
ت اجملتمعا, األقاليم النباتية
احليوانية األرضية 



النباتاتجمموعةتكون•
عرفيمامنطقةيفواحليوانات

اجملتمعاتوهذهباجملتمع
.فةخمتلبيئاتيفتسكن

يفاملعروفةالظواهرومن•
اموغريهااحليوانيةاجملتمعات

البيئيبالتعاقبيعرف
Ecological Succession

حتدثاليتالتغرياتتلكومعناه
اريختيفاألخرىاثرالواحدة
ورطإىلتصلحتىاجلماعة

 .االستقرار

 



لفيضانيجةنتاملاءمنبركةتكونتلوفمثال•
أنواعلىعأواًلحتتويقدفإنهااألنهارمننهر

جانيبلىعتنموذلكوبعداألمساكمنمعينة
القاععلىوترتسبكثيفةحشائشالربكة
األوىلألنواعالذلكتبعافتختفيخمتلفةرواسب

حلياتهادةاجلديالبيئةمالءمةلعدماألمساكمن
حولتتأنوقبلأخرىأنواعبعدهاوتظهر

ثمجديدةةثالثأنواعتظهرمستنقعإىلالربكة
تسمحاليثحبالنهايةيفالبيئيةالظروفتصبح

وواضحربكةاليفباحلياةاألمساكمننوعألي
خيتلفئيةالبيالتتابعاتمنعددمثةأنهنا

فيهظهرتاليتاألمساكبنوعاآلخرعنالواحد
باجلماعةصليالتابعسلسلةيفاألخريوالطور

Climaxاألوجإىل Communityالعادةويف
علىنموالطوريفاملتماثلةالرباكحتتوي

يفتشابهةاملالبحرياتوكذلكمتماثلةحيوانات
منمتشابهةأنواعًاحتويوالعمقاحلجم

.احليوانات

 



التعاقبظاهرةمالحظةأيضًاوميكن•
منلياًلقوضعنافلواملعمليفالبيئي

ماءهبزجاجيإناءيفاجلافةاحلشائش
حصرالعدادأاثننيأويومبعدتظهرفإنه

منريظهذلكوبعدالبكرتيامنهلا
ألنواعافإنالدقيقةاهلدبيةالربوتوزوا
قليلاملاءإىلأضيفإذاإالمتوتالكبرية

األحوالرتستقوعندئذاألخضرالنباتمن
يفوتسريإلناءايفوالنباتللحيوانبالنسبة
.الطبيعيطريقها

كنمتاملستقرةاحليوانيةالتجمعاتإن•
معينةائصخصهلاخمتلفةبيئاتيفعادة
لفةاملختالبيئاتتقسيمأمكنوقد

مناطقإىلاألرضسطحعلىعامبشكل
.حياتية



وتتميزBiomesاحلياتيةاألقاليمهذه•
طابعوهلاومميزةمستقرةحياتيةبأشكال

يعتمدالاحلياتيفاجملتمع.واحدمناخي
ملوجودةاوالنباتاحليواناتأنواععلىأساسًا

شكالأعلىيعتمداألساسيفولكنمعًا
واليتفقطالنباتاتمنمهمةألنواعاحلياة
الصحراءاًلفمث.املميزمظهرهالنظامتعطي
وجودمعوالرمليالصخريالطابععليهايغلب

عليهاغلبيوالسفانا،قليلةونباتاتأشجار
بعضوجدتولكنواحلشائشالعشيبالطابع

يغلباباتالغمنطقةأما.املتفرقةاألشجار
ارتفاعاهلاليتالكبريةاألشجارطابععليها
رؤوسهاأنوكبعضمعومتقاربةتقريباواحد

