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     :                      العوامل البيئية وتوزيع الكائنات الحية   

    Ecological factors and the distribution of living organisms                      

 Limiting factors & tolerance levels العوامل المحددة ومستويات التحمل

       Liebige’s law of minimumقانون ليبيج للحد األدنى 

االقل يوجد لكل كائن حي متطلبات محددة البد من توفر الحد االدنى منها على       

هذا المفهوم يعرف بقانون ليبيج للحد األدنى  حتى يستمر نموه وتكاثره ، و

Liebiges law of minimum   والذي وضعه عالم الكيمياء العضوية األلماني

محاصيل ل دراسته على المن خال 1840في عام  Jusus Liebigجوسوس ليبيج 

المواد الضرورية  التي تتوافر بكميات قليلة وتقترب  : )  النباتية ونص القانون هو

اسات ن الدرالحي سوف تكون عوامل محددة ( ، إ من الحدود الدنيا لحاجة الكائن

 -ضافة قاعدتين ضروريتين وهما :الالحقة لليبج أظهرت ضرورة إ

 ال في ظروف الحالة المستقرةيعمل إ القانون الان هذا  -1

المحدد الرئيسي لبحيرة ، وان  هو العامل CO2ن غازمثال / لنفترض إ

ن تفسخ المادة العضوية ، الوارد م CO2نتاجية في توازن مع تجهيز اإل

ن الضوء والفسفور والنيتروجين وغيرها من العوامل الموجودة ونفترض إ

في ظروف هذه الحالة المستقرة ، إذا هبت  تخدامبكميات كبيرة لغرض االس

تاجية سوف تتغير نمية من الغاز الى البحيرة فأن اإلضافت كعاصفة أ

توجد مواد بكميات  تصبح مستقرة وال نتاجية فأن الحالة الوعندما تتغير اإل

 قليلة ولكن بدال من ذلك فأن التفاعل سوف يعتمد على تركيز جميع المواد . 

  Factor interaction املتفاعل العو -2

كن اعتبار يم مثال / القشريات بحاجة الى الكالسيوم لبناء قشرتها ولكن ال

نه من الممكن تعويض نقص الكالسيوم بعامل الكالسيوم عامل محدد أل

معوض يعوض نقص الكالسيوم في بناء قشرة القشريات وهو السنترانتيوم 

Strantium . 

 

  Shelford’s law of tolerance قانون شيلفورد للتحمل

تبين ان نجاح الكائن الحي ال يتحدد بالحدود الدنيا للموارد البيئية فقط و أنما 

ي كائن حي يعيش في مدى محدود بين الحد األدنى أيضا بالحدود العليا وان أ

 والحد األقصى 
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يعرف بقانون التحمل والذي  ا  قانون 1913عام  Shelfordلقد وضع العالم 

أن أي متغير )مؤثر( يقع تحت الحد األدنى أو يتعدى الحد :  ينص على

األقصى الحرج يدفع ببعض الكائنات الحية خارج تدرج التحمل )الحالة 

ذا حدث تعد عن حدود التحمل لنوع معين فأنه يؤدي الى اختفاء فإ المثالية ( .

