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Classification of organismsتصنيف الكائنات الحية      

اينة في تعيش في بيئات مختلفة متب, حيث يقدر بحوالي من ثالثة إلى خمسة ماليين نوع , تضم الحياة العديد من الكائنات الحية 

حيث أن وحدة , واختالفات في الشكل والحجم وانماط المعيشة , مالحظا تنوع واضحا في هذه الكائنات , البر والبحر والجو 

أو تنقسم عدة مرات , بحيث يصبح الكائن الحي وحيد الخلية , البناء والوظيفة للكائن الحي هي الخلية وهي قد تظل وحيدة 

تباين وعلى الرغم من أن جميع الكائنات الحية تتشابه في وحدة البناء والوظيفة إال أنها تختلف وت, لتكون كائنا حيا عديد الخاليا 

احية وتوجد في الطبيعة كائنات حية صغيرة جدا ال تستطيع رؤيتها بسهولة بينما تجد من ن. فيما بينها في كثير من الصفات

لقد استدعى هذا , وتعيش هذه الكائنات في بيئات مختلفة في الماء أو على اليابسة , أخرى حيوانات ونباتات ضخمة الحجم 

التنوع تقسيم الكائنات الحية إلى مجموعات تضم كل منها مجموعات لها صفات مشتركة مما سهل أمر دراستها وعلية فقد نشأ 

.علم يهتم بتقسيمها بصورة علمية دقيقة هو علم التصنيف 

http://www.ar-science.com/2015/02/Classification-of-organisms.html


تها والتعرف هي وضع الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه الشبة واالختالف بينها بحيث يسهل دراس:عملية التصنيف 

.  عليها 

.  صائصها وترتيبها في مجموعات وفقا لخ, فرع من فروع علم األحياء, يعنى بتقسيم الكائنات الحية :علم التصنيف 

:أنظمة تصنيف الكائنات الحية وتطورها

منهائلةأعدادجودوبسببالحيةالكائناتعلىالتعرففيكبيرةصعوبةيجدونالحيةالكائناتبدراسةالمنشغلينأنالشك

,هاقرابتحسبعلىالجماعاتهذهوترتيبجماعاتفيالمتشابهةاالنواعبوضعتصنيفهامنبدالفكاناألنواع

.التصنيفبعلمالدراسةمنالنوعهذاويعرفثابتأساسعلىوتشابهها

اليونانقدماءدعهإلىمحددتصنيفينظاموضعويعود,بعيدزمنمنذاألنسانقبلمنالحيةالكائناتتقسيممحاوالتبدأت

علىتعيشمجموعةإلىالحيواناتتقسيممثلمختلفةتقسيمانظمةبوضعوثيوفراستيسأرسطومثلفالسفتهمأهتمحيث,

,تبيضوأخرىلدتحيواناتإلىالحيواناتلتقسيمنظاماوضعواكما,الهواءفيتعيشوثالثةالماءفيتعيشوأخرىاليابسة

.وهكذاوأعشابوشجيراتأشجارإلىقسمتفقدالنباتاتأما



-:تصنيف الحيوانات حسب األهمية االقتصادية -1

.  تؤكل وحيوانات ال,قسمت الحيوانات حسب أهميتها االقتصادية إلى حيوانات ضارة وحيوانات غير ضارة وحيوانات تؤكل 

:تصنيف أرسطو -2

حيوانات ذات يعتبر أرسطو أول من صنف الكائنات الحية على أساس األختالف في بعض الصفات العامة فقسم الحيوانات إلى

تصنيف بدائي دم وأخرى عديمة الدم وحيوانات تلد وحيوانات تبيض وقسم النباتات إلى اشجار وشجيرات وأعشاب ويعتبر هذا ال

.  ألنه لم يرتكز على أسس علمية 

:تصنيف جون راي -3

جية ولكن لم حاول جون راي تصنيف الحيوانات والنباتات من جديد على اساس علمي هو التشابه واالختالف في الصفات الخار

راد لها أي جماعة من األف)يفلح في تقديم تصنيف علمي افضل من تصنيف ارسطو غير ان رأي اول من عرف النوع بانة 

االساسية وهو الوحدة( صفات موروفولوجية متشابهه وتتزاوج فيما بينها وتنتج افرادا تشبهها وتكون خصبة غير عقيمة

.  للتصنيف

:تصنيف كارل لينوس -4

ي تتشابة في يسمى بالتصنيف الطبيعي فجميع الكائنات الت, اتبع كارل لينوس أسلوبا علميا للتصنيف مازال متبعا حتى يومنا هذا 

حيث قسم , الشكل الخارجي وفي تركيب الجسم وضعت في مجموعة واحدة مرتكزا في ذلك على النوع كما عرفه جون راي 

. المملكة النباتية والمملكة الحيوانية : لينوس الكائنات الحية إلى مجموعتين كبيرتين هما 

: كما اتبع لينوس ثالث مبادئ في التصنيف هي 



التسمية الثنائية -

:استخدام اللغة الالتينية -2

.  ير أو تحريف استخدم لينوس اللغة الالتينية في التسمية ألنها لغة قديمة ال يتحدث بها أي شعب اآلن وهذا ال يعرضها ألي تغ

:التسلسل في التصنيف -3

ابة إلى طائفة بدأ التسلسل يضم األجناس المتشابة معا إلى فصيلة وضم الفصائل المتشابهة إلى رتبة واحدة والرتب المتش

.................. والطوائف المتشابهة إلى شعبة وهكذا 

Speciesالنوع · 

Genusالجنس · 

Familyالفصيلة او العائلة · 

Orderالرتبة · 

Classالطائفة · 

Phylumالشعبة · 

Kingdomالمملكة · 

افة لم يكتف العلماء بهذا العدد من الجماعات بل أضافوا إليها جماعات أخرى بأن قسموا كل جماعة إلى جماعات فرعية بإض

:  إلى اسم الجماعة مثل ( Sub)المقطع تحت 

Subclass) تحت طائفة -

Subphylum( شعيبة )تحت شعبة -

Subkingdom( عويلم )تحت عالم -

:وقد صنف لينوس مع علماء عصرة الكائنات الحية إلى مملكتين هما 



المملكة النباتية والمملكة الحيوانية 

بسيطة التركيب ويؤخذ على هذا التصنيف التقليدي أنه ال يضع حدا فاصال بين النباتات والحيوان وخاصة في الكائنات

لبكتيريا ا: مثل , فهي مزيج من الخصائص المميزة لكال من النبات والحيوان مما يصعب وضعها في أي من المملكتين 

عونة في المملكة فاليوجلينا له صفات نباتية كاحتوائه على مادة الكلورفيل مما جعل علماء النبات يض, وبعض الطحالب 

حيوان يضعونه في وله صفات حيوانية كقدرته على الحركة وامتالكة بقعة عينية تتأثر بالضوء مما جعل علماء ال, النباتية 

.  وهكذا بالنسبة إلى عدد كبير من الكائنات الحية األخرى , المملكة الحيوانية 

ما يتعارض مع م( كل نوع يتحدد على أساس أن أسالفه من نفس النوع )التقسيم التقليدي يقوم على أساس ثبات األنواع 

(.  األنواع تتغير مع مرور الزمن فتنقرض أنواع وتنشأ أنواع من أنواع أخرى سابقة ) نظرية التطور 

.  مشتركة وقد دعا ذلك إلى تصنيف حديث يفسر التشابه بين األنواع على أساس انحدارها أو تطورها من أصول سابقة

-:التصنيف الحديث : ثانيا

فات تصنيف الكائنات الحية في خمس ممالك اعتمادا على صفات الخلية مثل بناء الخلية واشكالها ووجود البالستيدات وص

. الوراثة مثل وجود الغشاء النووي والدراسات الوراثية ودراسات المجهر اإللكتروني وتماثل أعضاء التكاثر 



وتنقسم الى ثالثة اقسام:/ شعبة الوعائيات: ـثالثا  

طائفة السرخسيات

طائفة عاريات البذور

طائفة مغطاة البذور

وتضم تسع شعب : kingdom Animaliaمملكة الحيوان -5

ـ الجوفمعويات5ـ شوكيات الجلد4ـ الرخويات 3ـ المفصليات 2ـ االسفنجيات  1

ـ الحبليات 9ـ الرخويات 8ـ الديدان األسطوانية 7ـ الديدان المفلطحة 6

غيرالكائناتائصوخصالحيةالكائناتخصائصبينماخصائصهافيتجمعألنهاالتصنيفلعمليةتخضعالكائناتوتوجد

وريتبلمنهاالكثيرأنفيالحيةغيرالكائناتوتشبةDNA-RNAالنوويةاالحماضوجودفيالحيةالكائناتوتشبةالحية

ميكرونمللي100–10بينحجمهاويتراوح,مختلفةأشكاللهاالفيروساتوهذهالفيروساتالكائناتهذهعلىيطلق

فيروسلكلفمتخصصةالفيروسات.القدرةهذهيفقدمنهاخرجوإذاالعائلخالياداخلإالتتكاثرفالالتطفلاجباريةوهي

أونساناالتهاجمانيمكنهاالالنباتتهاجمالتيفالفيروساتيهاجمها,الحيالكائنداخلمحددةوخاليابلمعينةكائنات

الفيروساتسببهاتالتياألمـــراضومــن.المخخالياتصيبأنيمكنهاالمثالالكبدخالياتصيبالتيوالفيروساتالحيوان

منوغيرها–األطفالشلل–الجدري–البردنزالت–الصفراءالحمى–الكلبداء–االنفلونزا)والحيوانلإلنسان

.(االمراض

http://www.ar-science.com/2015/02/animal-kingdom.html


الفرق بين الخلية الحيوانية و الخلية النباتية

:تتشابه الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية في نواح كثيرة منها

.ييوجد في الخليتين نواة و شبكة سيتوبالزمية و جسيمات كوندرية و أجسام جولجي و أجسام ريبية و غشاء خلو

:أما أوجه االختالف فهي

ي و وداخلي ملتصق بالخارج, ( جدار)خارجي سيللوزي , الخاليا النباتية تحتوي على غالفين عوضا عن غالف واحد-1

.يبطنه غشاء سيتوبالزمي بينما تحتوي الخلية الحيوانية غشاء واحد رقيق سيتوبالزمي 

أما في ,باستثناء األبواغ و االمشاج  , و يكون غالبا مضلعا , يعطي للخلية شكلها المميز ,الغالف السيللوزي هيكلي -2

.الخلية الحيوانية فالغالف غير مضلع حسب أنواع الخاليا وظائفها

تقوم , (  البالستيدات) تدعى الجسيمات الصانعة للغذاء , تحتوي كل الخاليا النباتية عضيات خلوية سيتوبالزمية -3

.بينما ال تحتوي الخاليا الحيوانية جسيمات صانعة, باصطناع كل المواد الالزمة الستهالك الكائن الحي النباتي 

بينما الجهاز ,التي لها فجوات صغيرة جدا أو معدومة ( الجنينية) فجواتها كبيرة و متطورة باستثناء الخاليا الميرستيمية .4

.الفجوي صغير و غير متطور في الخلية الحيوانية

بينما يوجد في كل اغلب الخاليا الحيوانية جسيم مركزي, ال يوجد في معظم الخاليا النباتية جسيم مركزي-5





هما, تتكاثر النباتات المختلفة بطريقتين

 (البذري)التكاثر الجنسي

التكاثر الخضري

لنباتات بعد نضوج خاليا التكاثر الذكرية واالنثوية في ا:(البذري)أوالً التكاثر الجنسي 

