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ممكن أن تقسم البيئة المائية الى بيئة   -:  Aquatic Environmentالبيئة المائية 

 Marineوالبيئة البحرية Fresh water Environment  المياه العذبة  

Environment . 

تحتل المياه العذبة  -:   Fresh water Environmentأوالً / بيئة المياه العذبة 

جزءاً صغيرا من سطح األرض بالمقارنة مع مياه البحار والمحيطات كذلك اليابسة 

 -تية :أهمية تتعدى مساحتها لألسباب اآل العذبة هولكن للميا

 ستعمال اليومي والصناعيأكثر مالئمة وأرخص ثمناً لال -أ

وأرخصها كنظام  يعتبر النظام البيئي للمياه العذبة من أنسب النظم البيئية  -ب

 للتخلص من الفضالت .

يتوجب  نسان باألضرار بهذا المصدر الطبيعي وعليهفي اآلونة األخيرة بدأ اإل

 ستعمال . التقليل من هذه األضرار وإال أصبحت غير قابلة لال

وهي مسطحات مائية ساكنة نسبياً تحتل حوضا معيناً من سطح  -:البحيرات  -1

قاليم المعتدلة متر في األ 15األرض ، تتميز البحيرات التي يزيد عمقها على 

ذ تتميز طبقتان من الماء في فصل الصيف طبقة سطحية بتطبق مياهها ، إ

 Hypolimnionوطبقة سفلية باردة تسمى  Epilimnionدافئة تسمى 

نخفاض في درجة الحرارة عندها هاتين الطبقتين طبقة يكون اإل وتفصل بين

جين في ، يكون األوكس Thermoclineفجائياً تسمى طبقة التدرج الحراري 

نتقاله ية ويتم تعويض المستهلك من خالل ااكيز عالالطبقة العليا الدافئة بتر

تقوم  عبر سطح التالمس بين الماء والهواء ومن خالل التمثيل الضوئي الذي

شنات والطحالب ، أما األوكسجين الذائب في الطبقة السفلية الباردة فأنه به اال

والفتات الذي يستقر يتناقص نتيجة لتحلل المواد العضوية والكائنات الميتة 

 في قاع البحيرة . 

قة السفلية بسبب عدم ستقرار في الطبقد تضطر بعض أنواع األسماك لال

بع التغيرات الفصلية لدرجة حرارة الطبقة العليا ،وبالطحتمال قدرتها على ا

ذا كان هنالك فأن تلك األسماك لن تستطيع االستمرار في الطبقة السفلى إال إ

مصدر يعوض الكمية المفقودة من األوكسجين الذائب ، وتتم عملية التعويض 

هذه بواسطة خلط طبقات المياه العليا والسفلى في فصلي الخريف والربيع 

) يبرد سطح الماء ومن نقالب ملية الخلط بين ماء الطبقتين باإلحيث تسمى ع

ثم يصبح تجانس لدرجة حرارة المياه في الطبقتين كذلك تصبح كثافة الماء 

متجانسة نسبياً وبمساعدة الرياح تتكون دورة مائية تعمل على نقل مياه 
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جاه القاع ورفع مياه تباألوكسجين الذائب الى األسفل با الطبقة السطحية الغنية

 الطبقة السفلى الى سطح البحيرة ( .

 

Stratification                                              

                                            

 

عتماداً على أعداد الكائنات الحية التي تصنف البحيرات حسب إنتاجيتها ا

 -ن تعيلها الى :يمكن أ

غير قادرة على توفير التغذية حيث تتجدد النترات  بحيرات -أ

نتاجيتها قليلة والنباتات فيها فوسفات بمعدالت قليلة وعليه فأن إوال

 نادرة .

يتروجين كذلك الفوسفات الذي بحيرات غنية بالنترات كمصدر للن  -ب

نتاجيتها عالية مو العوالق النباتية ، حيث تكون إيؤدي الى تسارع في ن

ستهالك المغذيات يان عند موت الطحالب بسبب اض األحوفي بع

فأنها تتحلل وتستهلك األوكسجين الى مستويات واطئة جداً غير كافية 

 .Eutrophicationثراء الغذائي الحياة وتسمى هذه الحالة باإلألدامة 

 

 ر أقل عمقاً وتياراتها أسرع كذلكبالمقارنة مع البحيرات فأن األنها -األنهار : -2

كيز كما أن تر من الفضالت تتعرض مياه األنهار الى معدالت أكبر

األوكسجين الذائب في مياه األنهار متجانسة نسبياً على طول النهر وأعماقه 

يعتبر مقدار األوكسجين الذائب من العوامل المحددة في  المختلفة ، وال

العضوية نهار كميات كبيرة من المواد ذا دخلت األال إت النهرية إالبيئا

تستهلك األوكسجين عند تحللها . ومن العوامل المحددة األساسية في البيئة 

 النهرية أختالف سرعة تيار الماء من جزء الى أخر من النهر .
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تعتبر البيئات البحرية  -: Marine Environmentثانياً / البيئة البحرية 