قانون هذا النوع من تلك المنطقة طالما كان هذا الظرف قائما  . ويندرج تحت 

 -: التحمل بعض المبادئ األساسية في علم البيئة وهي 

مل معينة ومدى ضيق قد تمتلك الكائنات مدى واسع من التحمل لعوا -1 

 لعوامل أخر

أن لكل كائن حي مدى تحمل للظروف البيئية المتعددة كدرجة الحرارة  -2

الخ ولغرض التعبير عن درجات التحمل توجد هنالك ..…والرطوبة والضوء 

 Stenoالعديد من المصطلحات استخدمت في مجال علم البيئة ،فالسابقة 

 تعني واسع لذلك نقول عندما نصف   Euryوتعني ضيق 

 Eurythermal  ، Stenothermalالحرارة 

   Euryhaline    ،    Stenohalineالملوحة  

الكائنات الحية التي لها مدى تحمل واسع لمجمل الظروف البيئية تكون  -3

 ة االنتشار واسع

ال تعيش الكائنات الحية في الوضع الطبيعي في الظروف المثالية من مجال  -4

مع بعضها ، فمثال تحتاج  التحمل وذلك ألن تأثيرات العوامل البيئية تتداخل

نجدها اال في الظل بسبب  وركيد الى الضوء لتنمو وتزدهر ولكننا الزهرة األ

تستطيع الزهرة تحملها  ة والتي الارتفاع درجة الحرارة في المناطق المضيئ

ن تعيش بعيدة عن الظروف فأن ضيق تحملها للحرارة أدى الى أ، وبالتالي 

 المثالية من الضوء .

ن فترة التكاثر تكون حرجة عندما تكون الظروف البيئية محددة وان حدود إ -5

ة ، يرقات ، بادرات ..الخ( جنفراد التكاثرية )بذور ، بيض ، أالتحمل لأل

 ضيق من حدود التحمل لآلباء .ن أتكو

تستطيع ان زرق والعديد من الحيوانات البحرية بالغات الكارب األ مثال /

تتحمل المياه المالحة كذلك العذبة التي تحوي نسبة عالية من الكلور لكن 

يستطيع ان  تستطيع ان تعيش في هذه المياه لذا فأن هذا النوع ال يرقاتها ال

 ها بصورة مستمرة .يسكنها ويتوطن فييستطيع ان  ه واليتكاثر في هذه الميا
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  -: أنواع العوامل المحددة

 Gasesالغازات  -1

مهما كأحد العوامل وكسجين في الماء دورا يلعب األ -: وكسجيناأل -أوال :

تاجه في ستثناء الالهوائية تححرجا )ألن معظم الكائنات الحية باكثر الكيميائية األ

كثر وفره في الهواء منه في  الماء أوكسجين الجوي كون األعملية التنفس ( وي

يعتبر عامال محددا في اليابسة وتلعب الحرارة دورا في تشبع الماء  لذلك ال

وكسجين في ازدادت ذائبية األاذ كلما انخفضت درجة الحرارة وكسجين ،البا

 . الماء وبالعكس 

 وكسجين الجويمع األ منطقة مشبعة باألوكسجين وبتوازن -طبقة السطحية :ال

 سباب :يكون هنالك تذبذب في قيم األوكسجين لأل -ة :الطبقة الوسطي

التلوث                                          -3تحلل المواد    – 2التنفس    -1

 درجة حرارة الماء . -5التمثيل الضوئي                 -4

بب وجود سمنخفضا نسبيا وذلك بوكسجين يكون تركيز األ -الطبقة العميقة :

الستهالكه من قبل وكسجين للمواد العضوية يؤدي الى نقص األ تحلل مستمر

الكائنات المجهرية كالبكتريا كذلك غياب البناء الضوئي ، هذه المنطقة تعتمد في 

 دبطئ من الطبقة المتوسطة التي فوقها وتعتمـينقل اليها ب اوكسجينها على ما

 لظروف الفيزيائية كالتيارات المائية . سرعة النقل على ا

ساعة،  24وكسجين في المياه العذبة والبحرية الضحلة خالل يتذبذب تركيز األ

وكسجين وفي الليل يحدث العكس بسبب عدم وجود لنهار توجد وفرة في األففي ا

 Oxygen pulseالتركيب الضوئي واستمرار االستهالك  وهذا يطلق عليه 

  -ذابته في الماء :مزج األوكسجين وأومن الوسائل المهمة ل ، وكسجينيالنبض األ

 مواج االضطراب بفعل الرياح واأل -1

 خرى وراني )حركة الماء(من منطقة الى أالنقل الد -2

 االنقالب الربيعي والخريفي وخلط طبقات الماء -3

 الفوارق في درجة الحرارة والكثافة -4

المواد العضوية والتنفس وهو مهم ينتج من تحلل  -: لكربوناثاني اوكسيد  -ثانيا :