ات اليسمى نقل حبيب. تخرج حبيبات اللقاح من المتك وتصل الى ميسم الزهرة

.تلقيحا ًلقاح من المتك الى الميسم 

ها بانها من المظاهر األساسية لعملية التكاثر الجنسي عملية االخصاب ويمكن تعريف

لية بالخلية التناس( المشيج الذكري ) عملية اندماج الخلية التناسلية الذكرية 

وعندما تنمو Zygoteلتكوين البويضة المخصبة ( المشيج االنثوي ) االنثوية

تكون جنين داخل بذرة وعندما تنمو البذرة يكون الجنين نبات ناضج

plants Reproductionالنباتاتفيتكاثر





أعضاء التكاثر عند النباتات
يًعبارةًعنًغصنًمحورًللقيامًبعمليةًالتكاثرًالجنس:ًالزهرةً

أوًعبارةًعنًمجموعةًمنًاألوراقًاالسبوريةًًيصحبهاً

لغالفًالزهريًوتحتويًعلىً

السداة:ًعضوًالتكاثرًالذكريًيدعىً

:ويتكونًمن

المتك . .تتكون فيه حبيبات اللقاح :  1

الخيط . يحمل المتك: 2

المتاع:عضوًالتكاثرًاالنثويًيدعىً

:ويتكونًمنً

الميسم . .لقاح وهو الجزء الذي يستقبل حبيبات ال: 1

القلم . انبوب توصيل لحبيبات اللقاح: 2

المبيض. .حيث تتكون فية البويضات : 3



وهناكًنواحيًزراعيةًت تطلبًاإلكثارًالبذريًمنًأيسرًطرقًالتكاثرًوأكثرهاًانتشاراً 

اإلكثارًالبذري،ًمثل

استنباطًسالالتًجديدةًبعملياتًالتربيةًوالتهجينًبينًالنباتاتًذات1ً.

.الخواصًالمطلوبة

.إنتاجًأصولًللتطعيمًعليهاًباألصنافًذاتًالصفاتًالممتازة2.



خواص البذور الجيدة

تمتاز البذور الجيدة بالخواص التالية

أن تكون صادقة للنوع أو الصنف.

لها القدرة على اإلنبات بنسبة عالية.

أن تكون خالية من األمراض والحشرات واآلفات األخرى.

أن تكون خالية من بذور الحشائش والمحاصيل األخرى.

أن تكون خالية من المواد الغربية والشوائب.



كمون البذور 

يعرف كمون البذور بعدم قدرة البذور الحية على اإلنبات تحت الظروف 

.  الطبيعية لإلنبات

.بيئية أو عوامل داخلية بالبذرة نفسها-وقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل

وإذا كان عدم اإلنبات يرجع إلى نقص عامل أو أكثر من عوامل البيئة 

المناسبة لإلنبات مثل الرطوبة, الحرارة, واألكسجين فيعرف بالكمون 

(.الخارجي)الظاهري 



اعدام)هوًعبارةًعنًإنتاجًنباتاتًجديدةًباستخدامًأيًجزءًمنًأجزاءًالنباتًالخضريةً

(.ًجنينًالبذرةًالجنسي

ادةًنموهيتوقفًنجاحًالتكاثرًالخضريًعلىًقابليةًأيًجزءًمنًأجزاءًالنباتًعلىًاستع

.بإنتاجًباقيًاألعضاءًللنباتًالكامل

أغراضًوأهدافًالتكاثرًالخضري

إنتاجًنباتاتًمتشابهةًفيماًبينهاًومشابهةًللنباتًاألم

ًإكثارًنباتاتًيصعبًتكاثرهاًبالبذرة

ًسهولةًالتكاثرًوسرعته،ًحيثًأنًدورًالسكونًأوًالكمونًفيًالبذرة

وصعوبةًًكسرهًفيًبعضًاألحيانً
وبطيئاً   ً يجعالنًالتكاثرًبالبذرةًصعبا

ًإنتاجًنباتاتًخاليةًمنًاألمراضًالفيروسيةًبواسطةًتقنيةًزراعةًالخاليا

واألنسجةًالنباتيةً

ثانياًالتكاثرًالخضريً



ًتخطىًمدةًطورًالشباب،ًحيثًأنًهذهًالمدةًتكونًأقصرًفيًالنباتات

مقارنةًبمثيالتهاًالتيًيتمًإنتاجهاًبالبذرة  ً التيًتيمًإنتاجهاًخضريا

ًالتغلبًعلىًبعضًالصعوباتًالبيئيةًالزراعيةًمثلًتطعيمًاألصناف

الظروفًالبيئةالمرغوبةًعلىًأصولًمعينةًأوًمقاومةًلألمراضًأوًتالئم

ًبواسطةًالتكاثرًالخضريًأمكنًلإلنسانًأنًيحتفظًبمجموعاتًمن

منًنباتًبذريًواحد،ًوكلًالنباتاتًالناتجةًمنهاً النباتات،نشأتًأصالً 

الًجنسيةًويطلقًعليهاًأسمًساللةًخضرية



طرقًالتكاثرًالخضريً

تقسمًطرقًالتكاثرًالخضريًإلىًخمسًمجاميع

.تحفيزًتكوينًجذورًعرضيةًأوًسوقًعرضيةًـًالعقلًـًالترقيد1ً)(

.التطعيمًـًالتطعيمًبالعينًوالتركيب(2ً)

استخدامًأجزاءًخضريةًمتخصصة،ًاألبصال،ًالريزومات،ًالدرناتً(3ً)

.ًًالساقية،ًًالكورمات،ًالدرناتًالجذرية

استخدامًأعضاءًخضريةًمتخصصةًمهمتهاًاألساسيةًالتكاثرً(4ً)

.الطبيعيًـًالفسائلًأوًالخلفات،ًالسرطانات،ًالسوقًالجارية

.استخدامًزراعةًالخالياًوًاألنسجةًالنباتية(5ً)



أوالً ًتحفيزًتكوينًجذورًعرضيةًأوًسوقًعرضيةً

سوقًيتمًتكوينًنباتًجديدًمنًاألجزاءًالخضرية،ًعنًطريقًتحفيزًتكوينًجذورًأو

عرضيةًصناعياًبأحديًالطريقتينًالتاليتين

الطريقةًاألولىًالعقل

ندًالعقلةًعبارةًعنًجزءًمنًنباتًيستعملًفيًالحصولًعلىًنباتاتًكاملةًجديدةًع

:زراعتها،ًوتقسمًالعقلًحسبًمصدرهاًإلى

عقلًساقيةًـًعبارةًعنًجزًمنًفرع،ًيحتويًعلىًبرعمًأوًأكثر،ًوقدًتكونًطر. فية1ً

وعًأوًغيرًطرفية،ًحسبًموقعهاًعلىًالفرع،ًوقدًتكونًخشبيةًأوًغضةًحسبًن

أنواعًالفواكة–الوردً–مثلًالعنبً.الخشب









مثلًسم0.5عقلًجذريةًـًعبارةًعنًجزءًمنًجذرًالًيقلًسمكهًعنً(2ً)

البطاطاًالحلوىً



عقلًورقيةًـًقدًتكونًورقةًكاملةًأوًجزءًمنها،ًتحتويًعلىًبرعمًأوًالًتحتويً(3ً)

مثلًالقرنفلبرعمعلىً



أكثرهاًاستخداماًالعقلًالساقيةًالتيًتؤخذًمنًفرعًعمرهًعامًأوًأكثرًبطولً

.ًًسمًوذاتًسمكًمناسب30ـ20ًيتراوحًبينً

وتحتًبرعمًمباشرةًأوًأ سفلهًبقليل،ًوتقطعًالعقلًبحيثًيكونًالقطعًالسفلىًأفقياً 

ويعلوًالبرعمًالعلويًبحواليً سم3-2أماًالقطعًالعلويًفيكونًمائالً 



العوامل التي تؤثر على تكوين الجذور على العقـــــل

العوامل البيئية. 1

دوراً هاماً في( الحرارة, الرطوبة, الضوء, واألكسجين)تلعب العوامل البيئية 

.المساعدة على تكوين الجذور على العقل

–20درجة حرارة التربة والجو المحيط بالعقلة ـ تعتبر درجة حرارة       الحرارة ـ

. أنسب الدرجات لتكوين الجذور على عقل معظم النباتات° م40

د العقل يجب أن تكون مناسبة لتكوين الجذور وزيادتها تؤدي إلى تعفن قواعالرطوبة ـ

.ل وموتهاواإلصابة باألمراض الفطرية والبكتيرية وانخفاضها يؤدي إلى جفاف العق



.ًلجذورتحتاجًبعضًالنباتاتًإلىًتعريضًعقلهاًإلىًالضوءًلتكوينًاالضوءًـ

ينًمهمًلتنفسًاألنسجةًالحيةًفيًقواعدًالعقلًويؤثرًعلىًتكواألكسجينًـ

.البدًمنًتوفيرًالتهويةًالالزمةًحولًقواعدًالعقل.ًالجذور



العواملًالفسيولوجية. 2

علىًالعقلًتؤثرًالحالةًالغذائيةًللنباتًاألمًعلىًتكوينًالجذورحالةًالنباتًالغذائيةًـ-أ

