجد له انعكاس مهم ج ًدا على احلياة في الكون :حتويل جزء من الطاقة إلى حرارة (ال ميكن
استغاللها بشكل كامل) ،معناه أننا بحاجة إلى تزويد طاقة بشكل مستمر للحفاظ على بقاء احلياة .وهنا يوجد تناقض :من ناحية
واحدة ،يدعي القانون األول أن الطاقة تحُ فظ ،ومن ناحية ثانية ،وحسب القانون الثاني ،فإننا بحاجة إلى تزويد الطاقة بشكل
شرحا منفر ًدا.
مستمر! تنبع هذه املشكلة من صفات نوع الطاقة التي نسميها حرارة ،لذا يجب أن نكرس لذلك
ً

ما هي احلرارة؟
احلرارة هي نوع من أنواع الطاقة احلركية ،وهي طاقة حركية للجزيئات .في كل عملية حتويل طاقةُ ،يستغل قسم من الطاقة
لرفع حركة اجلزيئات.
واحلرارة هي نوع من الطاقة املوصوفة كعشوائية ،مبعثرة وغير منتظمة .ال توجد إمكانية لتحويل طاقة حرارية إلى نوع آخر
من الطاقة بشكل كامل ،لذا ال ميكن استغالل كل الطاقة ،لكي نُن ِفّذ تغ ُّيرات أو عمالً .وفي نهاية األمر ،تنتشر الطاقة احلرارية في
الفضاء (لكنها ال تُفنى).
فيما يلي مثال من حياتنا اليومية لتوضيح املوضوع:
قمنا بتسخني ماء لتحضير قهوة .بعد فترة من الزمنَ ،ب َر َد املاء .انتقلت طاقة حرارية من املاء إلى البيئة احمليطة التي سخنت
(حفظت الطاقة!) .لكننا ال نستطيع استغالل احلرارة  -التي انتقلت إلى البيئة احمليطة – مر ًة أخرى لتسخني املاء .ولكي ن ِّ
ُسخن
ُ
املاء مر ًة أخرى ،ويصبح مناسبًا لتحضير القهوة ،يجب علينا أن نبذل طاقة إضافية.

ماذا حدث مع
القهوة؟

يجب التذكر أنه ميكننا حتويل كل نوع من أنواع الطاقة إلى حرارة ،لكن العملية العكسية غير ممكنة :ميكن حتويل احلرارة إلى
نوع آخر من الطاقة بشكل جزئي فقط ،وال توجد إمكانية لتحويل احلرارة كلها إلى نوع آخر من الطاقة.

الطاقة في النظام البيئي
طاقة ضوء الشمس ،هي التي تحُ رك معظم عمليات احلياة في الكون .توجد أفضلية كبيرة إلمكانية حتويل طاقة ضوء الشمس
إلى طاقة كيميائية خالل عملية التركيب الضوئي .ميكن خزن ونقل الطاقة الكيميائية (مثالً :مركبات عضوية في الغذاء والنفط)،
وهذا يعني أنه ميكن استعمالها في زمن آخر وفي مكان آخر.
ميكن إجراء مقارنة مع استعمال آخر للطاقة الشمسية – تسخني املاء في السخان الشمسي.
في هذه احلالة ،تسخني املياه (ازدياد الطاقة احلركية جلزيئات املاء) في اجلسم املستوعب في السخان الشمسي ،ال يستطيع أن
يحافظ على حرارة املاء ملدة طويلة ،ونقلها من مكان إلى آخر غير ناجع.
يصف الرسم التخطيطي للمصطلحات في الرسمة م  7 -حتوالت الطاقة األساسية املوصوفة في هذا الكتاب .انتبهوا إلى
االجتاه األُحادي النتقال الطاقة :من ضوء الشمس وحتى احلرارة املنتشرة في الفضاء.
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طاقة ضوء الشمس
تتحول في عملية .....
التركيب الضوئي
َتنْتُج فيه
مركبات عضوية (طاقة
كيميائية)

مياه وأمالح معدنية
ُيشكل جز ًءا من ....

تتأكسد بعملية

الغذاء

التنفس اخللوي
تُستخرج فيها طاقة كيميائية ﻜ ....
ُيستخدم كمصدر
متوافر للطاقة ﻟ ....
نشاطات احلياة

تُشكل جز ًءا من ....

تُشكل جز ًءا من .....
ATP

يرافقها انطالق

احلرارة

ينطلق إلى ..

الفضاء

الرسمة م :7 -خريطة مصطلحات :حتوالت الطاقة في الطبيعة :تظهر أشكال الطاقة املختلفة في األُطر البرتقالية.

 مصطلحات مهمة

طاقة (كيميائية ،ضوئية ،حرارية)
مادة عضوية
غذاء

تنفس خلوي
تركيب ضوئي
ATP
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قاموس املصطلحات

املصطلح البارز الذي يظهر في التعريف ،يظهر ً
أيضا كمصطلح في القاموس.

اتزان بدني  -הומאוסטאזיס )homeostasis( -
قدرة الكائن احلي احلفاظ على بيئة داخلية ثابتة تختلف عن ظروف البيئة احمليطة
اخلارجية .مثال :تنظيم درجة احلرارة عند كائن حي درجة حرارته ثابتة.

انتخاب اصطناعي  -ברירה מלאכותית )artificial selection( -
ُين ِفّذه اإلنسان ،لكي يطور أصناف نباتات وحيوانات ذات صفات مرغوبة للمزارع.
مينع املزارعون تكاثر األفراد التي تنقصها هذه الصفات (انظروا ً
أيضا :انتخاب
طبيعي ،جعله أليفًا ،تأقلم).

التضاد احليوي  -אללופתיה )allelopathy( -
تثبيط منو وتطور نباتات من خالل مواد ُتنْتِجها وتفرزها نباتات مجاورة إلى
البيئة احمليطة.
(انظروا ً
أيضا إلى :تنافس تشويش).

انتخاب طبيعي  -ברירה טבעית )natural selection( -
عملية حُتدد املساهمة النسبية ألفراد في العشيرة للجيل القادم .واألفراد األكثر
مالءمة ،هي التي تستطيع أن تُنجب نسالً أكثر .وفي أعقاب ذلك ،تزداد في
العشيرة تكرارية األفراد ذوي الصفات الوراثية التي تُكسب مالءمة للبيئة احمليطة
(انظروا ً
أيضا :النشوء واالرتقاء ،االنتخاب االصطناعي ،املالءمة ،التباين).

إدخال/غزو أنواع  -הכנסת/פלישת מינים )introduction, invasion( -
موجه) نوع معني ،حيث يتأسس وينتشر هذا
يقوم اإلنسان بنشر
(موجه أو غير َّ
َّ
النوع في منطقة خارج مكانه الطبيعي /األصلي/التاريخي (انظروا ً
أيضا :نوع
غازٍ)

انتشار (توزيع)  -תפוצה )disrtibution( -
انتشار األنواع في منطقة معينة أو على سطح الكرة األرضية (انظروا ً
أيضا
ثراء).

أحيائي ،عامل – انظروا ً
أيضا :عامل أحيائي.

االستدامة :انظروا ً
أيضا :تطوير مستدمي.

اسموزا (تنافذ) -אוסמוזה )osmosis( -
انتشار جزيئات ماء عبر غشاء اختياري كرد فعل ملنحدر ضغط و/أو منحدر
تراكيز.

إشارة (محفز) من البيئة احمليطة – انظروا ً
أيضا :ضوء

انتشار جسيمات  -דיפוזיה )diffusion( -
حركة ذاتية (تلقائية) ،عشوائية جلسيمات ،ونتيجة لذلك تنتشر في الفراغ (احليز)
(انظروا ً
أيضا :اسموزا)
انقراض  -הכחדה )extinction( -
هو عملية ،في نهايتها يختفي نوع معني عن سطح الكرة األرضية بشكل تام.

أيضية – انظروا ً
أيضا :تبادل مواد.
بنية (نسيج) التربة  -מרקם הקרקע – ()soil texture

افتراس -انظروا ً
أيضا :مفترس.

النسبة الكمية بني ُج َسيْمات التربة (الرمل ،الصلصال والسيلت) بحسب كبرها.

إنبات  -נביטה – ()germination
بداية النشاط األيضي ومنو جنني النبتة وخروج اجلذير من قشرة البذرة .عملية
اإلنبات يسبقها استيعاب ماء بكميات كبيرة ج ًدا ،حيث تكون أكبر من كمية عتبة
معينة.

بيئة محيطة  -סביבה – ()environment
مجموع العوامل األحيائية والال أحيائية في البيئة احمليطة التي يعيش فيها
الكائن احلي ،حيث يقوم الكائن احلي معها بعالقات متبادلة مختلفة.

أوزون  -אוזון )ozone( -
جزيء َينْتُج من ثالث ذرات أكسجني ( ،)O3وهو موجود في الغالف اجلوي في
طبقة الستراتوسفيرا ،ويقلل من دخول األشعة فوق البنفسجية (الضارة) التي
تصلنا من الشمس إلى الكرة األرضية .تتضرر طبقة األوزون (يتناقص األوزون
أو  ُثقب في األوزون) بسبب ملوثات في الغالف اجلوي تؤدي إلى ازدياد دخول
األشعة فوق البنفسجية إلى سطح الكرة األرضية.

ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية – انظروا ً
أيضا :تغ ُّير في املناخ.

