
 1                    األستاذ یوسف األندلسي                بعض التقنیات المیدانیة في علم البیئة                                                             

 :1التمرین  
 

عند قیامھم بإحصاء نباتات الطبقات الشجریة والشجیریة والعشبیة المتواجدة بإحدى الغابات المطیرة قام باحثون في مرحلة أولى بتحدید المساحة 
  الخطوات المتبعة لتحدید المساحة الدنیا الالزمة للجرد:أسفلھالنموذجیة للجرد بواسطة تقنیة التربیع، ویبین الجدول 

 
 .أنجز منحنى تطور عدد األنواع بداللة مسـاحة الجرد )1
 ما ھي المساحة الدنیا الالزمة لجرد الوسط السابق؟ )2
 عـلل جوابك. )3
 
 

: 2 التمرین 
 

 من أجل القیام بدراسة إحصائیة میدانیة لمنطقة غابویة 
 قام مجموعة من التالمیذ بخرجة دراسیة أجروا خاللھا 

 سبع جردات بالنسبة للطبقتین النباتیتین العلویتین 
 الشجریة والشجیریة. وجمعوھما في جدول ذي مدخلین

 الجدول أمامھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 3 التمرین 
 

. m0.5 2 نتائج دراسة إحصائیة للفونة المائیة بنھر قرب مصب قناة لتصریف المیاه العادمة، تساوي مساحة الجرد الواحد أسفلھیلخص الجدول 
 
 

احسب  بالنسبة لكل نوع: الكثافة – الكثافة النسبیة – التردد.   )1
 حدد معامل تردد أنواع الفونة التي تم جردھا اعتمادا على  )2

  1معطیات الجدول. (یستحسن أن یكون الجواب على السؤال 
 على شكل جدول واحد)  2و

 أنجز منحنى ومدراج التردد الخاصین بالجدول. ماذا تستنتج؟ )3
 المحیا - العشیرة اإلحیائیة –  عرف المصطلحات التالیة: )4

الحمیلة البیئیة. 
أعط أمثلة لبعض الحمیالت البیئیة.  )5
 كل حمیلة بیئیة؟ (أي التي تمیزھا عن بعضھا البعض وتسمح بمعرفة من أین تبدأ الحمیلة وأین تنتھي). تحددالعناصر التي ما ھي  )6

 
 

 
: 4التمرین 

 
 (من جزر أرخبیل اندونیسیا) إلى تدمیر شبھ تام للجزیرة التي لم یبقى منھا إال قمة صغیرة مغطاة Krakatoaأدى انفجار بركاني في جزیرة 

 وأدى ھذا االنفجار إلى موت جمیع الكائنات الحیة التي تعیش في الجزیرة باستثناء تلك m 60 و m30 بالرماد البركاني الذي یبلغ سمكھ بین 
التي استفادت من حمایة شقوق الصخور التي كانت توجد بھا (النمل, البكتیریات، الفطریات،  حبوب اللقاح، جذور النباتات... ). 

 11 سنوات تم إحصاء 3 أشھر على االنفجار لوحظ مؤشر على استئناف الحیاة على الجزیرة وذلك بوجود عنكبوت وحید. وبعد 9بعد مرور 
 سنوات على االنفجار غطى العشب سطح الجزیرة ونمت بعض األشجار 10 نوعا من النباتات الزھریة. وبعد مرور 15نوعا من السرخس و

 نوع من 16 نوع من الحشرات، 200 نوعا من الحیوانات منھا 263 سنة على االنفجار تم إحصاء 25كالجوز وقصب السكر. وبعد مرور 
 47 سنة على االنفجار أصبحت الجزیرة مغطاة بغابة كثیفة أحصي فیھا 50 أنواع من الحلزون. وبعد مرور 4الطیور ونوعان من الزواحف و

 من الكائنات الحیة التي تعیش فیھا. 1100نوع من الفقریات من بین 
 

ما ھي العوامل التي سھلت ظھور الحیاة من جدید على الجزیرة؟  )1

 m0.5 1 2 4 8 16 24 32 40 50 2 ـمساحة الجرد ب

 13 13 13 13 11 11 8 7 6 4عدد األنواع المحصاة 
 

 أنواع الطبقة الشجیریة أنواع الطبقة الشجریة 
A B C D E F G H I J 

 الجردات 

α 8   9 6  8    
β 12 2 2 2 3     2 
γ 22  1 2 9   25  4 
δ 5 2  2 2  3  1  
µ 17   60 24  3  1  
 θ 11  9 44 1 1 35  3  
φ 22 11 6  8 6  17  10 
           الجردات المحتویة على النوع

           F %التردد 
           IFمعامل التردد 

          مجموع أفراد النوع  
   مجموع األفراد

           نسبة تواجد النوع 
           معامل الوفرة السیادة

 