بأنهتعريفهنميكاحلياتيفاإلقليم.متقاربة
فيهاتشابهتاليتالبيئيةاألنظمةمنجمموعة

كالأشحيثمناملنتجةاحليةالكائنات
لكائناتافيهاتتشابهلذلكوتبعًاالنمو

طريقةثحيمنوباألخصمانوعًااملستهلكة
 .والسلوكالتغذية



:لتالية وميكن تصنيف األقاليم احلياتية على سطح األرض إىل األقسام ا

:املائيةاألقاليم احلياتية : أوالً 

مياه عذبة1-
بطيئة/سريعة( أنهار وجداول ) متحركة -أ 

املنطقة العميقة/املضيئة املنطقة/ خط الشاطئ( حبريات وبرك ) مياه ساكنة -ب 

مياه حبرية-2
رملية/ صخرية/الشاطئخط -أ 

الرف القاري-ب 

منطقة التيارات الصاعدة-جـ 

الشعاب املرجانية-د 

(عرض البحر ) املنطقة الساحبة -هـ 

امللوحةمياه قليلة . 3
ساحليةمستنقعات -أ

مستنقعات قارية-ب



القاريةاألقاليم احلياتية : ثانيًا 
الصحارى-1

التندرا-2
 ألبية–ب قطبية–أ 

براري-3
 جافة–ب رطبة–أ 

السفانا-4
غابات صنوبرية معتدلة-5
غابات متساقطة األوراق معتدلة-6
غابات استوائية-7
مومسية-بممطرة–أ 

 



األقاليم النباتية
ينمو دون بأنه الذي يعي الطبويعرف النبات  , النبات هو املكون األساس يف احلياة•

وتربة وحيث مياه تدخل اإلنسان نتيجة توافر العوامل الطبيعية من حرارة وضوء و
 :  ما توفر النبات توفرت احلياة للكائنات احلية األخرى

 :  ىلاملناخ إقارات العامل تبعا لتنوع الطبيعي يف النبات يتنوع •

الغابات : أوال 
احلشائش : ثانيا 
:الصحارى : ثالثا 





الغابات : أوال 
 :الغابات االستوائية -1

، وداخل االقليم يف األقاليم املدارية املمطرة طوال العامتقع •
ى يتميز  ، والسواحل الشرقية ألفريقيا الذاالستوائي 

 ار الدائمة بارتفاع درجة احلرارة طوال العام وسقوط األمط

 : توزيع الغابات االستوائية بالقارات •

 (ساحل غانا –حوض الكنغو ) افريقيا •

جزيرة  –ملاليو جنوب شبه جزيرة ا–جزر اندونيسيا ) آسيا •
 (  سريالنكا 

 (األمزونحوض ) أمريكا اجلنوبية •

العامل يف توجد أكرب مساحة من الغابات االستوائية يف•
 األمزونحوض 

 : اخلصائص •

 كثيفة ومتشابكة ومتنوعة أشجارها •

 طاط  وأشجار املالربازيلي أنواعها أشحار البندق من •

 قة بها الزواحف والطيور واحليوانات املتسلتكثر •



 :املومسية الغابات املدارية -2

الغزيريفيالصاملطرذواملدارىاالقليميفتقع•
 املرتفعةاحلرارةودرجة

 :بالقاراتاملومسيةالغاباتتوزيع•

–الفلبنيزرج–املاليوجزيرةشبه–اهلند)آسيا•
 (الصينيةاهلند

المش–الربازيلشرق)اجلنوبيةأمريكا•
 (الكارييبالبحرجزر–األرجنتني

 (الشرقياجلنوب–الشرق)أفريقيا•

 :اخلصائص•

الغاباتمنوتشابكاكثافةأقلأشجارها•
 االستوائية

 ندلوالصوالتيكاهلندجوزأشجارأنواعهامن•

حملهالليحمنهاكبريةمساحاتاالنساناقتطع•
واألرزكرالسقصبمثلاملداريةاحملاصيلزراعة

 والشايواملطاط



 :املعتدلة الدافئة الغابات -3

  :غابات البحر املتوسط ( أ

 : توزيع غابات البحر املتوسط بالقارات •

 حوض البحر املتوسط حول •

 ( اقصى جنوب غرب افريقيا ) الكاب منطقة •

 كاليفورنياالواليات املتحدة بوالية غرب •

 غرب قارة أسرتاليا جنوب •

 ( أمريكا اجلنوبية ) األوسط ساحل شيلي •

 : اخلصائص •

 (لسنديان ا–الفلني –البلوط –الزان ) ذات أوراق عريضة ، مثل أشجارها •

تني واخلوخ مثل أشجار الفاكهة كال) االنسان معظمها وأحل حملها الزراعة أزال •
 ( والربتقال ، واحلبوب 