والذي يؤثر  ربونيكحامض الكايميائيا مع الماء مكونا لعملية البناء الضوئي ويتحد ك

الحر أو غير المتحد مع الماء أهمية في  CO2، ان لكمية  pHأي الـ  Hعلى تركيز 
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حيث يترسب   CaCO3على شكل كاربونات الكالسيوم  Caترسيب الكالسيوم 

 -3الملوحة العالية      -2الحرارة العالية     -1 -في ثالث حاالت هي :الكالسيوم 

CO2 . غير المتحد مع الماء 

هو غاز سام يوجد في طبقة المياه  -:   H2Sغاز كبريتيد الهايدروجين  -ثالثا:

ويرتبط وجوده بوجود طبقة تحتية غنية نهار عميقة للبرك والبحيرات ومصبات األال

استثناء البكتريا ، واذا ازداد تركيزه فالحياة كلها تتالشى بالمتحللة بالمادة العضوية 

فيه الحياة  سود الذي تنعدم يحدث في البحر األ مثلة على ذلك ماالالهوائية ، ومن األ

تحت وكسجين يهبط الى الصفر في طبقاته العميقة باستثناء البكتريا ألن تركيز األ

 متر .  200ضمن مدى التشبع تحت  H2Sمتر ويكون تركيز  200 – 180عمق  

حراري معين يوجد لكل كائن حي مجال  -: Temperatureالحرارة  -2

ذا كانت درجة الحرارة خارج هذا المجال مرتفعة يستطيع ان يعيش فيه فإ

فأننا قلما نجد هذا الكائن الحي ، ان مدى التباين في درجة الحرارة يميل ان 

أن الكائنات المائية بصورة عامة تمتلك ويكون في الماء اقل من اليابسة ، 

، لذا تكون  رضيةجة الحرارة أضيق من الحيوانات األحدا من التحمل لدر

دا في أغلب درجة الحرارة عامال مهما على وجه العموم وعامال محد

كعامل  كثر من قيمتهاتعطى درجة الحرارة أاألحيان ، وفي بعض األحيان 

جة الحرارة وبسبب في در ساسة للتبدلبسبب كون الكائنات حوذلك محدد 

 سهولة قياسها .

تتأثر عدة فعاليات حيوية بهذا العامل البيئي بطريقة مباشرة أو   -الضوء : - -3

المرئي الذي هو جزء من الطاقة اإلشعاعية غير مباشرة ،وأن الضوء 

إلشعاع في طول أنكستروم ، أما ا 7600 – 3900طوال األمواج يتضمن أ

متصاصه ل الى األرض بسبب ايص نكستروم فهو الأ 2700موجي أقل من 

من طبقة األوزون ،ولهذه الصفة أهمية خاصة ألن هذه األطوال تعتبر عامال 

تعتبر قمة غيرات وراثية ألنها محددا أو قاتال  ولها تأثير كبير في أحداث ت

 .  DNAبالنسبة للحامض النووي  االمتصاص 

يقوم  الشمسية حيث بسيط من الطاقةجزء يصل الى األرض هو  أن ما    

بتصنيع جميع المركبات العضوية والغذاء في البحر وعلى اليابسة . وتتأثر 

 Light qualityالكائنات الحية بالضوء تبعا لنوعية الضوء )طول الموجة(

 . Photoperiodوطول الفترة الضوئية  Light intensityضاءة وشدة اإل
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 -تأثير الفترة الضوئية على الكائنات الحية ، حيث تتحكم في :

نهاء فترة السكون في بذور بعض إفي النباتات و عملية األزهار أوال/

النباتات والتحكم في بعض العمليات الحيوية كعملية االنتحاء الضوئي وفتح 

 الثغور وغلقها .

 أخرى بهدف التكاثر . الطيور والحشرات واألسماك من بيئة الى هجرة ثانيا /

يستخدم أجزاء  ، فهناك من الحيوانات ما السلوك اليومي للحيوانات ثالثا /

مختلفة من الدورة اليومية للبحث عن الغذاء كالخفاش الذي ينشط أثناء 

 ساعات الليل ، وبعض الحيوانات يكون حساسا  لضوء القمر .

