
 بعض التوجيهات العامة حول دراسة علم البيئة
 

 مقدمة

كلمة التینیة مركبة من "إیكو" وتعني المسككككككن  L’écologieاألیكولوجیا 

و"لوجیا" وتعني علم، فاالیكولوجیا أو علم المسككككككككن ی بم إسة    ا كككككككة 

والو كككككي ال    Les organismesالعالقات المبواج ة  ین المعبصكككككیات 

المبعصكككككككیات فیما  ین ای ولبح یأل د ف األد اع ی و  عالمو یحیي   ا و ین 

البیئة    ا كككة الكاتنات الحیة في و كككي عیعككك ا فیعملوة علل جر  م بل  

فی ككا   أنواع النبككاتككات والحیوانككات وعلل البحككال عن العالقككات البي تر ي

  ین ا ومع الو ي ال   تعیش فیهی

 ع م بلفة مبعل ة  البیولوجیا ویعببر د ا العلم علما تركیبیا یعبم  علل معا

یات والفیمیاهی فما دي الب نیات المعبم ة في علم  والجیولوجیا والریاضككككككك

 البیئة ؟

 بعض التقنيات الميدانية في علم البيئة

 تقنيات دراسة الوسط الغابوي

 Quadrillageت نیة البر یع 

أنواع النبكاتككات   اخك  محةكة مبجكانسككككككككة من ییكال البنبكع یبم جر  جمیع

 m2 1 المبواج ة  اخ 

 m2 3 ثم m2 2 ثم

ثم یییی إلل غایة ع   الحصككككوى علل أنواع ج ی ة، وتسككككمل د ف المسككككایة 

ال ینامبری ویبم تكرا  د ف العملیة في ع ة مناطأل أخرى من نفس المغةة، 

وترتب نباتج الجرو  المنجرة وتجمع في ج وى لبسككككككك ی  م ا نب ا وتمكن 

 من تح ی  النباتات الممیمة للو يی د ف الب نیة
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 انجاز م اطع أف یة

إل راز البوزیع الفني للنباتات، یبم انجاز م اطع أف یة ومن أج  سلك نبببع 

 ال ةوات البالیة:

 انجاز مظ ر جانبي طبوغرافي للموقع الم  وسی 

 للو ككككككي علل المظ ر الجانبي    ككككككم م بل  أنواع النباتات الممیمة

 الةبوغرافي  وا ةة  موز اصةالییةی

   وضككككع م بلفا اال تككككا ات المبعل ة  البوجیه وطبیعة البر ة والةر

 والو یات علل الم ةعی

 جرد نباتات وحيوانات الوسط الغابوي تظهر تطبقا عمودیا

 طب ات  تیسیة : 4یكوة الو ي الغا و  من 

 5ن أتكككككككجا  ملجننة ویفو  ا تفاع ا الةب ة العكككككككجریة : وتبكوة م 

 أمبا  مث  الفلینی

 الةب ة العجیریة : تبكوة من تجیرات ونباتات قصیرة ال  ی 

 طب ة األععاب : تعبم  علل نباتات سات  ا  لین ونباتات  صلیة ی 

  الحمزیات واال ككككنات : تكثر فی ا النباتات الصككككغیرة مث  الحمزیات

 ج وع االتجا یواال نات والفةریات وق  تعیش فو  

وق   ینع ال  ا كككككككات ك لك وجو  تةبأل عمو   للحیوانات المسكككككككبوطنة 

للغا ة ییال تفصكك   عا الحیوانات طب ات  وة أخرى ت  ككي فی ا معظم 

 فبرات ییات ای

ودك ا یظ ر أة كاتنات الو كككككككي الغا و  ج  مبنوعة، ف   األمر مماث  

  النسبة لكاتنات الو ي الماتي ؟

المككاتیككة من أكثر األو ككككككككاط تنوعككا من ییككال النبككاتككات تعببر األو ككككككككاط 

والحیوانات وسلك الخبالع ال اصككككككیات الفمیاتیة ل  ف األو ككككككاط، ویمكن 

 مالیظة د ا البنوع علل  بی  المثاى في ضایةی
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 انجاز م اطع أف یة

كما دو العكك ة  النسككبة للو ككي ال انوني ننجم  ع  الجر  جانبیة طبوغرافیة 

صككككككةالییة م بل  أنواع النباتات المالیظة  اخ  تسككككككج  علی ا  رموز ا

الحما ی وقكك  یبین المالیظككات والكك  ا ككككككككات أة النبككاتككات تبوزع في دكك ف 

األو كككاط یسكككب أیممة  یولوجیة تح   عوام  الو كككي ویاجیات النباتات 

 والحیواناتی

تبمیم المناطأل البیئیة  المغرب  بنوع  یولوجي دات  یجع  من قةاعات ا 

م مة لل یا    رجات   ا كككككككیة می انیة علمیة، والخبیا   او كككككككاطا  یئیة

 األو اط یبم االعبما  علل مجموعة من الو ات ی

 الوسائل المستعملة للقيام بخرجة دراسية بيئية

 الخبیا  و ي  یئي مالتم تعبم  علل مع ة و ات  من  ین ا :

 ال راتي الةبوغرافیة والجیولوجیةی 

  يصو  جویة توضح مكونات د ا الو 

  معةیات اال ككككبكعككككاع عن  ع  وصككككو  األقما  االصككككةناعیة ویبم

 الحصوى علی ا من المصالح الم بصةی

  عا الم ا  المنجمة خالى ال رجة:

 انجاز المععبة 

   تجمیع الحیوانات یسككككب نوع ا : اما یفظ ا في فو موى والموای

 والبرماتیات( أو تثبیب ا    ا یس والحعرات( أو تحنیة ا والةیو (ی

 تمةخا

 عكك  انجككاز ال رجككات البیئیككة وجمع م بل  المعةیككاتی یبم تجمیع دكك ف 

 األخیرة ال بثما دا قص  البوص  إلل مجموعة من النباتج الم مةی
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