ذوراً ـًفالعقلًالساقيةًالمأخوذةًمنًنباتاتًبهاًموادًكربوهيدراتيةًعاليةًأنتجتًج

.كثيرة

وجدًأنًالعقلًالساقيةًالناضجةًالمأخوذةًمنًنباتاتًصغيرةعمرًالنباتًاألمًـ-ب

يًالسنًيسهلًتكوينًالجذورًعليهاًمقارنةًبالعقلًالمأخوذةًمنًنباتاتًمتقدمةًف

.النضجًأوًالمسنةًوذلكًفيًالنباتاتًإليًيصعبًتكوينًالجذورًعلىًعقلها

العقلًقدًتكونًمنًخشبًغضًأوًنصفًغضًأوًناضج،ًوتختلفنوعًالخشبًـ-ج

.ًًالنباتاتًمنًحيثًنوعًالخشبًالذيًيناسبًنجاحًتكاثرهاًبالعقل

.تختلفًباختالفًالنباتدًأخذًالعقلًـموع-د



ةًوجدًأنًعملًجروحًفيًالجزءًالقاعديًمنًالعقلًالساقيةًوفيًالقملجروحًـا-هـ

يدرات،ًفيًحالةًالعقلًالجذريةًيكونًنسيجًالكالسًوتتراكمًاألكسيناتًوالكربوه

.مماًيساعدًعلىًتكوينًالجذور

قًنموًالنباتًأوًجزءًمنةًفيًغيابًالضوءًيؤديًإلىًتكوينًأوراالتشحبًـ-و

صغيرةًورفيعةًخاليةًمنًالكلوروفيلًوأفرعًطويلةًالسالمياتًـً

رةًُوجدًأنًالعقلًالمأخوذةًمنًهذهًاألجزاءًتتكونًالجذورًعليهاًبسهولةًوذلكًلوف

.االكسيناتًبها



مزاياًالتكاثرًبالعقل

السهولةًوالرخصًوالسرعةًفيًالتكاثر

إنتاجًأعدادًكبيرةًمنًالنباتاتًفيًمساحةًمحدودة

يًيساعدًعلىًالتغلبًعلىًعدمًالتوافقًالذيًقدًيحدثًبينًاألصلًوًالطعمًف

.بعضًحاالتًالتطعيم



الطريقة الثانية الترقيد

هي لم تزل وهي عملية تكاثر خضري تُجري للنباتات التي تكون جذوراً على السوق, و

تُستخدم عدة طرق للترقيد, من أهمها. متصلة بالنباتات األم

التربة, فيه تثني فرع قريب من سطح األرض, ويغطي بطبقة منالترقيد البسيط ـ

على أن يترك الفرع المرقد ظاهراً فوق سطح األرض, ويفضل عمل جروح أسفل

.الثنية للمساعدة على تكوين الجذور



وفيهًتدفنًقمةًالفرعًالمرادًترقيدهًفيًالتربة،ًوبذلكًتتكونًالترقيدًالطرفيًـ

.الجذورًعلىًهذاًالطرفًالمرقدًفيًالتربةًوتتكونًكذلكًأفرعًخضريةًمنه



ً وفيهًيثنيًفرعًقريبًمنًسطحًالتربةًويًُالترقيدًألخندقيًأوًالطوليًـ رقَدًمستقيما

سمًويثبتًالفرعًالمرقدًفيًعدة8ًـ5بجوارًالنباتًالمرادًإكثارهًفيًخندقًبعمقً

.أماكنًمنهًويغطيًبطبقةًمنًالتربة

ساعدً،ًتغطيًقواعدهاًبطبقةًأخريًمنًالتربةًوهذاًيتهاوبعدًنموًالبراعمًواستطال

.الناميةالبراعمعلىًتكوينًالجذورًعندًقواعدً



لًبدايةًوفيةًيتمًقطعًالنباتًالمرادًإكثارهًقربًسطحًاألرض،ًقبالترقيدًالتاجيًـ

يةًفصلًالنمو،ًمماًيساعدًعلىًتكوينًأفرعًجديدةًحولًالسطحًالمقطوع،ًوتغط

ألفرعًقواعدًهذهًاألفرعًببيئةًرطبةًتتكونًالجذورًعلىًقواعدها،ًويتمًفصلًهذهًا

الفل-ومثلًعلىًالترقيدًاألرضيًالعنبً.وزراعةًكلًمنهاًكنباتًمستقل



حاطًجزءًوفيهًتستعملًاألفرعًالهوائيةًالتيًيصعبًثنيها،ًحيثًيالترقيدًالهوائيًـ

مناسبة،ًعلىًأنًتكونًرطبةًىممنًهذهًاألفرعًبالتربةًأوًأيًبيئاتًزراعيةًأخر

تًبدرجةًمناسبةًطولًمدةًالعملية،ًوبعدًخروجًالجذورًتقصًاألفرعًوتزرعًكنباتا

أشجارًالفواكة–مثلًالياسمينًمستقلة



مزاياًطريقةًالترقيد

ًألن بالنباتًالبراعمضمانًنجاحًتكوينًالجذورًنظراً  يظلًمتصالً 

تكوينًالجذوراألمًإلىًأنًيتمً

يحتاجًإلىًوقتًقصيرًمقارنةًبالتكاثرًبالعقل



هًعلىًعبارةًعنًأخذًجزءًمنًالنباتًالمرادًإكثارهًوتثبيت:التطعيم:الطريقةًالثالثة

عدًب(ًاألصل)علىًالثانيً(ًالطعم)نباتًآخرًأوًجزءًمنًنباتًآخر،ًبحيثًينموًاألولً

علىًجذورًغيرًجذوره –مثلًالتفاح.ًالتحامهم،ًوبذلكًيكونًالنباتًالجديدًنامياً 

.البرتقال–الزيتونً

اًفيًوقدًيحتويًالطعمًعلىًبرعمًواحدًكماًفيًالتطعيمًبالعينًأوًأكثرًمنًبرعمًكم

.ًًالتركيب



طرقًالتطعيمً

التطعيمًبالعينً(ًأ

يحتويًالطعمًعلىًعينًواحدةًتوضعًفيًساقًاألصلًتحتًالقلفًً

المعدًلذلكًوهناكًطرقًعديدًةًألجراءًهذاًالنوعًمنًالتطعيمًمنها

لىًيفصلًالبرعمًبجزءًمنًالقلفًعلىًشكلًدرعًوتركبًعالبرعمةًالدرعيةًـ

فيًوسطًسالمية،Tًاألصل،ًبعملًشقينًمتعامدينًعلىًشكلًحرفً

كًويثبتًالبرعمًفيًهذاًالمكانًويربطًعليةًبالموادًالمعدةًلذلك،ًعلىًأنًتتر

.المنطقةًالتيًبهاًالبرعمًبدونًربط





التركيبً(ًب)

القلم،ًوفيهًيتمًتركيبًجزءًقصيرًمنًفرعًيحتويًعلىًبرعمينًأوًأكثرًيسمي

أوًجذرا ً  ً .علىًاألصلًفيًمكانًمناسب،ًوقدًيكونًاألصلًساقا

وهناكًأشكالًعديدةًتستخدمًفيًهذهًالطريقة،ًأهمها

ريًمنًفيهًتقطعًقمةًاألصلًعلىًاالرتفاعًالمطلوب،ًثمًيبالتركيبًالسوطيًـ

لًناحيةًواحةًألعلى،ًويبرىًالقلمًبريةًمماثلةًمنًقاعدته،ًثمًتطبقًبريةًاألص

.ًًوالطعم،ًويربطانًجيدا ً





نًيعملًشقًوقدًيكونًقلفىًجانبيًوفيهًالًيقطعًساقًاألصلًولك:ًالتطعيمًبالقلمً

يًوسطًإحدىًسالمياته،ًويبرىًالقلمًبريةًعاديةًويثبتًفTعلىًهيئةًحرفً

.ًًالشقًتحــتًالقلفًويربطًجيـدا ً



مختارًيجرىًبعملًكشطًمماثلًفيًكلًمنًساقًاألصلًوالفرعًالالتركيبًباللصقًـ

االلتحامًللطعم،ًثمًيطبقًالكاشطانًعلىًبعضيهماًويربطانًجيدا ،ًويتركانًحتىًيتم

رًقمةًويعرفًذلكًبنموًالبراعم،ًثمًتفصلًالتراكيبًحيثًتقطعًقاعدةًالطعمًوتقص

.األصلًإلىًأقربًمنطقةًلاللتحام



مزاياًالتطعيم

استخدامًأصولًمقاومةًلألمراضًولملوحةًالتربة

ًتغييرًصنفًغيرًمرغوبًفيهًبصنفًمرغوبًفيه

ًعالجًاألجزاءًالمصابةًفيًاألشجار

لنموتغييرًصفةًالنبات،ًباستعمالًأصولًمقويةًللنموًأوًأصولًمقصرةًل

ًدراسةًومعرفةًاألمراضًالفيروسيةًالتيًقدًتكونًكامنةًفيًاألشجار

إكثارًنباتاتًيصعبًتكاثرهاًبالطرقًاألخرى



التكاثر  ً بواسطةًأجزاءًخضريةًمتخصصةالخضريًالطبيعيًثالثا

اطًوهىًسوقًقصيرةًذاتًأوراقًلحميةًوسميكةًوبراعمًجانبيةًفيًآباألبصالًـ-1

مصغرةًأوًبصيالتًعندًتكشفهاًوتعرفًالحلق اتًعندًقواعدًاألوراقًتكونًأبصاالً 

.نموهاًالكامل،ًمثلًالبصلًوالثومًوالنرجسًوالسوسن



نبات الخزامى 



تشبهًاألبصالًإالًأنهاًالًتحتوىًعلىًأوراقًلحمية،ًوإنماًهيًالساقالكورماتًـ-2

حملًالرئيسيةًللنبات،ًخازنةًللموادًالغذائيةًوسطحهاًمقسمًإليًعقدًوسالمياتًوت

رمة،ًتنموًالجذورًحولًقاعدةًالكورمةًأماًالبراعمًفتتكونًعلىًباقيًأجزاءًالكو.ًبراعم

.مثلًالموز



ىًعقدًسوقًأرضيةًتنموًفيًاتجاهًأفقيًتحتًسطحًالتربة،ًومقسمةًإلالريزوماتًـ-3

اتاتًوسالميات،ًومغطاةًبأوراقًحرشفيةًصغيرة،ًوتحملًبراعمًإبطية،ًوتتكاثرًالنب

هاًعلىًالريزوميةًبواسطةًتقسيمًهذهًالسوقًاألرضيةًإلىًأجزاءًصغيرةًتحتوىًكلًمن

الكانا-برعمًأوًأكثرًوزرعها،ًمثلًالنجيل



،ًوهيًعبارةًعنًريزوماتًأرضيةًتتضخمًنهاياتهاًلتخزينًالغذاءالدرناتًالساقيةًـ

نهاًيمكنًزراعةًالورقةًبأكملهاًأوًتجزئتهاًإلىًقطعًتحتوىًكلًم.ًوتحتوىًعلىًبراعم

وتخرجًالسوقًمنًالبراعمًأماًالجذورًفتتكونًمنًقواعدًالسوق.ًعلىًبرعمًأوًأكثر

.الناميةًمنًالبراعمًمثلًالبطاطس



عبارةًعنًجذورًلحميةًمتضخمةًالًتحتوىًعلىًبراعمًمثلًالبطاطاًالدرناتًالجذريةًـ

الحلوةًوالداليا



التكاثرًبواسطةًأعضاءًخضريةًمتخصصةًمهمتهاًاألساسيةًالتكاثرًالط  ً بيعيًرابعا

ـًالفسائلًأوًالخلفات

وهيًنباتاتًتتكونًمنًبراعمًجانبيةًمنًالسوقًبالقربًمنًسطحًاألرض،ًولهاً

لموزًجذورهاًالخاصةًبها،ًويمكنًفصلهاًوزراعتهاًلتكوينًنباتًجديدًـًمثلًالنخيلًوا

.واألناناس



ـًالسرطانات

أوًوهيًأفرعًجانبيةًتنموًمنًبراعمًعرضيةًعلىًجذورًالنباتًتحتًسطحًاألرض

بًعلىًالساقًفيًمنطقةًالتاج،ًوليسًلهاًجذورًخاصةًبها،ًتفصلًبجزءًمنًخش

.النباتًاألمًوتزرعًكنباتًمستقلًمثلًالزيتونًوالرمانًوالتينًوالجوافة



ـًالسوقًالجاريةً

هيًعبارةًعنًأفرعًخضريةًتخرجًمنًبراعمًإبطية،ًمنًسوقًجاريةًعلىًسطحً

األرض،ًوتكونًلهاًمجموعًجذريًعندًمالمستهاًالتربة،ًويمكنًفصلهاًوزراعتهاً

.كنباتًمستقلًمثلًالفراولة



زراعةًالخالياًواألنسجةًالنباتية:رابعا ً

هيًزراعةًأجزاءًنباتيةًصغيرةًمعزولةًمنًالنباتًاألمًومعقمةًفيًأوساطً

موًصناعيةًذاتًتراكيبًمحددةًفيًأوعيةًخاصةًلحثًاألجزاءًالنباتيةًعلىًالن

تملةًوالتطورًتحتًظروفًبيئيةًخاصةًداخلًغرفًالنموًإلعطاءًنباتاتًجديدةًمك

.ومتشابهةًفيماًبينهاًوتشبهًالنباتًاألم



Animal Reproductionالحيوانًًًفيتكاثر

:  الكائنات الحية تتفاوت في قدرتها على التكاثر بسبب عدة عوامل منها

لى ذلك حجم الكائن الحي فكلّما كبر حجم الكائن الحي قّل إنتاجه من األفراد، ومثال ع-1

