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 تأثير العوامل البيئية على الحياة البرية

 

 :الحرارة  .1

وفي العمليات الحيوية في , زيع الحيوانات والنباتاتو ت: إن درجة الحرارة تعتبر عاماًل مهمًا في 
  .وعادًة مايرتبط تأثيرها بتأثير الرطوبة. أجسامها

ساسيين أوذلك بسبب عاملين هنالك اختالفات كثيرة في توزيع درجات الحرارة في الكرة االرضية 
 :هما 
فاالشعة الشمسية القادمة غلى االرض تسقط بشكل مائل :  الموقع بالنسبة لخطوط العرض -

فكمية االشعة الشمسية الساقطة . عند القطبين و بشكل عمودي على مناطق خط االستواء
مما يسقط على مساحة مشابهة في منطقة في خط % 04على منطقة في القطب تعادل 

 .االستواء
حيث يمتصان الحرارة بطرق مختلفة مما يسبب اختالفات واضحة في :  توزع اليابسة والماء -

فاليابسة تمتص الحرارة وتفقدها بسرعة بخالف  .درجات الحرارة حتى على خط عرض واحد
فهناك اختالفات يومية و موسمية في . الذي يسخن و يبرد ببطء بسبب الخلط العمودي الماء

 .درجة الحرارة في المناخ القاري

إن تغير الحرارة يعتبر عاماًل مهمًا يتحكم في معدالت درجة الحرارة داخل جسم الكائن وبالتالي 
مة للعمليات الحيوية فارتفاع درجة حرارة الجسم يزيد من التفاعالت المه. بمعدل نشاطه

 .وانخفاضها يبطئ من سرعة تلك التفاعالت

 :لكل نوع من الحيوانات 

ذا ارتفعت أو انخفضت ى حراري للعمليات الحيوية والذي إهو أنسب مد: أمثل مدى حراري  -
 .و االنخفاضأرتفاع درجة الحرارة في نطاقه ال يتأثر الحيوان بهذا اال
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. درجة حرارة يصل عندها نشاط البروتوبالزم إلى ذروتههي أنسب : درجة الحرارة المثلى  -
 .وتختلف من نوع آلخر تبعًا للبيئة التي يعيش فيها

و تختلف أيضًا من نوع آلخر تبعًا للبيئة التي  .درجة حرارة عليا مميتة و درجة حرارة دنيا مميتة -
م صيفًا 463عض األسماك فلقد وجد ان درجة الحرارة العليا المميتة لب, وتبعًا للموسم يعيش فيها

 .م شتاءً 482ولكنها انخفضت إلى 
م ومع ذلك فهناك كائنات 455و 4إن معظم الكائنات الحية تعيش ضمن مدى حراري يتراوح بين 

تأقلمت مع العيش في درجات حرارة مرتفعة كالبكتريا المحبة للحرارة  التي تعيش في الينابيع 
كذلك فإن هناك حيوانات  .م4044مرتفعة تصل إلى  الكبريتية الساخنة وتتحمل درجات حرارة

ال في البحار الدافئة التي حرارتها أعلى من ضيق كالمرجانيات والتي ال تعيش إ مداها الحراري
م و ذبابة تسي تسي التي ال تعيش سوى في المناطق االستوائية حيث متوسط الحرارة السنوية 80

الحراري في المياه اقل منه على اليابسة لذلك فإن المدى ( التأرجح)ويكون التغير  .م84أكثر من 
  .عند الكائنات البرية منه نسبياً  الحراري للكائنات التي تعيش في المياه أضيق

ن الحد األعلى لدرجات الحرارة يعتبر قاتاًل غالبًا نظرًا لتحطم الدهون ومايترتب عليه من إتالف إ
 .الحساسة للحرارة العالية وتتخثر البروتيناتكما تتعطل األنزيمات , لجدران الخاليا

 
 تكيف الحيوانات مع درجات الحرارة

 هناك العديد من القواعد البيئية التي تتكيف وفقها الفقاريات مع بيئتها :  تكيفات شكلية
 :السيما مع عامل الحرارة 

o  يصادف القد االكبر في افراد النوع الواحد أو في مجموعة  :قاعدة بيرغمان
ه بما ان ويؤيد هذه القاعدة افتراض أن. تصنيفية في المناطق األكثر برودة

خسارة الحرارة تتم عن طريق السطح فإنها تتناسب معه وستكون هذه الخسارة 
وعلى . صغيراً الحيوان  أي كلما كانالحجم كبيرة /نسبة السطح كلما كانت كبيرة

