
  
Assist prof. Munther H. Rathi              Lect. 4             Ecology )      ) 

1 
 

   Phosphorus cycleدورة الفسفور 

  -يلعب الفسفور دورا أساسا في عمل النظام البيئي :  

 Cell membranes، اغشية الخاليا  Protoplasmالمادة الحية يدخل في تركيب  -1
كذلك يدخل في تركيب العظام واالسنان واصداف  و (DNA,RNAالمادة الوراثية )، 

 الحيوانات المختلفة .
 ,ATP, ADP)العنصر الرئيسي الذي تتم بواسطته عمليات انتقال الطاقة في االحياء  -2

AMP) 
 يعتبر عنصرا محددا للنمو النباتي في العديد من االنظمة البيئية المختلفة . -3

 هو للفسفور الرئيسي الخزين البطيئة الدوران .تعتبر دورة الفسفور من الدورات الرسوبية 
 قطب تشكل والتي القديمة الجيولوجية االزمنة في المتكونة الفوسفاتية الصخور طبقات
 الصخور، وتفتت التعرية عمليات طريق عن للدورة الفسفور يعود وقد الرئيسي التخزين

 ثم اليابسة في البيئية االنظمة الى ونقلها الصخور هذه من الفوسفات بإذابة المياه تقوم
 حيث البحر الى االنهار بواسطة ينقل معظمه ان اال الفوسفات بامتصاص النباتات تقوم

 المحيطات في سحيقة اعماق الى المائية التيارات بواسطة الباقي وينقل منه جزء يترسب
 خارج تصبح وبذا الحرارة درجات وانخفاض الضوء فقدان بسبب الهائمات لنمو تصلح ال

 . الدورة نطاق

مصير ذلك الجزء من الفسفور الذي تم امتصاصه بواسطة النباتات المختلفة فأنه يستعمل في 
 بداية االمر في بناء اجسامها ثم تحصل الحيوانات على غذائها من تغذيتها على النباتات ، بعد

المسطح المائي من خالل طرح عادة الفسفور الى التربة أو ذلك تقوم النباتات والحيوانات بإ
  الفضالت او عند تحللها بعد الموت .

واستعماله في الزراعة كأسمدة كيمياوية تعدين الفوسفات وهناك مصدر حديث للفسفور اال وهو 
او طبيعية في المنظفات الكيمياوية ، والمصدر االخير هو االكثر اهمية بيئيًا حيث تدخل 

تنطلق بعد ذلك في القنوات والبحيرات والمصبات ، وكثيرا ما المنظفات شبكات مياه الصرف ثم 
تكون فضالت المنظفات من الوفرة في القنوات بحيث تسبب رغوة شديدة في مصبات المياه ، 
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ويؤدي الفوسفات المذاب في الماء بتراكيز معينه الى زيادة الكتلة الحيوية من طحالب وهوائم 
وقد تحدث تلوثا  Eutrophicationرة االثراء الغذائي مائية ، وبالتالي تحدث المنظفات ظاه

يحتاج كميات كبيرة في مياه البرك والبحيرات ، حيث ان تحلل هذه الطحالب الكثيفة عند موتها 
من االوكسجين مما يؤدي الى القضاء على الكائنات االخرى بسبب نقص االوكسجين ، وهذا 

الى عملية التحلل الالهوائي الذي ينتج عنه  النقص يؤدي الى انقالب عملية التحلل الهوائي
 غازات سامة وروائح كريهة مثل غاز الميثان واالمونيا . 