وعموماً تختلف معدالت  رضية ،متجانسة نسبياً بالمقارنة مع البيئات الحياتية األ

ة البحرية ،وأهم العوامل خرى في البيئاإلنتاجية اختالفا كبيراً من منطقة الى أ

لة عن اختالف معدالت اإلنتاجية هي اختالف معدالت اختراق األشعة المسئو

ختالف معدالت وفرة المغذيات ، ويمكن تمييز ثالث بيئات الشمسية للمياه وا

 -تجاه عمق المحيطات وكاألتي:طقة الساحل وتمتد باية تظهر من منحياتية بحر

وتشمل المنطقة الشاطئية التي تمتد بين  -بيئة منطقة مابين المد والجزر : -أ

أعلى مكان تصل اليه المياه وقت المد وأخفض مكان تصل اليه المياه وقت 

العضوية واألوكسجين  وبالرغم من الغنى النسبي لهذه البيئة بالموادالجزر ، 

ن المياه في حالة حركة مستمرة لذلك تقتصر الحياة على الكائنات ائب إال إالذ

رضية وبعض الرخويات قطن الجحور أو مناطق التموجات األالحية التي ت

 والسرطانات والديدان في الشواطئ الرملية . 

وأقصى  -البيئة بين المنطقة المحصورة بين خط الجزر والجرف القاري :  -ب

ة ر حيث تمثل مصائد األسماك الرئيسيمت 180عمق تمتد فيه هذه البيئة هو 

رية في هذه المنطقة بوفرتها وتنوعها الكبيرين في العالم ، وتتميز الحياة البح

نتاجية الكلية من مجموع اإل %50ة المصبات حوالي نتاجيتها مع بيئ، وتبلغ إ

البيئة بالمغذيات من جهة  للمحيطات والبحار ويرجع ذلك الى غنى هذه

شعة الشمسية التي جهة أخرى مما يترتب عليه وفرة األوضحالة مياهها من 

 تخترق مياهها . 

وتتضمن المنطقة العميقة التي تمتد وراء الجرف القاري  -البيئة المحيطية :  -ت

تساع مساحتها الى أنها غير منتجة نسبياً بسبب قلة المغذيات وبالرغم من أ

لوجية تماماً كما هو والبيئة المحيطية صحاري من الناحية الباي حيث تعتبر

 الحال في الصحاري في النظم الحياتية األرضية .

  -األقاليم الحياتية :

ملم سنوياً  200تتصف الصحراء بهطول مطر يقل عن  -أوالً/ األراضي الجافة :

مرتفعة ،  مطار ، وكذلك بمعدالت درجات حرارةوق هطول األوبمعدالت تبخر تف

وتمثل الصحاري تجمعات النظم البيئية األكثر جفافاً وتتميز بتباين حراري كبير 

تعد مشكلة نقص المياه وتوزيعها واختالف معدالت درجات يومي وفصلي ، 

التي تعيش في  هم العوامل المحددة للكائنات الحيةالحرارة أثناء الليل والنهار من أ

نواع قليلة ، والحيوانات في هذه األقاليم ذات أن النباتات الصحراء لذلك نجد إ

 وتكون الشبكات الغذائية بسيطة والسالسل الغذائية قصيرة . 
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من مساحة  %4تشكل بيئة التندرا حوالي  -ثانياً / التندرا أو أقليم الصحراء الباردة :

ة ، ويسود رضيالنصف الشمالي من الكرة األ اليابسة وتحتل أوسع مساحة لها في

ية اذ تصل درجة الحرارة حسب الموقع الجغرافي في فصل ة التندرا ظروف قاسبيئ

درجة مئوية ونظرا لهذه الظروف القاسية يقتصر نشاط الكائنات  50-الشتاء الى 

الحية غالباً من نهاية شهر آيار وحتى بداية شهر أيلول ، ومن حيوانات المنطقة 

جية  والدببة ، وتجد السالسل غزالن الرنة والذئاب والثعالب واألرانب الثل

شبكات الغذائية بسيطة جداً وتتغلب الكائنات الحية على الظروف المناخية لوا

 الصعبة بالهجرة أو التأقلم أو غير ذلك .

عيتها قليم الغابات حوالي ثلث اليابسة ، وتعتمد في نويغطي إ -قليم الغابات :ثالثاً / إ

الغابات الى كميات متفاوته من المياه تختلف وتوزيعها على المناخ والتربة وتحتاج 

 300 – 30حسب نوعية الغابات ، وتكون الفترة الزمنية لتجديد الغابات حوالي 

  -سنة ويتوقف ذلك على نوعية الغابة ومن بعض فوائد الغابات :

 تعديل نوعية المناخ المحلي  -1

شعاعي كما والماء ومن التلوث الضوضائي واإل تنقية البيئة من تلوث الهواء -2

النترات تقوم األشجار بحماية مصدر المياه الجوفية والسطحية من الملوثات ك

متصاصها من المياه واستيعابها من خاللها ، والفوسفات وذلك عن طريق ا

 شعاع .ر بامتصاص الملوثات الهوائية واإلكما تقوم األشجا

 مطار والثلوج ألدة من مياه استفازيادة اال -3

معيشته وبالتالي  نسان وهي بذلك تحسن نوعيةمناطق راحة واستجمام لإل -4

 نتاجية زيادة قدرته اإل

حماية التربة من االنجراف عن طريق تثبيت التربة بواسطة جذورها الكثيفة  -5

نهيارات التربة وكذلك حماية السفوح من االوزيادة كمية المواد العضوية في 

 األرضية . 


