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 : Ecologyعلم البيئة 

انذراطت انؼهًٛت نخٕسع ٔحالؤو انكبئُبث انحٛت يغ بٛئبحٓب 

انًحٛطت ٔكٛف حخأرز ْذِ انكبئُبث ببنؼالقبث انًخببدنت 

 .بٍٛ األحٛبء كبفت ٔبٍٛ بٛئبحٓب انًحٛطت

 



أهىاع العالقات والحفاعل بين 

 الكائنات الحية



يفٕٓو انُظبو انبٛئٙ  

Components of Ecosystem 

 



 النظام البيئي

  Ecosystem 

 أٔ حٕٛاٌ ٔ َببث يٍ انًخخهفت انحٛت انكبئُبث ٚضى  (Community) مجتمع هو

 . والبحيرات الغابات مثل طبيعية مساحة في وتتفاعل حؼٛش حٛت غٛز يٕاد
1 

 أٔ كبٛز انبٛئٙ انُظبو ٚكٌٕ ٔقذ ػُبصز يٍ ٚشًم ٔيب حٕاصذِ ٔيُطقت انحٙ انكبئٍ

 ػُذْب انُظبو حٛش) انبكخزٚب يزم فّٛ  ٚخٕاصذ انذ٘ انحٙ انكبئٍ حضى حظب ػهٗ صغٛز

 .(صغٛزا ٚكٌٕ

2 

 انًظكٍ أٔ انًهضأ ًٚزم انبٛئٙ نهُظبو انزئٛظٛت انٕحذة ْٙ (Habitat) انبٛئٙ انًٕطٍ

 .انحٙ نهكبئٍ
3 

 يغ حخفبػم حٕٛ٘ كًضخًغ أخزٖ ٔكبئُبث ٔحٕٛاٌ َببث يٍ انحٛت نهكبئُبث كخضًغ

 ٔأ٘ االطخقزار حبنت ئنٗ حصم حخٗ ٔانخٕاسٌ انذقت ببنغ َظبو فٙ بٛئخٓب فٙ بؼضٓب

 .نهُظبو ٔحخزٚب حٓذٚى ػُّ ُٚخش قذ انبٛئٙ انُظبو فٙ خهم

4 



حخأرز انكبئُبث انذقٛقت  ببنؼٕايم 

األخزٖ انًٕصٕدة فٙ انٕطظ 

 حٛذ ٚخكٌٕ انُظبو انبٛئٙ يٍ



1- 
حيه 

ت غير 
مكىها

 

Abiotic Components 

المواد الغير عضوية مثل الكربون 
. واألكسجين والنيتروجين  

المواد العضوية مثل البروتينات 
.والكربوهيدرات والدهون   

عناصر المناخ مثل الحرارة والرطوبة 
.والرياح والضوء  

 .عناصر فيزيائية مثل الجاذبية



2- 
حيه 

ت 
مكىها

 

Biotic Components 

تشمل المكونات الحية جميع 
الكائنات الموجودة ضمن 

: النظام البيئي  

حيوان ونبات وكائنات حية )
 (.دقيقة



1 
  انُبفؼت انؼالقبث•

2 
  انًحبٚذة انؼالقبث•

3 
 انضبرة انؼالقبث•

 بين الكائنات الحيةاملحبادلة العالقات 

 



 الدقيقة الحية الكائنات بين الحالية العالقات من أي ثنشأ قد
 :الىسط هفس في املحىاجدة

 

 Neutralism  املحايدة عالقات -1

  Mutual or Beneficial relationsجعاوهيه عالقات -2

  Synergism انخُشٛــظ                                         Commensalism  انخؼبٚش

  Mutualism( حببدل انًُفؼت)انخكبفم 

 Antagonistic relations ثضاد عالقات -3

 Amensalism  اإلضـــزارCompetition                                           انخُبفض 

 Predation االفخزاص                                           Parasitism  انخطفـــم 