الحجم /العكس كلما كان الحيوان ضخمًا كان شكله متكتاًل  أي ان نسبة السطح
البطريق الذي يعيش في : مثال . صغيرة وبالتالي تكون خسارة الحرارة قليلة

اكبر من البطريق الذي يعيش قرب  (كالبطريق اإلمبراطوري) القطب الجنوبي
    .(كالبطريق القزم) االستواء طخ
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o ذان وأطراف وأذناب أكثر قصرًا كلما كان آتكون زوائد الجسم من :  قاعدة آلن
أما , ثعلب الصحراء له أطراف طويلة وأذنان كبيرتان: مثال  .المكان أكثر برودة
   .فأذناه قصيرتانالثعلب القطبي 

o يكون فراء الثدييات في المناطق الباردة أكثر ثخانة من من فراء :  قاعدة الفراء
سمك من فراء كون فراؤه أي يالنمر السيبير : مثال . المناطق الحارةالثدييات في 
 .النمر الهندي

بعض أما النباتات فتستطيع حماية نفسها من درجات الحرارة المرتفعة من خالل 
ير وضع األوراق وتغ,عكس الطاقة الحراريةحيث ت( المورفولوجية)التكيفات الشكلية 

 ...بالنسبة ألشعة الشمس

  فيما يخص العالقة بين درجة  هناك اختالفات بين الكائنات الحية : فيزيولوجيةتكيفات
 :إلى تقسم الحيوانات . حرارة أجسامها و درجة حرارة المحيط

o جسامها مع تغير هي حيوانات تتغير درجة حرارة أ :يوانات متغيرة الحرارة ح
ثدييات والطيور وتعتبر جميع الحيوانات ماعدا ال, سط المحيط بهاو درجة حرارة ال

فغن هذه  عندما تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير .حيوانات متغيرة الحرارة
الحيوانات تصبح غير نشطة وتلجا إللى البيات الشتوي غما تحت األرض او 

غالبًا تقوم هذه الحيوانات ببناء مواد  .تفادياص للظروف القاسية تحت الثلج
   . كيميائية في سوائل أجسامها تعمل على تخفيض درجة تجمد سائل الجسم

o مها تبقى ثابتة حتى لو درجة حرارة أجساهي حيوانات : حراراة حيوانات ثابتة ال
وتعتبر الثدييات والطيور حيوانات ثابتة , تغيرت درجة حرارة الوسط المحيط

 .لهذه الحيوانات انظمة فيزيولوجية لالحتفاظ بدرجة حرارة جسمها ثابتةو  .الحرارة
يتطلب حرارة الجسم عالية عند انخفاض درجة حرارة الوسط إن االحتفاظ بدرجة 
الحيوانات جلد  هكما أن لهذ, (زيادة في إنتاج الحرارة)= زيادة معدل األيض 

 .مغطى بالفراء أو الريش يعمل كعازل بين الحيوان و الوسط المحيط
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ما االحتفاظ بدرجة حرارة الجسم منخفضة عند ارتفاع درجة حرارة الوسط يتطلب أ
زيادة فقدان الحرارة من الجسم بطرق مختلفة كتبخير الماء من الغدد العرقية أو 

 .اللهاث
o  هي حيوانات ثديية صغيرة الحجم استطاعت ان : الحيوانات متباينة الحرارة

هذه .تجمع بين صفات الحيوانات الثابتة الحرارة و الحيوانات متغيرة الحراة
الحيوانات هي أساسًا ثابتة الحرارة ولكنها تبيت بياتًا شتويًا فعندما يقترب الشتاء 

فتنخفض درجة حرارة  ويقل الغذاء تبحث عن ملجأ وتصبح متغيرة الحرارة
إن عملية البيات الشتوي في هذه الحالة تعتبر أكثر تنظيمًا من . أجسامها

درجة حرارة الوسط واقتربت من التجمد فلو انخفضت  .الحيوانت نتغيرة الحرارة
ذا استمرت , تعمل على إنتاج الحرارةفإن تلك الحيوانات متباينة الحرارة  وا 

 .صبح ثابتة الحرارة تماماً باالنخفاض فإن تلك الحيوانات تستيقظ من سباتها وت
 غالبًا ما تلجأ لهذا النوع من التكيفات  الحيوانات متغير الحرارةإن :  ةلوكيتكيفات س

حيث أنها ال تمتلك طرق فيزيولوجية داخلية لالحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة فتلجأ لهذه 
الطرق  للتحكم بدرجة حرارة اجسامها فمثاًل إذا كانت الحرارة منخفضة فإنها تلجا إلى 

