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Outlineالعريضةالخطوط 

niche))والمركز البيئي  (habitat)مفهوم  المواطن •
(communit)والمجتمع (Territor)والمقاطعة

Habitatمنشأ مفهوم الموطن •

 Nicheو الموضع البيئي Habitatمقارنة بين الموطن •

العوامل البيئية المؤثرة•

تقسيم المواطن البيئية •

 Biodiversityالمواطن والتنوع الحيوي •



(Conscepts)مفاهيم 

اتالمتطلبجميعيوفرالذيقياساتهبجميعالمكانهو:(Habitat)الموطن•

.طبيعيةبصورةالحيالكائنليعيشبأنواعهااألساسية

فيالحيالكائنبهيقومالذيالوظيفيالدورهو:(Niche)البيئيالموضع•

.البيئينظامهفيأومجتمعه

هعنبالدفاعالحيوانيقومالذيالموطنمنالجزءهو:(Territory)المقاطعة•

ختالفالمعهتتنافسأوتتعارضالأخرىأنواعمنأفرادبوجوديهتمالولكن

المأوىأوالغذاءفيمتطلباتها

الموقعبنفستتواجدالتياألنواعمنمجموعة:(Community)المجتمع•

مباشرةغيرأومباشرةبصورةبعضهامعتتأثروالتي



Habitat)) منشأ مفهوم الموطن

م ومعاصريه التي تجرينيلتاريخيا إلى تجارب habitatيعود مفهوم الموطن •

لى الرغم من الجبلية عيوسمايتمنتزةحيوناتفي التكيفيةفيها وصف الزيادة 

.أن األنواع تميل إلى النقصان في مثل هذه البيئات 

.فيزيائيأكدت التجارب الالحقة أن المواطن تتحدد وتتأثر بالتكيف والتحمل ال•

.يلعب التنافس والتفاعالت بين األنواع دور مهم في اتساع المواطن •



البيئيالموضع و مقارنة بين الموطن 

بيئي هو الموطن هو المكان الفيزيائي الذي يعيش فيه الحيوان بينما الموضع ال•
.طريقة عيشة في الموطن وتفاعله مع البيئة

 Nicheالموضع البيئيHabitatالمواطن 



ي العوامل المؤثرة على كل من المواطن والمركز البيئ

للكائن الحي على عدة عناصر ولكن من أهم Habitatيعتمد اختبار الموطن•

:تلك العناصر ما يلي

األساس الوراثيGenetic basic))

الكثافة السكانية(Population density)

الخبراتExperience))

التعلم(Learning)



Nicheةالبيئيأهم العوامل المحددة للتباين في الخلية

المتاحةالطبيعيةالمصادرحجم

المتاحةالطبيعيةالمصادرنوع

المجتمعفياألنواعبينالتداخالت

الحيالمجتمعديناميكية



تقسيم المواطن البيئية 

إالMicrohabitatوMacrohabitatإلىالمواطنتقسيمإلىالبعضذهب•

سبببوذلكأصغرمواقعإلىتقسيمهيمكنالالموطنألنصحيحغيرذلكأن

بعضنأإالاإلشارةضرورةمع.الدقيقةالمواطنبينالتمييزوصعوبةالتداخل

للكائناتولكنHabitatالموطنبهقصدMicrohabitatلفظاستخدممن

.إالليسلحجمهانسبةوالدقيقةاألولية



Aquatic Biomesالبيئات المائية. 1

:المحيطات. 1 Oceansوتقسم إلى ثالث مناطق:

.أو المنطقة الساحليةIntertidal zoneمنطقة ما بين المد والجزر•

Nericمنطقة الجرف القاري• zone .

