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Food chains : A sheep may be eat some grass and in turn it may 

be eaten by a person . The algae of lake will be eaten by  many 

Zooplankton, such as crustaceans and insect larvae , they are 

eaten by small fish and  in turn eaten by big fish , which may be 

caught by a bear .From all these examples it is clear that plants 

form the link between Biotic  and a biotic components  of the 

ecosystem ,this sequence  with the resultant transfer of energy 

is known as Food chain   .                                        

ةةتل ااب  اقة  مةا المنتتةاب  سةر ة ةة   مةا المتعني تمرير الط  الغذائيةالسلسلة ف

لذيةرو    ا  فال اائا حي ما المةةتل ااب يتذة ع   ةي هيةرو بدةب سةشبرو ياةال هة ا 

لتةةي تعةةةنا الطاقةةة  بتهينلةةا  فلةةةي تم ةةةل تسةةشا الة ةةةة   الذ ائيةة  شائمةةةا سالمنتتةةةاب ا

 ة   The producer trophic levelالمةتبع الذ ائي األبل اب المةتبع األنتةاتي 

لتحتةةل المةةةتبع الذةة ائي ال ةةاني اب المةةةتبع  Herbivoresتةةيتي الاةةألب األ اةةا  

ال حةةب   ةة  تةةيتي الاةةألب  The primary consumer levelاالةةةتلألاي األبل 

Carnivores   لتم ةل المةةتبع الذة ائي ال الةThe tertiary consumer level 

 تمةاشا   ةي ا بدناك ما الاةألب ال حةب  مةا يحتةل المةةتبع الراسةا بالهةامخ    الة 

  طبل الة ة   الذ ائي   

بحي  اا ق   ما الاائناب الحي  تعتمش في ه ائلا   ي نبع باحش فقط فنرع اا     

   يعرف سيئيا  سالاسا  الذ ائي  تعقشب ليتابا ماالة ة   الذ ائي  قش تاعسب ب

 

Food webs : A network of food chains where different types of 

organisms are connected at  different trophic levels  so that 

there are a number of options  of eating and being eaten at 

each trophic levels.                                                                                

حي  تةعي الاائناب الحي  المهت ف  لتبةيا قا شة الذ ا  لشيلا لتامل انباع  شيشة 

مشفب   سذريية السقا  )في حال  انقراض ال ي تعتمش   يه( بايضا ما اتل تنبيا 

رف األنباع التي تعتمش   ي نبع باحش ل ذ ا  ساألنباع معاشر الطاق  الذ ائي    بتع

اما التي تعتمش   ي انباع  شيشة في ه ائلا  Specific speciesالمتهعع  
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 تبتش اسةط الاسااب الذ ائي  في  Generalized speciesفتعرف ساألنباع العام  

ئي  لا رة  شش ةتباباال المناطق القطسي  لق   األنباع با قشدا في المناطق المعتشل 

    األنباع  

 

                     

 

Food web                       

يعتسر الحت   امل مل  تشا في طبل الة ة   الذ ائي  اب قعردا                   

فيألحظ انه ا ما ايشاش حت  ااألب اال اا  اعسحب الة ة   اقعر فم أل الة ة   

 نةاا  (    إ ←مبااي  ←:       )  ا اا   لر بي االذ ائي  في المناطق 

 عقبر(← عاسيا←قبارض←حاراب ←ا اا )السري  تهت ف  نلا في المناطق

 ←قارياب←اائناب بحيشة اله ي ←اب ت ك التي في المناطق المائي : )طحال 

الة ة   الذ ائي     ب اشة ماتابا(   حيتاا ← اةماك اسيرة←اةماك عذيرة

المائي  في طسيعتلا اطبل ما الة ة   السري  بيعبش د ا لعذر حت  الاألب األ اا  

ساال اةاةي بلعذر الاائناب الحي  )المةتل ااب(  في المةتبياب التي تتسا  

 المباش يماا تقةي  الةألةل الذ ائي   ا تماشا   ي ايفي  انتقال الاألب اآل اا   

 -احل المتعاقس   الي  أل   انباع :الذ ائي  في المر
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يت  فيلا انتقال الطاق   بدي التي -: Predator chainsالةألةل األفتراةي   -1