في بعض  ات التناسليةكما أن لضوء القمر ارتباطا  وثيقا بالدور رابعا /

الكائنات الحية كبعض األسماك وبعض الحيوانات البحرية األخرى وخاصة 

 Leodicaالالفقريات . ومن األمثلة على ذلك دورة التناسل للديدان البحرية 

fucata  حيث تبين أنها تصل فترة البلوغ عندما يكون القمر في الربع

الى سطح البحر وهنا تقذف خير حيث تبدأ بالتجمع في أسراب وتسبح األ

كوين اليرقات ، خصاب وتالبيض في آن واحد ليتم اإل بالحيوانات المنوية و

للقمر هي العامل المحدد في تكاثر  illuminanceستضاءة لذا تعتبر شدة اال

 مثل هذه الحيوانات . 

 

ن الماء نسبة  -: Waterالماء  -4 من أجسام الكائنات  %80 – 60يكو 

وجود الكائنات الحية ووفرتها في أي منطقة بيئية بوفرة الماء  الحية ويرتبط

ونسبة محتوياته من المواد العضوية و الالعضوية وكذلك درجة حموضته و 

ملوحته . وتتكيف الكائنات الحية تبعا لتوفر الماء ، فنجد أن أنواع الكائنات 

ائية أو الحية و تكيفاتها في الصحراء تختلف عن تلك الموجودة في بيئة م

متوسطة الجفاف أو متجمدة ، ويرتبط بالماء عاملين مهمين هما الهطول 

 والرطوبة . 

يتوقف نوع الهطول على الموسم  -: Precipitation  أوال / الهطول

والعوامل الحيوية كالرياح وضغط الهواء ودرجة الحرارة . ويعد سقوط 

دلة و األستوائية .وتعد األمطار أكثر أنواع الهطول شيوعا  في المناطق المعت

الكيفية التي يسقط بها المطر ذات أهمية كبرى من الناحية البيئية ألنها تتباين 

 من مجرد رذاذ خفيف الى سيول جارفة تؤدي الى تعرية التربة . 

تعرف الرطوبة على انها الكمية النسبية من  -: Humidity ثانيا / الرطوبة

وتؤثر الرطوبة في من الهواء ، بخار الماء الموجودة في حجم معين 

  -الكائنات الحية على :
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معدل حدوث عملية النتح في النباتات ، اذ يقل حدوث هذه العملية بزيادة  -أ

 رطوبة الهواء .

توزيع الكائنات الحية حسب البيئات المختلفة ، فالسرخسيات تتواجد في  -ب

 مناطق ذات رطوبة عالية ، والزواحف تكثر في الصحراء .

متصاص الرطوبة كما في بعض الكائنات الحية التي تستطيع انمو زيادة  -ت

 الفطريات واالشنات والحزازيات . 

تعتبر األمالح  -:  Biogenic saltsالمغذيات األولية )األمالح المعدنية(  -5

المعدنية من العوامل المحددة لتوزيع الكائنات الحية وبشكل أساسي للنباتات ، وكما 

ن والفسفور لهما أهمية كبيرة من الناحية البيئية حيث يشكالن نعرف فأن النتروجي

الهيكل التركيبي للكائنات الحية )النيتروجين ضروري لبناء األحماض األمينية 

وبالتالي البروتينات والفسفور ضروري لبناء العظام ويدخل في تركيب األحماض 

والكبريت والمغنسيوم  النووية وحامالت الطاقة ( ، ويليها البوتاسيوم والكالسيوم

 ،وهذه االمالح المعدنية التي تحتاجها النباتات والحيوانات بكمية كبيرة تسمى

Macronutrients  وهناك بعض المغذيات التي تحتاجها الكائنات الحية بكميات ،

لكن عدم توفرها في التربة قد  Micronutrientsبسيطة تسمى المغذيات الثانوية 

ت أو ظهور أعراض مرضية على النباتات ، وهذه المغذيات يؤدي الى عدم األنبا

هي الحديد ، المنغنيز ، النحاس ، الزنك ، البورون ، الصوديوم ، المولبيديوم ، 

 الكلور والكوبلت وهنالك اليود الذي تحتاجه الحيوانات الفقارية .