بيئة داخلية – סביבה פנימית
في الكائن احلي :هي البيئة املوجودة داخل اخلاليا وبيئة املواد موجودة خارج
اخلاليا ،مبا في ذلك سائل الدم وسائل الليمفا .تختلف البيئة الداخلية عن البيئة
اخلارجية  ،حيث حُتفظ مميزات البيئة الداخلية ثابتة (انظروا ً
أيضا :االتزان
البدني).
بيت تنمية (موطن)  -בית גידול )habitat( -
املكان (مثل :جذع شجرة ،مستنقع ،حتت احلجر) الذي يعيش فيه حيوان أو
نبات (انظروا ً
أيضا :نظام بيئي).
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بيوما  -ביומה )biome( -
فئة واسعة من املجتمع الذي يتميَّز بشكل معني للمنظر النباتي (الذي يعطيه
االسم) وبأشكال معينة من الكائنات احلية التي ترافقها.
تأثير الدفيئة  -אפקט החממה )greenhouse effect( -
تنحبس الطاقة احلرارية املنعكسة عن الكرة األرضية في الغالف اجلوي .يؤدي
تأثير الدفيئة إلى إنتاج ظروف درجة حرارة سهلة للحياة على سطح الكرة
األرضية .يزداد على ما يبدو تأثير الدفيئة بسبب ارتفاع تركيز ثاني أكسيد
الكربون وبسبب ارتفاع تركيز ملوثات أخرى في الغالف اجلوي (انظروا ً
أيضا:
غاز الدفيئة ،تغ ُّير املناخ).
تأقلم  -אִקלום )acclimation( -
تغ ُّير منعكس في الشكل اخلارجي أو في فسيولوجيا الكائن احلي كرد فعل
للتغ ُّير في البيئة احمليطة .في الزراعة ،يشمل التأقلم عملية االنتخاب االصطناعي
(انظروا ً
أيضا :جعله أليفًا ،تك ُّيف).

تبادل غازات – انظروا ً
أيضا :تنفس.
تبادل مواد (عمليات أيضية)  -חילוף חומרים ( -מטבוליזם,
)metabolism
جميع العمليات الكيميائية التي تتم في اخلاليا .وهذه العمليات تشمل بناء وحتليل
مركبات عضوية.
تباين  -שֹונּות )variation( -
جميع الفروق (الوراثية -الطراز الشكلي) بني األفراد في العشيرة .التباين في
العشيرة ،هو املادة اخلام لالنتخاب الطبيعي ولالنتخاب االصطناعي.

تثبيت نيتروجني  -انظروا ً
أيضا :نيتروجني ،تثبيت.

تسميد  -דישון )fertilization( -
إضافة مواد غذائية للنبتة :وهي عبارة عن أمالح وعناصر تذوب في املاء ومتوافرة
للنبتة ،أو مواد عضوية .العناصر األساسية التي نضيفها إلى السماد الكيماوي
ً
أيضا :الزبل العضوي،
هي :النيتروجني ،الفوسفور والبوتاسيوم (انظروا
الكومبوست).
التطور املستدمي  -פיתוח בר  -קיימא )sustainable development( -

تطور اقتصادي ُيلبي احتياجات ورغبات اجليل احلالي ،دون أن ميس بقدرة تلبية
نفس االحتياجات ورغبات األجيال القادمة( .انظروا ً
أيضا :الزراعة املستدمية).
تعاقب -סוקצסיה )succession( -

عملية تبديل في مكونات املجتمع في بيت التنمية ،حيث يقوم مجتمع معني بتبديل
مجتمع آخر في أعقاب التغ ُّيرات التي حتدث في بيت التنمية بسبب تأثير األنواع
التي تك ِّون املجتمع .يتم التعاقب األولي في صخرة ،أو في أرض بور .أما التعاقب
الثانوي ،فإنه يتم في بيت التنمية الذي كانت فيه حياة في السابق ،لكن حدث
تشويش على املجتمع أو ُدمر.
تعايش – انظروا ً
أيضا :تكافل.

تعايش  -קומנסליזם )commensalism( -

عالقة متبادلة من نوع مشاركة بني كائنني حيني من نوعني مختلفني ،حيث
يستفيد أحد املشاركني والثاني ال يتضرر ،وال يستفيد من املشاركة (انظروا
ً
أيضا :عالقة متبادلة).
تعقيم حراري (شمسي)  -חיטוי סולרי
مكافحة آفات زراعية ضارة من خالل تغطية التربة ب ِقطع من البولي اثلني الشفاف.
تبتلع التربة أشعة الشمس ،وترتفع درجة حرارتها ،مما يؤدي ذلك إلى موت
الكائنات احلية الضارة.

حت ُّول طاقة  -המרת אנרגיה
ً
تغ ُّير في نوع (شكل) الطاقة ،مثال :من طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية (انظروا
ً
أيضا :تدفق الطاقة)

تغذية  -הזנה )feeding( -
عملية من خاللها يحصل الكائن احلي على غذاء ،ويقوم مبعاجلته وباستغالله
(انظروا ً
أيضا :ذاتي التغذية ،غير ذاتي التغذية).

تدفق الطاقة  -זרימת אנרגיה )energy flow( -

تطفل  -טפילות )parasitism( -
نوع من أنواع حياة املشاركة ،واملتطفل هو كائن حي يعيش على جسم أو داخل
كائن حي آخر – العائل .ويتغذى املتطفل على العائل ،ويستفيد منه ويضره عادةً،
دون أن يؤدي إلى موته.

مجموع العمليات التي بواسطتها تنتقل الطاقة بني الكائنات احلية في الشبكة
الغذائية وبني الكائنات احلية وبني بيئتها احمليطة.
التربة  -קרקע )soil( -

ناجت تفتت ميكانيكي وكيميائي لصخور ولنشاطات كائنات حية .تُستعمل التربة
كوسط لنمو الكائنات احلية التي تعيش في اليابسة.
ترحال  -נדידה – ()migration

حركة موسمية لعشيرة من مكان تعيش فيه األفراد إلى مكان آخر والعودة إلى
املكان األصلي.

تغ ُُّير املناخ  -שינוי אקלימי )global warming( -

ارتفاع درجة احلرارة العاملية (تسخني الكرة األرضية) ،وهو يحدث على ما
يبدو بسبب ارتفاع تركيز غازات الدفيئة ( ،CO2ميثان وغير ذلك) في الغالف
اجلوي (انظروا ً
أيضا :تأثير الدفيئة).
تكافل  -הדדיות ( -מוטואליזם)mutualism ,

عالقة متبادلة من نوع مشاركة بني نوعني مفيدين ،حيث يفيد الواحد منهما اآلخر.
مثال :العالقة املتبادلة بني فطر وطحلب في األشنات ،أو بني نبتة وحشرة تقوم
بتلقيحها ( انظروا ً
أيضا إلى :التعايش).
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متنطق (منطقة نفوذ)  -טריטוריאליות )territoriality( -
هي عبارة عن حالةُ ،يحدد فيها كائن حي أو مجموعة من الكائنات احلية مساحة
معينة ،وهي حتميها من دخول أفراد أخرى من نفس النوع (انظروا ً
أيضا :تنافس
تشويش).
تك ُّيف  -הסתגלות )acclimation( -

تغ ُّير منعكس في الشكل اخلارجي أو في فسيولوجيا الكائن احلي كرد فعل لتغ ُّير
ظروف البيئة احمليطة (انظروا ً
أيضا :مالءمة ،تأقلم).
تنافس  -תחרות )competition( -
ً
عالقة متبادلة سلبية بني فردين ،أو أكثر حتتاج إلى نفس املورد (مثال :غذاء أو
منطقة للعيش فيها) .يوجد تنافس بني أفراد من نفس النوع (تنافس في العشيرة)
وتنافس بني أفراد من عشائر مختلفة (تنافس بني األنواع).
تنافس استغالل  -תחרות ניצול )exploitation( -
التنافس الذي فيه التأثير الضار ألحد املتنافسني على اآلخر ينبع من استعمال
املورد (غذاء أو مكان العيش) الذي يؤدي إلى انخفاض في توافره.

ثراء أنواع  -עושר מינים )species richness( -
عدد األنواع في منطقة معينة ،وأحيانًا ُيستعمل كمقياس للتنوع البيولوجي.
ثغور  -פיוניות )stomata( -
فتحات في بشرة النسيج األخضر للورقة أو في أعضاء أخرى فوق التربة ،وهي
غير خشبية ،حيث يتم من خاللها عمليتا النتح وتبادل الغازات ( ، CO2أكسجني)
بني النبتة وبني البيئة احمليطة .الفتحة محاطة بخليتني خاصتني نسميهما اخلاليا
احلارسة ،وعندما تفقد اخلاليا ما ًء ،فإنه يخرج من اخلاليا احلارسة وتُغلق فتحة
الثغور .تساعد الثغور في احلفاظ على موازنة مياه موجبة في أنسجة النباتات
وتقلل من خطر اجلفاف.

ثقب في األوزون – انظروا ً
أيضا أوزون.
جعله ألي ًفا ּ-בִיּות )domestication( -
رعاية وانتخاب نباتات وحيوانات لفائدة اإلنسان (انظروا ً
أيضا :تأقلم ،انتخاب
اصطناعي)
حاجز بيوجغرايفي  -מחסום ביוגיאוגרפי rbiogeographic ba ( -

تنافس تشويش  -תחרות הפרעה )interference( -
تشوش األفراد على بعضها بشكل فيزيائي ،لكي حتصل على املورد الذي تتنافس
عليه (انظروا ً
أيضا :التضاد احليوي ،السيطرة على مكان معني).

)rierمميِّز فيزيائي للبيئة احمليطة (مثل :نهر ،سلسلة جبال) ،وهو مينع من التقاء
وتكاثر األنواع ،وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى انقسام العشيرة إلى عشيرتني
مختلفتني (انظروا ً
أيضا :نوع).

تناقص األوزون – انظروا ً
أيضا األوزون.

حرارة نوعية  -חום סגולי )specific heat( -
كمية الطاقة التي يجب بذلها أو إطالقها ،لكي نُغيِّر درجة حرارة  1غم مادة ﺒ 1°C
احلرارة النوعية للماء هي  4.2جول (=  1كلوري).

