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مجموعة من  رف الجماعة على أنهاتع     -: Populationالسكان أو الجماعة 

أو المجاميع التي تستطيع تبادل المعلومات species ( األفراد تعود الى نفس النوع 

صفات مختلفة  والتي تمتلك وتشغل مكانا  معينا  في فترة معينة فيما بينها (الجينية 

الصفات هي صفات المجموع وليس صفات حصائيا وهذه يمكن التعبير عنها إ

أستعملت كلمة  .الخ ..…مثل كثافة السكان ومعدل الوالدات ومعدل الوفيات   األفراد

population ستخدامها ور أفي بادئ األمر لتعني الجماعة السكانية البشرية ثم تط

 ليشمل جميع الكائنات األخرى .

 -تتكون الجماعات بعدة طرائق :

 نتيجة التكاثر -1

 نتيجة النقل بواسطة عوامل المحيط مثل الرياح ، المياه وغيرها . -2

 نتيجة لألنتقال بواسطة حركة الكائن الحي نفسه )الهجرة(. -3

  -: Population propertiesصفات السكان 

ستنادا  الى وحدة هي حجم السكان ا -:  Population densityكثافة السكان  -1

عدد األفراد أو الكتلة الحيوية للسكان المساحة ، وهي في العادة يعبر عنها ب

ماء  3ماليين دايتوم/م 5أو  شجرة/ دونم  200لوحدة مساحة أو حجم ، مثال  

 .خنفساء/ غم طحين 10دونم مزرعة سمكية أو  كيلو غرام أسماك /  150أو

 

بما أن السكان كيان متغير ، يمكن حساب نسبة التغير على أساس تقسيم   

 التغير ، وهذا يعبر عن سرعة التغير في وحدة الزمن، التغيرعلى وحدة زمن

نسبة نمو السكان هي عدد األفراد المضافة للسكان خالل فترة زمنية  فمثال  

 يعبر عنها رياضيا .

Birth rate = N / t  

 = الزمن   t= حجم السكان                ،   Nحيث 

 -كتابة المعادلة كاألتي أيضا  :ويمكن 

Birth rate = d N / d t 

لوحظ  نقسام ،فرد يتكاثر بواسطة اال 50مقداره  بتدائيمثال / لدينا سكان ا

فرد  ،احسب  التغير في عدد  150ليصل الى  زيادة عدد السكان خالل ساعة

 االفراد ؟ 

 فرد 100=  50 – 150التغير في العدد = 

 فرد  N/t   =1/100  =100التغير في ساعة = 
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 -يأتي : اس الكثافة السكانية ومن أهمها ماهنالك طرق متعددة لقي

حيث تستخدم الصور  -: method  Total countطريقة التعداد الكلي  -1

من الحيوانات  التلفزيونية احيانا  لعد قطعانالفوتوغرافية والكاميرات 

الة حيث ان البرية أ و الطيور البحرية ، وتعتبر هذه الطريقة غير فع 

ترى بسهولة بسبب سلوكها وموطنها  الحيوانات التي الهنالك العديد من 

ها . وقد يستخدم الباحث هذه الطريقة لبيان ان المنطقة  بحيث يصعب عد 

 )س( فيها أعداد أقل أو أكثر من المنطقة )ص( .

تتضمن هذه الطريقة حساب  -: Quadrate methodطريقة المربعات  -2

 ي مساحة معينة من األرض.الموجودة فوزان الكائنات الحية  أعداد أو أ

 – Captureأعادة الصيد  –األطالق  –التعليم  –طريقة الصيد  -3

Marking – Release- and Recapture method – 

وتستخدم هذه الطريقة لقياس كثافة الحيوانات المتحركة ، ويتم في هذه 

عينة ثم توضع عليها عالمة بعد ذلك تطلق مرة ثانية ، ثم  الطريقة أصطياد

بعد فترة يتم أصطياد عينة وهذه تحوي بالضرورة أفراد معلمة وغير معلمة 

  -:ويمكن أستخدام القانون التالي 

P= a n / r 

 = حجم السكان الكلي  Pحيث 

      a األفراد المعلمة في الحالة األولى = 

      n ي تم أصطيادها في الحالة الثانية=  األفراد الت 

      r  األفراد المعلمة في الحالة الثانية = 

فرد تم أصطيادها وتعليمها ثم أطلقت الى مساحة السكان  100مثال / لنفترض أن 

أفراد معلمة  10فرد ووجد من بينها  80وبعد ذلك تم أصطياد عينة ثانية حجمها 

 في هذه الحالة ؟ماهو عدد السكان التقريبي للحيوانات 

P= a n / r 

P= 100 x 80 / 10        

P = 800  
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وهي قابلة السكان الغريزية على االزدياد ، والوالدة   -: Natalityالوالدات  -2

بتعبير أوسع ليست اال أنتاج افراد جديدة للكائن بغض النظر عن طريقة 

ويمكن أن نميز أنتاج هذه األفراد سواء كان ذلك في الحيوانات أو النباتات 

 -نمطين من الوالدات :

 . .Potential natأو والدة وسعية   .Maximum natوالدة عظمى  -أ

وهي أنتاج الحد األعلى النظري من أفراد جدد تحت ظروف مثلى ، 

تحققه في سكان  ويكون ثابتا  بالنسبة للسكان مادام حد أعلى ، واليحتمل

طبيعي ، غير أن بعض األفراد في السكان قد يقترب من هذه القيمة 

العظمى ، لكن غالبية أفراد السكان الساحقة تكون بعيدة جدا عن ذلك . 

كما أن بعض أنواع السكان قد تقترب من هذا الحد األعلى ألوقات 

محدودة تسود فيها ظروف مثلى نسبيا  كما يحصل في األنفجارات 

 السكانية في بعض انواع الحشرات والقوارض .

