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  بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أفضل خلق هللا نبينا وحبيبنا محمد وعلى آل بيته االطهار واصحابه 
 الكرام  

 : (The Environment)البيئة

 : التالية المفاهيم إبراز األمر منا يقتضي المحاضرة هذه نطاق في البيئة مفهوم ولبيان ما معنى البيئة ومفهومها ؟

                      ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً                                  للبيئة اللغوي المفهوم : أولاً

 من غيره مع الحي الكائن فيه يحيى الذي الوسط أو المنزل أو المكان العربية اللغة في بالبيئة يقصد

بوأ( للفعل ) االسم هي البيئة وكلمة الكائن هذا عليها التي الهيئة أو الحالة عن بها يعبر كما ، الكائنات

بمعناها اللغوي  البيئةو  .المنزل بمعنىهي و )تبوأ( أي نزل وأقام. والتبوء: التمكن االستقرار والبيئة 

، فيتخذ فيه منزله ومعيشته، ولعل ارتباط البيئة بالمنزل أو اإلنسان تعني الموضع الذي يرجع إليه الواسع

المخلوق بالدار وسكنه إليها، ومن ثم  قلب الدار له داللته الواضحة حيث تعني في أحد جوانبها تعلق

 عن ويقاليجب أن تنال البيئة بمفهومها الشامل اهتمام الفرد كما ينال بيته ومنزله اهتمامه وحرصه ، 

 الطبيعية كالبيئة ، فيهما المجتمع ويؤثر أو بالفرد يحيط ما كل عن تعبر حيث المحيط أنها أيضا   البيئة
 االجتماعية. والبيئة الثقافية والبيئة

 للبيئة المعنى اللغوي  بها هذا جاء التي القرآنية اآليات من الكثير وجود الكريم للقرآن المدبر ويالحظ

ِض َيَتَبوَّ )من سورة يوسف  تعالى قوله مثل َرأ نَّا ِلُيوُسَف ِفي اْلأ ِلَك َمكَّ ُث َيَشاُءۚ  ُنِصيُب َوَكذََٰ َها َحيأ ُأ ِمنأ

ِسِنيَن ) َر الأُمحأ َمِتَنا َمن نََّشاُء ۖ َواَل ُنِضيُع َأجأ ُكُروا ِإذأ ) من سورة االعراف سبحانه (.وقوله(56ِبَرحأ َواذأ

ِض َتتَِّخُذوَن ِمن ُسُهوِلَها ُقُصور   َرأ ِجَباَل ُبُيوت اۖ  َجَعَلُكمأ ُخَلَفاَء ِمن َبعأِد َعاٍد َوَبوََّأُكمأ ِفي اْلأ ِحُتوَن الأ ا َوَتنأ

ِسِديَن ) ِض ُمفأ َرأ ا ِفي اْلأ ِ َواَل َتعأَثوأ ُكُروا آاَلَء َّللاَّ َنا ِإَلىَٰ يونس) شأنه من سورة عز (( وقوله 74َفاذأ َحيأ َوَأوأ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
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َلة   َعُلوا ُبُيوَتُكمأ ِقبأ َر ُبُيوت ا َواجأ ِمُكَما ِبِمصأ ِمِنيَن ُموَسىَٰ َوَأِخيِه َأن َتَبوَّآ ِلَقوأ ُمؤأ ِر الأ اَلَة ۗ َوَبشِ   َوَأِقيُموا الصَّ

(87.)) 

و   مسلم رواه الشريف الذي الحديث في وذلك المطهرة النبوية السنة في للبيئة اللغوي  المعنى وورد

 وسلم عليه وعلى ال بيته هللا صلى هللا رسول أن البخاري و الترمذي و أبي داوود و ابن ماجة و أحمد

َعَدُه ِمَن النَّارِ َمنأ َكذَ  قال) َيَتَبوَّأأ َمقأ ا َفلأ د   النار"(. من منزله ينزل أي "  َب َعَليَّ ُمَتَعمِ 