 Neutralism  املحايدة قاتالعال -1

 ببٜخز ًًَْٕب ٚخأرز ٔال انكبئُبث بٍٛ حفبػم ٕٚصذ ال انؼالقت ْذِ فٙ•

 .حًبيب   يخخهفت أٚضّٛ قذراث انًضخًؼبث حًخهك حٛذ

 .انٕطظ فٙ قهٛم ػذدْب ٚكٌٕ ٔقذ انغذائٛت احخٛبصبحٓب فٙ حخخهف•

 أٔ يخشببّ ٔظٛفّٛ بأدٔار حقٕد انخٙ انًضخًؼبث بٍٛ حذٔرٓب ًٚكٍ ال•

 .يخذاخهّ



 .طهبّٛ ػالقت فٓٙ ػًهٛب   يالحظخٓب ٚصؼب•

 أٔطبطٓب فٙ بؼضٓب ػٍ يخببػذة حؼٛش انخٙ انًضخًؼبث بٍٛ حظٓز•

 .انطبٛؼٛت



 Mutual or Beneficial relationsاقت  الععتنية  العال -2

 : Cometabolism ألايض يالععتيش . 1

  - اٜخز انًضخًغ ٚخأرز ٔال اٜخز ٔصٕد يٍ انًضخًؼٍٛ أحذ فٛٓب ٚظخفٛذ•

 .Unidirectional انٕصٓت أحبدٚت أ٘

 



 يبدة ػهٗ يؼخًذا   ًُٕٚ كبئٍ بٕاططت يب نًبدة انًضبَٙ األٚضٙ انخحٕٚم

 .أخزٖ

  حٕٛٚت كخهت أٔ طبقت ػهٗ ححصم ال Mycobacterium بكخٛزٚب :يزبل

   .Cyclohexanol ئنٗ Cyclohexane ححٕٚهٓب َخٛضت

 



 انغذائٛت انًٕاد بؼض ححهم َٕاحش يٍ انخزبت بكخٛزٚب إَٔاع بؼض اطخفبدة•

 ٔانًخحههت ٔغٛزْب ٔانهضٍُٛ كبنظهٛهٕس انخزبت فٙ انًٕصٕدة انخزكٛب يؼقذة

 .انفطزٚبث بٕاططت

 ٔ Facultative anaerobesانخٕٓٚت اخخٛبرٚت انكبئُبث بٍٛ انخؼبٚش •

 .Obligate anaerobes ئصببرا   انالْٕائٛت

 بؼض حؼخًذ حٛذ  Folic Acidانفٕنٛك حًض يزم انًُٕ ػٕايم ئَخبس•

 فٛخبيُٛبث يٍ انًٛكزٔببث بؼض حفزسِ يب ػهٗ ًَْٕب فٙ انبكخٛزٚب

 .ًَٕ ٔػٕايم

 



 Mutual or Beneficial relationsاقت  الععتنية  العال -2

  Synergismعالاق  العنشةــط .2

 . انؼالقت يٍ انًضخًؼٍٛ كال ٚظخفٛذ•

 ػهٗ قبدر يًُٓب أ٘ ٚكٍ نى يؼب   ػًم أ بخفبػم انقٛبو ػهٗ انُٕػٍٛ قذرة•

   .يُفزدا   بّ انقٛبو

 . ئصببرّٚ غٛز نكٍ حفبػهّٛ ػالقت•

 



 اطخبذال ًٚكٍ حٛذ اخخٛبرّٚ، بم حخًّٛ نٛظج انًضخًؼبث بٍٛ انخزابظ•

 .انذٔر بُفض نٛقٕو آخز بًضخًغ انًضخًؼبث أحذ

 اٜخز يًُٓب كال ًٚذ انذقٛقت انكبئُبث يٍ أكزز أٔ يضخًؼٍٛ ٚخؼبٌٔ•

 .ححخبصٓب انخٙ انًُٕ ػٕايم أٔ انغذائٛت ببالحخٛبصبث

 



 :أيزهت

 .حزبٛج انكزبٌٕ•

 .انظبيّانزبَٕٚت انخخهص يٍ انُٕاحش •

 :اَخبس ئَشًٚبث ال ًٚكٍ أ٘ يًُٓب يُفزدا  اَخبصٓب •

ػُذ   Lecithinaseحُخش اَشٚى  Pseudomonasاألَٕاع انًخقبربت يٍ صُض  1.

 .ًَْٕب يؼب  

  Cellulase.االَشٚى انًحهم نهظهٛهٕس انًٛكزٔبٛت ُٚخش خهٛظ يٍ انًضخًؼبث  2.