الحية وقد يعتبر عامل النار مهما في تأثيره على توزيع الكائنات  -: Fireالنار  -6

ركز علماء البيئة عليه في االونة االخيرة كعامل محدد لتوزيع الكائنات الحية ، 

لتوضيح دور النار كعامل محدد نورد المثال التالي ) في جنوب شرق الواليات 

المتحدة يوجد العديد من الغابات الصنوبرية السائدة في المجتمعات الغابية ، ويعتقد 

سيادة هذا النوع من االشجار يكمن في مقدرتها على مقاومة العلماء ان السبب وراء 

الحرائق ، ويعزى سبب هذه المقاومة لوجود زوائد أبرية الشكل تغطي البراعم 

الطرفية لهذه االشجار وتحميها ( ويعتبر وجود الحرائق ضروري لألعشاب 

 والنباتات البقولية حيث تنشط بعد حرق األشجار .

وهي دراسة شروط مناخية خاصة في   -: Microclimate المناخ الدقيق -7

منطقة محدودة األبعاد تختلف أحيانا عن المناخ العام أختالفا كبيرا ، وتنتج هذه 

الشروط البيئية بسبب عوائق جغرافية صغيرة مثل حائط أو صخرة أو جذع شجرة 

رية الالفقأو غطاء نباتي تحدث تغييرا مهم جدا بالنسبة لبعض النباتات والحيوانات ا

 Microhabitatوالفقريات الصغيرة . وممكن أن نطلق مصطلح البيئة الموضعية 
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على البقعة التي تحتوي شروط مناخية معينة وبالتالي يمكن أن يكون المسكن 

 الواحد مقسم الى العديد من البيئات الدقيقة Habitat)الموطن(البيئي 

Microhabitats بعضها البعض . فالشروط  التي تختلف شروطها المناخية عن

المناخية لألفعى التي تعيش بين الحجارة تختلف عن شروط الفأر الذي يعيش في 

جحر ، وتختلف عن عقرب يعيش تحت صخرة وهكذا رغم ان جميعها تعيش في 

 نفس الموطن البيئي .

تستخدم بعض أنواع الكائنات الحية  -: Ecological indicatorالكواشف البيئية 

تدل على طبيعة أو ظروف البيئة المحيطة بها ، ويكون ذلك اما بدليل ككواشف 

وجودها او غيابها أو شكلها أو وفرتها . على سبيل المثال تنمو نباتات من الجنس 

Astragalus  مرتبطة بالسيلينيوم وهو معدن من المعادن الموجودة في التربة والتي

قريبة منها ، وهكذا تستخدم هذه تتواجد بصورة عامة في رسوبيات اليورانيوم أو 

النباتات لألستدالل على مكامن خام اليورانيوم ، وقد دلت الدراسات على أن تواجد 

فوق مصادر اليورانيوم يؤدي الى أحتواء أغصانها الهوائية على  Pinusالصنوبر 

تركيزات عالية من اليورانيوم .، ويمكن االستدالل على ذلك عن طريق جمع كمية 

اق الصنوبر وحرقها وفحص رمادها فأذا كانت النسبة جزئين بالمليون فأن من أور

اليورانيوم قابل لألستغالل تجاريا  . كما أن هنالك طراز أخر من الكواشف البيئية 

وهو ظهور أعراض مرضية معينة مرتبطة ببيئة معينة أثرت على نبات أو حيوان . 

ون بعض أنواع النباتات تقرحات أو بقع أس  تجابة لملوثات هوائية معينة .فتك 

وتستخدم عادة الكائنات الحية ذات مستويات التحمل الضيقة ككواشف بيئية أكثر من 

الكائنات واسعة التحمل وكلما ضاق مستوى التحمل زادت الدقة في الكشف عن 

 الظروف البيئية .

 

 