ذا. القفز بكثرة لتوليد الحرارة او تبقى في الشمس مدة طويلة كانت درجة الحرارة مرتفعة  وا 
كذلكبقية الحيوانات تلجأ لهذا النوع من التكيفات . فإنها تبقى هادئة او تذهب إلى الظل

كذلك تتجمع , احيانًا فتتجمع البطاريق مثاًل مالصقًة لبعضها لكي تدفئ بعضها بعضاً 
الشمس  ألشعةاألغنام عند ارتفاع الحرارة و تخفض رؤوسها لكي تكون في الظل تجنبًا 

  .ارتفاع الحرارة الشديدو 
إن درجة الحرارة قد تؤثر على أي طور من دورة حياة الكائن الحي و بذلك تؤثر على توزيعه 

كذلك النباتات , دة و أسماك مياه دافئةر وانتشاره واستمراريته لذلك نجدمثاًل أن هناك أسماك مياه با
إن تأثير الحرارة على  .االستوائية و التندرا تتوزع في مناطق مختلفة عن بعضها حراريًا كالغابات

 :ألنواع يكون من خالل تأثيرها على توزع ا
 . قدرة الحيوانات على التنافس ومقاومتها لألمراض –النمو  –التكاثر  –البقاء 

 :أمام درجات الحرارة وتغيراتها المتلك الكائنات كما ذكرنا سوى خيارين 
 .قبول درجات الحرارة كما هي -
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  .الهروب منها بواسطة تكيفات تطورية -
 

 :Light الضوء .2
, ذاتيددددددة التغذيددددددة يعددددددد الضددددددوء مددددددن العوامددددددل البيئيددددددة المهمددددددة للكائنددددددات الحيددددددة و خصوصدددددداً 

شددددددددددة , ( طدددددددددول الموجدددددددددة )لنوعيدددددددددة الضدددددددددوء : وتتددددددددأثر الكائندددددددددات الحيدددددددددة بالضدددددددددوء تبعدددددددددًا 
وتعتمددددد كميددددة الضددددوء التددددي تصددددل إلددددى أي نقطددددة علددددى  .طددددول الفتددددرة الضددددوئيةو , اإلضدددداءة

والوقددددددت فددددددي  ,فصددددددول السددددددنة, كميددددددة السددددددحب, الموقددددددع الجغرافددددددي:  سددددددطح األرض علددددددى
 .أثناء النهار

الميددددداه السدددددطحية أيضدددددًا علدددددى العوامدددددل السدددددابقة كمدددددا تعتمدددددد كميدددددة  االشدددددعاع النافدددددذ داخدددددل 
فكلمددددددا كاندددددت الميدددددداه عكدددددرة قل ددددددت نسددددددبة , ة المددددداء أو عكارتددددددهباإلضدددددافة إلددددددى درجدددددة شددددددفافي

 .الضوء الداخلة إلى المياه
أمددددا فددددي البحددددار فيددددؤدي اختددددراق الضددددوء للميدددداه الددددى ترشدددديح الضددددوء األحمددددر و األزرق فددددي 
, الطبقدددددات العليدددددا ويبقدددددى الضدددددوء األخضدددددر الدددددذي يمدددددتص مدددددن قبدددددل صدددددبغات الكلوروفيدددددل

أمددددا الطحالددددب الحمددددراء فهددددي تسددددتخدم مددددا تبقددددى مددددن الضددددوء المرشددددح أثندددداء اختراقدددده للميدددداه 
بددددددأن  يحدددددددد توزيددددددع الطحالددددددب الخضددددددراءلددددددذا نجددددددد أن الضددددددوء , لتصددددددنع مركبددددددات الطاقددددددة

الحمدددددددراء  أمدددددددا الطحالدددددددب, الدددددددذي يخترقددددددده الضدددددددوء يبقيهدددددددا طافيدددددددة أو قريبدددددددة مدددددددن السدددددددطح
 . فيمكنها أن تعيش في أعماق معينة

وحدددددددافزًا للعديدددددددد مدددددددن العمليدددددددات الحيويدددددددة ومدددددددن المعلدددددددوم أن الضدددددددوء يعتبدددددددر عددددددداماًل مدددددددؤثرًا 
 .ويتحكم في ضبط هذه العملية الحيوية, المتعلقة بدورات الحياة

التدددددي  فتدددددرة للتدددددزاوج يدددددتحكم فيهدددددا أساسدددددًا الغددددددة النخاميدددددةويجمدددددع العلمددددداء علدددددى أن أفضدددددل 
 .ثر بدورها بعامل الضوءتتأ