رة تضع أكثر من إنتاج الفيل، والفأر؛ إذ تضع أنثى الفيل فرداً واحداً خالل السنة، بينما الفأ

.ذلك

ثر إنتاجاً من البيئة تؤثّر على نمط التكاثر؛ فالكائنات الحية التي تعيش في الماء أك-2

.الكائنات الحية التي تعيش على اليابسة

ل الحشرات، الكائنات المعرضة للمخاطر أكثر إنتاجاً وتكاثراً لألفراد لتحفظ نسلها مث-3

.والفئران، والضفادع

. عمر الكائن الحي وقدرته على أداء الوظائف-4

درجة رقي الكائنات الحية؛ أي تطّور أجهزة الكائنات الحية، فكلّما ارتقت هذه الكائنات -5

.قّل إنتاجها



Asexualالتكاثرًالالجنسيًً:ًًأوال ًهماً،ًالمختلفةًبطريقتينًلحيواناتتتكاثرًا

reproduction

اهمًمميزاتًالتكاثرًالالجنسي

فيًعالمًالنباتات،ًوبعضًاألنواعًالبدائ-1 يّةًمنًالتكاثرًالالجنسيًأكثرًانتشاراً 

.ًًالحيوانات

،ًيتوزيالمالتكاثرًالالجنسيًيحدثًبواسطةًنوعًمنًاالنقساماتًتُسّمىًاالنقسامً-2

ًّمنًالكائنًاألصلي والفردًويعتمدًهذاًاالنقسامًعلىًعددًالصبغياتًالموجودةًفيًكل 

.ًًالجديد

معًالبيئة؛ًلذلكًفهيًتنتجًبأعدادًهائلة-3  ً حتىًتواجهًاألفرادًالناتجةًتكونًأقلًتكيفا

.ًالفاقدًمنها

.ًًاألفرادًتحملًنفسًصفاتًاآلباءًومشابهةًلهاًتماما ً-4

.يتمًمنًخاللًفردًأبويًواحد-5

إذًيمكنًلألفرادًأنًتُكّررًتكاثرهاًبنفسهاًدونًأنًتحتاجًالىً:ًالًتحتاجًإلىًوقتًوجهد-6

.فترةًرعاية،ًأوًحضانة



ويحدثًذلكًبعدةًطرق تتكاثرًالحيواناتًتكاثراًالجنسياً 

االنقسام الثنائي. 1Binary fission :ار ويتنج خليتين متشابهتين ويكون االنشط

ل طوليا  كما في السوطيات مثل الجيارديا  او عرضيا  كما في الهدبيات مث

البراميسيوم او نشطار اعتيادي مثل االميبا



والالسعات وينتج خلية واحدة اصغر بكثير من الخلية األخرى مثل الحيوانات االبتدائية واالسفنجية: Buddingالتبرعم-2

والديدان الشريطية



وينتج عدد من الخاليا االبنوية ويحدث في اغلب البذريات Multiple fissionاالنقسام العديد أو االنشطار المتكرر-3

sporozoans وتتم عادة عقب التكاثر الجنسي ويمكن ان يحدث في طفيلي المالريا



بوليبات انتاج القطيعات هي عبارة  اجسام ير مهدبة تشبه البلينولة يتم تطورها الى-4

كما في الحيوانات الهيدرية

التمزق القدمي كما في شقائق النعمان-5

االنشطار الطولي كما في شقائق النعمان-6



لتفتت والتجدد كما في بعض الديدان الحرةا-7

االنشطار العرضي كما في الديدان الحرة-8

تعدد االجنة كما في يرقات ثنايات المنشأ-9

 Sexual reproductionالتكاثرًالجنسيً:ًثانيا ً

في الحيوانات االبتدائية تنتج االمشاج بتحور او انقسام ل. لخاليا 1

المفردة وقد تكون االمشاج 

امشاج متشابهة  متماثلة في المظهر لكنها متميزة : Isogametes-أ

جنسيا  على المستوى الخلوي

امشاج غير متشابهة  مختلفة في الحجم : Anisogametes-ب

اضحة والتركيب وقد يكون االختالف طفيف في الجحم الى بيضة و

التمييز واالمشاج الذكرية شبيعة بالحيوان المنوي



فة لتضمن بعض الحيوانات خنثيه حيث تنتج البيض والحيوانات المنوية في أوقات مختل-2

ريطيةحدوث تلقيح خلطي  مثل الحيوانات االسفنجية والالسعات والقشريات والديدان الش



ارفع االجناس منفصلة وجود ذكور واناث ويمكن تميز االجناس حيث تكون االنثى أطول و-3

وي على من الذكر الذي قد يحتوى على بعض التراكيب في نهاية الجسم أو يكون اعرض ويحت

ة لالستعمال اثناء تجويف حيث تتوضع االنثى فيه لتلقيح البيوض وقد يكون للذكر زوائد متحور

فصليات الجماع كأن تكون للمعانقة أو لنقل الحيوانات المنوية والبيض مركزي المح كما في م

االرجل والديدان الخيطية وديدان البلهارزيا



ين اناث بدون التوالد البكري وهي عملية انتاج بيوض كبيرة الجنسيا  قادرة على النمو وتكو-4

عدد الكروموسومي وتع االناث في اخر السلسلة بيضا  صغيرا  يفثص بعضه عن ذكور منتصفة ال

ة الساكنة من وهذه يجب ان تلقح بيض اخر يحتوي على نصف عدد الكروموسومات لتنتج البيض

بيات   جيد قد تستغرق مثل هذه الدورات سنة أو سنتين أو اكثر حتى تكتمل كما في الدوال



الكثير منها تبدي الرخويات انماطا  واسعة التنوع من التكاثر بدون ادخال الطرق الالجنسية ف-5

يات أما داخليا  يطرح امشاجا  سابحة في الهوائم مثل بطنيات االقدام حيث يحدث تلقيح في الرخو

.أو خارجيا  

تلف الحيوانات االكثر رقي تمتلك الذكور واالناث صفات خارجية وأجهزة تناسلية تخ-6

. باختالف نوع الكائن الحي ودرجة تعقيده 

التكاثرًفيًاإلنسانً

طول الفترة من الميالد إلى البلوغ مقارنة بالحيوانات األخرى-1

.(اإلخصاب داخلي ) اإلخصاب ونمو الجنين يتمان داخل رحم األنثى -2

تستمر الرعاية بعد الميالد -3

 .البويضة صغيرة الحجم قليلة المح ألن اإلخصاب داخلي وكذلك رعاية الجنين-4

.(النسل ) قلة األفراد الناتجة -5



الجهاز التناسلي الذكري ويتكون من: اوالً 

الخصيتان اللتان ويوجدان خارج الجسم , وإذا لم تظهرا يجب إنـزالهما بعمليـة جراح. ية , 1

ت الجنسية وظيفة الخصية إنتاج الحيوانات المنوية وإفراز الهرمونات التي تؤثر في الصفا

.الثانوية مثل هرمون التستوستيرون

أقل من درجة حرارة ) يوفر درجة الحرارة المناسبة -2 .حماية الخصية-1 :الصفن2.

لتكوين الحيوانات المنويـة يرتخي صيفا  وينكمش شتاء( الجسم 

البربخ . تخزين الحيوانات المنوية لحين القذف: 3

الوعاء الناقل . ينقل الحيوانات المنوية: 4

الحويصلة المنوية .  .ةتفرز سائل يحفظ الحيوانات المنوية ويساعدها على السباح: 5

غدة البروستاتا . تـوي علـى تفرز سائل ينشط الحيوانات المنوية وتتغـذى عليـه النـه يح: 6

 .سكر فراكتوز

غدتا كوبر . تفرزان سائل ينظف المجرى البولي التناسلي ويزيل حموضته : 7

 .ةتفرز سائل يكسب السائل المنوي رائحة خاصة مميز( : العجانية ) غدة برينيال 8 ..

القضيب .  .يمثل مجرى البول/1 :نسيج انتصابي يمتلئ بالدم عند اإلثارة الجنسية وظيفته: 9

.يوصل الحيوانات المنوية إلى داخل األنثى /2



 ً الجهاز التناسلي االنثوي:ثانيا

المبيضان . كليـتين , يقعان في التجويف البطني ملتصقين بالظهر تحت ال: 1

روجينوظيفتـهما تكـوين البويضات وإفراز بعض الهرمونات األنثوية كاألست

(Estrogen )  واالستراديول(Estradiol ) والبروجيسترون

(Progesterone)  ويعمل المبيضان بالتناوب

ة فور تركيب قمعي الشكل به زوائد تعمل على تلقف البويض:قمع فالوب2.

ضيقة في جزئها العلوي  : Tube Fallopianقناة فالوب .انعتاقها من المبيض

وكـثيرة االلتواء تتحدان لتكونا الرحم( حيث يتم اإلخـصاب )

الرحم. 3Uterus :  سم تقريبا  يتم فيه نمو الجنين8طوله. 

المهبل. 4Vagina :  سم تقريبا  يفتح عند فتحة الفـرج  10–من 8طوله

(Vulva )  يـستقبل الحيوانات المنوية

اإلثارة يات عصبية يمكن مقارنته بالحشفة في الرجل يسببابه نه:لبــظر ا5.

الجنسية 



-Co:ًالتنسيقًفيًالحيوانات ordination in Animals

Invertebrateالحيواناتًالالفقارية

علىً Phylum: Protozoaتشملًالعضياتًالحسيةًفيًشعبةًالحيواناتًاالبتدائية:ًأوال

بقع عينية حساسة للضوء في الكثير من السوطيات النباتية . 1

االهداب واالسواط حساسة للمس كما في السوطيات. 2

انعدام العضيات الحسية فان االستجابة للمؤثرات المتنوعة كالضوء والحرارة واللمس وغيرها ع. ن 3

طريق حدوث تجاوب سيتوبالزمي عام كما في االميبا

ال توجد دالئل فسيولوجية توضح احتواء االسفنجيات: Phylum : Poriferaشعبة االسفنجيات : ثانيا  

على خاليا عصبية   وتستند بعض االدعاءات وجودها على دالئل تشريحية 

ال توجد سوى حيث تتصرف خاليا االسفنج بشكل منفرد ومستقل عند استجابتها لمتنوع أصناف المنبهات و

ناتقوى توصيل طفيفة مثل انتقال تنبيه اللمس لبضع ملليميترات فقط ولم يثبت وجود الهرمو

الجهاز العصبي من نوع الشبكة العصبية في عمومه : Phylum: Cnidariaشعبة الالسعات: ثالثا  

لبشرة متشابك ويتكون من خاليا عصبية نجمية غير مستقطبة وأخرى ثنائية القطب تقع عند قواعد ا

اللوامس والبطانة ويحتمل انها تشتمل على مستقبالت كيمياوية ومستقبالت الية ويمكن ان تتركز على

وقرب الفم وكذلك تتميز بوجود العيون البسيطة 



يوجد جهاز عصبي مركزي به دماغ امامي  Phylum: Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة : رابعا  

عضها ذوفصين يمتد منه عدد من االفرع االمامية وعدد متباين من الحبال الخلفية المزدوجة المتصلة بب

شكال التي بواسطة نقاط التقاء ويتباين بناءه بحسب المجموعة والنوع ويبلغ اعلى مستوى لتطوره في اال

تعيش حرة وللجهاز العصبي المركزي في الديدان الحرة اعظم تميز خلوي

سطحية تتصل ويختلف الجهاز العصبي المحيطي في تركيبه بحسب المجموعة وقد يتألف من ضفائر عميقة و