 درات اجلبلية على مناطق حمدودة خاصة على املنحالطبيعي وجود النبات يقتصر •

 ودية الساحلية وأحواض األيف املناطق أو ( منحدرات جبال أطلس ) •





 :شرق القارات الصيين اإلقليم غابات ( ب

 العروض املعتدلة شرق القاراتتوجد يف •

 : بالقارات الصيين توزيع غابات اإلقليم •

 بآسياالصني وشبه جزيرة اهلند الصينية شرق •

  الكارييباهلند بالبحر جزر •

 اجلنوبية بأمريكا الربازيل شرق •

 حمدودة جنوب شرق أفريقيا منطقة •

    شرق أسرتالياجنوب •

 : اخلصائص •

 ارات شرق القالدافئ املناخ املعتدل الصيين غابات االقليم يتبع •

 (البامبو –البلوط –الصفصاف ) أشجارها أهم •

 (القطن –لشاي ا–األرز ) االنسان مساحات واسعة منها وأحل حملها زراعة أزال •



 :  النفضيةالغابات ( أ

 : بالقارات النفضيةالغابات توزيع •

 ووسط أوربا غرب •

 آسيا شرق •

 شرق أمريكا الشمالية مشال •

 غرب أمريكا اجلنوبية جنوب •

  شرق أسرتالياجنوب •

 : اخلصائص •

بب شدة الربودة وسقوط فصل الشتاء بسيف ألنها تنفض أوراقها بالنفضيةمسيت •
 الثلوج وتكون الصقيع 

واستخدام االنسان مساحات واسعة منها وأحل حملها الزراعة وبناء املدن ،أزال •
 الصناعات املختلفةيف األخشاب 

 :الغابات املعتدلة الباردة -4



 :  املخروطية الغابات ( ب

لعروض  ايف شكل نطاق متصل توجد يف •
روسيا يف تمر أوربا ، وفى نطاق مسيف الباردة 

 جنوب الدائرة القطبية  

دا جنوب كنيف أمريكا الشمالية توجد يف •
 اقليم مناخ التندرا 

 : اخلصائص •

 (الشربني –الصنوبر ) أشجارها •

شجار االنسان حيث قام بقطع االاستغلها •
يف تغلها وتصنيع االخشاب منها ، وكذلك اس

 عيش فيها تاليت جنى الثمار وصيد احليوانات 



احلشائش: ثانيا 
 : حشائش السافانا ( 1

 :حشائش السافانا بالقارات توزيع •

حتى الشرقي ل افريقيا شكل نطاق حييط بالغابات االستوائية من ساحيف توجد ) افريقيا •
 (الغربي الساحل 

الربازيل واسعة من مساحات يف :) اجلنوبية أمريكا •
 (فنزويال وكولومبيا يف كما توجد –الكامبوسحشائش وتسمى 

 ( شكل نطاق متصل فىمتتد ) أسرتاليا •

 : اخلصائص •

لما بعدنا عن خط االستواء تتدرج إىل القصرية كاليت السافانا بأنها من األنواع الطويلة تتميز •
 تبعا لكمية املطر الساقط 

 املطر صيفا مع ارتفاع درجة احلرارة يسقط •

 الرئيسية العامل الرعي السافانا من مناطق تعترب •

الفيلة –وحيد القرن –الزراف) بها أنواع عديدة من احليوانات آكلة العشب توجد : حيواناتها •
 ( الضباع –األسود –النمور ) ، واحليوانات آكلة اللحوم ( 

    ت والذرةمساحات واسعة ليحل حملها زراعة القطن وخنيل الزيأزال : أثر االنسان •



 :  االستبسحشائش -2

آسيا يف تبسباالسبأمساء خمتلفة حيث تعرف تعرف •
 ة أمريكا الشماليالرباري يف ، وحبشائش 