األشياء  كل على للداللة ( تستخدمEnvironment البيئة ) فكلمة اإلنجليزية اللغة في أما
 والماء واءاله حالة عن للتعبير تستخدم كما ، الحياة وتطور النمو على المؤثرة المحيطة والظروف
 باإلنسان. المحيطة الطبيعية والظروف والحيوان والنبات واألرض

مشاعره  على ويؤثر باإلنسان يحيط الذي ( المكانEnvironment مصطلح ) أيضا يعني كما
 وأفكاره. وأخالقه

 وهي  الحديثة المصطلحات من البيئة تعد ( فكلمةEnvironnementالفرنسية ) اللغة في أما
 الحية الكائنات على تؤثر والثقافية واالجتماعية التي الطبيعية الظروف على اللةللد تستخدم

 اإلنسان. حياة تشكل التي والصناعية الطبيعية  العناصر كافة تعني كما اإلنسانية ، واألنشطة

 للبيئة االصطالحي المفهوم : ثانيا  

 عليه الجميع يتفق ومومفه محدد تعريف وضع في بينهم فيما والمتخصصون  الباحثون  تباين
 : هي أن البيئة البعض يرى  ، حيث  الشأن هذا في التعريفات تعددت وقد ، البيئة الصطالح

 حية وكائنات وتربة وفضاء وهواء ماء من يشمل بما اإلنسان فيه يعيش الذي المادي المحيط
 حاجاته. إلشباع شيدها ومنشآت

 فيه يعيش الذي المكاني المجال أو الوسط : بأنها ُتعرف الحديث(Ecology)البيئة علم وفي
 فيها. ويؤثر بها يتأثر وبشرية طبيعية ظواهر من يتضمنه بما ، اإلنسان
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 مجموع بأنها البيئة لمفهوم علمي مصطلح وضعوا فقد الطبيعة علوم في المتخصصون  أما
 تقوم التي حيويةالعمليات ال في وتؤثر الحية الكائنات فيها تعيش التي الخارجية والعوامل الظروف

 بها.

 يعيش المكاني الذي المجال أو الوسط : به يقصد العام بمفهومها البيئة مصطلح أن آخرون  ويرى 
 سواء عناصر ومعطيات من المكاني المجال هذا يشمله ما بكل ، فيه ويؤثر به يتأثر اإلنسان فيه

 وعناصر ، مياه وموارد وتربة طاقة ومصادر معادن من تضمه وما كالصخور طبيعية كانت
 أو ، ومائية برية بحرية النشأة وحيوانات طبيعية ونباتات وأمطار ورياح وضغط حرارة من مناخية

 ومصانع ومزارع نقل ومواصالت وطرق  عمران من وجودها في اإلنسان أسهم بشرية معطيات
 ذلك. غير وما وسدود

ائي والغالف الجوي او كافة أو هي المحيط الحيوي الذي يشمل القشرة االرضية والمحيط الم 

م( تحت سطح  5,555)و م( فوق سطح االرض  600الكائنات الحية الموجودة ضمن مدى )

االرض وعالقتها بجميع الظروف والعوامل التي توثر في منشأها وتطورها وفي مختلف الظواهر 
 الحيوية.

 من باإلنسان يحيط ما كل هو : به يقصد البيئة مفهوم بأن القول يمكننا تقدم ما على وترتيبا  
 . فيها ويؤثر فيه تؤثر طبيعية وغير طبيعية عناصر

ويمكن وصفها بانها مجموعة من االنظمة الطبيعية المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد ، 

والتي نتعامل معها بشكل دوري ، حيث يكون لكل نظام عالقات ديناميكية وتعايش طبيعي بين 

ر الحية وبين العوامل الفيزيائية المحيطة بها بشكل متوازن مع مكوناتها لتحقق الكائنات الحية وغي
 استقرار الوسط الحيوي الستمرارية الحياة على سطح االرض.