مل أعضاء بالجهاز العصبي المركزي ولكل من البلعوم وأعضاء االلتصاق والتناسل ضفائر عصبية وتش

يات الحس في الديدان الحرة المعيشة على العيون والحويصالت االتزان ومجاميع متخصصة من الطالئ

.الحسية وبقع حساسة للضوء ومستقبالت لمسية وكيمياوية حساسة لتيارات المياه

:  Phylum : Nematodeشعبة الديدان الخيطية : خامسا  

وصف الجهاز العصبي لإلسكارس بكثير من التفصيل ولمعظم الخيطيات نفس النظام األساس. ي ايان لها 1

د من هذه الحلقة مزدوجة جانبيا  وواحدة أو اثنتان بطنية  تمت) حلقة حول مريئية تحيط بالبلعوم وعقد عصبية 

(  ثآليل –شعيرات –شعر ) أعصاب الى مناطق مختلفة من جسم الدودة وتشمل على تنوع ألشكال الحسيات 

.   يحتوي بعض هذه على عناصر هدبية 

تظهر خاليا حسية عصبية بالعقدة المخية نشاطا  دوريا  ذو عالقة باالنسالخ ويمكن ان تتحك. م الهرمونات في 2

انتاج انزيمات سائل االنسالخ 

توجد العيون في األنواع الحرة المعيشة. 3



 ً للجهاز العصبي عقدة مخية باالمام ومقارن تمر به حول البلعوم :  Phylum : Annelidaشعبة الحلقيات : سادسا

وحبل عصبي بطني طويل به عقد عصبية عقلية ويتميز بوجود 

حبل عصبي مزدوج . 1

خاليا عصبية بينية فيما بين العقد. 2

الياف عمالقة لها قطر كبير بالنسبة لغيرها من الياف وتعمل كمسارات توصيل سريعة . 3

تتوزع أعضاء الحس طول الجسم وقد يكون هناك مناطق متخصصة مثل األعضاء القفوية. 4

والعيون ( مستقبالت كيمياوية ) 

بية وصفت للحلقيات بعض ظواهر الغدد الصماء في كافة األصناف وقد أوضح وجود خاليا عص: الهرمونات.5

قد العصبية افرازية أو على األقل خاليا افرازية عصبية تقوم بدور خاليا افرازية من وقت ألخر وذلك في كل من الع

(الحبل العصبي –تحت مريئية –مخية ) 

 ً يات يتبع الجهاز العصبي لمفصلي االرجل اساساً نموذج الحلق: Phylum: Arthropodaشعبة المفصليات : سابعا

لجهاز فلها دماغ امامي أو عقدة عصبية مخية يقع قربها أعضاء حسية متنوعة وتوجد أنواع من العصبونات في ا

العصبي وهي

حركية كبيرة وتقع اجسام خالياها في الجهاز العصبي المركزي. 1

مبطلة مصاحبة لألعصاب الحركية والحسية . 2

عصبونات داخلية تسرى بين العقد . 3

عصبونات عصبية افرازية توجد اساسا  بمناطق خاصة من الدماغ وعقد الحبل العصبي البطني. 4



الجهاز العصبي في الحيوانات الفقارية يقسم الى : Vertebrateالحيوانات الفقارية 

الجهاز العصبي المركزي. 1central nervous systemالمخ ) ويتألف من الدماغ

يوانات عامة الحوالنخاع الشوكي يلعب الدور الرئيس في التحكم بسلوك وتصرفات( والمخيخ 

.واإلنسان خاصة

الجهاز العصبي المحيطي . 2Peripheral nervous system ويـتألف من االعصاب

مع ( الدماغ والنخاع الشوكي) القحفية واالعصاب الشوكية ووظيفته ربط الجهاز المركزي 

االطراف السفلية والعلوية واألعضاء الحشوية وانه غير محمي بالعظام 

وجهاز جهاز عصبي جسدييمكن تقسيم الجهاز العصبي المحيطي يتم تقسيمه عادة إلى

.عصبي ذاتي

ا استقبال الجهاز العصبي الجسدي هو المسؤول عن توجيه حركات الجهاز العصبي للجسم وأيض

.لجسمأما الذاتي فهو جزء مستقل يعمل على تنظيم الوظائف الداخلية ل. المنبهات الخارجية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A


Growth regulation: تنظيم النمو 

عاً ما ويعود هذا نظام دقيق ومحكم نوتاثيرتوحي عملية النمو في النباتات والحيوانات بانها عملية تقع تحت 

هي  Hormonesالهرمونات بأسمالنظام  في مجموعه الى نشاط مواد كيمياوية تعرف 

وهي مركبات عضوية ينتجها النبات وتعمل بمقادير ضئيلة وتؤثر على  Plants hormonesالهرمونات النباتية  -وال  ا

ستهلك سواء في مناطق التي انتجتها أو في مناطق أخرى وتالفسبولوجيةعملية النمو كما تؤثر على غيرها من العمليات 

احد أجزاء الهرمونات اثناء عمليات التحول الغذائي ولذلك يلزم تجديدها اذا ما استمر تأثيرها وعلى ذلك فقد يتوقف النمو في

ملية النمو النبات على النشاط الخلوي لجزء اخر منه وبالرغم من ان الهرمونات تتميز بصفة أساسية  بقدرتها على تنشيط ع

ث مجاميع اال انها تحت ظروف خاصة وبتركيزات معينة قد تعمل على تثبيط او إعاقة النمو ويمكن تقسيم الهرمونات الى ثال

رئيسية هي

االوكسينات. 1Auxins   وتعمل على( الزيادة ) ومعنى هذا االصطالح بالغة الالتينية القديمة

تعجيل عملية النمو في الخاليا باإلسراع في كبرها في الحجم مثل تنشيط عملية النمو في الجذور -أ

التئامها مع غيرها من الهرمونات على استحثاث االنقسام الخلوي -ب

احداث تغيرات أخرى في الخاليا  مثل انشاء جذور على قواعد السيقان التي قطعت على شكل عقل -ت

الجبريلينات. 1Gibberellins الطائشة في الرز البادراتو هي مجموعة من مواد النمو ينتجها فطر الذي يسبب مرض

Gibberellaيعرف باسم  fujikuroiتم اكتشافها في اليابان وذه المواد رخيصة الثمن وغير سامة نسبيا  ويمكن

وكذلك  استعمالها في العديدة من التجارب سواء بالرش أو على هيئة نقاط صغير ة توضع على اجزء معينة من النبات

أثيرها على تم عزلها كمكونات طبيعية من النبات وتعمل على استحثاث النمو سواء باستطالة الساق أو بنشاط األوراق وت

.النباتات 

السيتوكينينات. 2Cyrokinins وتعمل على حث الخاليا على االنقسام وقد ثبت وجودها ضمن المكونات الطبيعية

وامداده بما حيث يعتبر وسط للجنين النامياالندوسبررملألنسجة النباتية ومن اغنى مصادرها الثمار الصغيرة وانسجة 

يلزمه من عوامل فعالة لنموه



Animals hormonesالهرمونات الحيوانية : ثانيا  

المتوضعة)وهيًموادًكيميائيةًتتحررًفيًالدم،ًمنًقبلًغددًتعرفًبالغددًالصماء،ًتتضمنًالغدةًالنخاميةً

فيًالخصيتينًوالمبيضين(فيًالدماغ  ً ،ًالغدةًالدرقية،ًوالغددًالكظرية،ًكماًتُنتجًالهرموناتًأيضا .

.  البعضيعتقدهااالختالفات بين الهرمونات األنثوية والذكرية , قد ال تكون بتلك الدرجة من التحديد التي 

محدد على نشاط أعضاء أخرى في تأُيرفتعريف الهرمون هو أنه مادة كيميائية تُنتج من قبل غدة صماء, لها 

.الجسم

.أندروجيناتأوًإستروجيناتيمكنًتصنيفًالهرموناتًاألنثويةًوالذكريةًاألساسيةًعلىًأنهاً

حيثًتوجدًكالًالمجموعتينًمنًالهرموناتًالذكريةًواألنثوية،ًعندًكلًمنًالذكورًواإلناثًبشكلًمتماثل،ًإالً

.أنًالكمياتًهيًالتيًتختلفًكثيرا ً

وهوًأندروجين،ًبالمقارنةً"ًالتستوسترون"ملغًمنًالهرمونًالذكريً(8ً-6)فمعظمًالرجالًينتجونً يومياً 

تنتجهاًمعظمًالنساء0.5معً  ً .ملغًيوميا

.اءفيًكالًالجنسينًأيضا ،ًلكنًبكمياتًأكبرًعندًالنس(ًاإلستروجينات)بالمقابل،ًتوجدًالهرموناتًاألنثويةً



تقوم الهرمونات بما يأتي 

بنقل المعلومات, وتنظيم الكثير من العمليات على طول الجسم, ولها دور في ال. كثير 1

.من الوظائف الحيوية والهامة في حياتنا

نظيم تؤثر الهرمونات على تطور الخصائص الجنسية المميزة األولية والثانوية, ت2.

الدورة التناسلية, ونضج األعضاء الحياتية ,  نمو وتطور العضالت والعظام, 

جابة االستقالب, الجهاز التناسلي, التطور اإلدراكي, دورة النوم واالستيقاظ, االست

.للتوتر أو الضغط, اإلنجاب, وعلى أمور كثيرة أخرى

الرغم من أن الهرمونات توجد بكميات دقيقة جدا , إال أن لها القدرة على إحداث تأث. ير 3

لهرمونية, عميق في عمليات الجسم, حيث يمكن حتى لتغيرات طفيفة في المستويات ا

أن يكون لها تأثيرا  هاما  وملحوظا  على  الصحة 



مخطط يوضح  الخلية المنتجة للهرمون  وأماكن تأثير هذا الهرمون

صورة توضح تأثير الهرمونات على بعض الصفات الجنسية الثانوية



التطور











































ونباتاتًمنًحيوانات)ًبانهًالعلمًالذيًيبحثًفيًعالقةًالعواملًالحيةًالبيئةعلمً

بهامعًبعضهاًالبعض،ًومعًالعواملًغيرًالحيةًالمحيطةً(ًوكائناتًدقيقة

وهوًمعنيًًبدراسةًوضعًالكائنًالحيًفيًموقعه،ًفضالًعنًمحيطهً.