تنفس (تبادل غازات)  -נשימה – (חילוף גזים)breathing ,
عملية حتدث في الكائن احلي ،لكي يتم تبادل غازات مع البيئة احمليطة :استيعاب
أكسجني ( )O2وإطالق ثاني أكسيد الكربون (.)CO2
تنفس خلوي  -נשימה תאית – ()cellular respiration
سلسلة من العمليات الكيميائية التي حتدث في اخللية ،ومن خاللها يتم حتليل
(أكسدة) جزيئات عضوية (غذاء) ،حيث يتم ذلك عاد ًة مبساعدة األكسجني،
وتُستغل كمية قليلة من الطاقة املنبعثة إلنتاج  ATPأما باقي الطاقة ،فإنها تنطلق
كحرارة.
تنوع أنواع  -מגוון מינים )species diversity( -
جميع األنواع في منطقة معينة أو في الكرة األرضية (انظروا ً
أيضا :ثراء
األنواع).
تنوع بيولوجي  -מגוון ביולוגי )biodiversity ( -
مصطلح علوي ،وهو يشمل جميع مقاييس التباين في الطبيعة :مجموع اجلينات،
األنواع واألنظمة البيئية في منطقة معينة أو في الكرة األرضية (انظروا ً
أيضا:
تنوع األنواع).
توازن متغ ِّير  -שיווי משקל דינמי )dynamic equilibrium ( -
وضع (لكائن حي أو نظام بيئي) يتميز بثبات الكتلة األحيائية ،بنسبة العمليات،
بكبر العشائر ومبكونات املجتمع.

حولي ،نبتة  -חד־שנתי ,צמח )annual( -
نبات ُيكمل دورة حياته (من بذرة إلى بذرة ) خالل موسم منو واحد (انظروا
ً
أيضا:معمرة).

حياة املشاركة – انظروا ً
أيضا التكافل.
خيوط فطر مع جذور نبات (ميكوريزا)  -מיקוריזה – ()mycorrhiza

مشاركة من نوع تكافل بني فطر وبني جذور نبتة.

خدمات النظام البييئي  -שירותים של מערכת אקולוגית secosy ( -
)tem services

مميزات النظام البيئي والعمليات التي تتم فيه وتعود بالفائدة لإلنسان ،مثل :منع
جرف التربة ،تصفية املياه ،املتعة من جمال الطبيعة وغير ذلك (انظروا ً
أيضا:
ُم ْن َتجات النظام البيئي).
درنات نيتروجني  -פקעיות חנקן )root nodules( -
منو نسيج في اجلذر ،وهو يحتوي على بكتيريا تقوم بربط النيتروجني ،وتعيش
هذه البكتيريا بحياة مشاركة من نوع تكافل مع النبات .هذه الظاهرة شائعة عند
نباتات من عائلة البقوليات (انظروا ً
أيضا :نيتروجني ،تثبيت).
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دورة مزروعات  -מחזור גידולים )crop rotation( -
طريقة زراعية :يقوم املزارع بزرع مزروعات مختلفة بالتناوب في سنوات مختلفة
(ال ننمي نفس املزروعات سنتني متتاليتني) في كل دورة مزروعات ،نقوم ً
أيضا
بتنمية نوع من البقوليات ،لكي نثري التربة بالنيتروجني).

دورة مواد (دورة بيوجيوكيميائية )  -מַחזֹור חומרים

(מחזור

األبواغ ،البذور ،الدرنات ،البكتيريا وحيوانات معينة تكون في سبات في الفترة
التي تكون فيها الظروف غير مريحة (مثل :اجلفاف ،البرد القارص وغير ذلك).
سبات شتوي  -תרדמת חורף )hibernation( -
عند احليوانات (مثالً :الدببة) ،هو عبارة عن نوم في الشتاء يرافقه انخفاض كبير
ج ًدا في وتيرة تبادل املواد.

ביוגיאוכימי)material cycle\ biogeochemical cycle ,
انتقال دوري للعناصر (مثل :نيتروجني ،كربون) أو املركبات (مثالً :املاء) ،من
خالل املكونات األحيائية أو الال أحيائية للنظام البيئي .عند االنتقال الدوري،
يوجد استعمال متكرر للعناصر (مدورة عناصر) الذي يرافقه تغ ُّيرات كيميائية.

كمية املياه العظمى التي حتتويها التربة ،بعد أن انتهت عملية التصريف التي
حتدث بسبب القوة التثاقلية (انظروا ً
أيضا :مياه متوافرة ،نقطة ذبول).

ذاتي التغذية –אוטוטרוף )autotroph( -
كائن حي يستطيع أن ُينْتِج مادة عضوية من مادة غير عضوية بواسطة مصدر
طاقة ،مثالً :طاقة الضوء من الشمس أو طاقة يحصل عليها أثناء أكسدة مركبات
غير عضوية معينة (انظروا ً
أيضا :غير ذاتي التغذية).

سلسلة غذائية  -שרשרת מזון )food chain( -
متثيل نوعي لتسلسل واحد من عالقة التغذية في املجتمع .آكل النباتات ،يأكل
امل ُ ْن ِتج ،واملفترس يأكل آكل النباتات .تتغذى احمللالت على جميع مكونات
السلسلة الغذائية (انظروا ً
أيضا :الشبكة الغذائية ،الهرم البيئي).

كيميائي التغذية  -כימו־אוטוטרוף )chemoautotroph( -
كائن حي يؤكسد مواد غير عضوية (عاد ًة كبريتيد الهيدروجني) ويستخرج طاقة
من عملية التأكسد إلنتاج كربوهيدرات من  ، CO2مثالً :بكتيريا الكبريت.

السيلولوز  -תאית ( -צלולוזה)cellulose ,
هو كربوهيدرات (متعدد السكريات) مبني من جزيء طويل ومكون من وحدات
جلوكوز .وهو موجود في جدار خاليا النباتات .السيلولوز هو أحد الكربوهيدرات
الشائعة في الطبيعة.

كائن حي يستغل الطاقة الضوئية إلنتاج كربوهيدرات من  CO2وماء (انظروا
ً
أيضا :غير ذاتي التغذيةُ ،م ْن ِتج).

شبكة غذائية  -מארג מזון )food web( -

ضوئي التغذية  -פוטו־אוטוטרוף )photoautotroph( -

زبل عضوي  -זבל אורגני
إضافة غذاء لتجويد التربة ،حيث تعتمد هذه اإلضافة على مركبات عضوية مصدرها
من بقايا وافرازات احليوانات والنباتات (انظروا ً
أيضا :تسميد ،كومبوست).
زراعة  -חקלאות )agriculture( -

مبنْتَجات
فرع اقتصادي ،يهدف باألساس إلى تزويد احتياجات اإلنسان بالغذاء و ُ
كثيرة أخرى ً
أيضا.

زراعة عضوية ،חקלאות אורגנית  -زراعة ال نستعمل فيها أسمدة كيميائية
ومواد كيميائية ملكافحة اآلفات الزراعية.
زراعةمكثفة ،חקלאות אינטנסיבית – زراعة تعتمد على مزروعات ذات
منتجات عالية لوحدة مساحة ،وهي تُعطي محاصيلها مبك ًرا وتستجيب جي ًدا للري
والتسميد.
زراعة مستدمية ،חקלאות בת־קיימא – )sustainable agriculture( -
زراعة تركز على احتياجات اجليل احلالي ،وتشدد ً
أيضا أن ال متس بإمكانية تزويد
ْ
ُ
َ
احتياجات األجيال القادمة في مجال الغذاء ،وفي مجال اخلدمات واملنتجات
األخرى للنظام البيئي.

سبات  -תרדמה )dormacy( -
وضع يتوقف فيه النمو بشكل مؤقت ،وتقل النشاطات األيضية بشكل كبير ج ًدا.

سعة احلقل  -קיבול שדה )field capacity( -

متثيل نوعي النتقال الطاقة واملواد بني كائنات حية في املجتمع .وهي عبارة عن
عدد السالسل الغذائية التي من خاللها تنتقل الطاقة من املُنْتِجات إلى املستهلكات
وإلى احمللالت والعالقة بينها (انظروا ً
أيضا :هرم بيئي ،سلسلة غذائية).
ضوء  -אור )light( -

أشعة الكترومغناطيسية ،تستوعبها عني اإلنسان ،وطول موجتها من
 700-400نانومتر ( 1نانومتر =  0.0000001سم) .وهي تُشكل مصدر طاقة
لعملية التركيب الضوئي ومحفزًا  -من البيئة احمليطة  -يؤثر على عمليات تطور
النباتات واحليوانات.
ضوئي – ذاتي التغذية – انظروا ً
أيضا :ذاتي التغذية
طاقة حرارية  -אנרגיית חום
نوع من أنواع الطاقة ،وهي غير قابلة للتحول بشكل كامل إلى أنواع أخرى من
الطاقة.
طاقة كيميائية  -אנרגיה כימית )chemical energy( -

الطاقة الوضعية (الكامنة) للمواد العضوية التي تُستعمل كمصدر الستخراج
الطاقة خالل عمليات بيولوجية وصناعية (انظروا ً
أيضا :مادة عضوية).
ظروف  -תנאים )conditions( -

املميزات الكيميائية والفيزيائية للبيئة احمليطة التي تؤثر على عمليات في الكائنات
احلية وعلى منو العشيرة ،مثل :درجة احلرارة ،امللوحة ،احلامضية (انظروا ً
أيضا:
موارد ،عامل محدد).
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عائل  -פונדקאי )host( -
كائن حي ُيستغل كبيت تنمية ،كمصدر غذاء أو مصدر الحتياجات أخرى لكائن
حي من نوع آخر .يوجد عاد ًة عالقة متبادلة من نوع تطفل بني العائل وبني الكائن
احلي الذي يعيش عليه.