 :بالقارات االستبستوزيع حشائش •

 (بسهول وسط القارة ) آسيا •

 (  جنوب شرق القارة ) أوربا •

بالواليات غرب السهول الوسطى) الشمالية أمريكا •
 (املتحدة 

و واىاالورجو باالرجنتني) اجلنوبية أمريكا •
 (باراجواى

 ( أسرتالياجنوب شرق ) اسرتاليا •

 : أثر االنسان •

، كما الرعي التجاريحرفة يف االنسان استغلها •
ش أحل الزراعة حمل مساحات واسعة من احلشائ

 ليزرع القمح والذرة 



:  الصحارى : ثالثا 
 ( :  التندرا ) الصحارى الباردة ( 1

وأالسكا القارات ، وفى أقصى جنوب أمريكا اجلنوبية ، ومشال كندا ،مشال •
 بالواليات املتحدة  

 :توزيع التندرا بالقارات •

 (سيبرييا مشاال فى) آسيا •

 (أقصى الشمال فى) أوربا •

 (أالسكا –مشال كندا ) الشمالية أمريكا •

 أنتاركتيكا  •

 : اخلصائص •

مناخ التندرا حيث الصيف القصري قليل  تتبع •
   والشتاء الطويل الذى ستساقط فيه الثلوجاملطر 

 قصرية ومتفرقة عبارة عن أحراش وأعشاب النباتات •

 كندا وجرينالند يفوالكاريبو، املوسكىالثور :احليوانات بريه مثل : حيواناتها •

 حوم وااللبان جر العربات وانتاج اللفىسيبرييا ويستخدمها االسكيمو الرنة يف •

 من فرائها وحلومها وشحومها ليستفادتصطاد الدببة اليت •



 :  الصحارى احلارة (  2

 : قارات يف نطاق واسع يف متتد : املوقع •

 (نامبياصحراء –الصحراء الكربى ) أفريقيا •

 (بادية الشام –شبه اجلزيرة العربية ) آسيا •

 (صحراء غرب أسرتاليا ) أسرتاليا •

 ( صحراء أريزونا ) الشمالية أمريكا •

 (أتكاماصحراء ) اجلنوبية أمريكا •

 : اخلصائص •

و أشجار النخيل أنواعها نباتات شوكية أو صبار تتحمل اجلفاف ، وتنممعظم •
الواحات يف كبرية للمياه اجلوفية وهى تنمو بأعدادجزرها تنمو من خالل مد اليت 

 لتوافر املياه اجلوفية 

 : حيواناتها •

 عدد حمدود من ثعلب الصحراء ، والغزال بها •

  لإلبلباإلضافة والزواحف ، 



 :  الصحارى املعتدلة (  3

ألحواض ايف العروض املعتدلة آسيا يف •
جوبىاجلبلية وسط إيران وصحراء 

 تاريمومنغوليا وحوض 

 لقارة أقصى جنوب شرق اافريقيا يف •

منطقة احلوضيف الشمالية أمريكا •
 العظيم  

 ونيابتاجهضبة يف اجلنوبية أمريكا •

 :اخلصائص •

 ارس الربودة  باملطر القليل والشتاء قتتميز •

يفا وترعى بها نباتات عشبية تزدهر صتنمو •
 عليها األغنام واملاعز 

   فقريةتوجد بها نباتات متناثرة وكما •



 Major Faunal Realmsمناطق الحيوانات الرئيسية 

القرنيفالطبيعيالتاريخعلماءبني•
قسيمتاإلمكانيفأنهعشرالتاسع
طقمنامنعديدإىلاليابسالعامل

عنصلتنف،احليواناتلتوزيعحمدودة
ةتوبوجرافيحبواجزالبعضبعضها

مناطقستواالسعرففقد.ومناخية
 .احليواناتجمالعلىمعتمدةأرضية

 :رضاألعلىالرئيسيةالستةاملناطق

لقدميةاالشماليةالقطبيةاملنطقة(1)
جلديدةاالشماليةالقطبيةاملنطقة(2)
الشرقيةاملنطقة(3)
األسرتاليةاملنطقة(4)
األثيوبيةاملنطقة(5)
 اجلديدةاالستوائيةاملنطقة(6)

 



Distributional Processesعمليات التوزيع 

ثباحُتمكنبطرقاحليواناتتتجمع•
علىتعرفالمنللحيواناتاجلغرايفالتوزيع
طقاملناأنويفرتضاحليوان،مناطق