عملًكيفًت:ًعلمًالبيئةًاإلجابةًعنًبعضًالتساؤالت،ًومنهاويحاول.الفضائي

لمحيطًأوًمعًالوسطًااآلخرىتتعاملًالكائناتًالحيةًمعًاألحياءًوكيفًالطبيعة،ً

الذيالبيئي،وهذاًالوسطًيطلقًعليهًالنظامً.ًبهاًسواءًالكيماويًأوًالطبيعيً

وًالبيئةًهإذا ،فعلم.جامدةأوًىميتةوأخريًنجدًأنهًيتكونًمنًمكوناتًحيةً

][.دراسةًالكائناتًالحيةًوعالقتهاًبماًحولهاًوتأثيرهاًًعلىًعالقتناًباألرض

وهناكًمصطلحً.Environmentهوًباألنكليزيةالبيئةالمرادفًلمصطلحً

Ecologyًًمشتقًمنًكلمة،Okologieًعالمًالحيوانًإقترحهاالذي

لتعنيًعالقةًالحيوانًErnest Haeckel(1869ً)األلمانيًأرنستًهيكلً

مقطعًالكلمةًمشتقًمنًالوأصل.البيئةفيًوالالعضويةمعًالمكوناتًالعضويةً

وبذلكًتكونًكلمةً.ًتعنيًعلمLogosوالتيًتعنيًبيتًوOikesًاليونانيً

.إيكولوجيًهيًعلمًدراسةًأماكنًمعيشةًالكائناتًالحيةًوكلًماًيحيطًبها



ولهم القدرة على ، مجموعة من االفراد  الذين يتشابهون في التركيب والصفات–النوعً

.التزاوج فيما بينهم وإنجاب  جيل جديد  قادر هو أيضا على التكاثر

مجموعة األفراد الذين ينتمون إلى نفس النوع ويعيشون في ( :  مجموعةًسكانية)عشيرةً

.نفس الموطن ونفس الزمان

.مجموعة العشائر التي تعيش في نفس الموطن–مجتمعً

.موقعًبدونًالكائناتًالحية–(بيت)موطنً

.معيّن مع الكائنات الحية فيهموقعً–موطنًإحيائيً

.هو كل سطح الكرة األرضية بما في ذلك طبقة الغالف الجوي–محيط حيوي 

.مجمل المكونات داخل الموطن اإلحيائي–نظام بيئي 



علم البيئةتقسيمات

:لتسهيل دراسة علم البيئة وتخصيص مجال الدراسة, وضعت عدة تقسيمات لعلم البيئة, منها

والذي يهتم بدراسة نوع واحد أو التداخالت الحيوية في مجموعة مترابطةة Autecologyعلم البيئة الفردية-1

مةةع مةةن األنةةواع فةةي بيئةةة محددة,ويعتةةد هنةةا إسةةتخدام التجربةةة فةةي الدراسةةة, سةةواء المخبريةةة او الميدانيةةة, لج

.المعلومات البيئية

وهو نوع من اإلتجاه الجماعي في الدراسة, وفيه تةدرس جميةع العوامةل Synecologyعلم البيئة الجماعية-2

: ويقسم هذا العلم الى. والعوامل غير الحية في منطقة بيئية محددة( جميع أنواع الكائنات الحية) الحية

 Terrestrial Ecologyعلم البيئة البرية 

Aquatic Ecologyعلم البيئة المائية  

Marine Ecologyعلم البيئة البحرية 

:وفي تقسيم اَخر, يقسم البيئة الى

Animal Ecologyالبيئة الحيوانيةعلم 

   Plant Ecologyالبيئة النباتيةعلم 

الةذي يمثةل أولةى الخطةوات فةي مفهةوم علةم الحيةاة, حيةث تتةألف Biological Spectrumالطيةف البيولةوجي 

حلقات هذا الطيف من مكونات تُرسم في وضع افقي,

جزيئات      --–----ُعضيات---–خاليا ----–أنسجة-----أعضاء -----أجهزة

-Organells-- Cells ---Tissues-- -Organs - Systems----Molecules

Organisms–كائنات حية 



ا

عناصرعلىتحتويمعينحيزفيتنظيميةوحدةEcosystem=(Biogeocoenosis)البيئيالنظاممثل

لنظامفالذا.الحيةوغيرالحيةعناصرهابينللموادتبادلالىوتؤديبعضهامعتتفاعلحيةوغيرحية

ناميكيالديالتفاعلعامةبصورةيعني,مختلفةبيئيةومواطنومجتمعاتجماعاتمنيشملبماالبيئي,

تفاعلووه.الحيةوغيرالحيةاألجزاءبينالموادتبادلعلىخاصةبصورةالتركيزمع,البيئةأجزاءلجميع

وجهعلىجيبيولونظامأكبرويسمى.البيئيةمنطقتهفيبهتحيطالتيالحية,غيرالعواملمعالمجتمعهذا

اليابسةفيالموجودةالحيةوغيرالحيةالعواملجميعتحتويوالتيBiosphereالحيةبالكرةاألرض

.والماءوالهواء

ميةع ليشةمل جيمثل الملجأ أو المسكن للكائن الحةيوحدة النظام البيئي, حيث Habitatالموطن البيئي ويمثل 

أصةغر Microhabitatesالمةواطن الدقيقةةمعالم البيئة, من معالم فيزيائية وكيميائية وحيوية, بينمةا تعتبةر 

الحيةز الةوظيفي وMicroclimateالمنةا  الةدقيق الوحدات البيئية المأهولة, وتوجد مصطلحات أخرى, مثةل 

Nicheلتحددا المتغيرات الدقيقة المتداخلة ووظيفة الكائن الحي ضمن النظام البيئي.

مكونةات وAbiotic Componentsمكونةات غيةر حيةةإجمةاال  فةي أبسةط صةورة مةن يتكون النظام البيئةي و

.تشكالن معا  نظاما  ديناميكيا  متزنا   Biotic Componentsحية  



Abiotic components or Factorsالمكونات أو العوامل غير الحية-1

سةجين , مثةل المةاء وثةاني أوكسةيد الكةاربون واألوكالعضةويةغيةروالمةواد العضةويةالمكونات غير الحية تشمل 

وهيةدرات والكالسيوم والنتروجين والهيدروجين والماء وأمالح الفوسةفور وأحمةاض أمينيةة والبروتينةات والكارب

وكةةةذلك نةةةوع التربةةةة والتضةةةاريس,والغابة ][.Humusوالةةةدهون والفيتامينةةةات واألحمةةةاض النوويةةةة, والةةةدبال 

ة, وعناصةةةر فيزيائيةةة.والمسةةةتنقع والنهةةةر والبحيرة,وعناصةةةر المنةةةا , كةةةالحرارة والرطوبةةةة والريةةةاح والضةةةوء

ة, وهةو الةذي علما  بةأن جةزءا  بسةيطا  مةن هةذه التراكيةب تسةتفيد منةه الكائنةات الحية.كالجاذبية واإلشعاع الشمسي

.اما الجزء األكبر فهو ُمخزن في الرواسب القاعدية.يكون ذائبا  في الماء

Biotic Components or Factorsالمكونات او العوامل الحية-2

وكائنةات تشمل المكونات الحية جميع الكائنات الموجودة ضمن النظام البيئي المعني بالدراسة مةن حيةوان ونبةات

كالبكتريةا (الميكروبةات)كالحشرات , والكائنات المجهريةة -كاألشجار, والحيوانات-النباتات: وتشمل. حية دقيقة

.الخ..والفطريات



الكائنات الحية و دورات الغذاء

ب الحيةوي, الةذي النظم البيئية الطبيعية تختلف إختالفات كبيرة فيما بينها, لكنها تشةترك فةي صةفة واحةدة مهمةة,وهي التركية

أنةواع مةن الكائنةات الحيةة مرتبطةة 3فكل نظام بيئي طبيعةي يحتةوي علةى . يعتمد على عالقات التغذية بين األعضاء المختلفة

ات, وثالثةة كائنةات تصةنع المةواد وتسةمى المنتجةات,وأخرى تلةتهم الغةذاء وتسةمى المسةتهلك: غذائيا  مع بعضةها بعضةا , وهةي

.تعيش متطفلة وتحل المواد او تفترس الكائنات األخرى,وتسمى المفككات أو اَكالت الفتات والمحلالت

فما هي طبيعة هذه الكائنات ؟

Produceresالمنتجات-أ

الطحالةب التةي هةي غلبةا  مةن النباتةات الخضةراء و.كائنات حية توفر الغذاء لنفسها ولألحياء األخرى التي تُعرف بالمسةتهلكات

التةي بممكانهةا أن تصةنع الغةذاء فةي Autotrophsتقوم بصنع غةذائها بنفسةها, وتسةمى أيضةا  الكائنةات الحيةة ذاتيةة اإلغتةذاء 

عة الشمس, عملية البناء أو التمثيل الضوئي, وفي هذه العملية تأخذ المنتجات غاز ثاني أوكسيد الكاربون من الجو بوجود أش

بالطاقةة وتحتاج الى الماء واألمالح المعدنية ومصدر للطاقة لكي تبقةى حيةة,وهي تنةتج سةكر الغلوكةوز الةذي يةزود المنتجةات

 Organicية ثم تقوم المنتجات بتحويل سكر الغلوكوز الى مركبات عضو.الالزمة لعملياتها الحيوية, وتطلق غاز األوكسجين

Compoundsر معقدة تشمل الكاربوهيدرات والبروتينات والةدهون وغيرهةا, تبنةي بهةا أنسةجتها وأجزاءهةا, بوجةود العناصة

لتربةة أو كالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت, التي تقوم بممتصاصها مةن اMineral Nutrientsالغذائية األخرى 

.المنتجات تحصل على المواد األولية الالزمة لعملية البناء الضوئي من البيئة... من الماء مباشرة



كبيةرة الحجةم وأخةرى دقيقةة Floating aquaticaونباتات طافيةة Rooted aquaticaنباتات ذات جذور : وتكون الكائنات المنتجة في البركة على نوعين

.وتتوزع في المنطقة المضاءة من ماء البركة لتقوم بعملية التركيب الضوئيPhytoplanktonالحجم, وتمثلها الطحالب, وتسمى الهوائم النباتية 

ويعةد البنةاء . يألنهةا تمةارس عمليةة التركيةب الضةوئ( ذاتيةة التغذيةة) وتعد جميع النباتات الخضراء, بما في ذلك الطحالب الدقيقةة والمرئيةة, كائنةات منتجةة 

حول بواسةطتها الطاقةة تتالضوئي المنبع الرئيس للحياة, فهو يمثل القدرة اإلنتاجية لجميع النظم البيئية المحتوية على النباتات الخضراء, كما هو الوسيلة التي

يمةات والعديةد مةن وال يتم البناء العضوي ببساطة, وإنمةا يتضةمن سلسةلة متكاملةة مةن التفةاعالت الكيمياويةة التةي تحتةاج الةى األنز.الضوئية الى طاقة كيمياوية

.المركبات الوسيطة المعقدة

Consunersالُمستهلكات-ب

الكائناتقبلمنجةالُمنتالعضويةالموادمستعملةبعضها,علىتتغذىالمنتجة,أوالحيةالكائناتتنتجهمامستهلكةغيرها,علىغذائهافيتعتمدحيةكائنات

إنتاجعلىقادرةغيرألنها,Heterotrophsاإلغتذاءذاتيةغيرحيةكائناتأيضا  تسمىوبذلك.مباشرةغيراومباشرةبصورةسواءالتغذية,ذاتية

المستهلكةحيةالالكائناتوتصنف.البكترياومعظمالطالئعياتوبعضوالفطرياتالحيواناتوتشمل.األساسيةالغذائيةلألغراضالالزمةالعضويةمركباتها

:الىالغذائيمصدرهاحسب

اَكالت األعشاب              Herbivores-أ

اَكالت اللحوم                 Carnivores-ب

اَكالت األعشاب واللحوم   Omnivores-ت

Primaryتسمىاألوليةالمستهلكاتالحيوانات Consumers,األعشاباَكلةأوبالعواشبتسميتهاويمكنHerbivores.علىتتغذىالتيالحيواناتأما

Secondaryثانويةمستهلكاتفتسمىاألوليةالمستهلكات Consumers,ويا  ثانمستهلكا  والذئبأوليا ,مستهلكا  يعدالعشبعلىيقتاتالذيفالغزال

أما.Predators(الضواري)المفترساتأوCarnivoresاللواحمأواللحومباَكالتمنهاواألعلىالثانويةالمستهلكاتوتسمى.الغزالعلىيتغذىعندما

