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البيئات املائية
Aquatic Ecosystem

احمد قاسم/ طالب دكتوراه: إعداد

المنصورمنصور إبراهيم/د.أ: إشراف



Outline  اخلطوط العريضة
البيئات الحيوية على الكرة األرضية

النظم البيئية المائيةAquatic Ecosystem 

المقدمة

أنواع البيئات المائية

 بيئة المياه المالحةMarin Aquatic Ecosystem ( البحار

(  والمحيطات 

 بيئة المياه العذبةLimnological Ecosystem البحيرات

(واألنهار والمصبات والمستنقعات

العوامل التي تؤثر في التوزيع الجغرافي لألحياء البحرية
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ضيةالبيئات احليوية على الكرة األر 



توجد على سطح األرض بيئات حيوية مختلفة ومتنوعة.

 تقسم هذه البيئات إلى:

 الغالف المائيHydrosphere 

 الغالف اليابسLithosphere 

 الغالف الجويAtmosphere 
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 Aquatic ecosystemالنظم البيئية املائية



 ة ٪ من سطح كوكب األرض ، وتعد من أكبر النظم البيئي71تغطي المياه حوالي

.على اإلطالق 

حدث بفعل يتم ربط أجزاء المياه مع بعضها البعض من خالل التيارات المائية التي ت

مالح في الرياح ، واختالف كثافة المياه بسبب تفاوت درجات الحرارة ، وتركيز األ

.المياه 

 لسطحية التيارات المائية ا: وتوجد ثالثة أنواع رئيسية من التيارات المائية وهي

.والتيارات المائية الوسطية والتيارات المائية العميقة 
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مقدمة



مللنظااألساسيانالمحددانالعامالنهماالشمسيةواألشعةالمذاباألوكسجين

.المائيالبيئي

خاللمنالمائيالبيئيالنظامإلىاألوكسجينيدخل:

والهواءالماءبينالتفاعلسطح

والطحالبالخضراءالمائيةللنباتاتالضوئيالتمثيلعمليات

الماءفيالذائبةاألوكسجينكميةمعدلفيالحرارةدرجــاتمعـدالتوتؤثر.

وفصليا  يوميا  المياهحرارةدرجةمعدل.

م30عمقحدودفيالنباتيةللحـياةالمحـددةالعوامـلاحدالشمسيةاألشـعة.
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أنواع البيئات املائية



 من سطح األرض وتعد من أقدم وأضخم النظم البيئية70تغطي محيطات العالم ٪

.على األرض 

ي تحافظ على الموازنة الحرارية العالية من خالل تخزين هائل لكل من غاز ثان

.أكسيد الكربون واألوكسجين

ير من مصادر ضخمة للعديد من الموارد مثل البترول والغاز الطبيعي والرمال وكث

.الخامات المهمة لإلنسان

ناحية الوفرة تحتوي المحيطات على تشكيلة هائلة من الكائنات الحية التي تتأثر من

ة المد الضوء ، المواد المغذية ، درجة الحرارة ، حرك: والتوزيع بالعوامل المختلفة 

.والجزر ، التيارات المائية
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Marin aquatic ecosystemبيئة المياه المالحة : أوال 

Oceansالمحيطات 



10

تقسيم المحيط مناطق



غالبا  ذات تشكل المسطحات المائية العذبة قسما  بسيطا  من الغالف المائي وتكون

ابسة ، لذا يكون ارتباطها وثيقا  مع المساحات الكبيرة من الي( ٪3)مساحات قليلة

.التي تحيط بها

بالرغم من وتعد المسطحات المائية العذبة إلى حد ما نظم بيئية تابعة للنظم البرية

.وجود حدود واضحة لها

أهم أنواعها البحيرات واألنهار والمصبات والمستنقعات.
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Limnologicalبيئة المياه العذبة : ثانيا ecosystem



Lakesالبحيرات 

الىالمعتدلةالعروضأقاليمفيمترا  15عنعمقهايزيدالتيالبحيراتتتمايز

سفلىمائيةوطبقةEpilimnionالتهويةجيدةالدافئةالطبقةتسمىعلياطبقة

.Hypolimnionالباردةالمائيةبالطبقةتدعى

خاللمنباألوكسجينالدافئةالعلياالطبقةتزود:

والهواءالماءبينالتقابلسطح

الضوئيةالمنتجاتبهاتقومالتيالضوئيالتمثيلعملية.

