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  Biological interrelationshipsالتداخالت الحيوية  

خرى أنواع أي نوع من الكائنات الحية يستطيع ان ينعزل عن أيجزم العلماء بأنه ال يوجد        

و غير مباشرة مع بعضها ، وقد أمن الكائنات الحية بل تمارس الكائنات الحية تفاعالت مباشرة 

 مثل االفتراس ، التطفل ، التنافس و Negative interactionsتكون هذه التفاعالت سلبية 

ننا إوالمهم مثل التعايش ، التبادل والتكافل  Positive interactionsعالقات ايجابية  وأالتضاد 

والجدول التالي يوضح نواع دراك ديناميكية الجماعة دون معرفة العالقات بين األإنستطيع  ال

 هذه العالقات مع مثال لكل منها :

جدول يوضح التداخالت الحيوية الممكنة بين األنواع المختلفة للكائنات الحية )+ ازدياد   

 السكاني ال يتأثر (:= النمو  انخفاض النمو السكاني ،  -النمو السكاني ، 

نوع التداخل 
 الحيوي

النوع  معلومات بسيطة                   
 ولاأل

النوع 
 الثاني

 التعادلية
 

Neutralism 

يجابا  وتنشأ إ  نوعين مختلفين ال يتأثران سلبا وال
 عند توفر الغذاء و المأوى بصورة كبيرة

=       = 

التعايش  

Commensalism 
الجماعات بأسلوب يكون نافع عندما تتفاعل 

ألحدهما ومتعادل لآلخر مثل الطيور التي تبني 
 . أعشاشها بين األغصان

+      = 

 التقايض 
Mutulism 

نوع من العالقات الطيبة بين الكائنات الحية ينتفع 
من جرائها كال المجموعتين المتداخلتين مثل 

التي تتكون من الطحالب  Lichensاألشنات 

والفطريات فالطحالب تنتج الغذاء لنفسها 
الرطوبة ومواقع وللفطريات بينما توفر الفطريات 

 التعلق التي تنمو فيها خاليا الطحالب .

+     + 

فتراس اال

Predation 
(من  preyعملية اقتناص حيوان حي )الفريسة 

اجل الغذاء من قبل حيوان آخر )المفترس 
predator ) 

+     _ 

التطفل 
Parasitism 

تعد الطفيليات كائنات حية تعيش داخل أو على جسم 
الكائنات الحية وتستمد غذائها منها وقد تسبب 
للعائل ضعفا أو مرضا أو موتا وقد يكون التطفل 
مؤقت كالقراد على جسم اإلنسان أو دائم كالدودة 

 الشريطية في اإلنسان 

+     _ 

التنافس  

Competation 
عالقة عدائية كنتيجة لالستخدام المتبادل لموارد 

، ويكون  طبيعية محدودة في الموطن البيئي
التنافس في النباتات عادة على الضوء والماء 
وعناصر الغذاء ، أما بين الحيوانات فيكون على 

نواع من أالماء والطعام والتزاوج وهناك تكيفات و
 -1منافسا قويا منها : السلوك التي تجعل الكائن 

نواع العدوان السلوكي المجرد الذي يقوم به احد األ

   _    _ 
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معدل تكاثر عالي بحيث يؤدي الى   -2خر  بطرد اآل
 -4مقاومة األمراض  -3احتالل الموطن البيئي 

وكار يجاد الغذاء ومواقع األإنجاح اكبر في 
يجاد العالقات إقدرة اكبر على  -5والتزاوج 

نجاح اكبر في تفادي  -6فادة منها التعاونية واالست
 المجابهات التنافسية  .

والتضاد  التضادية
 الحيوي

Amensalism 
and antibiosis 

عالقة يتم فيها تثبيط جماعة بينما ال تتأثر جماعة 
أخرى من هذه العالقة مثال : في الغابة األشجار 
العالية حاجبة للضوء عن الشجيرات واألعشاب فال 

 تطيع العيش سوى النباتات التي تتحمل الظل .يس
شكل من اشكال  Antibiosisوالتضاد الحيوي 

التضادية والذي يقوم فيه كائن بأنتاج مادة ايضية 
ضد كائنات حية أخرى والمثال على ذلك فطر  سامة

الذي ينتج مادة حيوية   Peniciliumالبنسليوم 

التي تسبب موت العديد   Pencilinمضادة هي الـ 

 من البكتريا

   _     = 

 

 Productivityنتاجية اإل

نتاجية بشكل أساسي بالمنتجات يرتبط مفهوم اإل  -: Primary productivity نتاجية األولية اإل

ناء الكيميائي  في توفير الطاقة وتخزينها على طريقة البناء الضوئي أو طريقة البالتي تستخدم 