سددددددلوك كمددددددا يتددددددأثر , ويددددددؤثر الضددددددوء بشددددددكل كبيددددددر علددددددى حالددددددة السددددددكون لدددددددى الحشددددددرات
ومثددددددال علددددددى ذلددددددك الهجددددددرة العموديددددددة للهددددددوائم الحيوانيددددددة فددددددي , بشدددددددة الضددددددوء الالفقاريددددددات

إلددددددى األسددددددفل هربدددددًا مددددددن الضددددددوء  اً والبحيددددددرات حيددددددث تتحدددددرك هددددددذه الحيوانددددددات نهدددددار البحدددددار 
 .يلوتتجه للسطح خالل الل
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بينمددددددا , كلسددددددناجب واألرانددددددب( نهدددددداراً )عنددددددد تددددددوفر اإلضدددددداءة  تنشددددددط بعددددددض الحيواندددددداتكمددددددا 
 .ينشط بعضها لياًل كالبوم والضبع

 .لهجرة بعض الطيور والحيواناتكما أن تغير طول فترة اإلضاءة يؤدي 
 

 :الرطوبة .3

بددددين  تعتبددددر الرطوبددددة كددددذلك عدددداماًل مهمددددًا فددددي توزيددددع المجموعددددات الحيوانيددددة وهندددداك تالزمدددداً 
درجددددات الحددددرارة والرطوبددددة النسددددبية فددددي تأثيرهددددا علددددى الكائنددددات الحيددددة فكمددددا هددددو الحددددال فددددي 

الموقدددددددع بالنسدددددددبة  : درجدددددددة الحدددددددرارة فدددددددإن معددددددددل هطدددددددول األمطدددددددار يتدددددددأثر بعددددددداملين وهمدددددددا
بكثدددددرة فدددددي منطقتدددددين  فاألمطدددددار تتسددددداقط. توزيدددددع اليابسدددددة والمددددداء وكدددددذلك لخطدددددوط العدددددرض

 :أو حزامين

 .حول خط االستواء .0
 .55 – 05بين خطي عرض  .8

بوصددددددة  83تعددددددادل حددددددوالي األمطددددددار المتسدددددداقطة فددددددي الصددددددحاري  ولطددددددكمددددددا أن معدددددددل ه
بوصدددددة  00فدددددي السدددددنة بينمدددددا تصدددددل معددددددل األمطدددددار المتسددددداقطة فدددددي المحيطدددددات بحدددددوالي 

 .في السنة

بنسددددبة معينددددة مددددن المدددداء  ن تحددددتفظأكمددددا هددددو معددددروف فإندددده يتوجددددب علددددى الكائنددددات الحيددددة 
فددددي أجسددددامها فلهددددذا ال بددددد مددددن تددددوازن بددددين أخددددذ المدددداء وفقددددده وبالتددددالي فددددإن عامددددل الرطوبددددة 

فالرطوبدددددة العاليدددددة تحدددددد مدددددن انتشدددددار كثيدددددر مدددددن  ,يعتبدددددر مهمدددددًا فدددددي توزيدددددع الكائندددددات الحيدددددة
خفضددددددة تحددددددد مددددددن انتشددددددار الددددددبعض اآلخددددددر وكمددددددا هددددددو كمددددددا أن الرطوبددددددة المن. الحيوانددددددات

الحددددال فددددي درجددددة الحددددرارة يددددتم ذلددددك مددددن خددددالل تأثيرهددددا علددددى أي طددددور مددددن أطددددوار الحيدددداة 
 :مما يأتيوقد يشمل التأثير كالًّ 

 البقاء .0
 التكاثر .8
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وكددددددددددددددذلك مقدددددددددددددددرتها علددددددددددددددى التنددددددددددددددافس ومقاومددددددددددددددة سددددددددددددددرعة نمددددددددددددددو الحيوانددددددددددددددات  .6
 .إلخ....االمراض

 :وتتلخص أهمية الماء للحيوانات فيما يلي  للحياة الماء مهم جداً  نإ

كما أن الماء  ,لجسممن وزن ا (%35)هو يمثل  يدخل في تركيب جسم الحيوان و .0
 . من البروتوبالزم %04–25يكون حوالي 

 .ضروري للقيام بالعمليات الحيوية كالتمثيل الغذائي والتنفس والدوران .8
عمليات الهضم واالمتصاص واإلخراج حيث ال يمكن حدوثها إال ضروري إلتمام  .6