الحيةالكائناتتنفسبسببيتناقصالسفلىالباردةالطبقةفيالذائباألوكسجين

.العضويةالموادوتحللالمائية

والربيعيالخريفياالنقالبعملياتدورFall and Spring turnoverفي:

السفلىالمائيةالطبقةفيالمذاباألوكسجينتعويض

النباتيةالمغذياتانتقال(Plant Nutrients)السطحباتجـاهالبحـيرةقـاعمن
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 turnoverطبقات البحيرات واالنقالب 



 وتصنف البحيرات من حيث إنتاجيتها إلى:

 بحـيرات ذات إنتاجيـة قليلةOligotrophic lakes

 بحيرات ذات إنتاجية متوسطةMesotrophic Lakes

 بحيرات ذات إنتاجية عاليةEutrophic Lakes

 بحيرة هرمةSenescent Lakes

تي تجلب تتحول البحيرات تدريجيا إلى بحيرات منتجة بسبب الرواسب ال

.معها المغذيات النباتية 

تحول إلى تتحول البحيرات تدريجيا إلى منطقة مائية ضحلة أو بمعنى آخر ت

.مستنقع نتيجة زحف النباتات المائية الجذرية 
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أنواع البحيرات
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rmb environmental laboratories inc. 

أنواع البحيرات 



(  Rivers)األنهار 

ياه النهار األنهار أقل عمقا  من البحيرات وتياراتها أكثر اضطراما  ، ولهذا تنكشف م

ون بمعدالت أكبر للهواء ، كما أن معدالت األوكسجين الذائب في مياه األنهار تك

.متجانسة نسبيا  على طول النهر وأعماقه المختلفة

ن جزء من العوامل المحددة األساسية في البيئة النهرية اختالف سرعة تيار الماء م

:آلخر من النهر  

 يئية انخفاض االنتاجية الب–تكيفات عالية –المنابع                            بيئات متطرفة

 ية ازدياد االنتاجية البيئ–تكيفات منخفضة –المجرى األسفل                 بيئات غنية

لبا على توفر انخفاض نسبة الطحالب والنباتات الجذرية في البيئة النهرية يؤثر س

.المصادر الغذائية مقارنة مع المستهلكات

لوثها التطور الصناعي والتخلص من النفايات ودورها في تدهور نوعية المياه وت

.والتغيرات في التجمعات الحياتية في بعض األنهار وإحاللها بأنواع أخرى
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 Estuariesالمصبات 

ـدث له أجساما  مائية يختلط فيها الماء العذب القادم من اليابسة مع ماء البحر ويح

.تخفيفا  في نسـبة الملوحة

لتغيرات التي تتصف الكائنات الحية التي تعيش في المصبات بقدرتها على تحمل ا

.يهاومعدل تركيز الرواسب العالقة فملوحتهاتطرأ على درجة حرارة المياه ودرجة 

سل المواد ذو إنتاجية عـالية نتيجة ارتفاع مستويات المواد الغذائية فيها بسبب غ

.العضوية والمواد الكيميائية الزراعية من األراضي المجاورة إلى المصب
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نباتاتهاابرز:

(المضاءةالمنطقةفيدقيقةطحالبعنعبارة)الطافيةالنباتـات

(ربالقعملتصقةجذورذاتمغمورةأعشابشكلعلىتكون)الوعائيةالنباتات

موادأيأونباتاتوسيقانبأوراقمتعلقةدقيقةطحالبعنعــبارة)المعلقةالنباتـات

(أخرىعالقة

حيواناتهاابرز:

الحلقيةوالديدانوالمحاراتالسرطاناتمنقاعيةحيوانية:القاعفي

واألسماكالبحرقناديل:األوسطالماءفي

المصباتفيكاثروتتتتناسللكنهاحياتهافترةطيلةالبحريةللحياةتميلالتياألسماك

العذبةالمياهأو

الغذاءعلىللحصولموسميبشكلوالدلفينالقرشأسماك
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وتتكون المستنقعات نتيجة إلحدى العوامل التالية:

 تجمع األمطار الكثيفة على سطح األرض

فية تدفق المياه إلى سطح التربة وخصوصا  في المناطق القريبة من المياه الجو.