الكائنات الحية المنتجة تسمى جة عضوية وهذه المواد العضوية المخزنة في أنسشكل مواد 

 -نتاجية :ومن المهم ان نميز أنواع اإل Primary productivity باإلنتاجية االبتدائية

 Gross primary productivity  ((GPPجمالية اإلنتاجية االبتدائية اإل -1

دة مساحة ووحدة زمن شاملة الطاقة نتاج الكلي للمادة العضوية في وحوتعني اإل

وبمعنى آخر هي معدل التركيب الضوئي  Respiration (R)الضائعة على شكل تنفس 

.   بما فيه من مواد عضوية استهلكت في التنفس في مساحة معينة وفي زمن معين

نتاجيات النظم البيئية النموذجية من نصف غرام من المادة العضوية )المواد وتتباين إ

غم/ 60/اليوم وقد تصل الى 2غم لكل م 20يقرب من  / اليوم الى ما2الكربونية( لكل م

 .  / يوم في المناطق الزراعية المكثفة 2م

 

/ 2جمالية غم/ ممدى معدل اإلنتاجية االبتدائية اإل النظام البيئي              
 يوم

 و المناطق العشبية شبه الحارةالصحراء أ ♦
 
 المحيطات المفتوحة ♦
 
البحيرات الضحلة ، البرك ، الغابات، المناطق  ♦

 العشبية الرطبة، المناطق الزراعية البسيطة

 0.05أقل  من  

 

 1أقل من 

 
5  –  0.5 
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الشواطئ المرجانية ، الينابيع المعدنية ،  ♦

 الغابات دائمة الخضرة ، الزراعة المكثفة 
ن بلوغه في مناطق طبيعية أعلى معدل يمك♦

 وزراعة 
 فترة فصلية ويكون هذا لكثر نضجا أ

 

20  -  5 
 

60 – 20  

 Net primary productivity (NPP)بتدائية الصافية اإلنتاجية اال -2

هي عبارة عن المقدار المتبقي في المواد العضوية في أنسجة المنتجات بعد استيفاء 

أو المواد العضوية الفائضة بعد عملية التنفس والتي  االحتياجات الالزمة لتنفس النبات

 . أختزنها النبات في أنسجته 

 معدل التنفس –جمالية اإلنتاجية االبتدائية الصافية = اإلنتاجية االبتدائية اإل

   GPP – R = NPP     

جمالية من اإلنتاجية اإل %5في الطبيعة تشكل حوالي  نتاجية الصافيةويقدر علماء البيئة أن اإل  

 في النظم البيئية المختلفة . 

 Net community productivity (NCP)نتاجية المجتمع الصافية إ -3

التي لم تستهلك من قبل ختزان المواد العضوية في األنسجة النباتية وهي معدل ا

تهلكة والمحللة( خالل الكائنات المسأي  Heterotrophic (الكائنات عضوية التغذية

 . و السنةفصل النمو أ

 ستهالك الكائنات عضوية التغذية ا –بتدائية الصافية إنتاجية المجتمع الصافية = اإلنتاجية اال

      Heterotrophic consumption NCP = NPP –  

 

 -بتدائية :العوامل المؤثرة على اإلنتاجية اال

 Marine Communitiesالمجتمعات البحرية  -أ

ار ، واالهم هو العمق نتاجية في البحالضوء : يعتبر العامل األهم المؤثر على اإل -1

ن سقوط كميات كبيرة من الضوء على أن يصله الضوء ، يالحظ الذي ممكن أ

اجية على المياه نتية البناء الضوئي مما يقلل من اإلالمياه السطحية يثبط من عمل

ة التمثيل الضوئي ، ع درجة الحرارة غير المناسبة لعمليرتفاالسطحية نتيجة ال

ويعتبر الضوء ،متار تحت المياه السطحية فنالحظ ان اإلنتاجية تكون على بعد أ

 نتاجية البحار .عامل محدد في إ

ن : وخصوصا عنصري النيتروجين والفسفور اللذا   Nutrientsالمغذيات    -2

في البحار ، ومن المعروف ان مياه البحار نتاجية يعتبران من العوامل المحددة لإل

اكيز قليلة من النيتروجين واجد العوالق النباتية ( تحتوي ترالسطحية )حيث تت

 والفسفور بعكس المياه العميقة . 
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    Fresh Water Communities مجتمعات المياه العذبة –ب 

) يؤثر على العوامل الرئيسية وتشمل الضوء  ، درجة الحرارة ، عنصر الفسفور  -1

 الطحالب عامة ( والسليكون )يؤثر على الدايتومات بشكل رئيسي(.

 عوامل متوسطة التأثير وتشمل النيتروجين ، الحديد ، المنغنيز و المولبيديوم -2

 كوبلت ، الكبريت وعناصر اخرى مهمةعوامل ضعيفة التأثير وتشمل الكربون ، ال -3

 للنمو .