 .في وسط مائي
 .يعمل على تنظيم وتثبيت درجة حرارة الجسم .0

إمدددددا بطريقدددددة مباشدددددرة مدددددن خدددددالل شدددددربها مدددددن الميددددداه أو  : الحيواندددددات علدددددى المددددداءتحصدددددل 
بطريقددددة غيددددر مباشددددرة و يقصددددد بدددده المدددداء الموجددددود فددددي الغددددذاء كاألعشدددداب واللحددددوم وكددددذلك 

فدددددي الجسدددددم فددددداحتراق الغدددددذاء . فدددددي الجسدددددم نتيجدددددة لعمليدددددات التمثيدددددل الغدددددذائياء المتولدددددد المددددد
. للحصدددددول علدددددى الطاقدددددة تندددددتج كميدددددات متبايندددددة مدددددن المددددداء تختلدددددف بددددداختالف ندددددوع الغدددددذاء

فدددددداحتراق الدددددددهون ينددددددتج كميددددددة مددددددن المدددددداء أكبددددددر منهددددددا عنددددددد احددددددراق المددددددواد الكربوهيدراتيددددددة 
 .مما تنتجه البروتينات وهذه تنتج عنها كمية من الماء أكبر

إن درجددددددة الرطوبددددددة للوسددددددط المحدددددديط تددددددتحكم فددددددي معدددددددل فقدددددددان الجسددددددم للمدددددداء مددددددن خددددددالل 
الجلدددددددد والرئدددددددة فقدددددددد دلدددددددت االتجدددددددارب علدددددددى أن سدددددددرعة تبخيدددددددر المددددددداء مدددددددن الجسدددددددم وكدددددددذلك 

قددددددددل سددددددددرعة التبخيددددددددر بازديدددددددداد الفتحددددددددات التنفسددددددددية تددددددددزداد بانخفدددددددداض الرطوبددددددددة النسددددددددبية وت
 .الرطوبة

يددددددد فددددددي الحيوانددددددات والنباتددددددات األرضددددددية إن التكيفددددددات لمقاومددددددة الجفدددددداف موجددددددودة بشددددددكل ج
وتلددددددك التكيفددددددات تمكنهدددددددا مددددددن التعامددددددل مدددددددع  وخاصددددددة تلددددددك التدددددددي تعدددددديش فددددددي الصدددددددحاري

 :نظامين مهمين

 .االحتفاظ بالماء .0
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 .تفادي التعرض للجفاف .8

من الكائناات الحية % 55والتي تشكل حوالي )لقد استطاعت الحشرات بالذات 
من التغلب على تأثير عامل الرطوبة واستطاعت العيش في بيئات مختلفة  (األرضية

للماء  ةغير نفاذ طبقة من الكيتينمن درجة الرطوبة النسبية وكذلك المتالك الحشرات 
 .مما يقلل من تبخر الماء من أجسامها اتغطي جسمه

 

 :مالح المعدنيةاأل .4
ئندددددددات الحيدددددددة وبشدددددددكل لتوزيدددددددع الكامحدددددددددة العوامدددددددل المدددددددالح المعدنيدددددددة مدددددددن تعتبدددددددر األ

 . أساسي النباتات
هيكدددددل الإن اآلزوت والفوسدددددفور لهمدددددا أهميدددددة كبيدددددرة مدددددن الناحيدددددة البيئيدددددة حيدددددث يشدددددكالن 

هددددددذه  .يوم والكبريددددددت والمغنزيددددددومالتركيبددددددي للكائنددددددات الحيددددددة ويليهددددددا البوتاسدددددديوم والكالسدددددد
مددددالح المعدنيددددة التدددددي تحتاجهددددا النباتدددددات والحيوانددددات بكميددددة كبيدددددرة تسددددمى المغدددددذيات األ

 .الكبرى أو العناصر الكبرى
وهندددددداك بعددددددض المغددددددذيات التددددددي تحتاجهددددددا الكائنددددددات الحيددددددة بكميددددددات بسدددددديطة وتسددددددمى 

نبدددددات أو العناصدددددر الصدددددغرى ولكدددددن عددددددم توفرهدددددا فدددددي التربدددددة قدددددد يدددددؤدي إلدددددى عددددددم اإل
 –الزندددددك  –الحديدددددد : ) ظهدددددور أعدددددراض مرضدددددية علدددددى النباتدددددات ومدددددن هدددددذه العناصدددددر

 (.الخ...الكوبالت  –النحاس  –المنغنيز 
ويعتبدددددددر الموليبيددددددددنيوم ضدددددددروري جددددددددًا للبكتيريدددددددا والطحالدددددددب الخضدددددددراء المزرقدددددددة التدددددددي 