. Oceanic zoneالمنطقة المحيطية•

Streams and Riversالجداول واألنهار. 2



:والبركالبحيرات–3 (Lakes and Ponds)رأسياالبحيراتتقسيمويمكن

:إلىالشمسيةاألشعةاختراقمقدارعلىاعتمادا

Littoral zoneالمنطقة الساحلية•

Limneticالمنطقة المائية المضاءة• zone

Profumdalالمنطقة القاعية المعتمة•

Estuariesالمصبات•

(Swamps)المستنقعات-4

Aquatic Biomesالبيئات المائية. 1



Terrestrial Biomesبيئات اليابسة    . 2

ى وهي منطقة بيئية خالية من األشجار وتقع في أقصTundra:التندرا–1

.شمال الكرة األرضية في المنطقة القطبية

كرة يغطي إقليم الغابات حوالي ثلث اليابسة على الForests:الغابات–2

:ة ، وهياألرضية وتعتمد هذه الغابات في نوعيتها وتوزيعها على المناخ والترب

(a ال وهي وهي أكثر الغابات بعدا نحو الشم: الغابات الصنوبرية الشمالية

.تجاور منطقة التندرا

(b ية وتوجد في كل من نصفي الكرة األرض: الغابات المتساقطة األوراق

.في خطوط العرض الوسطى من منطقة المناخ المعتدل



Terrestrial Biomesبيئات اليابسة    . 2

:(يتبع)Forestsالغابات–2

(cأمريكاأواسطفيالغاباتهذهتطهر:المطيرةاالستوائيةالغابات

.آسياجنوبيمنوأجزاءاألنديزوشرقوأفريقياالجنوبية

(dالبحرحوضمنطقةاإلقليمهذاويسود:المتوسطيةالغابات

سترالياأوجنوبتشيليووسطكاليفورنياوجنوب،المتوسطاألبيض



Terrestrial Biomesبيئات اليابسة    . 2

الصحاري:Deserts

ملم250منأقلاألمطارسقوطمعدلفيهايكونجافةحياتيةمجتمعاتوهي

،رتفعةمحرارةبدرجاتوكذلك،التهطالتفوقتبخربمعدالتوتمتاز،سنويا

.فصلياأويومياسواءاكبيرحراريوتباين



 Biodiversityالمواطن والتنوع الحيوي 

قلقصدرميكونوقدبيئينظامأيلصحةمهمالمختلفةلألنواعالحيويالتنوع•

.والضعيفةالفريدةالمناطقبعضفيخاص

:الموطنضمنالحيويالتنوعتحفزالتيالعامةاآلليات•

.الحيويالتنوعمنمزيدإلىيؤديالبيولوجيةاألنواعتنوع:بيولوجيةآلية•

بينمحدودبتمايزالحقلمثلاألحاديةالمزرعةتسمح:مثال•

يةاالستوائالغاباتمعمقارنةاعدادهاقلةمعداخلهاالحيةالكائنات

المطيرة

تولدثحياالصطناعيةالمرجانيةالشعاب:(بيولوجيةغير)فيزيائيةآلية•

.البيولوجيةاآللياتفوقالعملطريقعنحيويتنوع

حدةواشجرةنوعداخلالماديةللمساحةالمغردةالطيورتقسيم:مثال•



هيذلكمنأهمأنإالاألنواعوغزوالتلوثهيالحيويالتنوعفقدانأسبابمن•

.الموطنعلىأوفيتحدثالتيالتغيرات

.الموطنفقداننتيجةحدثتاالنقراضمن75%•

:الحيويالتنوععلىتؤثرالتيالموطنفيالتغيراتأهم•

Habitatالموطنتدمير• destruction

،التلوث،،الحروبالمدن،توسعاالحفوريالوقودزراعة،التنقيب•

العمرانيالزحف

Habitatالموطنتجزئة• fragmentation

المباني،الطرقات•

Habitatالموطنانحالل• degradation:اةللحيمناسبغيرلكنهسليميظلقد

المياهلمثالموارد،وتقلصالزراعية،والتنميةالغازية،واألنواعالتلوث،•

األخشابوقطعالعمراني،والزحفوالغذاء،



Habitatالموطنتدمير destruction

تجزئة الموطن

Habitat 

fragmentation

Habitat degradationانحالل الموطن 
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