 الترسبات العضوية وغير العضوية في البرك والبحيرات.

إنتاجية المستنقعات عـالية والسبب:

 توفر المـواد العضوية بنسبة عالية.

 التهوية العـالية للجذور حيث أن جذورها ليست عميقة في التربة.

لمناطقافيالموجودةالمستنقعاتفيتعيشالتيالزراعيةالنباتاتأشهرومن

.لعالماشعوبمنلكثيرأساسيةغذائيةمادةيشكلالذي،األرزوالحارةالمعتدلة

الورقتصنيعفيمهما  دورا  المستنقعاتنباتاتتلعب.
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Swampsالمستنقعات 
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العوامل اليت تؤثر يف التوزيع اجلغرايف 
لألحياء البحرية



ـ التيارات البحرية1

 األسباب الرئيسية لحركة المياه في البحار والمحيطات ترجع إلى:

 التسخين غير المتساوي.

ح الماء الرياح وهي نتجت بحد ذاتها من التسخين غير المتساوي التي تعمل على سط.

لتيارات البحرية احتواء المحيطات كتل اليابسة وبسبب تدخل كتل اليابسة فال تستطيع ا

.تجري لمسافة طويلة وحول العالم فيما عدا المنطقة القطبية الجنوبية 

 ي النظام الذ: هناك نظامين أساسيين يجب أن يُركبان ، أحدهما فوق اآلخر وهما

لمياه عند ينتج مباشرة من خالل تسخين غير متساٍو في الوقت الذي تسخن فيه ا

.خطوط العرض القريبة من خط االستواء 
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الضوء-2

س عندما تأخذ المنطقة االستوائية أكثر كمية للضوء من غيرها بسبب تعامد الشم

مية لذلك تكتسب هذه المنطقة أكثر ك. شماال  وجنوبا  23تتحرك ظاهريا  إلى خط 

من الضوء وهو يخترق أكثر األعماق ضمن حدود هذه المنطقة وذلك أصبحت 

.المنطقة ذات تركز أحيائي عالي 
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عرض، تتأثر درجة الحرارة في الماء باختالف األعماق والموقع بالنسبة لدوائر ال

ء فالدفء وهذا التباين يؤثر في التوزيع لألحياء كما انه يؤثر على تكاثر األحيا

.  ينشط هذه العملية فيزداد النمو في المناطق الحارة 

مياه يؤثر التغيرات الفصلية على مدار السنة بسبب اختالف درجات الحرارة في ال

:على توزيع األحياء وتكاثرها

 فصل الربيع في المناطق المعتدلة:
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درجة الحرارة -3

الحيوانيالبالنكتون

النباتي األحياءوالبالنكتونالدياتومات النباتات البحرية الدفء

ألحياءا اإلنتاجية والتنوع 



المدخل إلى العلوم البيئية ، دار الشروق ، عمان ، األردن ( . م 2000) الفرحان ، يحي / ، سامح غرايبه.

علم البيئة ، دار الشـروق ، عمان ، األردن( . م 1996) أبو ديه ، محمـد / ، عليـاء حـاتوغ.

دار ( النبات والحيوان ) جغرافية الغالف الحيوي ( . م 1998) الصالحي ، سعدية / ، عيد العباس الغريري ،

.صفاء ، عمان ، األردن

 هورية أساسيات علم البيئة وتطبيقاتها ، جامعة حلب ، كلية الزراعة ، حلب ، الج( . م 1988) نحال ، إبراهيم

.العربية السورية

 علم البيئة العام والتنوع البيولوجي ، دار الفكر العربي( . هـ 1420) الشاذلي ، محمد / المرسي ، علي ،

.القاهرة ، جمهورية مصر العربية 

 ة علم البيئة ، جامعة الملك سعود ، عماد شؤون المكتبات ، الرياض ، المملك( . م 1991) أبو الفتح ، حسين

.العربية السعودية 

 الجغرافيا الحيوية ، دار صفاء ، عمان األردن( . م 1999) ، حسين سمورأبو. 

 الجغرافيا الحياتية ، دار الفكر ، عمان ، األردن ( . م 2000) الشلش ، علي / الخفاف علي.
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المراجــــــــع



Thank you