 .ونقصه يعتبر عاماًل محددًا للنبات, تثبت النتروجين
 

 :سرعة الرياح .5
تددددددأثير مباشددددددر للريدددددداح علددددددى انتشددددددار الحيوانددددددات وبدددددداألخص الحشددددددرات كمددددددا أن ندددددداك ه

الريدددددداح تددددددؤثر بطريقددددددة غيددددددر مباشددددددرة وذلددددددك مددددددن خددددددالل تأثيرهددددددا علددددددى درجددددددة الحددددددرارة 
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باإلضددددددافة لنقلهددددددا لبددددددذور النباتددددددات ونشددددددرها . والرطوبددددددة النسددددددبية وسددددددرعة تبخددددددر المدددددداء
  .ونقل حبوب اللقاح

 
 : التربة وخواصها .6

تددددؤثر التربددددة علددددى طبيعددددة اغطدددداء النبدددداتي وبالتددددالي علددددى الحيوانددددات العاشددددبة ومددددن ثددددم 
ن نوعيددددة وكميددددة الغددددذاء فددددي التربددددة و بندددداء وقددددوام التربددددة تددددؤثر جميعهددددا أكمددددا . الالحمددددة

يوائهدددددددا لل فأرندددددددب , حيوانددددددداتكائندددددددات الحيدددددددة بمدددددددا فدددددددي ذلدددددددك الفدددددددي اسدددددددتيعاب التربدددددددة وا 
  .وينفر من الثقيلةيفضل الترب الخفيفة مثاًل الجحور 

 
 :  الطبوغرافيا .7

فددددبعض , تجددددد الحيوانددددااباتددددات وكددددذلك علددددى تو ؤثر هددددذا العامددددل علددددى تددددوزع ونمددددو النيدددد
 كددددذلك. اجددددد فددددي األمدددداكن المنحدددددرة بينمددددا تتواجددددد أنددددواع أخددددرىاألنددددواع ال تسددددتطيع التو 

تكددددددون أكثددددددر إضدددددداءة وحددددددرارة مددددددن بقيددددددة اتجاهددددددات  الجنوبيددددددة و الغربيددددددة لسددددددفوحفددددددإن ا
تيدددددددة والحيوانيدددددددة هدددددددي كائندددددددات محبدددددددة للحدددددددرارة السدددددددفوح لدددددددذلك سدددددددتكون حكائناتهدددددددا النبا

 (.للدفء)
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 مفهوم الجماعة وخصائصها

 

 populationمفهوم الجماعة 

تعد الجماعة اللبنة االساسية في علم البيئة والتي تكون المجتمعات ومن ثم النظم البيئية وتعرف 
في زمن  معيناً  فراد التابعة لنفس النوع والتي تحتل موقعاً ها مجموعة من األإن ىالجماعة عل

نظم ت خر وتنشأ عالقات وتداخالت حيويةمع بعضها اال اوهذه االفراد يتفاعل بعضه. معين
ننموها وتكاثرها و   ذاً إفالنوع يتكون . ياً إنوزم ياً إنومن الصعب تحديد حدود الجماعة مك. تشارهاا 

 .من مجموعة من الجماعات

ثم تطور  ناالسك أوية البشرية إنالسك لقد استعمل هذا المصطلح بادئ األمر لتعني الجماعة
 .استخدامها لشمل كافة األحياء األخرى

 :تتكون الجماعات بعدة طرق

 .نتيجة التكاثر -
 ...نتيجة النقل بوسطة عوامل المحيط كالرياح والمياه -
 .(الهجرة)تقال بواسطة حركة الكائن الحي نفسه ننتيجة لإل -

 فرادأالجماعات وتوزع المورثات بين  لتلك الوراثيةشكل القاعدة ترثات تمتلك الجماعات مو 
 .يكون مشتركاً  الجماعة الواحدة

عة تميزها لية للجماعات المختلفة من المهم التعرف على خواص معينة للجماو عند الدراسة األ
لها تنظيم تركيبي ووحدة وظيفية وطراز من النمو تختلف بموجبه  إنعن باقي الجماعات حيث 

 .بعضها البعضالجماعات عن 

هي معدل  حجمها أو المعايير األساسية التي تتحكم في الكثافة العددية للجماعة إنيعتبر العلماء 
 .الوالدات ومعدل الوفيات والهجرة الداخلية والخارجية
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واع في الشروط الطبيعية تعبير نيطلق على الدراسات التي تهتم بتفسير تغيرات غزارة اإل
همية كبيرة من وجهة نظر نظرية وتطبيقية كالتنبؤ بزمن تكاثر أوالتي لها  ديناميكية الجماعة