.Omnivoresإختياريةمستهلكاتفتسمىمعا  والحيواناتالنباتاتعلىتتغذىالتيالمستهلكات

والذيعليه,أوالحيالكائنداخلفيتعيشحيوانيةاونباتيةتكونقدكائناتوهيParasitesالطفيلياتهيالمستهلكاتمنخاصةمجموعةوهناك

.][إضعافهالىبلمباشرة,قتلهالىتؤديالولكنالزمن,منفترةخاللعليهوتتغذىHostالعائليدعى



Decomposersالُمحلالت-ج

تجمةع فةي قةةاع كائنةات حيةة تقةوم بتحليةل الجثةث والفضةةالت العضةوية, معيةدة للبيئةة موادها,مثةل البكتريةةا, والفطريةات, التةي ت

تعةود المةواد البركة, مثال , حيث تتراكم بقايا النباتات والحيوانات, وعندما تكون درجةة الحةرارة مناسةبة يبةدأ التحلةل بسةرعة و

.األولية الى رواسب البركة أو قد تذوب في الماء لتغذي المنتجات, ولتستمر الحياة في هذا النظام البيئي

نعتبرهةا وهذه الكائنات ال يمكن إعتبارها ذاتية التغذية, حيث أنها ال تصنع غذائها من مةواد ال عضةوية, وال يمكةن أيضةاَ ان

لتحليةل الةذاتي كائنات ُمسةتهلككة, حيةث أنهةا ال تتنةاول طعامةا  جةاهزا , بةل إنهةا تقةوم بتحليةل الكائنةات الحيةة بعةد إنتهةاء عمليةة ا

Autolysis (والتةةي تحةةدث داخةةل الكةةائن الحةةي بعةةد المةةوث مباشةةرة ) وذلةةك للحصةةول علةةى الطاقةةة الالزمةةة لحياتهةةا, وتشةةمل

وتصنف . رةالمحلالت البكتريا والفطريات التي تمتص ما تحتاج إليه من مواد عضوية ُمحلَلة عن طريق غشائها الخلوي مباش

:أنواع حسب متطلبات األوكسجين3الى 

 Aerobesالكائنات الدقيقة الهوائية       -1

Anaerobesالكائنات الدقيقة الالهوائية     -2

Facultative anaerobesالكائنات الدقيقة اإلختيارية  -3

: عناصر رئيسية, هي3ويمكن القول ان كل نظام البيئي الحي يتكون   من 

عناصر انتاج-1

عناصر اإلستهالك-2

.عناصر التحلل-3



Biogeochemical Cycleesالدورات الحيوية األرضية الكيميائية

ش وتنمةو ثةم يتبع النظام البيئي دورات تدويرية, كالةدورة الكيماويةة الحيويةة, حيةث تأخةذ الكائنةت الحيةة موادهةا الغذائيةة لتعةي

.تعيدها للبيئة بعد موتها وتحللها

سبة وجةود وتتفاوت ن.المعروف ان قشرة األرض تحوي كافة عناصر الجدول الدوري الطبيعية,غير المصنعة في المختبرات

مةةن % 99والعناصةةر التاليةةة هةةي األكثةةر شةةيوعا , وتشةةكل أكثةةر مةةن .هةةذه العناصةةر فةةي الطبيعةةة, فمنهةةا الشةةائع, ومنهةةا النةةادر

غيةر .وتاسةيوماألوكسجين,السيليكون, اللمنيوم, الحديد, المغنيسيوم,الكالسةيوم, الصةوديوم والب:مكونات صخور قشرة األرض

وتةدخل هةذه .يةتاألوكسةجين والكةاربون والنيتةروجين والفوسةفور والكبر:ان العناصر الرئيسية في النظام البيئةي الحيةوي هةي

يةةدرات فةةي الكائنةةات علةةى شةةكل  مركبةةات كيميائيةةة مختلةةة,مثل الكاربوه( الكتلةةة الحيةةة) العناصةةر فةةي تكةةوين المةةادة الحيةةة 

.والبروتينات والدهون والفيتامينات, وغيرها

عبةد القةادر وبما ان هذه المواد الكيميائية تنتقل من العالم الحيوي الى العالم الجيولوجي, وبالعكس, فةان األسةاتذة الةدكاترة

( يوكيميائيةةالةدورات البيوج) عابد وغازي سفاريني وبالل عميرة يسمون إنتقالها هذا بالدورات الحيويةة األرضةية الكيميائيةة 

Biogeochemical Cyclees كمةةا ان هنالةةك أشةةياء مشةةتركةبين جميةةع .ولكةةل مركةةب او عنصةةر كيميةةائي دورتةةه الخاصةةة بةةه

حيةث يةتم إحتجةاز العناصةر فيهةا لفتةرة طويلةة مةن  Reservoirsففي كل دورة هنالك أجةزاء منهةا تسةمى مسةتودعات .الدورات

قها والفتةرة الزمنيةة التةي يسةتغر.تحجةز فيهةا العناصةر لفتةرة قصةيرة مةن الةزمن Poolsالزمن,وبالمقابل هنالك أيضا  خزانةات 

فالمحيطةةات علةةى سةةبيل المثةةال Residence Timeالمركةةب او العنصةةر فةةي المسةةتودعات او الخزانةةات تسةةمى فتةةرة المكةةوث 

ومعظةم .زانةاتكذلك بالنسبة للمجتمعات الحيوية, فان األنواع الحيةة فيهةا تمثةل خ.مستودعات للماء, بينما تمثل الغيوم خزانات

.الطاقة الالزمة إلنتقال المركبات او العناصر من مستودع او خزان آلخر تزودها الشمس أو تأتي من جوف األرض

لةة النظةام سنركز هنا على دراسة دورات الماء والكاربون والنيتروجين والفسفور والكبريت ألهميتهةا فةي التعةرف علةى حا

رغوب بها البيئي من حيث غناه او فقره بهذا العنصر او ذاك, ويمكن من خاللها رصد مستويات التلوث او المستويات غير الم

.في النظام البيئي



دورة. الماء1

مرار فةي يعتبر الماء عنصر هام للحيةاة علةى سةطح األرض, فالنبةات والحيةوان واإلنسةان يعتمةدون عليةه اعتمةادا كبيةرا لالسةت

مةد والماء أما أن يكون على صورة بخار في الهواء أو ماء سائل فةي األنهةار والبحيةرات والبحةار والمحيطةات أو متج.  الحياة

مةن كميةة المةاء علةى سةطح األرض  % 97وتقدر كمية المةاء الموجةودة فةي المحيطةات بحةوالي .  على هيئة جليد في القطبين

علةى هيئةة أمطةار أمةا البةاقي فيبقةى علةى صةورة بخةار متطةاير فةي 3كةم775يوميةا  ويعةود 3كةم875ويتبخر منهةا حةوالي 

.  علةةى هيئةةة أمطةةار3مةةن المةةاء تتبخةةر يوميةةا مةةن اليابسةةة نفسةةها والتةةي تسةةتقبل  كةةم3كةةم160الهةةواء,  هةةذه باإلضةةافة الةةى 

. وتتوزع هذه الكمية على اليابسة واألنهار والبحار والمحيطات, وتكون المياه الجوفية

ح والعةرق تستهلك النباتات والحيوانات واإلنسان الماء الذي ما يلبث أن يعود أما على هيئة بخار كما هو الحال في عمليةة النةت

اشةرا علةى وتعتمد كل هذه العمليات اعتمةادا مب.  والزفير وأبخرة المصانع, أو سائل كما في المياه العادمة المنزلية والصناعية

نهةار عناصر الطقس المختلفة من حرارة وضغط جوي ورياح وعمليات جريان الماء وتسربها الى التربةة, أو وصةولها الةى األ

فقةط مةن مجمةل كميةة المةاء % 3وتجةدر اإلشةارة هنةا الةى أن الميةاه العذبةة ال تزيةد نسةبتها علةى سةطح األرض عةن . والبحار

هةذا وسةيتم الحةديث عةن هةذا الموضةوع .  من هذه المياه العذبة موجودة على صورة جليةد فةي القطبةين% 98الموجودة وأن 

][: وبعبارة بسيطة يمكن وصف دورة المياه بالمعادلة التالية .  بمزيد من التفصيل في فصول الحقة

تكاثف=  نتح  +  تبخر  

حيطةةات إن دورة الميةةاه تمثةةل فةةي الطبيعةةة نظامةةا  هةةائال  تحركةةه الطاقةةة الشمسةةية, ويعمةةل فيةةه الغةةالف الجةةوي جسةةرا  بةةين الم

مةل الريةاح وتع.فماء المحيطات بصورة رئيسية وماء القارات بصورة فرعية, يتبخران بمستمرار فةي الغةالف الجةوي.والقارات

الغيةوم, على نقل الهواء الحامل لبخار الماء الى مسافات بعيةدة والةى إرتفاعةات شةاهقة, حيةث تبةدأ عمليةات معقةدة فةي تكةوين

ى والماء الساقط على سطح المحيط ينهي بةذلك دورتةه,أما المةاء السةاقط علةى اليابسةة فأمامةه رحلةة طويلةة الة.وحدوث الهطل

.المحيط



لخاليا, وبالتةالي الكاربون عنصر الحياة, فهو اللبنة األساسية في بناء المركبات العضوية التي تبنى منها ا:دورة للكاربون -2

لصةخرية,حي ومن ثم فهو عنصر رئيسي فةي تركيةب الكائنةات الحيةة, ولكنةه ثةانوي فةي تركيةب قشةرة األرض ا.الكائنات الحية

الكةاربون ويعتبر بعض الباحثين دورة الكاربون دورة لألوكسةجين والهيةدروجين و., وترتيبه الرابع عشر0.032يبلغ تركيزه 

.ألخرىغير ان األوكسجين يكاد يكون كوجودا  في دورات جميع العناصر ا.بسبب إرتباط العناصر جميعها في دورة واحدة

فهي التي تحرك الكاربون في الطبيعةة, ولةو توقفةت Photosynthesisتبدأ دورة الكاربون في الطبيعة بعملية التمثيل الضوئي 

من الجو, وفي هذه العملية يأخذ النبات غاز ثاني أوكسيد الكاربون.لتوقف  وجود هذا العنصر  في اإلشكال األخرى الحاملة له

..والضوء من أشعة الشمس, والماء من التربة,ليصنع منها الكاربوهيدرات في مجموعة من المعادالت

يعةود الةى هذا الغاز يسير بدوره مغلقة, يستهلك في خاللها من قبل عدد من الكائنةات, وفةي بعةض التفةاعالت, ثةم  مةا يلبةث أن

وهةو يخةرج مةن غةازات .المعروف أنه يذوب في ميةاه البحةار والمحيطةات وقةد يعةود مةن هةذه الميةاه الةى الجةو. الغالف الجوي

ر, وحةرق فاحتراق الوقود والغابات, وعمليةة التةنفس عنةد اإلنسةان مةن شةهيق وزفية.. البراكين,ومن حرق الغابات اإلستوائية

ار البتةةرول والفحةةم, وتحلةةل المةةواد العضةةوية, كلهةةا تطلةةق غةةاز ثةةاني أكسةةيد الكربون,الةةذي مةةا يلبةةث أن يعةةود مةةن خةةالل األمطةة

فةي أعمةاق حيث يتحد مع بخةار المةاء فيكةون دقةائق الجيةر التةي تترسةب.  الحمضية أو بامتصاصه من قبل المسطحات المائية

زن في جوف كذلك فمن نسبة كبيرة من الكربون تتحول الى مواد مختزنة كالفحم والبترول, الذي يبقى مخت. البحار والمحيطات