 ما النساتاب الي الحيباناب العذيرة    الي الحيباناب الاسيرة بالمفترة    

فيلا تنتقل الطاق  ما الحيباناب ب -: Parasitic chainsالةألةل الطفي ي   -2

 الاائناب العذيرة   الاسيرة الي

الاائناب  ابفيلا تنتقل الطاق  م -: Saprophytic chainsالةألةل الرمي   -3

 الميت  سذض النظر  ا ابنلا نساتي  اب حيباني  الي األحيا  الشقيق  المهت ف   

 نش فل  شينامياي  الاسااب الذ ائي  يماا لنا االةتفاشة منلا   ي النحب 

 -التالي:

:  تعتمش   ي تبفير الظربف  Biological controlبتي  الماافح  السيبل -1

المناةس  ل مفترةاب بالطفي ياب اب ال ابر العقيم  المهعع  ل حش ما 

انتاار بتاا ر اآلفاب بالحاراب الضارة التي اعسحب ت حق سالنساب 

ب لك  ا طريق نقل المفترةاب  األضرار التةيم  بالحيباا باألنةاا

بالطفي ياب اب ال ابر العقيم  بهيردا ما مبطنلا االع ي بترسيتلا 

باا اردا بناردا في المنطق  المعاس  نظرا لما تةسسه الماافح  الايميابي  

ما ت ب   ناعر السيئ  باحشا  المنا   لشع الحاراب الضارة بالقضا  

 ةتنياف معاشر ال ربة    ي انباع مفيشة ل اائناب الحي  با

 ائي  بقف ظادرة انقراض الحيباناب بالنساتاب   حي  يفيش تفلمنا ل اسا  الذ -2

ب   التي تتذ ع   ي األنباع الناشرة ا اامعرف  المفترةاب بالاألب األ

 الملششة ساالنقراض بسالتالي حمايتلا ما د و الاائناب   

ةماح سنقل اب  ش  نقل نبع يفيش تفل  الاسا  الذ ائي  في تبفير مؤاراب ل  -3

معيا ما الاائناب الحي  الي سيئ  تشيشة بسالتالي تقشير ما قش تةسسه د و 

 1788العم ي  ما اهألل في التبايا السيئي  بما االم      ي  لك في ةن  

بانتيت  اشهل  أل   اران  الي اةتراليا ل  تاا اةتراليا تعرفلا ما قسل 

ا ألب ة سي  االتنافخ باالفتراخ ما حيباناب لتبفر الذ ا  بلعش  بتبش تف

 1950م يبا ارن   ا   750اهرع ايشاش  ششدا ساال دائل ليعل الي

قضب   ي الذطا  النساتي با رب في تبييا العشيش ما الاائناب الحي  التي 

اانب تعيش دناك   بل ةيطرة   ي د و اال شاش ت  تطسيق مفلب  الماافح  

نلا سفايربخ مميب اشع الي انتاار المرض سينلا السيبلبتي   ا طريق حق

هألل  أل  ةنباب فقط بالتيال  % 90 – 80بتهفيض ا شاشدا سنةس  

اةتراليا تعاني ما د و الماا   حتي بقتنا الحاضر حي  اةتطا ب االران  
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اا تقاب  الفيربخ انتيت  ل ترااي  التيني  التشيشة التي تابنب ما هألل 