 



 Mutual or Beneficial relationsاقت  الععتنية  العال -2

 Mutualism  املنفع  تبتدل عالاق  - 3 

 ٔٚؼخًذ اٜخز انًضخًغ يٍ يٛكزٔبٙ يضخًغ كم ٚظخفٛذ انؼالقت ْذِ فٙ•

 .انخخصص ػبنٛت ػالقت ْٔٙ اٜخز ػهٗ

   Symbiosis  حكبفم حظًٗ انحبنت ْذِ ٔفٙ غبنبب   ئصببرّٚ انؼالقت حكٌٕ•



 .االخز ػٍ يُفصم بشكم كبئٍ كم ٚؼًم

 خضزاء بكخٛزٚب أٔ يؼٍٛ طحهب بٍٛ ػالقت ْٔٙ Lichens األشٍ :مثل

   .فطز يغ يشرقت

 



 العالقات الحعاوهية

الععتيش ألايض ي  -1

Cometabolism   

عالاق  العنشةــط  -2

Synergism  

عالاق  تبتدل  -3

 Mutualismاملنفع  



  Antagonistic relationsاقت  الاتة  العال -3

  Amensalism إلاضراة - 1 

 .األخز ٚخأرز ال بًُٛب اٜخز انًضخًغ يٍ انًضخًؼٍٛ أٔ  انُٕػٍٛ أحذ ٚضز•

 نقٛبيّ أٔ انًخأرز نهُٕع طبيّ نًبدة انًإرز انُٕع إلفزاس َخٛضت ٚحذد•

 .انٕطظ فٙ بّ انًحٛطت انظزٔف بخغٛز



  انًفزسة ٔانًضبداث كبنبُظهٍٛ  Antibioticانحٕٛ٘ انخضبد حأرٛز يزم

 .انبكخٛزٚب إَاع بؼض ػهٗ األكخُٕٛيٛظٛخبث بٕاططت



  Antagonistic relationsاقت  الاتة  العال -3

 Competition العنــــــــــتفـــس - 2 

 انغذاء يٍ يحذٔد َٕع ػهٗ انُٕػٍٛ أ انًضخًؼٍٛ ٚخُبفض انؼالقت ْذِ فٙ•

 ٚإد٘ يًب انبقبء ضزٔرٚبث يٍ ضزٔرة أ٘ أٔ انًكبٌ أٔ األكظضٍٛ أٔ

   .اٜخز ًَٕ ػهٗ ٚظٕد أحذًْب ًَٕ اٌ ئنٗ



 انًزبخت انخزبت بكخٛزٚب بٍٛ انخُبفض :يزبل

 Fusarium ٔفطز نهُٛخزٔصٍٛ

oxysporum ٗحقم ػُذيب انُٛخزٔصٍٛ ػه 

 .انخزبت فٙ كًٛخّ

 



  Antagonistic relationsاقت  الاتة  العال -3

  Parasitism العطفل - 3 

 َشبط يٍ أحذًْب َشبط ٚحذ حٛذ انكبئُبث يٍ َٕػٍٛ بٍٛ ػالقت ْٙ•

 .اٜخز ًَٕٔ



 ٚخزحب يًب Rhizobium صُض بكخٛزٚب ػهٗ انفٛزٔطبث حطفم :يزم•

 .انبقٕنٛت انُببحبث صذٔر ػهٗ صذرّٚ ػقذ حكٍٕٚ ػذو ػهّٛ



  Antagonistic relationsاقت  الاتة  العال -3

 Predation الافتراس - 4 

 .انهشصت انفطزٚبث ٔ انبزٔحٕسٔا طزٚق ػٍ انبكخٛزٚب إَٔاع بؼض افخزاص•

 يحههت ئَشًٚبث يٍ حًخهكّ بًب  Myxobacteria انهشصت انبكخٛزٚب :يزم•

 .انخحهم َٕاحش ػهٗ ٔحخغذٖ فزٚظخٓب صظذ نخحهم انٕطظ فٙ حفزسْب



Group and solitary-based predation by Myxococcus xanthus. (a) Time course of solitary predation by 

myxobacter FP-1 on cyanobacteria cells. The cyanobacterial species can be observed as a chain of large, 

spherical cells. The arrow points to a rod-shaped myxobacter cell in the process of lysing two cyanobacteria 

cells [reproduced from Shilo (1970) with permission from the American Society for Microbiology]. (b) Time 

course of M. xanthus invading and lysing a colony of Escherichia coli prey bacteria. (c) These images show 

the three major morphological traits of group-mediated predation: colony invasion (top), rippling wave 

structures (middle), and fruiting bodies (bottom). Reproduced from Berleman et al. (2006) with permission 

from the American Society for Microbiology. 
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