عامل أحيائي  -גורם ביוטי )biotic factor( -

توقيت ضوئي  -פוטופריודיות )photoperiodism( -
ردود فعل تطور عند احليوانات والنباتات لدورية النهار والليل خالل اليوم .عند
النباتات ،رد فعل اإلزهار متعلق بطول فترة الظالم املتواصلة في الدورة.

عوالق حيوانية – انظروا ً
أيضا عوالق
عوالق نباتية – انظروا ً
أيضا عوالق.

كائن حي أو جزء منه (أمثلة :ورقة سقطت من شجرة ،ثمرة ،بيضة) ،أو كائن حي
مات قبل فترة قصيرة.

عوالق  -פלנקטון )plankton( -
كائنات حية ميكروسكوبية تطفو على سطح املاء أو تسبح فيه.

عامل ال أحيائي  -גורם א־ביוטי )abiotic factor( -

عوالق حيوانية  -זואופלנקטון  -كائنات حية صغيرة ج ًدا ،وهي تأكل
نباتات ،أو تفترس كائنات حية تطفو على سطح املاء أو تعيش فيه.

هو أحد املكونات الال أحيائية للبيئة احمليطة ،مثل :التربة ،املاء ،الهواء ،الضوء،
درجة احلرارة واألمالح (انظروا ً
أيضا :مادة عضوية).

عامل محدد – גורם מגביל )limiting factor( -
هو عامل (مورد أو ظرف) ،إذا تغيَّر مستواه أو شدته ،فإن ذلك ُيغيِّر (يزيد/يقلل/
يثبط) شدة عملية معينة في الكائن احلي ،أو وتيرة منو العشيرة (انظروا ً
أيضا:
قدرة التحمل).

عشيرة  -אוכלוסייה )population( -
مجموعة من الكائنات احلية التي تنتمي إلى نفس النوع ( ،)speciesوهي تعيش
في نفس املكان والزمان (انظروا ً
أيضا :مجتمع).
عضوي ،مادة – انظروا ً
أيضا :مادة عضوية

عوالق نباتية  -פיטופלנקטון -نباتات صغيرة ج ًدا تطفو على سطح املاء أو
تسبح فيه ،وهي تقوم بعملية التركيب الضوئي.
غاز الدفيئة  -גז חממה )greenhouse gas( -

غازات مختلفة (مثل ،CO2 :ميثان ،بخار ماء ،أكاسيد النيتروجني والكبريت)
تنبعث إلى الغالف اجلوي ،تزيد من االنحباس احلراري وتساهم في ارتفاع درجة
احلرارة (انظروا ً
أيضا :تأثير الدفيئة ،تغ ُّير املناخ).
غزو أنواع – انظروا ً
أيضا :إدخال  /غزو أنواع ،نوع غازي

غالف جوي  -אטמוספירה )atmosphere( -
طبقة من الغازات التي تُغلف الكرة األرضية ,وال يوجد لها حدود علوية محددة.

عالقات متبادلة  -יחסי גומלין
تتم العالقات املتبادلة بني كائنات حية مختلفة ،حيث يؤثر كل كائن حي على اآلخر
ويتأثر منه.

غالف حياتي  -ביוספירה )biosphere( -
غالف حول الكرة األرضية فيه حياة ،وهو يشمل الهواء ،املاء والتربة (انظروا
ً
أيضا :الغالف اجلوي)

علم البيئة  -אקולוגיה )ecology( -
علم يبحث العالقة املتبادلة التي حُتدد ثراء وانتشار الكائنات احلية (انظروا ً
أيضا:
النظام البيئي).

غير ذاتي التغذية  -הטרוטרוף )heterotroph( -
كائن حي يستغل مواد عضوية (كائنات حية أخرى ،إفرازاتها أو بقاياها) كمصدر
للطاقة ولبناء جسمه (انظروا ً
أيضا :ذاتي التغذية).

علم االجتماع البيولوجي  -סוציוביולוגיה )sociobiology( -
مجال في العلم ،يقوم بتطبيق مبادئ نظرية النشوء واالرتقاء لشرح ظواهر سلوكية
اجتماعية في الطبيعة ،مثالً :مساعدة أفراد من نفس النوع .بقيت هذه السلوكيات
خالل عملية االنتخاب الطبيعي ،ألنها تساهم في بقاء املعلومات الوراثية للفرد
عند نسله وأقربائه ( لكن ال تساهم بالضرورة في بقاء الكائن احلي ذاته).

فطريات  -פטריות )fungi( -
مملكة من الكائنات احلية احلقيقية النواة واألحادية اخللية أو املتعددة اخلاليا ،وهي
غير ذاتية التغذية ،وذات جدار خلية وتتطور من أبواغ .تعمل الفطريات في النظام
البيئي كمحلِّالت ،مثل :اخلميرة ،فطريات القبعة وفطريات العفن .هناك قسم من
الفطريات التي تشترك خيوطها مع جذور النباتات.

عملية التركيب الضوئي  -פוטוסינתזה )photosynthesis( -

قدرة التحمل  -כושר נשיאה )carrying capacity( -
العدد األكبر ألفراد من نوع معني ،وقدرة املوارد في بيت تنمية للمحافظة على
بقائه( .انظروا ً
أيضا :العشيرة).

العملية التي بواسطتها يستطيع الكائن احلي الذي فيه كلوروفيل أن يح ِّول طاقة
ضوئية إلى طاقة كيميائية ،حيث تُستعمل الطاقة الكيميائية لبناء كربوهيدرات
وجزيئات عضوية أخرى من  CO2وماء.
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كائن حي درجة حرارته ثابتة  -הומאותרמי )homeotherm( -
كائن حي ميلك آلية تنظيم فسيولوجية داخلية للحفاظ على درجة حرارة جسم
ثابتة تقريبًا في بيئة محيطة تتغيَّر فيها درجة احلرارة (انظروا ً
أيضا :كائن حي
درجة حرارته متغيِّرة).
كتلة أحيائية – ביומסה – ()biomass

الكتلة العامة للكائنات احلية ،ويتم التعبير عنها عاد ًة كوزن جاف لوحدة مساحة.

كثرة (ثراء)  -עושר מינים )species richness( -

عدد األنواع في منطقة معينة (انظروا ً
أيضا :ثراء األنواع ،انتشار).
كربوهيدرات  -פחמימה )carbohydrate( -
مادة عضوية ،حتتوي على كربون ،هيدروجني وأكسجني .فيما يلي أمثلة
لكربوهيدرات :سكروز ،نشا ،جليكوجني وسيلولوز.

ك َّوة بيئية  -גומחה אקולוגית )niche( -
حيز متعدد األبعاد ،يعيش فيه النوع .يتم تعريف احليز بحسب الظروف ،املوارد،
زمن النشاط والعالقة املتبادلة التي يقوم بها أفراد النوع مع بيئتهم القريبة.
كومبوست  -קומפוסט )compost( -
زبل عضويَ ،ينْتُج من نفايات عضوية ،مثل :النفايات البيتية ،إفرازات احليوانات
وبقايا مزروعات زراعية .يقوم الكومبوست بتزويد النباتات بالعناصر ،ويؤدي
إلى جتويد التربة ،و ُيشكل مكونًا في أوساط التنمية (انظروا ً
أيضا :تسميد).

كيميائي ذاتي التغذية – انظروا ً
أيضا :ذاتي التغذية
ال أحيائي -انظروا ً
أيضا عامل ال أحيائي
لياقة  -כשירות )fitness( -

املساهمة الوراثية لفرد ذي طراز جيني معني لألجيال القادمة باملقارنة مع مساهمة
أفراد آخرين ذوي طراز جيني آخر (انظروا ً
أيضا :مالءمة).

مادة غير عضوية  -חומר אנאורגני )inorganic compound( -
هي جميع املواد في الطبيعة التي ليست مركبات كربون وهيدروجني .مثل:
العناصر ،األمالح CO2 ،وماء.
مادة عضوية  -חומר אורגני )organic compound( -
أيضا ،مثالً:
مر َّكب يحتوي على كربون وهيدروجني وعلى األغلب أكسجني ً
كربوهيدرات ودهنيات .في البروتينات واحلوامض النووية ،يوجد عاد ًة
نيتروجني وأحيانًا عناصر أخرى وفي األساس فوسفور وكبريت .في الكثير من
إن إنتاج املركبات العضوية
املركبات العضوية ،يوجد عدد كبير من ذرات الكربونَّ .
في الطبيعة متعلق بنشاط الكائنات احلية.

متغ ِّير درجة احلرارة  -פויקילותרמי ( -אקטותרמי)poikilotherm ,
حيوان تتغيَّر درجة حرارة جسمه (في حدود معينة) وفقًا لدرجة حرارة البيئة
احمليطة .مصدر احلرارة في هذه احليوانات يكون خارجيًا ،ويتم تنظيم درجة

حرارة أجسامها بواسطة آليات سلوكية فقط (انظروا ً
أيضا :كائن حي متغ ِّير
درجة احلرارة).
مجتمع  -חברה )community( -
مجموعة من العشائر التي تعيش في نفس املنطقة وتقوم بعالقة متبادلة فيما
بينها .في مجتمعات النباتات ،يتم حتديد اسم املجتمع بحسب األنواع الشائعة فيها
(انظروا ً
أيضا :عشيرة).
מפֵָרק – ()decomposer
محلل ְ -
كائن حي يستخرج طاقته من خالل حتليل مادة عضوية (موجودة في بقايا
كائنات حية وإفرازاتها) إلى مركبات بسيطة وإلى مركبات غير عضوية ،مثالً:
بكتيريا أو فطريات.