 تااف ي  تقريسا ما د و االران   عسح الفيربخ يعيش معيا االتيال العشيشة با

 فقش لبحظ اا دنالك تتسا المباش الةام  المتراام  في اتةا  الاائناب الحي   -4

يياشة في ترايي سعض المباش الماع  بالمسيشاب في اتةا  الاائناب الحي  

)اةتعمل  D.D.Tساال تعا شي   فم أل لبحظ يياشة في ترايي مرا  

ا    ي السعبض في المةتنقعاب( حي  تابا نةسته هير ضارة في ل قض

 لأل  ي في الة ة   الذ ائي     ما  بلانلا تعسح ضارة ا ما ارتفعناال

 يماا شراة  الةألةل الذ ائي  بالاسااب الذ ائي   ا طريق حقا المنتتاب سعناعر

يض في الاائا الحي بسالتالي تنتقل الي المةتل ك ااعا ي  تشهل في  م ياب اال

ال   بسالتالي التعرف   ي المةتبع الذ ائي لال اائا 00االبل    ال اني بال ال  

حي في منطق  سيئي  محششة  ا طريق تتسا د ا العنعر االاعا ي في الاائناب 

  الحي    

شرج ل مةتبياب رة  ا تبدي  سا -: Ecological pyramidsاألدراماب السيئي  

اائناب الحي  سحي  يتبيع ال حة  شبرو الذ ائي بالبظيفي   ي اال الذ ائي  ل 

در    تابا قا شته المنتتاب بيتسعلا الاألب اال اا     مةتبياب مهت ف  ما 

الاألب ال حب  الي اا نعل الي اقبع المةتل ااب في قم  اللر    اما المح ألب فلي 

لذ ائي  ال حة  شبردا الذ ائي فيماا ا تسار مبتبشة في ال المةتبياب ا

المح ألب التي تتذ ع   ي سقايا النساتاب الميت  بالساتريا التي تعيش في معشة 

المتتراب الاألب ا اا  بالمح ألب التي تتذ ع   ي الحيباناب الميت  با لك 

ماا الاألب الت   يماا ا تساردا ما ناحي  بظيفي  ااألب لحب    اما الطفي ياب في

بسل ا يماا لال   يه    ا  اب لحب  حة  العائل ال ي تتطفلا تساردا الاألب ا ا

 ه ائي في اللر  السيئي  اائا حي ملما ااا نب ه اا يحتل مةتبع 

Ecological pyramids are of three general types: 

1-Pyramid of number (Based on number of organisms at 

each level )                         

2-Pyramid of Biomass (Based on biomass of organisms )    

                                  

3-Pyramid of energy (Showing the rate of energy flow )      
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بيلت  د ا النبع سالعشش الا ي  -:  Pyramid of numbersاللر  العششي  -1

في ال تشرج اب مةتبع ه ائي في اللر    فالاائناب الحي  تابا بافرة في 

المنتتاب  تنهفض تشريتيا الي اا تعل الي اقبع المةتل ااب لتيه  اال 

  بد ا اللر  يماا ق سه في الطسيع  ب  ي ةسيل الم ال تعيش  اللر  العششي

رياب في اقبق اترة باحشة بتتذ ع   يلا ل ا يعسح ا شاش دائ   ما الألفق

 افراش الاألب اال اا  اا ر ما  شش المنتتاب  

بيعسر  ا امي  الماشة الحي    -: Pyramid of biomassدر  الات   الحي   -2

 2في تشرج معيا ما اللر  معسرا  نلا سالبيا الا ي التاف اب الطري ه / 

 اامأل لألدراماب في الطسيع  حي  اليعتسر د ا النمب ج اةاسقه مم أل ب

 يماا اا يق    

دراماب  ا انةيا  بتعسر د و األ -: Pyramid of energyدر  الطاق   -3

الطاق  في الاسااب الذ ائي    حي  تتناقص الطاق  تعا شيا نحب قم  اللر  

ماا ق سه   بدب م اليا لتم يل ي )اقبع المةتل ااب( بد ا النمب ج ال

يئي  بيماا اا يطسق في تميا السيئاب السري  بالمائي    بيعبش دراماب الساأل

ةس  نتاح د ا النمب ج في ابنه يةير   ي مسشا قانبا الشينامياي  الحراري  

 بال ي ينص   ي اا تي  ما الطاق  يتسع ر اب يضيا ا ما تحبلب ما ال اني 

 ما اال الي اهر 

 

 اال يبضح در  الطاق                                   


