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حول دراسة علم البيئة

 بعض التوجيهات العامة حول دراسة علم البيئة



مقدمة

األیكولوجیا L’écologie كلمة التینیة مركبة من "إیكو" وتعني المسكن و"لوجیا" وتعني علم، فاالیكولوجیا أو علم المسكن یهتم إذن

بدراسة العالقات المتواجدة بین المعتصیات Les organismes والوسط الذي یحیط بها وبین المتعصیات فیما بینها. ولتحقیق هذه

األهداف یقوم عالمو البیئة بدراسة الكائنات الحیة في وسط عیشها فیعملون على جرد مختلف أنواع النباتات والحیوانات وعلى

البحث عن العالقات التي تربط  فیها بینها ومع الوسط الذي تعیش فیه.

ویعتبر هذا العلم علما تركیبیا یعتمد على معارف مختلفة متعلقة بالبیولوجیا والجیولوجیا والریاضیات والفيزیاء. فما هي التقنیات

المعتمدة في علم البیئة ؟

بعض التقنیات المیدانیة في علم البیئة

تقنیات دراسة الوسط الغابوي

Quadrillage تقنیة التربیع

داخل محطة متجانسة من حیث التنبت یتم جرد جمیع أنواع النباتات المتواجدة داخل m2 1 ثم m2 2 ثم m2 3 ثم .... إلى غایة

عدم الحصول على أنواع جدیدة، وتسمى هذه المساحة الدینامتر. ویتم تكرار هذه العملیة في عدة مناطق أخرى من نفس المغطة،

وترتب نتائج الجرود المنجرة وتجمع في جدول لتسهیل مقارنتها وتمكن هذه التقنیة من تحدید النباتات الممیزة للوسط.

انجاز مقاطع أفقیة

إلبراز التوزیع الفني للنباتات، یتم انجاز مقاطع أفقیة ومن أجل ذلك نتتبع الخطوات التالیة:

انجاز مظهر جانبي طبوغرافي للموقع المدروس.

رسم مختلف أنواع النباتات الممیزة للوسط على المظهر الجانبي الطبوغرافي بواسطة رموز اصطالحیة.

وضع مختلفا االرشادات المتعلقة بالتوجیه وطبیعة التربة والطرق والودیات على المقطع.

جرد نباتات وحیوانات الوسط الغابوي تظهر تطبقا عمودیا

یكون الوسط الغابوي من 4 طبقات رئیسیة :

الطبقة الشجریة : وتتكون من أشجار ملجننة ویفوق ارتفاعها 5 أمتار مثل الفلین.

الطبقة الشجیریة : تتكون من شجیرات ونباتات قصیرة القد.

طبقة األعشاب : تشتمل على نباتات ذات ساق لین ونباتات بصلیة .

الحززیات واالسنات : تكثر فیها النباتات الصغیرة مثل الحززیات واالسنات والفطریات وقد تعیش فوق جدوع االشجار.

وقد بینت الدراسات كذلك وجود تطبق عمودي للحیوانات المستوطنة للغابة حیث تفصل بعض الحیوانات طبقات دون أخرى تقضي

فیها معظم فترات حیاتها.

وهكذا یظهر أن كائنات الوسط الغابوي جد متنوعة، فهل األمر مماثل بالنسبة لكائنات الوسط المائي ؟

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/alom-alhiaa-oalardh-aljtha-almshtrk-alom
https://www.alloschool.com/course/alom-alhiaa-oalardh-aljtha-almshtrk-alom#section-44
https://www.alloschool.com/element/223


تعتبر األوساط المائیة من أكثر األوساط تنوعا من حیث النباتات والحیوانات وذلك الختالف الخاصیات الفزیائیة لهذه األوساط،

ویمكن مالحظة هذا التنوع على سبیل المثال في ضایة.

انجاز مقاطع أفقیة

كما هو الشأن بالنسبة للوسط القانوني ننجز بعد الجرد جانبیة طبوغرافیة تسجل علیها برموز اصطالحیة مختلف أنواع النباتات

المالحظة داخل الحزام. وقد یبین المالحظات والدراسات أن النباتات تتوزع في هذه األوساط حسب أحزمة بیولوجیة تحدد عوامل

الوسط وحاجیات النباتات والحیوانات.

تتمیز المناطق البیئیة بالمغرب بتنوع بیولوجي هائل یجعل من قطاعاتها اوساطا بیئیة مهمة للقیام بخرجات دراسیة میدانیة علمیة،

والختیار األوساط یتم االعتماد على مجموعة من الوسائل.

الوسائل المستعملة للقیام بخرجة دراسیة بیئیة

الختیار وسط بیئي مالئم تعتمد على معدة وسائل من بینها :

الخرائط الطبوغرافیة والجیولوجیة.

صور جویة توضح مكونات هذا الوسط

معطیات االستكشاف عن بعد وصور األقمار االصطناعیة ویتم الحصول علیها من المصالح المختصة.

بعض المهام المنجزة خالل الخرجة:

انجاز المعشبة

تجمیع الحیوانات حسب نوعها : اما حفظها في فورمول (الزواحف والبرمائیات) أو تثبیتها بدبابیس (الحشرات) أو تحنیطها

(الطیور).

خاتمة

بعد انجاز الخرجات البیئیة وجمع مختلف المعطیات. یتم تجمیع هذه األخیرة الستثمارها قصد التوصل إلى مجموعة من النتائج

المهمة.


