
  

  

  :تقدمي إشكايل

 بالنفايات تلويثها وعن الطبيعة استغالل يف اإلفراط عن النامجة األخطاء لتدارك ومجعيات أفراد البشرية، كل اهتمام البيئة تعد

 آليات فهم من بد فال تاما، وعيا املخاطر ذه الوعي يكون ولكي النهائي، وباالندثار بالتدهور مهددة الطبيعة أصبحت حيث ،والفضالت

  .وتوازناا ووظيفتها وعناصرها البيئية املنظومة

 ؟البيئية املنظومة ومكونات هو مفهوم فما 

 ؟البيئية املنظومة توازن أسس هي وما 

 ايل؟وتوزيعها اوتفاعالا  البيئية املنظومات أنواع هي وما 

I  - امفهوم املنظومة البيئية ومكونا: 

 :مفهوم املنظومة البيئية -  1

 وغري ،)اإلحيائية العشرية( احلية الطبيعة عناصر بني ومستمر ومنظم دقيق نظام وفق تتم اليت التفاعالت جمموع هي: املنظومة البيئية

 :أساسيني عنصرين من البيئية املنظومة وتتشكل ،)احمليا(احلية 

 .والضوء واحلرارة والتربة واهلواء املاء ويشمل واحليوانية، النباتية احلية الكائنات فيه تعيش الطبيعي الذي الوسط أو هو البيئة: يااحمل �

 .معينة طبيعية بيئة داخل مترابط بشكل تعيش اليت والنباتية احليوانية الكائنات احلية جمموع هو :اإلحيائية العشرية �

  :البيئية للمنظومة املكونة األساسية العناصر -  2

 :إحيائية الال املكونات اإلحيائية مكونات من البيئية املنظومة تتكون

  :املكونات اإلحيائية - أ 

 :بني فيها معينة، ومنيز طبيعية بيئة داخل مترابط بشكل تعيش اليت واحليوانية النباتية احلية الكائنات جمموع

 .وهي كائنات ذاتية التغذية تزود الكائنات األخرى بالطاقة ،النباتات الربية والبحرية: املنتجات �

 .وهي كائنات غري ذاتية التغذية، وتنقسم إىل ثالث درجات ،ة واإلنساناحليوانات العاشبة واحليوانات الالمح: املستهلكات �

حتول املواد (ت وبقايا النباتات مثل احلشرات والبكتريا والفطريات الكائنات احلية اليت تقتات على اجلثث والفضال: احمللالت �

 ).الركبة إىل مواد بسيطة تستفيد منها الكائنات املنتجة

  :املكونات الال إحيائية - ب 

، ويتكون من املاء واهلواء والتربة واحلرارة والضوء ،هي اإلطار أو الوسط الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات احلية النباتية واحليوانية

  :مضوت

غالف غازي حييط باألرض، ويعترب مصدر الظواهر اجلوية وعنصرا أساسيا للحياة، ويقوم حبماية األرض من األشعة : الغالف اجلوي �

  .فوق البنفسجية، ومن تساقط النيازك والشهب

  .ويتمثل يف الطبقات الباطنية لألرض خاصة القشرة األرضية والغطاء الداخلي: الصخري الغالف �

 .ويعترب مصدرا غذائيا وخزانا للمعادن وملصادر الطاقة%  2,4واملياه العذبة %  97,6ويشمل املياه املاحلة بنسبة : الغالف املائي �

  :البيئية املنظومة داخل القائمة التفاعالت -  3

 والوحيش، املناخ بني مث والضوء، واهلواء واملاء والرطوبة احلرارة وهي واملناخ النباتات مكونات بني وتأثرات تأثريات هناك أن جند

، والتعرية األارو األودية عنها يتمثل اليت والتضاريس املياه مكون الوحيش، وبني عيش بنمط وعالقاا املناخ على احلاصلة التغريات وهي

  .واالستقرار بالتغذية متده تقريبا املكونات هذه كل مع تفاعالت فله اإلنسان أما

 )بأنواعها والتعريف توازنها، وأسس مفهومها،( البيئية لمنظومةا
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II - البيئية املنظومة توازن عوامل: 

  :تدفقات الطاقة -  1

الطاقة الضوئية واملواد املعدنية إلنتاج املادة العضوية، بينما تستعمل الكائنات ) النباتات اخلضراء(تستعمل الكائنات ذاتية التغذية 