 : Sulphur cycle  دورة الكبريت

تكمن اهمية الكبريت في كونه عنصرا اساسيا في بناء العديد من البروتينات ، ويستخدم في 
وفي الطبيعة يوجد الكبريت على  تفاعالت ازالة السموم من الجسم ، تنشيط بعض االنزيمات وفي
. ويأتي الكبريت من  SO4والكبريتات  Sوالكبريت العنصري  H2Sشكل كبريتيد الهيدروجين 

 مصادر متعددة منها :

يدروجين الذي كون كبريتيد الهتحلل المواد العضوية في التربة بواسطة البكتريا حيث يت -1
 بواسطة البكتريا المؤكسدة للكبريت .  الحقا ليتحول الى كبريتات االمونيوم كسديتأ

 التعرية الجوية لبعض الصخور المحتوية على الكبريت  -2
 البراكين حيث تنطلق غازات الكبريت من باطن االرض  -3
من المصانع ووسائل النقل  SO2: حيث تنطلق غازات الكبريت  التلوث الصناعي -4

والتدفئة الى الغالف الغازي ويسقط مع مياه االمطار على شكل قطرات من حامض 
والتي اصبحت    Acidic rainالكبريتيك المخفف مكونا ما يعرف باألمطار الحامضية 

مشكلة بيئية في بعض المناطق حيث تؤثر على الغطاء النباتي البري ، وقد تصل 
ات المائية ، ية الى البرك والبحيرات لتؤثر على حياة االسماك والكائناالمطار الحامض

 الـ ايونات شكل على التربة من الكبريت( المنتجات)النباتات خذ وتبدأ الدورة بان تأ
SO4 الحيوانات تتغذى ثم ومن اخرى حيوية ومواد البروتينات صناعة في وتستخدمه 
 المواد تحلل يتم الحية الكائنات موت وعند.  الكبريت عنصر من فتستفيد المنتجات على

 ظاهرة عن ناتجة تكون قد التي الالهوائية الظروف وفي ، الهوائيا او هوائيا اما العضوية
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 التأثير اهمها ألسباب البيئة يلوث الذي الهيدروجين كبريتيد غاز ينتج الغذائي االثراء
 في االضرار واحداث الشرب مياه في الكريهة والرائحة الحية الكائنات على السام

 يتحلل الهوائية الظروف وفي.  االكسدة طريق عن المنازل واصباغ والمعادن االسمنت
 البكتريا بواسطة SO4 الكبريتات الى اكسدته يتم حيث H2S الى العضوي الكبريت

 من SO4 استخدام ويعاد الطاقة على لتحصل Thiobacillus للكبريت المؤكسدة
 بواسطة SO4 اختزال فيتم الالهوائية الظروف تعود وقد ، المنتجات قبل من جديد

 : يلي وكما Sporovibrio للكبريت المختزلة البكتريا
 

Thiobacillus       هوائي 
              H 2S  -------------------   SO4 

<--------------------                             
Sprovibrio          الهوائي 

 
 

وتقوم البكتريا المؤكسدة للكبريت ايضًا باكسدة  الكبريت العضوي للحصول على الطاقة 
 وينتج عن ذلك حامض الكبريتيك  Chemoautotrophicفي عملية البناء الكيمياوي 

Thiobacillus                 
2S + 2H2O + 3O2 ------------------2H2SO4      

العناصر الغذائية ومن ثم توفيرها في بريتيك بتفكيك الصخور واذابة ويقوم حامض الك
لتستفيد منه النباتات ، في بعض االحيان يمكن لكبريتيد الهيدروجين ان يتراكم التربة 

متر تكون تراكيز  150بالهدم السريع للبروتينات ، ففي البحر االسود وتحت عمق 
االرتفاع بحيث تستبعد كل اشكال الحياة ، كبريتيد الهيدروجين وحامض الكبريتيك من 

كما ان هناك جزء من الكبريت يحتجز في الفحم والنفط وينطلق على هيئة ثاني اوكسيد 
 حرق هذه المواد .  الكبريت عند
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 يستعمل فأنه للحياة الضرورية العناصر كأحد أهميته من بالرغم : للكالسيوماألهمية الحياتية 
 . أصدافها لبناء النواعم قبل من عالية بنسبة

 الخضراء النباتات في الكلوروفيل تركيب في يدخل   األهمية الحياتية للمغنسيوم:

 .          الخارجية قشرتها بناء في الدايتومات قبل من يستخدم  األهمية الحياتية للسليكون :