 الكائنات الحية + الوسط الفيزيائي اذن النظام البيئي=
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كتجمع فالنظام البيئي قد يكون بركة صغيرة أو صحراء كبيرة، ويمكن تعريف النظام البيئي 

للكائنات الحية من نبات وحيوان وكائنات أخرى كمجتمع حيوي تتفاعل مع بعضها في بيئتها في 

نظام بالغ الدقة والتوازن حتى تصل إلى حالة االستقرار وأي خلل في النظام البيئي قد ينتج عنه 

ذا يعني ان اي ان االنظمة البيئية عادة تكون مفتوحة ومكوناتها متصلة وه تهديم وتخريب للنظام

الطاقة والمادة تستنفذ بشكل مستمر تبعا الستهالكها من قبل الكائنات الحية واذا لم يتم تجددها فان 
 النظام البيئي سوف يموت ولقد قسم الباحثين البيئة الى قسمين رئيسين هما:

 

 

 البيئة الطبيعية:-1

مها مثل الصحراء، المناخ وهي عبارة عن الظاهرة التي ال دخل االنسان في وجودها او استخدا
،التضاريس ، المسطحات المائية ،وان للبيئة الطبيعية تاثير مباشر وغير مباشر على حياة 

 الكائنات الحية.

 البيئة المشيدة:-2

وهي البيئة االساسية المادية التي شيدها االنسان من النظم االجتماعية التي غيرت البيئة الطبيعية 

 ثل استعمال االراضي الزراعية والناطق السكنية والتنقيب.لخدمة الحاجات البشرية م

 : أساسين هما عنصرين على تحتوي  السابقة المختلفة للمفاهيم وفقا   البيئة تكون  ثم ومن

يستلزم  مختلفة، مواد من فيه ما بكل وجل عز الخالق صنع من الذي وهو : الطبيعي العنصر-1

 . ذلك غير وما والنباتات والهواء لماءا مثل الحياة الستمرارية عليها المحافظة
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 ، بغية إقامتها في الطبيعة موارد وأستغل وحده اإلنسان صنع من الذي وهو : البشري  العنصر-2

 .المستدامة والتنمية البيئة حماية اعتبارات مع تتالءم أن ويجب ، ومتطلباته حاجاته تلبية

الرئيسية  من المكوناتor Environmental system)    (Ecosvstemالنظام البيئي يتألف
 : التالية

وتشمل العوامل والظروف الطبيعية  :ً(Abiotic components)مكونات غير حية( 1
للنظام  الرئيسيةاالحيائية  الكيميائية العديدة والمتداخلة مع المكونات غيروالمكونات  الفيزياوية

 .البيئي

 ياتي؛ ويمكن تقسيم هذه المكونات الى ما

 (Soil) بةالتر -1

 (Water) المياه-2

 (Gases) الغازات -3

 (Solar energy)الطاقة الشمسية-4

اخرى منها عوامل فيزياوية مختلفة ومنها المناخية وغير المناخية التي احيائية  عوامل غيرهناك -5
 .واالمطار والرياح والغبار والحرائق والهزات االرضيةكالحرارة  تؤثر في النظام البيئي

مثل المركبات والعناصر العضوية وغير العضوية )مثل الكربون  الكيميائية العديدةكونات الم -6
 .والهيدروجين والماء والفوسفات والنتروجين(

 وتنقسم إلى :Biotic components )ً(مكونات حية( 2

A- الحية المنتجةالكائنات)ًProducer organismsً( :الكائنات ذاتية التغذية )   

Autotrophic organisms ( التي تصنع غذائها بنفسها. 
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وتشمل الكائنات الحية التي تستطيع صنع غذائها بنفسها مثل النباتات الخضراء وبعض انواع 
البكتريا التي لها القدرة على استغالل الطاقة الكيمياوية .في حين ان النباتات الخضراء لها القدرة 

قبل الصبغات الخضراء )الكلورفيل( في صناعة  على استغالل الطاقة الضوئية التي تستقطب من
غذائها العضوي ، علما  بان الحياة باكملها في النظم البيئية تعتمد على القدرة االنتاجية لهذه 

 الكائنات.