مركبات عضوية – انظروا ً
أيضا :مادة عضوية.
مستوى التغذية  -רמת הזנה )trophic level( -
جزء من السلسلة الغذائية (أو مرحلة من الهرم البيئي) ،الذي يتم حتديده
بحسب عدد خطوات انتقال الطاقة ،حتى وصول هذه املرحلة .يساعد حتديد
مستوى التغذية على تصنيف الكائنات احلية في النظام البيئي بحسب أدائها في
النظام :من مستوى امل ُ ْنتجني عبر املستهلكات األولية التي تأكل األعشاب وحتى
املستهلكات الثانوية وهي املفترسات.
ُمستهلك  -צרכן )consumer( -

كائن حي يحصل على مواد وطاقة من خالل أكل كائنات حية ،أو أكل إفرازها أو
بقاياها (انظروا ً
أيضاُ :م ْن ِتج).
مستهلك أولي  -צרכן ראשוני -آكل نباتات ،وهو املُستهلك األول في
السلسلة الغذائية.
مستهلك ثانوي -צרכן שניוני -آكل حيوانات (انظروا ً
أيضا :مفترس).
مشاركة  -סימביוזה )symbiosis( -

هي عبارة عن حياة مشاركة بني نوعني ( ،)Speciesحيث يوجد بينهما عالقة
وطيدة خالل مدة زمنية طويلة .فيما يلي أمثلة للمشاركة :تطفل ،تكافل وتعايش.
أحيانًا ال تستطيع األنواع التي يوجد بينها مشاركة أن تعيش بشكل مستقل.
مالحظة :يوجد مصادر معلومات ،ما زالت تعتبر مصطلح مشاركة على أنه
تكافل.
معمر  -רב־שנתי )perennial( -

نبتة تعيش أكثر من موسمني ،وهي تُزهر مرة واحدة في السنة (انظروا ً
أيضا :
نبات حولي).
مستويات التنظميم -רמות ארגון alevels of biological organiz ( -
)tion

تنظيم تسلسلي ،وهو يعبر عن ازدياد تعقيد األنظمة البيولوجية ،ابتدا ًء من
اجلزيئات في اخلاليا ،عبر العضيات ،اخلاليا ،الكائنات احلية ،املجتمع والغالف
احلياتي.
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مكافحة بيولوجية  -הדברה ביולוגית )biological control( -
مكافحة آفات زراعية ،مثل :النباتات ،الفطريات ،احليوانات ،ومراقبة تعداد
عشائرها من خالل كائن حي متطفل على الكائن احلي الضار ،حيث يقوم املتطفل
ً
مرضا.
بافتراسه ،أو بالتنافس معه ،أو يسبب له

مياه مجا ٍر  -מי קולחין
هي مجا ٍر م ّرت بعملية تطهير ،وميكن استعمالها لري املزروعات الزراعية
وللصناعة.

مكافحة كيميائية  -הדברה כימית )chemical control( -
مكافحة آفات زراعية ،مثل :النباتات ،الفطريات واحليوانات من خالل استعمال
(سم) تؤذي الكائن احلي الضار .قد تضر املادة الكيميائية بكائنات
مادة كيميائية ُ
حية أخرى غير ضارة.

مياه متوافرة  -מים זמינים
كمية املياه املتوافرة للنباتات في التربة بعد أن م ّرت بعملية التصريف .وهي الفرق
بني سعة احلقل وبني نقطة الذبول.

مكافحة مدمجة  -הדברה משולבת
استعمال املكافحة الكيميائية والبيولوجية في نفس الوقت.
مفترس  -טורף )predator( -
هو حيوان (نادر ج ًدا) ،يؤدي إلى موت حيوان آخر ويأكله (انظروا ً
أيضا :مستهلك
ثانوي).

مفترس علوي – טורף־על ( -)top-predatorهو حيوان ،ال تستطيع
حيوانات أخرى أن تفترسه.

مياه نظيفة  -מים שפירים
مياه جودتها جيدة ،وهي صاحلة للشرب ولكل استعمال آخر.
نتح ּ -ד ִיּות ( -טרנספירציה)transpiration ,
تبخر ماء من األوراق ،أو من أقسام أخرى للنبتة ،حيث يتم ذلك باألساس عبر
الثغور.
النسبة بني مساحة السطح اخلارجي واحلجم  -יחס בין שטח הפנים
לנפח )surface to volume ratio( -
هي النسبة التي حُتدد نسبة تبادل املواد والطاقة بني الكائن احلي أو العضو في
الكائن احلي وبني بيئته احمليطة.

مالءمة  -התאמה )adaptation( -
صفة (سلوكية ،فسيولوجية – بيوكيميائية ،أو في الشكل) وراثية للفرد ،تزيد
من احتمال الفرد على البقاء في بيئته احمليطة ،وعلى تكاثره فيها مقارن ًة مع أفراد
آخرين (في العشيرة) ،ال يحملون هذه الصفة (انظروا ً
أيضا :نشوء وارتقاء،
انتخاب طبيعي ،تك ُّيف).

نشوء وارتقاء  -אבולוציה )evolution( -
هي عبارة عن عملية تغ ُّير األنواع .تغ ُّيرات وراثية تتراكم خالل األجيال ،وتؤدي
إلى أنواع جديدة من أنواع قدمية (انظروا ً
أيضا :انتخاب طبيعي).

ُم ْن ِتج (أولي)  -יצרן (ראשוני) )primary producer( -

نقطة ذبول  -נקודת כמישה – ()wilting point

نباتات خضراء ،طحالب وبكتيريا (ضوئية التركيب وكيميائية التركيب) ،تقوم
بإنتاج مركبات عضوية من خالل استعمال مواد غير عضوية ( CO2وماء أو
َ CO2و  )H2Sوطاقة من البيئة احمليطة (انظروا ً
أيضا :ذاتي التغذية ،عملية
تركيب ضوئي).

حالة في التربة ،تبقى فيها كمية ماء غير متوافرة للنبتة ،ونتيج ًة لذلك تذبل النباتات
وتكون غير منتعشة (انظروا ً
أيضا :سعة احلقل ،مياه متوافرة).
نقل طاقة – انظروا ً
أيضا :تدفق الطاقة

ُم ْن َتجات النظام البييئي  -מוצרים של מערכת אקולוגית secosy ( -
)tem goods

نظام بيئي  -מערכת אקולוגית – ()ecosystem
مستوى تنظيم يشمل املجتمع والبيئة احمليطة الال أحيائية ،وهما يعمالن م ًعا
كنظام واحد .العمليات املهمة في النظام البيئي هي انتقال الطاقة ودورات املواد
(انظروا ً
أيضا :بيت التنمية ،تدفق الطاقة).

منحسر ،ال مثيل له – انظروا ً
أيضا :نوع منحسر ،المثيل له

نيتروجني ،دورة – انظروا ً
أيضا :دورة املواد.

موارد  -משאבים – ()resources
ٍ
أراض يحتاجها الكائن احلي لنموه وتكاثره .إذا
مصادر طاقة ،مواد ومساحات
كان املورد ناد ًرا بالنسبة للطلب ،فإننا نعتبره مور ًدا (عامل) محد ًدا (انظروا ً
أيضا:
عامل محدد).

نوع -מין – ()species

الغذاء واملواد التي يحصل عليها اإلنسان من األنظمة البيئية مثل :الغذاء ،األلياف،
اخلشب واألدوية (انظروا ً
أيضا :خدمات النظام البيئي).

مياه أيضية  -מים מטבוליים
املياه التي َتنْتُج خالل عمليات تبادل املواد في الكائن احلي .وهي تُستعمل مصدر
مياه أساسي حليوانات معينة.

هي وحدة أساسية في نظام التصنيف البيولوجي .مجموعة أفراد تتكاثر فيما
بينها في الطبيعة ،وهي تُنجب أفرا ًدا خصبة (انظروا ً
أيضا :العشيرة).

نوع منحسر ،ال مثيل له  -מין אנדמי – ()endemic species
نوع ذو انتشار محدود من ناحية جغرافية ،وقد تطور هذا النوع في مكان معني،
وهو موجود فيه فقط ،وليس في أي مكان آخر.
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نوع ُمهندَس – انظروا ً
أيضا :الهندسة الوراثية.
نوع محمي  -מין מוגן
هو كائن حي ،ال يجوز قانونيًا أن نؤذيه ،أو نؤذي بيت تنميته.

نوع غا ٍز  -מין פולש – ()invasive species

نوع تطور في مكان معني ،يصل إلى نظام بيئي آخر ،وهناك يتوطن ،يتكاثر ويؤثر
على النظام البيئي .ميكن أن يتم االنتقال بشكل طبيعي ،أو نتيج ًة لنشاط اإلنسان
الذي ينقل بشكل متعمد أو باخلطأ من مكان إلى آخر( .انظروا ً
أيضا :إدخال /غزو
أنواع).
نيتروجني ،تثبيت  -חנקן ,קיבוע )nitrogen fixation( -
اختزال نيتروجني جزيئي وتثبيته في مركبات (مثالً :األمونيا) ،من خالل طاقة
كهربائية (برق) ،أو بكتيريا تقوم بتثبيت النيتروجني ،أو من خالل عمليات
صناعية إلنتاج السماد.
هرم بيئي -פירמידה אקולוגית )ecological pyramid( -
متثيل بياني كمي ملستويات التغذية في بيت التنمية أو في النظام البيئي.
في هرم الكتلة األحيائية ،يمُ ثِّل كل مستوى الكتلة األحيائية ملجموع األفراد في
مستوى تغذية معني.
فإن كل مستوى يمُ ثِّل عدد األفراد في مستوى تغذية معني
وفي هرم األعدادَّ ،
(انظروا ً
أيضا  :سلسلة غذائية ،شبكة غذائية).
هندسة وراثية  -הנדסה גנטית )genetic engineering( -
موجه في  DNAاخللية أو الكائن احلي .يقوم به اإلنسان ألغراض البحث ،أو
تغ ُّير َّ
سة.
د
مهن
أنواع
يها
م
نس
الوراثية
الهندسة
نواجت
والزراعة.
الطب
في
للتطبيق
َ َ
ّ

وسط تنمية منفصل  -מצע מנותק
إن تنمية النباتات في وسط تنمية منفصل،
وسط ليس تربة ،مثل :كلكار ،أو كابولَّ ,
مينع مشاكل متعلقة بأمراض التربة وبخواصها ،كما أنه يساعد على مراقبة تركيز
العناصر واألمالح في وسط التنمية بشكل جيد ،ويساعد على مراقبة ظروف البيئة
احمليطة للجذور.