 . .Realized natو والدة متحققة أ .Ecological natوالدة بيئية   -ب

لذلك  وهي التكاثر الحاصل فعال  في سكان ما تحت ظرف بيئي حقيقي ،

ن تتباين تبعا لحجم السكان وتركيبه والظروف تكون غير ثابتة بل يمكن أ

 البيئية والفيزيائية .

ويشير الى موت األفراد في السكان  -:  Mortality( الهالكات )الوفيات -3

 -ويمكن أيضا تمييز نوعين من الهالكات :

ويمثل النقص الحاصل تحت ظروف   .Minimum mortهالك أدنى  -أ

ويكون ثابت ألي سكان ، أي انه حتى تحت أحسن الظروف فأن مثلى 

 عمر الوظيفي .األفراد تموت بسبب الشيخوخة المحددة بطول ال

 . .Realized mortأو هالك متحقق  .Ecological mortهالك بيئي   -ب

وهو موت األفراد تحت ظرف بيئي معين ، أذ أنه يشبه الوالدة البيئية 

بأنه غير ثابت بل يختلف بأختالف حجم وتركيب السكان وتبعا  ألختالف 

 الظروف البيئية .

 dispersalيقصد باألنتشار  -:  Population dispersalأنتشار السكان  -4

هو ترك منطقة النشوء والتحول الى مناطق أخرى ، ويتم األنتشار بواسطة 

الماء والرياح و أو الطيران أو التعلق بالحيوانات وطرق أخرى مما يؤدي 

ها األصلية   أو تبعثرها الى تجمعها في مناطق خارج منطقة نشوئ

، البذور ، السبورات ، اليرقات وضياعها، فاألنتشار يتضمن حركة األفراد 

 -ويأخذ األنتشار ثالث أشكال : وغيرها .



                        Lect.9علم البيئة             

 

4 
 

وهي حركة بأتجاه واحد من منطقة  -: Emigrationهجرة خارجية  -أ

 السكن الى خارجها .

وهي حركة بأتجاه واحد الى منطقة  -: Immigrationهجرة داخلية  -ب

 السكن من الخارج .

ورية لترك منطقة السكن وهي الحركة الد -: Migrationهجرة عامة  -ت

 والعودة اليها .

ويتأثر األنتشار للسكان بدرجة كبيرة بواسطة الحواجز وقابلية األفراد الموروثة 

على الحركة ، وكذلك فأن األنتشار مهم جدا في تبادل الجينات بين أفراد السكان 

 وفي عملية تكوين أنواع جديدة . 

يمكن لألفراد أن تتوزع  -:  Population distributionتوزيع السكان  -5

 -أستنادا الى ثالث أنماط رئيسية :

تكون هناك نزعة ألفراد  عندما ال -: .Random disتوزيع عشوائي  -أ

 السكان للتجمع وهو نادر في الطبيعة .  

عين عندما تترتب األفراد بنمط م -:  .Uniform disتوزيع متماثل   -ب

ت الصحراوية بشكل واضح يكفل أقل تنافس ممكن ، ونراها في النباتا

 Allelopathicحيث تفرز بعض األنواع مواد كيمياوية تعرف بـ 

substances  تمنع أقتراب نوع أخر من أجل أستغالل أمثل للموارد

 القليلة المتاحة . 

عندما تميل األفراد للتكتل على   -: .Clumped disالتوزيع التكتلي   -ت

ك المتبع بين األفراد داخل شكل تجمعات ، والذي يقرر ذلك هو السلو

التكتل من جهة وعالقات التكتالت مع بعضها من جهة اخرى ،فمثال  

 أسراب الطيور وقطعان الثديات تتكتل تبعا للسلوك األجتماعي .

رف التركيب العمري  -:   The age structureتركيب العمر للسكان  -6 يع 

سبة لبعضها البعض ضمن للجماعة على أنه نسبة الفئات العمرية المختلفة بالن

الجماعة ككل . وأن المجاميع العمرية في السكان من الصفات المهمة في 

  -السكان التي تتأثر بكل من الوفيات والوالدات وكما يلي :

السكان الذي يتوسع بسرعة حيث يحتوي على نسبة كبيرة من األفراد الفتية  -أ

 ويمكن وصف السكان على أنه فتي 

            لذي تكون نسبة األعمار متساوية فيهالسكان المستقر ا  -ب

 .السكان المتدهور فأنه يحتوي على نسبة من األفراد كبيرة العمر  -ت
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 العالقة بين العوامل المحددة والكثافة السكانية

 -عالقتها بالكثافة السكانية إلى نوعين : و  تقسم العوامل المحددة

 

مثللل التل للل ت الت للاف  عثللى   -السللكانية:عوامللل محللددة معتمللدة عثللى الكثافللة  -أ:

 الغذاء ت التعايش  وهي نادرا ما تؤدي إلى القضاء عثى أفراد ال وع كثيا .

 

مثلللل  العواملللل  -عواملللل محلللددة تيلللر معتملللدة عثلللى الكثافلللة السلللكانية : -ب:

الم اخية و الظروف اللبيعية وهي قد تؤدي إلى قتلل مميلا ايايلاء ملن مميلا 

 ر عن الكثافة السكانية يي م ها .اينواع بغض ال ظ

ن مختث ان من العوامل في تأثيرهما المشترك عثى أعداد نوع اوقد يتداخل نوع

معين مسببين الهالك الكثي له إال إن أي من العلامثين بم لردق قلد ال يسلبل مثلل 

 هذا الهالك .

 

يعاني أاد اينواع من تزايد في االة تل ل عثيه فإذا رافق ذلل  موملة  -مثال :

 من البرد القاسي فانه يخت ي نهائيا من تث  الم لقة . 

 

 

 

 