 جل تفسير هذه التغيراتأومن  .واستخدام المكافحة الحيوية بالوقت المناسب واع الضارة مثالً ناإل
ساط و ه من الضروري معرفة تأثير العوامل الالأحيائية المسيطرة في كل وسط من األإنف

لهذا , ناجمة عن تحريض وراثي يضاً أتكون  إنفي الجماعة يمكن  تغيراتتلك ال إن. المدروسة
 .تتحرى عن وراثة الجماعة نأيجب 

 

 خصائص الجماعة

 :الكثافة-0

ويعد ,الل فترة زمنية محددة خوحدة معينة من سطح أو حجم  يوهي عدد االفراد الموجودة ف
 تهتأثير نوع ما في أي نظام بيئي يعتمد في جزئه األكبر على كثاف نأل جداً  مهماً  مراً أتحليلها 

ونميز , أما طرائق تعيين الكثافة فهي متنوعة وتختلف حسب الجماعات المدروسة ( . غزارته)
 : ما يلي الطرائقمن تلك 

   العد المباشر للجماعة - أ

عشاش التي طريق األعن نعد الطيور  إنك أونعد ثدييات حقل مكشوف  إنك, وذلك بالعد الكلي
مر أحصاء الكلي لجماعات النوع إلا إن. تبنيها وبخاصة لدى طيور البحر التي تعيش في الفوالق

التي في طريقها  أوواع النادرة نفي بعض األ الإ ه عمل طويل ومكلف واليتم هذا عادةً ننادر إل
المنخفض  ناألجل عملية العد المباشر الطائرات ذات الطير  وتستخدم عادةً , قراضناإل إلى

 . واع الهوائية من الثدييات وبعض الطيورنبعض األ إلحصاءوذلك  والتصوير الجوي والبطيء

 

 Marking and Recapture Methodعادة االصطياد إطريقة التعليم و - ب

خر كالطيور آل نامن مكها التنقل نامكإات المتحركة والتي بناتستخدم هذه الطريقة للحيو 
تتضمن هذه الطريقة القبض . والتي ال يمكن عدها كلها البرية المختلفة الحيواناتوالحشرات و 
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لومات معينة عوم ثم يتم تعليمها بعالمات معروفة تحوي رقماً  الجماعةمن  Sampleعلى عينة 
أخرى من الجماعة  وبعد فترة يتم القبض على عينة, فراد المعلمةثم تطلق األ, عن ذلك الفرد

 . وتعلم األفراد غير المعلمة مسبقًا في هذه العينة

 :الشروط 

 .المعلمة وغير المعلمة بشكل عشوائي الحيواناتيتم اصطياد  نأ -
 .تكون معرضة لنفس المعدالت من الوفيات نأيجب  الحيواناتهذه  -
  .بقاء العالمات واضحة وغير قابلة للضياع -

ن نسبة األفراد المعلمة من أإن مبدأ تقدير حجم أو كثافة الجماعة في هذه الطريقة يعتمد على 
 :عينة ثانية تدل على حجم الجماعة الكلي والذي يقدر كمايلي 

. افراد معلمة مسبقاً  5كان بينها  044ثم جمعنا , فرد وعلمناها واطلقت 054جمعنا فرضًا 
  x/054=  044/5: يحسب هنا حجم الجماعة 

3000= x 

 :أو بطريقة ثانية 

N= MC/R 

N حجم العينة 

M  (اصطياد)العدد المعلم في اول التقاط 

C  (ثاني اصطياد)العدد الكلي الملتقط في ثاني عينة 

R  ( االصطياد)والمعلمة من االلتقاط ( االلتقاط الثاني)عدد األفراد الملتقطة في العينة الثانية
  .األول

  : N = 10*10/5 = 20في الشكل التالي : مثال 
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ذا أخذنا عدة عينات و   ( :عدة صيدات)ا 

N= (M2C2 + M3C3+...) /(R2+R3+...) 