أتمم الجدول.  )1
 أذكر النباتات ،اعتمادا على الجدول )2

الممیزة لھذا الوسط. 
أنجز مدراج ومنحنى التردد باعتبار  )3

مجموع نباتات الطبقتین. 
ماذا تستنتج من تحلیل ھذا المبیان؟  )4

 

الجرود        
  R2R  3R  4R  5R  6R 1  األنواع 

 4- - - -  5یرقة ابنة العید 
 1- - - -  7یرقة ذباب شعري األجنحة 

 1 3 5 10 14- یرقة ذباب الزھور 
-  2 4 10 8- یرقة مجنحات األیدي 

- -  4 1- - علقات 
 1 2 12 7- - حلزونة 
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كیف وصلت أنواع الحیوانات إلى الجزیرة؟  )2
أوضح كیف ظھرت النباتات في الجزیرة؟  )3
 سنة كافیة كي تتكون من جدید حمیلة بیئیة مدمرة في كل األوساط؟ 50ھل  )4
ماذا نسمي المرحلة النھائیة من مراحل ظھور حمیلة بیئیة في وسط ما؟ (مثال في المثال أعاله: إعادة تكون الغابة األصلیة).  )5
ما الذي یمیز ھذه المرحلة؟  )6
ماذا یمكنك استنتاجھ فیما یخص تكون الحمیالت البیئیة؟  )7
اذكر بعض األشیاء األخرى التي تؤدي إلى تخریب األوساط الطبیعیة.  )8
 أنجز خطاطة للمراحل الضروریة لظھور حمیلة بیئیة في وسط ما.  )9
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: 1حل التمرین   
 

 منحنى تطور عدد األنواع بداللة مسـاحة الجـرد. )1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2m8 المساحة الدنیا الالزمة لجرد الوسط السابق ھي )2
 

التعلیل :یبقى عدد األنواع ثابتا رغم ازدیاد المسافة عند بلوغ ھذا العدد.  )3
 
 
 
: 2حل التمرین   
 

 إتمام الجدول )1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  .5 ورقم 4 والشجیرة رقم 1 أنواع ممیز للوسط الذي تعیش فیھ وھي في ھذا الوسط شجرة رقم V وIVتعتبر النباتات ذات معامل التردد  )2
 

  إحصاء الترددات:جدول )3
 

 
 مدراج ومنحنى التردد: 

0

10

 
نوا

األ
دد 

ع

 

ج التردد و منحنى التردد

 
نالحظ أن منحنى التردد عدید المنوال وھذا یدل على أن ھذه الجردات أنجزت على مجموعات نباتیة غیر متجانسة.  )4

 

 

 أنواع الطبقة الشجیریة أنواع الطبقة الشجریة 
A B C D E F G H I J 

مجموع 
الجرود 
 المنجزة

α 8   9 6  8    
β 12 2 2 2 3     2 
γ 22  1 2 9   25  4 
δ 5 2  2 2  3  1  
µ 17   60 24  3  1  
θ 11  9 44 1 1 35  3  
φ 22 11 6  8 6  17  10 
الجردات المحتویة 

 3 3 2 4 2 7 6 4 3 7 على النوع

 %التردد 
Fréquence 100 42 57.1 85.7 100 28.5 57.1 28.5 42.8 42.8 

 Indiceمعامل التردد 
de Fréquence V III III V V II III II III III 

 16 5 42 49 7 53 119 18 15 97مجموع أفراد النوع 
 291 130 مجموع األفراد

 5.4 1.7 14.4 16.8 2.4 18.2 40.8 13.8 11.5 74.6 نسبة تواجد النوع
 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 معامل الوفرة السیادة

 
 

V IV III II I معامل التردد 
 عدد األنواع 0 2 5 0 3
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: 3حل التمرین   
 

):  2و  )1
الخصائص   

معامل  التردد الكثافة النسبیة الكثافة  األنواع          
 التردد

 II 33.32 8.91 3 یرقة ابنة العید
 II 33.32 7.92 2.67 یرقة ذباب شعري األجنحة

  V 83.3 32.67 11 یرقة ذباب الزھور
 I V 66.64 23.76 8 یرقة مجنحات األیدي
 II 33.32 4.95 1.67 علقــــــــــــــــــات
 I V 66.64 21.78 7.33 حلـــــــــــــــزونة

 
 إنجاز منحنى التردد: )3

 
:  جدول إحصاء الترددات- 

V IV III II I معامل التردد 
 عدد األنواع 0 3 0 2 1

  منحنى التردد: -
 

 مدراج التردد:-  

 
 

(تنتمي إلى عدة أوساط).  منحنى التردد عدید المنوال ھذا یعني أن الكائنات التي شملھا الجرد ال تنتمي إلى وسط واحد فقط
 

التعاریف:  )4
المحیا = المسكن: عناصر معدنیة أو عضویة غیر حیة تعیش بھا العشیرة اإلحیائیة ( الماء – حرارة – رطوبة – أمالح معدنیة -  •