 Energy flow in the Ecosystemتدفق الطاقة في النظام البيئي 

تفنى  على ان الطاقة ال ولالقانون األ كيا الحرارية حيث ينص ترتبط الطاقة بقوانين الدينامي   
على سبيل المثال يعتبر الضوء من و  خر )قانون حفظ الكتلة(انما تتغير من شكل أل وتتجدد  وال
النباتات و مختزنة كما في يتحول الى طاقة حركية او حرارية أن أشكال الطاقة حيث يمكن له أ

على ان الطاقة تتسرب وتتبعثر أثناء عملية التحول من شكل  نيالقانون الثاينص   الخضراء .
يكون التسرب على شكل حرارة تنتقل الى المحيط المجاور ليستفاد منها كأي  خر ،وعادة ماأل

 شكل من اشكال الطاقة .

شعاعا مكونا من التي ترسل اائنات الحية هي الشمس ساسي للطاقة لجميع الكر األن المصدإ 
ومغناطيسية ولتوضيح ،وتختلف أطوال الموجات الكهر أمواج كهرومغناطيسية تقاس بالنانوميتر 

  -شعاع الشمسي من ثالث مجموعات رئيسية وفقا ألطوال الموجات وهي :ذلك يتكون اإل

 Ultraviolet light  األشعة فوق البنفسجية  -1
مسية ، وهذه األشعة شعة الشمن األ % 7 – 6وتًكون نانوميتر  400تقل موجاتها عن

نسان في ذلك اإل ن زيادتها تؤثر سلبيا على النظام الحيوي بمامهمة لصحة اإلنسان اال إ
لك بسبب امتصاصها شعة فوق البنفسجية وذجزء بسيط من األ اليصل األرض إ ، وال

 وزون التي تحيط بالغالف الجوي .من قبل طبقة األ
  Visible light  المرئيةشعة األ  -2

شعاع الشمسي من اإل %42وتًكون نانوميتر  740 -300 وتتراوح أطوال موجاتها بين
 هي ضرورية لعملية البناء الضوئي الزرقاء والحمراء والصفراء والخضراء و  وتشمل األشعة

  Infrared light  األشعة تحت الحمراء  -3
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من إشعاع   %51وتًكون حوالي  نانوميتر 4000 – 750مواجها بين أطوال أوتتراوح 
 رض والغالف الجوي .ر منها في رفع درجة حرارة سطح األكبالشمس ويستخدم الجزء األ

تبقى  معظم هذه الطاقة ومارض تنعكس او تمتص وعند سقوط األشعة الشمسية على سطح األ
و يتحول الى حرارة . وينعكس من الضوء الساقط على ن ينتشر في المحيط الجوي أمنها أما أ

فقط . وتستخدم هذه النسبة فقط  %2يقارب  وتمتص منه ما %98النباتات الخضراء حوالي 
. وهكذا فأن  طوال موجاتها مع جزئ الكلوروفيلنظرا لتناسب أملية البناء الضوئي في ع 1%

 الكفاءة البيئيةمعدل غ لأو اقل ، بينما يب %1هي عادة  للنباتات الخضراء الكفاءة البيئية
فقط . حيث تنعكس وتتشتت نسبة كبرى من الضوء  % 0,18حوالي  للمنتجات في المحيطات

يمكن  صافية نتاجيهإكمن الطاقة الشمسية  %0.04على سطح الماء ، وتخزن النباتات حوالي 
 خرى .والتكاثر والعمليات الحيوية األو للمستهلكات االستفادة منها والباقي تستفيد منه في النم

وتعتبر الطاقة الشمسية من أنظف مصادر الطاقة وأقلها تلوثا ومع تزايد مشاكل تلوث البيئة   
خيرة تفكير العلماء في كالنفط والفحم الحجري برز في اآلونة األ بالمصادر التقليدية للطاقة

 ي هذا االتجاه .بحاث مستمرة فتزال األ استخدام الطاقة الشمسية وما
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