)ATP - (Adenozine Triphosphate
مركب عضوي ،يقوم بعملية وساطة بني العمليات التي تُطلق طاقة وبني العمليات
التي تستهلك طاقة في اخللية .وهو يشكل مصدر طاقة كيميائية متوافرة (انظروا
ً
أيضا :تنفس خلوي).

دليل املصطلحات
174 ،170 ،90 ،89 ،78 ،54 ATP
 CO2انظروا :ثاني أكسيد الكربون

 H2Sانظروا :كبريتيد الهيدروجني
 :NH3انظروا :أمونيا

أ

إباضة 156 ،53

البومة والعكبر 121

إزهار 156 ،53

ازدهار طحالب (تكاثر طحالب) 141 ،95

أمالح ( 63-64في التربة)( 156 ،76 ،75 ،في التربة)167 ،

أوساط منو منفصلة 155

إنبات 53 ،43

استغالل زائد (موارد) 141

185
انقراض أنواع 141 ،135 ،122

انتشار جسيمات (ديفوزيا) 58
أوزون 58 ،54

تناقص 54

اسموزا (تنافذ) 47

إشارة بيئية محيطة 156 ،53

أمونيا 152 ،78 ،77 ،63

انزميات 79 ،58

َسة 153
أصناف مهند َ
أحادي اخللية 82 ،69

براميسيوم 110 ،104 ،48

أشنات 128 ،114 ،81

أشكال نباتات 33-36

درجة حرارة (كعامل ال أحيائي) 57-58

استيعاب راجع ،في األمعاء والكليتني 46

تأثير على العمليات 58

أنسجة تهوية في النباتات 50

تنظيم 60 – 59 .....

أوراق ،تنظيم ومالءمة 51 ،49 ،42

مالءمة ﻟ 61 .....

األنواع السبعة 146 ،45
انتشار/توزيع 14
اتفاق كيوطو 94

اتزان بدني 49

مثلى 58

متطرفة 70 ،61

األكسجني كعامل ال أحيائي 54- 56
في بيئة محيطة مائية 55 ،52

استدامة 145

في التربة 66

كناجت لعملية التركيب الضوئي 76 ،55 ،54

إشعاع

فوق بنفسجية 58 ،54 ،50

الستخراج الطاقة 54

أشعة حرارية 57

تأثير على تعداد العشيرة 107-109

حتت احلمراء 50

أشعة الشمس ( 88 ،57 ،36 ،33كمصدر طاقة أولي) 172

إسرائيل 146-147 ،145 ،144 ،141 ،135 ،80 ،71 ،36 ،27
أسماك 122 ،112 ،108 ،56 ،49 ،47
إنتاج (تطور) أنواع 137 ،106

انتخاب اصطناعي 158 ،157

انتخاب طبيعي 138 ،137 ،27 ،26 ،24
مالءمة 24-27

إنتاج أنواع 106

تنافس في العشيرة 100

انتشار ،حبيبات لقاح ،بذور ،ثمار 62 ،44
استخراج طاقة 170 ،88 ،84

افراز حيوانات (بول وبراز) 162 ،95 ،84

االنسان

تعداد السكان 151-152

افتراس 118 ،107-112
اختيارية 108

أيون  /أيونات 167

ب

باحثون وعلماء ،انظروا التفاصيل بعد دليل املصطلحات

براميسيوم 110 ،104 ،48
البحر امليت 71

بحيرة فكتوريا 141 ،108

بحيرة احلولة 142 ،141
ُبنية ،تربة 64

بقوليات 154 ،93

درنات جذور 115 ،93 ،69

بول 46

بيت تنمية 33 ،19 ،15-16

تأثير على  ،.....انظروا :تدخُّ ل االنسان في الطبيعة

تشويش في 129 ،128 .....

مستوى التغذية 82

مياه ماحلة 48 ......

جهاز الهضم 115

انقراض 108

انقراض كبير 135

االنقراض السادس 140

جديد 128

مائي 56 ،55 ،46-47
تقطيع 141

تربة 68-69 ....

186
تغيُّرات في 127-130 ....

بيئة محيطة

تأثير الزراعة 159

مالءمة لبيئات محيطة مختلفة ،انظروا :مالئمة ﻟ
تلوث 153 ،141 ،95 ،54 ،25
يابسة 39

مائية ( 39 ،37تكاثر)46-47 ،
ظروف متطرفة 70-71

بيئة محيطة داخلية 49 ،40 ،37
برمائيات 82 ،39

بيض مستدمي 28

بذرة  /بذور (نباتات) 118 ،117 ،43 ،28

بكتيريا 113 ،82 ،78 ،76 ،70-71 ،69 ،17
كيميائي – ذاتي التغذية 77

كيميائي التركيب 70

محلالت 143 ،83 ،79 ،65

تثبيت النيتروجني 154 ،115 ،92-96 ،69
تركيب ضوئي 52

بروتينات 90 ،86
تخثر 60 ،58 .....

ضائقة حرارية 60-61

بصمة قدم بيئية 140-141

في دورات املواد 93-95

في املعلومات الوراثية 157-158

في عمليات التكاثر 156-157
في الزراعة 151-163

تدفق الطاقة ،انظروا :طاقة ،نقل

تربة (كعامل ال أحيائي) 63-69
تهوية 66 ،65

تكوين 143

دورة نيتروجني 92

حامضية 67

مادة عضوية 65
تغطية 155

ُج َسيْمات 66 ،64

أكسجني 66

ثقيلة  /خفيفة 65-66
بيت تنمية 68-69
مورد 155 ،69

ماء 65-66

كائنات حية دقيقة 69
ملوحة 67

مكونات 63-66
ُبنية 63-64

خصوبة 154 ،94 ،69

ترحال 147 ،62 ،53 ،27

ت

تأثير اإلنسان ،انظروا :تدخُّ ل اإلنسان في الطبيعة

تأثير الدفيئة 95

ازدياد 141 ،95 ،94 ،57
انخفاض 153

تركيب ضوئي 176 ،90 ،43

الضوء كمصدر طاقة 50 ....
دورة الكربون 91

في بيئة محيطة مائية 52

في العهود القدمية 88 ،57

تأثير عوامل أحيائية على عوامل ال أحيائية ،انظروا :عوامل أحيائية ،تأثير على

في نباتات 42-43 CAM

تأثير متبادل :عوامل أحيائية وال أحيائية 140 ،17

كمصدر أكسجني 17

تأكسد – اختزال 168

كعملية اختزال 168

ال أحيائية

تأقلم (في الزراعة) 158 - 157
تبادل غازات 56 ،40

تباين ( 138 ،137 ،25-26نشوء وارتقاء)( 157 ،انتخاب اصطناعي)
تثبيت نيتروجني ،بكتيريا ،انظروا :بكتيريا تثبت النيتروجني
جتانس 86

نتح 41

كعملية بناء 89 ،56

مدورة مواد في 87 ....

مخطط  /صيغة 89 ،76 ،51 ...

نواجت ومواد متفاعلة 169 ،76 ،57 ،56

تركيز األكسجني ،مالءمات في بيئة محيطة مائية 56

حتسني ،انظروا رعاية وحتسني

ترميم ،جداول 161

حتوالت الطاقة ،انظروا :طاقة ،حتول (نقل)

تساقط أوراق 53

حتسني ورعاية 157-158

تخزين وحفاظ ،طرق 159 .....
ُّ
تدخل اإلنسان (في الطبيعة) 151 ،129 ،127 ،27 ،14 ،13
انظروا ً
أيضا :تأثير الدفيئة ،ازدياد :قطع غابات

في العالقة املتبادلة 122-123

في التنوع البيولوجي 140-141

تزاحم تنافسي 105
تسميد 163 ،69

تصحر 94

تضاد حيوي 118 ،105-106

تطفل 118 ،113-114
حضن 114

دليل املصطلحات

187

سلوكية – اجتماعية 114

تطهير مياه 143

تطوير مستدمي 145

تعاقب 137 ،132 ،128-130

تعاون متبادل في العشيرة 102
تعايش 118 ،114

تعايش ،انظروا مشاركة
تعقيم حراري 162
تغذية ،طرق 76

ذاتي التغذية 76-77

غير ذاتي التغذية 77-78

تنوع وراثي 136
تهجني 154

توازن ديناميكي (متغ ِّير) 131-132
توافر نيتروجني 154 ،93

توريق 53

توقيت ضوئي 157 ،53

ث

ثاني أكسيد الكربون (كعامل ال أحيائي) 56-57
في دورة الكربون 91
كغاز دفيئة 141 ،57

تغطية التربة 155

كعامل محدد 57

تغ ُّيرات املناخ  .94انظروا ً
أيضا :تأثير الدفيئة ،ازدياد

يتفاعل في عملية التركيب الضوئي 56

تقطيع بيوت التنمية 141

تركيز في الغالف اجلوي 94 ،93 ،56

تقليد 112 ،111

تكاثر،تنظيم عمليات 156-157

ناجت التنفس 56

تكاثر ،خاليا تناسلية .انظروا :خاليا جاميتات

ثدييات 101 ،100 ،82

تك ُّيف ومالءمة 20
تلقيح وانتشار بذور 143

الثورة اخلضراء 152

تكافل (مشاركة) 118 ،112-117

تلقيح ،مالءمة ﻠ 116 ،112 ....