اليا املادة العضوية لتمدها بالطاقة الالزمة لنموها وأنشطتها التركيبية وتعويض اخل) إنسان، حيوانات، نباتات ال خيضورية(الغري ذاتية التغذية 

  .امليتة واملواد املستعملة

 :دورة املاء -  1

، ليس )سائل ،خبار، ثلج، جليد(هي وصف حلركة املاء املستمرة على األرض وفوقها ويف داخلها وبأشكاله املختلفة : دورة املاء

ت والبحار فيتصاعد البخار ويتكاثف هناك نقطة انطالق لدورة املاء لكن احمليطات هي أفضل بداية هلا، حيث تقوم الشمس بتبخري ماء احمليطا

يف اجلو ويتحول إىل سحاب يعطي تساقطات معظمها يرتل فوق احمليطات، لكن الكثري منها أيضا يسقط على األرض وتكون مصدرا يغذي 

ها اآلخر خيرج األار والبحريات، كما أن جزءا منها يتسرب إىل باطن األرض ليكون فرشة باطنية يظل بعضها هناك آلالف السنني وبعض

السحاب وتعاد دورة املاء من مرة أخرى إىل السطح على شكل ينابيع، مث تتبخر املياه السطحية عائدة مرة أخرى إىل اجلو لتتكاثف وتكون 

  :مها رئيسيتني بطريقتني املائية الدورة يف اإلنسان ، ويتدخلجديد

 .العذبة املياه حساب على املاحلة املياه وتسرب مستواها واخنفاض اجلوفية املياه نقص إىل يؤدي مما :للمياه الكثيف االستغالل �

  .التربة اجنراف وتزايد األعماق حنو املتسربة املياه تناقص إىل يؤدي مما :النبايت الغطاء إزالة �

  :دورة الكربون -  3

عنصر كيماوي بسيط، مييز املواد العضوية وهو قابل لالحتراق، ويتجسد يف اجلو على شكل غاز ثاين وكسيد الكربون : الكربون

 إلنتاج ا احمليط اهلواء من الكربون أوكسيد ثاين بأخذ والطحالب اخلضراء النباتات تقوم، تبدأ دورة الكربون عندما % 0.02بنسبة 

 موا بعد) واملستهلكات املنتجات،( احلية الكائنات من الكربون أوكسيد ثاين املستهلكات، وينطلق عليها تتغذى اليت العضوية املركبات

 الصخور من الكربون أوكسيد ثاين ينطلق كما اجلوي، الغالف إىل يعود وبالتايل ختلفها، اليت والفضالت اإلفرازات خالل من أو وحتللها

  .اجلوي الغالف إىل والرباكني الدولوميت وصخور الكلسية

III  - جمايا وتوطينها البيئية املنظومة وأنواع مستويات:  

  :املستويات -  1

 ومنظومات العذبة واملياه املاحلة املياه كمنظومات التعقد خمتلفة ومستويات أحجام من البيئية املنظومات من متناهية ال أعداد توجد

  .واحمليطي القاري املستوى على وحجما مساحة بيئية منظومة كل وتغطي، ...واجلبال  السهول

  :البيئية للمنظومات أايل التوطني -  2

  :تصنف املنظومات البيئية إىل ثالث حمتويات كربى

  :منظومات النطاق احلار -أ 

 :جنوبا، وتنقسم إىل ثالث منظومات بيئية فرعية °30و مشاال° 0بني خطي العرض  احلار النطاق منظومات تقع

 .املنظومة االستوائية �

 .املنظومة املدارية �

  .املنظومة الصحراوية �

  :منظومات النطاق املعتدل -ب 

  :جنوبا، وتنقسم إىل ثالث منظومات بيئية فرعية ° 60ومشاال ° 30بني خطي العرض  املعتدل النطاق منظوماتتقع 

 .املنظومة املتوسطية �
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 .املنظومة احمليطية �

 .املنظومة القارية �

  :منظومات النطاق البارد -ج 

  :جنوبا، وتنقسم إىل ثالث منظومات بيئية فرعية ° 90ومشاال  ° 60بني خطي العرض  البارد النطاق منظوماتتقع 

 .منظومة التايكا �

 .منظومة التوندرا �

  .املنظومة اجلبلية �

  :خامتة

 كوارث أو والفياضات كاجلفاف طبيعية كوارث حدوث وبالتايل بالبيئة، املنظومة توازن اختالل إىل لإلنسان السليب التدخل يؤدي

 .احلراري كاالحتباس بيئية
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