 :في الشكل التالي 

N= (8*10+16*12)/(2+4) =  

 

  طريقة العينات  - ت

, الموجودة في مساحة معينة( الكائنات)تستخدم عادًة المربعات كعينة لحساب أعداد الحيوانات 
( مربع)يمكن تكرار المربعات في عدة مناطق من موطن الجماعة أو يمكن أخذ مساحة معينة 
. راءاتوتكرار عد الحيوانات فيها على فترات مختلفة وفي نفس الموقع ثم يحسب متوسط الق

 : أمثلة  .والمواقع المدروسة واعنتختلف الطريقة باختالف األ
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 مفصليات األرجل في حالة  : 

 : على األعشابالتي تعيش  -أ

نو ماط الحينال تحديد المساحة المطلوبة وذلك حسب األأو يتم   8م 5 دية المراد دراستها فتحدد با 

يقص كل العشب في المساحة  .صغيرة القامةات ناللحيو  8م0 دوب, ات ذات القامة الكبيرة نواللحي
اشخاص  0وبعناية وتقلب الحجارة وتنبش التربة لذلك يلزم للقيام بذلك  المعينة ويفحص جيداً 
عتبر عن النتائج يو  .8م044د لل شخصاً  80و  8م 85دشخصا لل 08للمتر المربع الواحد و

 .(Bio_mass الكتلة االحيائية ) بالوزن  أو بعدد األفرادما إالحاصلة 

 :شجارواع التي تعيش على األنفي حالة األ-ب

وبهذه الطريقة تتساقط فقط مفصليات  8م0عادة بمساحة  نافوق بساط من الكت ناتهز االغص
ية وضع الغصن المعني ناامك إلىشار عدد من الباحثين أوقد , نارجل غير القادرة على الطير األ

واع الموجودة على نحصاء األإمادة مخدرة فيه ثم غالقه بعد وضع ا  و  نافي كيس كبير من الكت
الملقط  أووالتي يصعب مسكها باليد ( الحشرات مثال) الصغيرة  الحيواناتوفي حالة . الغصن

وهو عبارة عن وعاء زجاجي شفاف له سدادة من ( الشفاط) فتشفط عن طريق أدوات بسيطة 
حدهما يوضع في الفم أبوبين من البالستيك نأبهما الفلين مزودة بمخرجين يرتبط  أوالمطاط 

 .ي بالقرب من الحشرة المراد شفطهاناوالث

 .استخدام مسبار التربة يتم : التي تعيش في التربة في حال األنواع-ج

يتم اللجوء لألفخاخ للحصول على الحيوانات ألغراض مختلفة أما من اجل  أحياناً  -د
فقد يلجأ للتفخيخ في حال الصغيرة منها فقط الجماعة ( كثافة/غزارة)العد وتقدير حجم 

 .كالحشرات

 أخذالعينات في الماء العذب: 

 Planctonالعوالق _أ
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ا يكون الهدف هو الدراسة عندم مر سهل ولكنه صعبأجل الدراسة الكيفية أخذ العينات من أ إن
رفع كمية  إلىويلجأ عادة في حالة األبحاث ,كتون نمتعددة من شباك البال ماطنأ وهناك. الكمية

وسكبه فوق منخل ذي فتحات مناسبة تحتجز العوالق النباتية ( سطل)معلومة من الماء 
 .يةناوالحيو 

 Pentoseات القاعي_ب

العمق  نامتنوعة لجمع العينات وأبسطها يتم باليد اذا ك وهناك طرائق, ويتم باستخدام جرافة
أما األسماك وبعض القشريات الكبيرة فتستخدم شبكات . عن طريق سحبها بالقارب أو مناسباً 
 .الصيد

 أخذ العينات في مياه البحر: 

الجمع في  نااذا ك, كتوننللعوالق شبكة البال ستخدم بالنسبةيجل عينات من وسط بحري أمن 
 إلىالخاصة التي ترسل بحبل  Nansenعماق فتستخدم قوارير أما في األ, المياه السطحية

وفيما يخص . تفتح القوارير وتغلق بواسطة حبال خاصة إنويمكن , العمق المراد دراسته 
 .عن طريق الجرافات أو, ه يمكن جمعها باليد مباشرة عند الغوص إنالقاعيات البحرية ف

 

 : غير المباشرة في تعيين الكثافة الطرائق  - ث

لكل  نأفردية أي  حيث الجحور, ية منهاو اتعداد الجحور للقوارض وبخاصة الصحر  -0
يتم أخذ مساحة ضمن مربع وعد الجحور داخلها ثم ينقل المربع  .جحر خاص به ناحيو 

 .إلى منطقة أخرى وتكرر نفس العملية حتى تغطية كل المناطق
عد جذور بعض  إلىاحيانًا ويلجأ . غالق فتحات الجحور ومراقبة ما قد أعيد فتحه منهاإ -8

 .بناواالر  ناالنباتات الملقاة على االرض بالنسبة للفئر 
 