تلوث البيئة احمليطة 153 ،141 ،95 ،54 ،25
متنطق (منطقة نفوذ) 100-101

متويه 111
تنافس

في العشيرة 99-102

ثغور 57 ،43 ،41-42 ،40
الثورة الزراعية 152

الثورة الصناعية 152

ج

جذور 66 ،41

جذور – فطر 115 mycorrhiza

بني األنواع 102-107

ُج َس ْيمات في التربة 64
جوانب أخالقية في الزراعة 163

تشويش 118 ،100-102

جهاز الدم 39

الضوء 51-52

جهاز اإلفراز 48

في الزراعة 161

تنافس تزاحمي 105
استغالل 118 ،100

جودة املياه ،في البحيرات 95
جهاز النقل 39

تنظيم درجة احلرارة 59-60

جهاز الهضم ،اإلنسان 115

تنظيم اجتماعي 102

ح

تنظيم مياه وأمالح 47-49
تنظيم هرمي 101

تنفس ،تبادل غازات 56 ،40

تنفس خلوي 176 ،170 ،90 ،88 ،87 ،79 ،78 ،76 ،57 ،54 ،45
في دورة الكربون 91

مياه أيضية 45

حاجز بيو-جغرافي 140 ،137

حامض البول 46

حوامض نووية 90 ،86

حولي ،نبات 128 ،52 ،43

عملية التأكسد 168

حرذون 101 ،59

مخطط  /صيغة 90 ،54

حيوانات

مصدر 57 CO2
تنوع أنواع 136 ،75

تنوع بيولوجي 135-148

تأثير اإلنسان على 140-141 ....

حشرات 139 ،82
فقدان ماء 45 .....

إخصاب داخلي 40 .....

إفرازات (بول وبراز) 95 ،84

188
مالءمة للهروب من االفتراس 111
مالءمة لبيئة محيطة جافة 54-64

مالءمة لبيئة محيطة مائية 47- 49

الري بالتنقيط 118 ،113-114
رياح (كعامل ال أحيائي) 61-62

تأثير على الكائنات احلية 62

حركة القارات 137

حزازيات 128 ،39

حفظ الطاقة ،قانون 173-174

حياة مشاركة (سمبيوزا) 112-117

جذور نباتات وفطر )115 (mycorrhiza

خ

ز

زبل عضوي 156 ،155 ،95 ،69
زواحف 100 ،82 ،59
زراعة 164 151-
بعل 45

بيئة محيطة 160 ،153

خدمات

النظام البيئي 143

رؤية مبستوى النظام 160

التلقيح 116

سياحية 153

زراعية 153

ري 45

خط االستواء 139 ،33

طرق 153-155 ،151 ،116

خلية /خاليا 89 ،71 ،58 ،38 ،37 ،15

عضوية 163

خاليا تناسلية (جاميتات) 39-40

مستدمية 162 – 160

خياشيم 56

د

دُبال 68 ،65

مكثفة 152

ُمنْتَجات وخدمات 153

س

دفيئة  /دفيئات 156 ،155 ،154 ،57

سبات 43 ،28

درنات نيتروجني (في جذور البقوليات) 115 ،93 ،69

سرخسيات 39

دورة املزروعات (دورة البذور) 155 ،153-154 ،152 ،122

سعة احلقل 65-66

دفيئة ،تأثير .انظروا تأثير الدفيئة

دورة احلياة 52 ،43

دورة املواد 93 ،91 ،89 ،79 ،69
دورة الكربون 91

سبات شتوي 28

سلسلة غذائية 79-80
سماد  /أسمدة

نيتروجيني 156 ،152 ،93

كيميائي 156 ،155

دورة املياه 58

صناعي 93

دورة النيتروجني 92-93
دورية في كبر العشائر مفترس فريسة 109-110

ذ

ذرة  /ذرات 167

ذاتية التغذية 171 ،114 ،79 ،78 ،76-77
ذاتي التغذية كيميائي 78 ،77
ُمنْتِجات 83
ذاتي التغذية ضوئي 78 ،77

ر

رواسب ،كمية 147 ،34-35

الري 163 ،155 ،154 ،69 ،67

استعمال زائد 95

سلوكية متنطق (منطقة نفوذ) 100-101
سياحة بيئية 153 ،143

ش

شبكة غذائية 93 ،86 ،85 ،79-82

شبق 156 ،53

شعيرات ماصة 41

شمس ،انظروا /أشعة الشمس

ص

صحراء 35

صناديق تعشيش 121

دليل املصطلحات

189

ض

عث 24-26

ضوء (كعامل ال أحيائي) 172 ،50-53
في بيئة محيطة مائية 52

تأثير على الكائنات احلية 53

عدد األنواع 146 ،139 ،138

عدد األنواع املعروفة 139

عدد النسل 21-22

إشارة (محفز) بيئية محيطة 156 ،53

علوم البيئة احمليطة 14

مصدر طاقة ،انظروا :طاقة ضوئية

عمليات تكاثر ،تنظيم 156-157

عامل محدد 118 ،52

ضوئي – ذاتي التغذية 78 ،77

عوالق نباتية 81 ،80

عمليات حياة 171 ،88 ،75

عامل محدد ( 154-155 ،121 ،99 ،19 ،18في الزراعة)
الضوء 118 ،52 .....

ط

في بيئة محيطة في اليابسة 39
األكسجني 55 ......

طاقة 171-172 ،78 ،76-77 ،50

النسبة بني املساحة واحلجم 60 .....

في النظام البيئي 175 ،132 ،131 ،87-88

ماء 45 .....

حت ُّول 174 ،173-175 ،89 ،86

ثاني أكسيد الكربون 57 ....

نقل 175 ،87-90 ،86

استخراج 170 ،88 ،84

توافر 170 ،89

قانون حفظ 173-174 ......

كيميائية 174-176 ،173 ،170 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،84 ،83 ،54 ،50

ظروف وموارد 17-19 ....

عنصر /عناصر (أمالح) ( 63-64في التربة)167 ،156 ،76 ،75 ،

عوالق حيوانية 81 ،80

عوامل ال أحيائية 139 ،129 ،128 ،120 ،33-72 ،16
عالقة بني 66 ،63 ،57 ،55 ،37 ،36 .....

مورد 75

مورد متناقص 88

مصادر (نفط ،وقود ،غاز طبيعي ،فحم) 174 ،173 ،49 ،88
أنواع 172

وضعية (كامنة) 172
حركية 175 ،172

وعوامل أحيائية ،تأثير متبادل 140 ،17

عوامل أحيائية 139 ،120 ،75-95 ،17

تأثيرها على عوامل ال أحيائية 68 ،65 ،63 ،57 ،17

عوامل متعلقة بالكثافة 120

عشيرة  /عشائر 119 ،75 ،15

كبر (تعداد)131 ،119-122 ،109-111 .....

طاقة حرارية 174-176 ،88 ،86 ،60

العالقة املتبادلة بني 102-108 ....

طاقة الشمس 88 ،87

العالقة املتبادلة داخل 99-102 ....

طاقة ضوئية 176 ،89 ،88 ،86 ،78 ،76

نظام طبقي في 100-102 ...

طبريا 141 ،80

تعاون متبادل في 102 ...

طحالب 141 ،115 ،114 ،95 ،82 ،81 ،78 ،76 ،71 ،52 ،49

تغ ُّير في 24-26 ....

طرق التغذية ،انظروا :التغذية ،طرق

طرق البحث ،انظروا :نبحث البيئة
طرق تخزين 159

تنافس على 99-100 ...

عالقة متبادلة 123-99

بني عشائر 118-102

طرق زراعية 153-155 ،151 ،116

داخل العشيرة 99-102

طيور ،انظروا :طيور

تعاقب 129

طيور  ،102 ،101 ،100 ،82 ،27انظروا ً
أيضا :ترحال

مميزات 118

تدخُّ ل اإلنسان في 122 .....

ظ

التربة – كائنات حية 68

ظروف وموارد 102 ،17-19

تنافس على 102 ....