صةورة هةذا باإلضةافة الةى كميةة الكربةون التةي تختةزن علةى.  األرض, ثم ما يلبث أن يعود لالسةتخدام بعةد أن يخرجةه اإلنسةان

.  أحجار كلسيه

ة من الغالف الجوي, وبزيادة كميته عن هذه النسبة تحدث المشاكل البيئية% 0.03يشكل غاز ثاني أكسيد الكربون حوالي 

. والصحية



دورة النيتروجين -3

روتينةةات, تحتةاج جميةةع الكائنةات الحيةةة الةى عنصةةر النتروجين,الةذي يةةدخل فةي تراكيةةب األحمةاض األمينيةةة, والب

مةن % 78يشةكل N2ومةع ان غةاز النيتةروجين  .Deoxyribonucleic Acid (DNA)والمةادة الوراثيةة 

ه مباشةرة مةن الغالف الجوي,إال ان المنتجات والكائنات األخرى في النظم البيئية الطبيعيةة ال تسةتطيع إستخالصة

ازيةةة غيةةر أن بوسةةعها القيةةام بةةذلك إذا تحةةول عنصةةر النيتةةروجين مةةن الحالةةة الغ.الغةةالف الجةةوي واإلسةةتفادة منةةه

 Nitrogemوتسةةمى هةةذه العمليةةة تثبيةت النتةةروجين NO3أو النتةرات NH4الخاملةة الةةى اَيونةةات األمونيةةوم 

Fixation عةةد عمليةةة وب.التثبيةةت الحيةةوي, والتثبيةةت الجةةوي, والتثبيةةت األصةةطناعي:التةةي يمكةةن ان تةةتم بطةةرق

.التثبيت تتمكن النباتات من اإلستفادة منه وإستعماله في بناء جزيئات البروتين النباتي

ي التربةة وهذه التحوالت يمكن أن تكون ناتجة عن البرق أو النشاطات البركانية أو عن البكتيريا الموجودة فة

عتبةر فضةالت هةذا وت.والتي تقوم بتحويل النيتروجين الى نيترات ومن ثم تتحول الةى أحمةاض أمينيةة وبروتينةات

ثةةم الةةى NO2الكائنةةات الحيةةة وتحللهةةا مصةةدرا مهمةةا للنيتةةروجين, حيةةث تقةةوم البكتيريةةا بتحويلهةةا الةةى نيتريةةت 

الةذي يعةود N2, وبعد ذلك إما يتم امتصاصها عن طريق الجذور أو تتحول الى غاز النيتروجين NO4نيترات 

.  الى الجو



أحةةد تختلةةف دورة الفوسةةفور عةةن دورات العناصةةر المةةارة فةةي كةةون الغةةالف الجةةوي ال يشةةكل: دورة الفسةةفور-4

ذرات مةن األوكسةجين مةع ذرة 4إنه يوجد في القشرة األرضية كعنصر على شةكل فوسةفات, حيةث تتحةد .خزاناته

مكونةا  معةدن واحدة من الفوسفور مشكلة اَيون الوفسفات,الذي يتحد بدوره مع اَيةون موجةب, كةاَيون الكالسةيوم,

وعنةدما .يةوالموجود في كثير من صخور القشةرة األرضةية الناريةة منهةا والرسةوب( فوسفات الكالسيوم) األنتيت 

عبةر ( لمنتجةاتا) تتجوى الصخور الحاوية على الفوسفات ينتقل اَيون الفوسفات الى الماء ومن ثم الةى النباتةات 

ة الخاليةا و , حيةث يصةبح مكونةا  رئيسةيا  مةن مكونةات أغشةي(المسةتهلكات) وبعةد ذلةك الةى الكائنةات الحيةة .التربة

DNA  وRNA  وATP المةاء ومع موت النباتات والحيوانةات يعةود الفوسةفات الةى. ثالثي وسفات اآلدينوسين

افة الى تحلةل وفي تركيب األسمدة, وبهذه الطريقة, باإلض. يدخل الفوسفور في تركيب العظام واألسنان][.والتربة

يةرة فةي فضةالت ويوجةد الفسةفور بكميةة كب. النباتات والحيوانات الميتة,  يتم إيصاله للتربة ومن ثةم الةى النباتةات

مسةةاحيق وأصةةبح الفسةةفور يةةدخل فةةي تركيةةب. اإلنسةةان والحيوانةةات,التي تسةةتخدم فيمةةا بعةةد كسةةماد للمزروعةةات

الميةاه الغسيل ممةا أدى الةى إرتفةاع نسةبته فةي الميةاه العادمةة, وبالتةالي الةى حةدوث تلةوث فةي األنهةار والبحةار و

وتلعةةب العوامةةل. الجوفيةةة, ممةةا دفةةع العلمةةاء الةةى البحةةث عةةن طةةرق إلزالةةة مركبةةات الفسةةفور مةةن الميةةاه العادمةةة

يصل الى الجوية كاألمطار والرياح دورا مهما في إيصاله لألنهار والبحار, حيث تمتصه النباتات البحرية ومن ثم

انهةا لتشةكل وتترسةب الكميةات التةي تصةل الةى البحةار والمحيطةات فةي قيع.الطيور التي تعتاش علةى هةذه النباتةات

. مصدرا مختزنا من مصادر الفسفور



الكبريتدورة-5
وتبدأ.الحيةائناتالكلحياةالالزمةاألساسيةالعناصرمنيعدلذا.والنباتيةالحيوانيةالعضويةالموادتركيبفيالكبريتيدخل

وخامCaSO4الجبسمعدنمنتتكونالجبس,التيصخورمثلتحتويه,التيالصخورأنواعبعضمنبخروجهدورته

Nativeالحرالكبريت Sulfarذائبةكبريتاتشكلعلىالكبريتوينتقل.الكيميائيةالتجويةعمليةخاللSO4المياهمع

نتهيوي.التربةالىيصلأقلوجزء.والمحيطاتالبحارلمياهمنهاألكبرالجزءيصلحيثالجارية,الجوفيةأوالسطحية

مثلصخور,الىالطويلالزمنمعتتحولرسوبياتشكلعلىترسيبهاالىوالمحيطاتالبحارفيالذائبةبالكبريتاتالمطاف

.الوجههذاعلىالكبريتدورةتغلقوبذلك.واآلنهيدريتالجبسصخور

موادهاتركيبفيالكبريتيدخلحيثذائبة,كبريتاتشكلعلىتمتصهأنللنباتاتفيمكنالتربة,الىيصلالذيالكبريتأما

لسلسلةاخاللالمختلفةبرتبهاالمستهلكاتالىالكبريتهذاينتقلانويمكن.النباتيةالبروتيناتوخاصةالعضوية,

الأوائيا  هوإماالكبريتعلىالمحتويةالعضويةالموادبتحليلالمحلالتتقوموالنباتاتالمستهلكاتموتوبعد.الغذائية

التربةغسيلاللخينتقلأخرى,أونباتافتمتصهلتعودالتربةالىالكبريتعودةالحالتينكلتافيالنتيجةوتكون.هوائيا  

لبحاراالىالنهايةفيتصلبدورهاوهذه.الجوفيةالمياهاوالجاريةالسطحيةالمياهالىخاللهاالراشحةاألمطارمياهواسطة

جيولوجيالالزمخاللالكبريتعلىالمحتويةالرسوبيةالصخورثمومنالرسوبيات,وتكونذلكبعدلتترسبوالمحيطات

.الطويل

يصلانيمكنإذ.الفوسفوردورةفيمثلهتجدالللكبريتغازيطوربتكونالفوسفوردورةعنالكبريتدورةوتمتاز

الهيدروجينوكبريتيدSO2الكبريتأوكسيدثاني:ومنهاالغازات,منأنواععدةشكلعلىالجويالغالفالىالكبريت

H2S.أشكاله,بمحدىالكبريتعلىأصال  المحتوياألحفوريالوقودحرقمنرئيسيبشكلالكبريتأوكسيدثانيغازوينتج

الغازيتفاعلوعادة.الحجريالفحمفيوالموجودةالكبريتعلىالمحتويةالعضويةالمواداوFeS2البايريتمعدنمثل

AcidالحمضيالمطرتكوينفييسهمالذيH2SO4الكبريتيكحامضليكونالماءمعالمذكور Rainعلىيهطلوالذي

منالكبريتأكسدةمنالكبريتأوكسيدثانيغازينتجانيمكنوأيضا  .البيئيةالمشكالتمنالعديدويسبباألرضسطح

ىاليصلالهيدروجين,الذيكبريتيدغازمصدرأما.الكيميائيةالتغذيةذاتيةThiobacillusالكبريتبكتريابفعلمركباته

ملوثاتمندواحالهيدروجينكبريتيدوغاز.الكبريتعلىالمحتويةالعضويةللمركباتالالهوائيالتحللفهوالجوي,الغالف

الىهيدروجينالوكبريتيدالكبريتأوكسيدثانيغازيصلقد,.الفاسدالبضرائحةتشبهكريهةرائحةولهسامغازوهوالجو

.البراكينطريقعنالجويالغالف
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النظم البيئية الطبيعية الرئيسية

Major Types of Ecosystems
العوامل ويسهم تنوعالمائبةان النظم البرية اكثر تنوعاً وتعقيدا من النظم : Terrestrialالنظم البيئية البرية -1

البرية المناخية واشكال سطح األرض والتربة وغيرها من العوامل في تشكيل اعداد كبيرة من النظم البيئية

ويوجد في النظام البيئي البري ثالثة نظم بيئية رئيسية هي

ليس من السهل وضع تعريف دقيق للصحراء او : .Hot Dالصحاري الحارة : Desertsإقليم الصحارى -1

ملم سنوياً وبمعدالت تبخر تفوق التساقط200المناطق القاحلة ولكن تتصف الصحراء بتساقط للمطر يقل عن 

غابات في على الكرة األرضية وتعتمد هذه الالبابسةيغطي إقليم الغابات حوالي ثلث :  Forestsإقليم الغابات-2

متفاوتة من نوعيتها وتوزيعها على المناخ والتربة وتحتاج الغابات على األقل خالل فترة نمو معينة الى كميات

تختلف حسب نوعية الغاباتالمياة



ة عبارة عن مناطق يكون فيها التساقط كافياً لنمو األعشاب وبعض األشجار المتفرق:  Grasslandأقاليم األعشاب-3

اب وتتعرض هذه المناطق للجفاف المنتظم والحرائق مما يحد من نمو األشجار ونفرق بين ثالثة أنواع من مناطق األعش

طويلة وقصيرة باعشابهذه األعشاب سهوالً منبسطة مغطاة :  Savanaالسفانااألعشاب االستوائية أو -1

هذا النوع  يوجد في مناطق واسعة من العالم:  .Temperate Gاعشاب المناطق المعتدلة-2

من مساحة اليابسة% 4تشكل بيئة التندرا حوالي : Tundraاعشاب التندرا -3



وهي عبارة عن مسطحات مائية ضحلة طوال السنة أو خالل :  Wetlandsبيئة المناطق الرطبة-2

ات المائيةفترة زمنية طويلة من السنة تحت مياه الفيضانات العذبة او المالحة وتعيش فيها النبات



وتضمًالبيئاتًالتالية

Limnologicalبيئةًالمياهًالعذبةً-1 Eco.ًمنًالمياهًالعذبةًفيًالعالمً%3ًيوجدًحوالي

وتضمً

األنهار-1

تعيلهاًالىًالبحيراتًوتصنفًالبحيراتًمنًحيثًانتاجيتهاًأيًمقدارًالكائناتًالحيةًالتيًيمكنًان-2

:-