  Terrestrial Communitiesمجتمعات اليابسة  -ج

 تاجية مجتمعات اليابسة تتحدد بالعوامل التالية : الدراسات العديدة تبين ان إن من

ن هنالك تفاوت في درجة الحرارة بين البيئات البرية عامل درجة الحرارة ويالحظ إ -1

نتاجية بين يؤدي الى تفاوت كبير في مستوى اإلأكثر بكثير منه في البيئات المائية ، مما 

 لبيئية المختلفة في اليابسة . النظم ا

 عامل الضوء -2

 مطار معدل هطول األ -3

 دراسة كل عامل لوحده .  اويصعب هن

نتاجية في المجتمعات البيئية ، وكل طريقة لها يقوم العلماء باستخدام عدة طرق لحساب اإل

ما بوحدة الكتلة )غم/ مساحة معينة/زمن( أو ) كالوري اياها ولكن جميعها تعطي النتيجة أمز

  -/مساحة معينة / زمن ( .ومن هذه الطرق :

 وتعتمد على تحديد مساحة معينة تمنع  -:  Harvest methodطريقة الحصاد  -1

عشاب ( من دخولها ، وبعد انقضاء فترة زمنية معينة المستهلكات األولية  ) آكالت األ

 في هذه المساحة من مواد عضوية . م حساب وزن كل ماغالبا ما تكون سنة يت

هنالك عالقة طردية بين  -:  Oxygen productionريقة قياس األوكسجين ط -2

بل النباتات الخضراء فأن معدل والمواد العضوية المتكونة من قوكسجين المنتج األ

حيث   ة المائيةوتستخدم في البيئ . نتاجية اإلنتاج من األوكسجين قد يستخدم في قياس اإل

 تستخدم طريقة القناني المعتمة والشفافة .

 –وكسجين المنتج في البناء الضوئي كمية األوكسجين في القناني الشفافة = األ

 وكسجين المستهلك في التنفس .األ

 وكسجين المستهلك في التنفس وكسجين في القناني المظلمة = األكمية األ

ستخدم في بيئة اليابسة وت -:  CO2 productionوكسيد الكربون اثاني  قياس طريقة -3

وكسجين الناتج حيث يوضع المستهلك بدال من األ CO2سهل قياس كمية حيث من األ

 CO2حيث تحسب كمية  النبات في زجاجة وهنالك مكان لدخول الهواء ومكان لخروجه

 شعة تحت الحمراء . المستهلك بواسطة تحليل األ

وتتطلب هذه الطريقة  -: Nutrient depletionة للنبات طريقة اختفاء المواد المغذي -4

حالة اتزان متكامل بين التربة والنبات ويقاس معدل اختفاء المعادن )المواد المغذية ( 
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 يعبر صنع من غذاء في عملية التركيب الضوئي . و للتعبير عن مقدار مامن التربة 

 نتاجية االبتدائية . ار اإلفي فترة زمنية معينة عن مقدمعدل تناقص تركيز المعدن 

 حيث يستخدم الكربون -:  Radioactivity markingطريقة استخدام المواد المشعة  -5

ربونات ثم تجمع النباتات )الطحالب( وتفصل عن المشع ويوضع في الماء على شكل ك

الي تعرف الكمية التي الماء وتجفف وتوضع في جهاز لقياس نسبة المواد المشعة وبالت

ثناء عملية التركيب الضوئي وتعطي هذه الطريقة في أنسجة هذه النباتات أ اختزنت

 نتائج دقيقة نسبيا .

وتحسب عن طريق حساب كمية   -: Chlorophyll contentطريقة الكلوروفيل  -6

ء عملية ثنايمكن إنتاجه من الغذاء أ الكلوروفيل الموجودة في النبات كتعبير عن ما

اجية البحار اعتمادا على وزن الكلوروفيل في العوالق نتالتركيب الضوئي  ، تحسب إ

 نتاجية . طرديا مع كمية اإل النباتية وتتناسب هذه الكمية

للمادة هو  p H       ية يكون  في النظم البيئية المائ -:p Hيدروجيني  طريقة الرقم اله -7

الذي يسبب حموضة وينخفض معدله  H2CO3في الماء معطيا   CO2حصيلة ذوبان 

في حالة وجود عملية التركيب الضوئي وتزداد في عملية التنفس وعلى ذلك يستعمل 

 نتاجية .ل لإلكدلي

 

 Secondary productivity orنتاجية المستهلكات  اإلنتاجية الثانوية أو إ

Consumer production   :- 

التالي تتدفق الطاقة عبر الصافية في بيئتها ، وبنتاجية تستهلك المستهلكات والمحلالت إ 

ستويات المستهلكات والمحلالت خرى ، وهنا يعبر عن الطاقة المخزنة في مكائنات أ

نتاجية االبتدائية نتيجة طبع ستكون اقل مما هي عليه في اإلنتاجية الثانوية ، وبالباإل

الذي حصل  سبب االستهالكلتبعثر الطاقة كلما انتقلنا من مستوى غذائي آلخر وكذلك ب

 في المستوى الغذائي األول .

نمو والتكاثر والتنفس والحرارة وتستخدم كائنات المستوى الثاني الطاقة في عملية ال

 نسجة الجسم . وصيانة أخراج الفضالت وإ

 

نتاجية الثانوية فهي نوعية الغذاء والقدرة على هضمه كذلك التي تحدد اإلأما العوامل 

 الغذاء  وتواجده.كمية 

 

 

                                                                              