ظروف ال أحيائية ،بيئة محيطة ،ظروف متطرفة

ع

عائل 113

غ

غابة /غابات 51 ،50

استوائية ( 89 ،35إنتاج بعملية التركيب الضوئي)141 ،140 ،139 ،118 ،94-93 ،
مالءمة 52

قَطع 141 ، 93-94

190
غاز الدفيئة  57 ،56 ،17انظروا ً
أيضا تأثير الدفيئة
غالف جوي 86

تسخني  ،.....انظروا :تأثير الدفيئة ،ازدياد

غالف حياتي 141 ،86 ،15

غير ذاتي التغذية 86 ،83 ،79 ،78 ،76

غزو أنواع 141 ،129

غذاء 176 ،170-171 ،151 ،77

ك َّوة بيئية 103
كيميائي – ذاتي التغذية 78 ،77

ل

لياقة 102

مالءمة 21

كمصدر طاقة 173

غزاة 161 ،159 ،141

م

مادة 167-168

ف

فأر الغابة  /فيران الغابة 106-107
فرد  /أفراد (في العشيرة) 137 ،75

فطريات 78 ،69 ،17

عالقة متبادلة 117 ،115 ،114 ،113 ،105

فقاعة تنقبض 48

فيكوس خانق 118

ق

قانون احلدائق الوطنية واحملميات الطبيعية 145

قانون حفظ الطاقة 173-174
قدرة التحمل 135 ،121 ،19

قطع غابات 141 ،93-94
قمح 157 ،142-143
قوارض 81 ،45

قناة السويس 141

مادة عضوية  /مواد عضوية ،132 ،90 ،89 ،88 ،86 ،85 ،84 ،83 ،79 ،78
 ،169-170انظروا ً
أيضا :مركبات (كربون) عضوية في التربة 65
مادة غير عضوية  /مواد غير عضوية 86 ،78 ،75 ،63
مبيدات األعشاب 154

مجترة ،جهاز هضمي 115

موقع في العشيرة 100-102
منحدرات 147 ،36

منابع ساخنة 139 ،70
ُم ْن َتجات وخدمات
في الزراعة 153

في النظام البيئي 142-143

منحسر ال مثيل له ،نوع 140 ،135 ،108
منجروف 50

ممرات بيئية – جغرافية 144

مقاومة (صمود) 158 ،70-71
مواد مكافحة 122

مستهلكات أولية وثانوية 82 ،78-79
مستويات تنظيم 136-137 ،75 ،15

مستويات تغذية 82-85

ك

كتلة أحيائية 84

كائن حي درجة حرارته متغ ِّيرة 61 ،59

مرجان 140

كبر العشيرة 131 ،121

محميات طبيعية 144

كائن حي درجة حرارته ثابتة 61 ،59
تأثير االفتراس 107-109
تغ ُّيرات 111 ،110

عوامل تؤثر 119-122

عوامل متعلقة بالكثافة 120

كبريتيد الهيدروجني 78 ،77

كثرة (ثراء) 139 ،136 ،14
كربون ،مدورة 87

مستنقع شتوي 141 ،28
محلالت 83 ،79

مدورة 79

مورد  /موارد 121 ،99 ،75 ،17-19
مورد طبيعي 160

استغالل زائد 141
تربة 69

مواد تغذية في الزراعة 155

كوتيكوال (أدمة) 49 ،42 ،40

مواد تضاد حيوي 106 ،105

كتلة أحيائية 132 ،131 ،84 ،83

محيطات 140 ،89

كلية ،اتزان بدني 48

مركبات (كربون) عضوية 170 ،169 ،91 ،78 ،76 ،75

كومبوست 162 ،95
طاقة 84

مكافحة بيولوجية 106

مخاليط ومركبات 167

دليل املصطلحات

191

مركبات (كربون) عضوية كمصدر طاقة 170

نقل الطاقة 89-90

مركبات ومخاليط 167

ثيرموديناميكا ،قوانني 173
مطر حامضي 141
مالءمة 19-27

في الغابة 94

في املزرعة 95

املاء (كعامل ال أحيائي) 37-50

في البيئة احمليطة اجلافة 39-40

سلوكية 111 ،61 ،23

تخفيض درجة حرارة التجمد 60

انتخاب طبيعي 24-27

مالءمة للقليل /للنقص في 39-46 ....

الهروب من االفتراس 111

األمالح ،تنظيم في الكائنات احلية 47-49

درجات حرارة متطرفة 61

كعامل محدد ( 45 ،39في الزراعة)

لياقة 21

تنظيم درجة احلرارة بوساطة 60 ،38 ....

التلقيح 116 ،112

توافر في التربة 65

ملوحة 67

كمادة متفاعلة في عملية التركيب الضوئي 76

بيئة محيطة جافة 40-47

كمورد 75 ،45

بيئة محيطة مائية 56 ،46-50

كبيئة حياتية (مالءمة) 56 ،55 ،46-50

احلركة في املاء 47

عمليات أيضية 168 ،45

استيعاب الضوء 51-52

دورة 161

مبنى (مبنى خارجي) 111 ،61 ،23

ماحلة 67

فسيولوجيا – بيوكيمياء 111 ،61 ،57 ،23

عمليات في اخللية والكائنات احلية 38-39

أنواع 22-23

مبنى الورقة 42
دورة احلياة 43

مفترس  /مفترسات ،انظروا ً
أيضا افتراس
مفترس علوي 82

ميثاق دولي 145
مكافحة

بيولوجية 161 ،143 ،155 ،122-123 ،121 ،106
كيميائية 155 ،122 ،121
مدمجة 162

مكونات املجتمع 137 ،131 ،127-130
مشاركة (تعايش) 118 ،112-117

مشاركة وكائنات حية دقيقة 115

مشاركة ،عالقات متبادلة بني النمل – فطريات 117

منحسر (ال مثيل له) ،نوع 140 ،135 ،108

نظيفة 161 ،67
صفات 38

ميثان 162 ،136 ،132 ،95 ،78 ،77 ،17

ن

نباتات أرضية 52 ،43-44

نباتات حوض البحر األبيض املتوسط 35
نبات /نباتات

فقدان ماء 41-43

نباتات ذوات جذور هوائية 114

حبيبات اللقاح 40
إخصاب 40

إفراز مواد مضادة للحياة 105-106

مالءمة في نباتات الظل 52

من وجهة نظر زراعية ،113 ،106 ،95 ،94 ،69 ،67 ،65 ،61 ،57 ،53 ،45

مالءمة للهروب من االفتراس 111

مجتمع 75 ،15

مالءمة لبيئة محيطة مائية 49-50

 142 ،120 ،116انظروا التفاصيل في نهاية الدليل
تنظيم 78-79 ....

مالءمة لبيئة محيطة جافة 41-45
مالءمة الستيعاب الضوء 51

مكونات 137 ،130 – 127 ....

مواد حماية وحتذير 111

عالقة متبادلة 102-118 .....

نباتات 42 CAM

تطور 129 ....

ُم ْن ِتجات 83 ،82 ،79

مياه تثاقلية 65

مياه مجا ٍر 161 ،153

معلومات وراثية 142

مدورة نفايات عضوية 162

مدورة مواد 143 ،88 ،86-87 ،69

أشكال (أنواع) نباتات 33-36
نباتات مائية 56 ،49-50
نباتات متطفلة 113 ،82

نباتات حوض البحر األبيض املتوسط 35
أنسجة تهوية 50

نبحث البيئة  ،130 ،111 ،110 ،106 ،81 ،80 ،48 ،44 ،26انظروا
التفاصيل في نهاية دليل املصطلحات

192
طرق البحث 111 ،103-104

تثبيت ،انظروا :بكتيريا تثبت النيتروجني

نتح 62 ،61 ،59 ،41-43 ،38

النسبة بني املساحة إلى احلجم 60 59- ،56 ،52 ،51 ،41

النشوء واالرتقاء 135 ،116 ،20

نظرية النشوء واالرتقاء 138

ﻫ

نبات جذوره في الهواء 118 ،114

هضم 79

نوى تكاثر 144

هندسة وراثية 159 158- ،153

نقل طاقة ،انظروا :طاقة ،نقل

هرم بيئي 79 ،82-85

نظام بيئي 144 ،137 ،127 ،88 ،87 ،75 ،70 ،33 ،15-16

كتلة أحيائية 83-84

طاقة 175-176

عددي 84-85

طرق الوصف 85

هروب من االفتراس 111-112 ،21

تشويش على 132

هروب من ظروف غير مريحة 27-28

ُمنْتَجات وخدمات 142-143

توازن ديناميكي (متغيِّر) 131-132

نوع  /أنواع 147 ،137

و

نقب ،شبكة غذائية 81

وضع البيض 157 ،156 ،53

منلة زراعية 116

وقواق 114

منلة حصاد 117

نظرية النشوء واالرتقاء 138
نيتروجني 90

ي

في التربة 154

يجعله ألي ًفا 152

توافر 154 ،93

يوريا 46

دورة 92-93

ينابيع حارة 139 ،70

من وجهة نظر زراعية
املاء كعامل محدد في الزراعة
إضاءة أقنان الدجاج ووضع
53
البيض
زيادة احملاصيل في الدفيئات 57
61
احل رارة الزائدة
65
تربة خفيفة وتربة ثقيلة
67
ملوحة التربة
69
معاجلة التربة
94
قطع الغابات املاطرة
مدورة (إعادة بناء) مواد في الزراعة 95
106
مكافحة بيولوجية
113
مكافحة
116
خدمات التلقيح
121
بومة وعكبر
142
نباتات غذائية أساسية
45

نبحث البيئة
26
عث فاحت وعث غامق
44
ساعة املطر في شوك الدب
إفراز فائض املاء من البراميسيوم 48
شبكة غذائية في بحيرة طبريا 80
81
شبكة غذائية في النقب
106
فئران الغابة
130
تعاقب في جبال يهودا
في الطبيعة :مفترس – فريسة 110
في املختبر :مفترس – فريسة 110
111
مبساعدة الرياضيات

دليل بحسب االبجدية ألسماء باحثني وعلماء
االسم

اهرنسون
جاوس
جاوس
داروين
هابر
هاكل
واالس
ولترا
ولر
لوتكا
ليندمن
مالتوس
باستر
كتلول

الصفحة
143
104

املوضوع

اكتشف “أم القمح”
تنافس تزاحمي

110

دورية في تعداد (كبر) عشيرة املفترس والفريسة

156 ,152

إنتاج األمونيا بطريقة صناعية

138
14
138
111
169
111
82
151
156
26

نظرية النشوء واالرتقاء

اقترح اسم ايكولوجيا (علم البيئة)
نظرية النشوء واالرتقاء

منوذج رياضي حلساب تعداد (كير) عشيرة املفترس والفريسة
بناء مادة عضوية

منوذج رياضي حلساب تعداد (كير) عشيرة املفترس والفريسة
املصطلح "مستوى تغذية"

تنبؤ وتيرة منو تعداد السكان ووتيرة إنتاج الغذاء
اكتشف عامل احلموضة وتطعيم الدجاج
بحث العث في انكلترا