لفرتاتعضالببعضهاعنمنفصلةالرئيسية
 .الزمنمنطويلة

غريعالتوزيلظهورفقططريقتانتوجد•
 :املتصل

وضعمإىلاحليالكائنيتحركانإما•
 باالنتثارذلكويعرفجديد

كائنالحاماًلنفسهاملوضعيتحركاو•
لكذويعرفسلبيةبطريقةمعهاحلي

 باحلمل

 



Distribution by dispersalالتوزيع باالنتثار 

جديدةواقعمإىلباالنتثاراحليواناتتنتشر
غرياتالتوتؤدي.األصليمكانهاعن

غيريتعلىاحليواناتإرغامإىلالبيئية
معظمأنمنالرغمعلىمسكنها،
تشرتاناحليواناتمنالكربىاجملموعات

توليسمالئمة،ظروفعلىلتحصل
فمعدل.مةاملالئغريالظروفتلكلتفادى

رجةلدجداكبريللحيواناتالتكاثر
لتحركلاألفرادعلىمستمرضغطحدوث

الغذاءلىعالتنافسلتقليلجديدةملساحات
ثاريةاالنتالتحركاتتشمل.واملأوى
 .رآخإىلواملهاجرةإقليم،مناهلجرة

 



وجيب،احدواجتاهويفللخارجحتركهوواالنتثار
وإىلنممومسيحتركوهياهلجرة،عنمييزأن

 .للطيوراملومسيةاهلجرةمثلموقعني

بقوتهاابيًاإجياملنتثرةاحليواناتتتحركأنوميكن
،وعدائة،لةومستق،زاحفةتكونأنإماالذاتية
سببيًاتنتثرانهاأوطائرةأو،(نطاطة)وقافزة
بالتعلقأوالطفوو،اهلواءوتيارات،بالرياحمتأثرة

أولبحر،اأوالبحرياتأواألنهاريفشيءبأى
 .أخرىحبيواناتتلتصق

احلواجزهيفاحليواناتالنتثارالرئيسيةاملوانعأما
خريةالصواملنحدراتاجلبال،سالسل:مثل

،لضيقةاوالوديان،الشاطئعندخاصةالشاهقة
السنجابتثارانمانهرمينعأنميكن..فمثال

 الُقنُدسحيوانحتركيسهلولكنهالرمادي

 



امواقالذيناأليامهذهلباحثيوطبقًا
فإن..وجينزذكرهالذيالتاريخمبراجعة

مضتسنةمليون200منذوقعقدهذا
وراسيال،عظيمتنيقارتنيفتكونت

نعمنفصلتنيجنوبًاوجوندوانامشااًل
تشيساسمبيعرفببحر،البعضبعضهما

Tethys sea إىللوراسياانشطرت,
أوراسياومعظمالشماليةأمريكا

انشطرتفقد..جوندواناأما..وجرينالند
مدغشقر،أفريقيا،اجلنوبيةأمريكاإىل

ةوقار،أسرتاليا،اهلند،العربيةالبالد،
القاريطاراالنشويوضح.اجلنوبيالقطب
،يواناتللحالغريبةالتوزيعاتمنالعديد

أفريقيايفالالفقارياتحفرياتتشابهمثل
 اجلنوبيةوأمريكا



مثاليسيةالكللثديياتاحلديثالتوزيعيعترب•
ظهرتلقدف،القارياالنشطارلتأثريطيبًا

حواليرييالطباشالعصرمنتصفيفالكيسات
أمريكايفمباور،امليالدقبلسنةمليون100

متصلةانتكاجلنوبيةأمريكاوألن.اجلنوبية
)اجلنوبيالقطبخاللالوقتهذايفبأسرتاليا

نعحرارةأكثرالوقتهذايفكانالذي
عربلكيسياتاانتشرتفلقد،(احلاليالوقت

مشالإىلأيضاوحتركت،الثالثالقارات
لثديياتامعتقابلتهناكولكنها،أمريكا
مشاليفعليهاقضيفإنهوهلذا،املشيمية
،ألناالشماليةأمريكاكيسيات)أمريكا

منقريبًاتحديثًاوصلتقد،األبوسومهي
 (اجلنوبيةأمريكا