ضوء – الھواء - الصخور – التربة ...). 
العشیرة اإلحیائیة: مجموع الكائنات الحیة التي تعیش في وسط معین وترتبط ببعضھا البعض.  •

  المحیا+ العشیرة اإلحیائیة =الحمیلة البیئیة  تتكون الحمیلة البیئیة من عشیرة إحیائیة تعمر محیا معین (المحیا = المسكن)، إذن:
 

أمثلة لبعض الحمیالت البیئیة:غابة، بحیرة، شاطئ ...  )5
- نھر – غابة – مغارة – جدع شجرة ...الخ).  بحیرة یختلف حجم الحمیلة البیئیة حسب طبیعة األوساط: (محیط –

 
لتحدید كل حمیلة بیئیة یجب تحدید العناصر التالیة:  )6
  :العناصر التي تكونھا

 المسكن.      
  .الفونة: مجموع حیوانات العشیرة اإلحیائیة
  .الفلورة: مجموع نباتات العشیرة اإلحیائیة
 .بنیتھا أي توزیع مختلف العناصر داخلھا 
 .حجمھا أي حدوده 
.التفاعالت المختلفة بین عناصرھا  
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 :4حل التمرین   
 

من بین العوامل التي سھلت ظھور الحیاة من جدید على الجزیرة:  )1
التربة البركانیة التي تكونت من الرماد البركاني الغني باألمالح المعدنیة.  -
 المناخ االستوائي المطیر ألرخبیل إندونیسیا. -
 وجود بعض الكائنات الحیة التي تخصب التربة بالعناصر العضویة الضروریة: -

- البكتیریات  التي تستعمل اآلزوت الجوي وبموتھا یضاف ھذا العنصر إلى التربة.  •
 - الطیور البحریة والفقمات التي تغني التربة بروثھا (الكوانو). •
 - الدیدان والبكتیریات  التي تمھد لظھور النباتات. •
 - بعد النباتات واألعشاب یظھر في الجزیرة مختلف أنواع المستھلكین (الحیوانات). •

 
وصلت أنواع الحیوانات إلى الجزیرة:  )2

الحیوانات الصغیرة كالحشرات والال فقریات تصل عبر الریاح أو بواسطة الطیران أو فوق سطح المیاه التي تجرفھا التیارات سباحة أو فوق 
جذوع األشجار، أما الطیور فتصل الجزیرة تحلیقا، أما الثدییات والزواحف والبرمائیات تصل الجزیرة سباحة أو تجرفھا المیاه فوق جذوع 

األشجار. 
 

وصلت أنواع النباتات إلى الجزیرة بواسطة التیارات المائیة أو حملتھا الریاح واألعاصیر االستوائیة على شكل حبوب لقاح وأبواغ  )3
 وبذور أو حملت في ریش الطیور وبرازھا على شكل بذور.

 
 سنة غیر كافیة كي تتكون من جدید حمیلة بیئیة مدمرة في كل األوساط فذلك یعتمد على عدة عوامل كنوع المناخ والتربة وقرب 50 )4

 حمیالت أخرى ... فھذا المثال حالة استثنائیة.
 

 .Climaxتسمى المرحلة النھائیة من مراحل ظھور حمیلة بیئیة في وسط ما بالذروة  )5
 

 وجود توازن بین أفراد العشیرة اإلحیائیة والحمیلة البیئیة أي ما یسمى بالتوازن الطبیعي Climaxالذي یمیز المرحلة النھائیة الذروة  )6
(أي ھناك توازن في حجم المواد العضویة والمواد المعدنیة التي تتبادل داخل الوسط  وكل العالقات التي تربط بین أفراد الوسط فیما 

 بینھم وبین الوسط وفیما یخص العالقات الضمنوعیة والبینوعیة) (تفاء ذاتي).
 

تتكون الحمیالت البیئیة خالل مدة زمنیة طویلة تحت تأثیر العالقات الضمنوعیة والبینوعیة،  وفعل العوامل اإلحیائیة والال إحیائیة  )7
 وتطور الحمیالت بعد نشأتھا نحو توازن دینامي (الذروة) بین التربة والتنبت والمناخ والحیوانات.

 
بعض األشیاء التي تؤدي إلى تخریب الحمیالت البیئیة:  )8

– التصحر- تخریب السالسل الغذائیة.  الحرائق- التلوث-النشاط البشري – البراكین
 

 خطاطة المراحل الضروریة لظھور حمیلة بیئیة في وسط ما  )9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطاطة المراحل الضروریة ل حمیلة بیئیة في وسط ما 

 تربة مجردة

تعمیر أولي 
 (بكتیریات، حزازیات، أشنات، طحالب

 تعمیر عشبي

 تعمیر شجیري

الغابة 
) Climax(الذروة 

كارثة  تطور تصاعدي تطور تراجعي
 معینة