والتي تتواجد باعداد هائلة  (Algae)وفي البيئة المائية فإن الكائنات المنتجة تتمثل بالطحالب 
 اليابسة.تضاهي اعداد النباتات على 

-Bبصورة مباشرة أو ( التي تستمد غذائها حيوانتكون نبات أو  هيالكائنات )  : كائنات مستهلكة
وقد تسمى هذه التغذية،  معتمدةبالكائنات  المنتجة لذا تسمىعلى الكائنات الحية  غير مباشرة

،  اجسامها وهي االحياء التي تلتهم الغذاء وتهضمه داخل (Phagotrophs) االحياء بالملتهمات
 ؛ وتقسم هذه الكائنات الى

 أو العواشب كالت األعشابآالحيوانات كائنات حية تقتات على النباتات وتسمى  -1
(Herbivores) ، كالغنام واالبقارولية األ بالمستهلكات وتدعى. 

 أو اللواحم  اللحومكائنات حية تقتات على غيرها من الحيوانات وتسمى آكالت  -2
(Carnivores)  الثالثيةوالمستهلكات  الثانوية بالمستهلكات وتدعى والسباع أو االسودكالنسور 

 والرابعية.

كائنات حية تعتمد على مصادر غذائية وحيوانية اي تقتات على النباتات واللحوم وتسمى -3
 كاالنسان. (Omnivores)القوارت 

-Cالكائنات الحية المحللة(Decomposer Organisms): غير ذاتية ية وهي كائنات ح
التغذية رمية او طفيلية ، وهذه الكائنات ال تتمكن من التهام الغذاء وهضمه وانما تقوم بامتصاص 

 الغذاء بعد إفراز انزيمات هاضمة لتكسير مكونات الغذاء الى مواد بسيطة التركيب .

والفطريات  (Bacteria)وتضم هذه االنواع من االحياء بصورة عامة االحياء المجهرية مثل البكتريا
(Fungi)  وتسمى هذه الكائنات بالكائنات الطفيلية(Parasitic) تعتمد في غذائها على  عندما
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إذ انها تعيش  (Saprophytic Organisms ) كائنات حية، إو تكون كائنات ذات طبيعة رمية 
على تحليل المواد على المواد العضوية الميتة ، تتميز الكائنات المحللة ) الطفلية والرمية( بقدرتها 

العضوية المعقدة وتحويلها الى مركبات ضوية بسيطة والتي يمكن للنباتات ان تمتصها بوصفها 
مواد غذائية حيوية ، وهي بذلك توفر الحلقة االساسية االخيرة من الدورة الحياتية الضرورية لتجديد 

 الحياة.

 (Environmental Stability )التوازن البيئي

يمكن تعريف التوازن البيئي على أنه بقاء مكونات وعناصر البيئة الطبيعية على  يالتوازن البيئ
را كبيرا ويخل ، فقد بدأ اإلنسان يغير في البيئة تغيياإلنسان حالتها. أن أكثر مؤثر على البيئة هو

وكان لسوء استعمال األرض أيضا نتائج عديدة أقلها  ثورته الصناعية بالتوازن البيئي منذ أن بدأ
رياح وتعرية ما تحت الغطاء من تربة، ومع تزايد عدد السكان ونتيجة تطاير غطاء التربة الناعم بال

الستعمال الناس لآلالت واألجهزة التكنولوجية المختلفة تزايد تدخل اإلنسان في توازن البيئة، وأخذت 
 . التغييرات التي نتجت عن تدخله تتوالى وتتضخم

ها لذا فان علم السيطرة ذو اهمية تطبيقية تعد االنظمة البيئية بقدرتها على ادامة نفسها وعلى تنظمي
في علم البيئة ، وخاصة ان االنسان يميل بشكل متزايد لتمزيق التوازن الطبيعي من خالل تعويض 

 االليات الصناعية بدال من الطبيعية.

: هو التعبير الذي ينطبق عموما على ميل االنظمة الحياتية لمقاومة والتوازن الطبيعي للبيئة
اخالل في التوازن الطبيعي الي نظام بيئي يعد نوعا من اي  تبقى في حالة متوازنة وانالتغير و 

 .انواع التلوث مما يدل ان التوازن البيئي ذو اهمية الستقرار مكونات ذلك النظام البيئي

هي العالقة متكاملة بين جميع عناصر البيئة فأشعة الشمس والنبات  البيئي التوازن ان مكونات 
و البلد واإلنسان وبعض مكونات الغالف الغازي في إتزان مستمر ، ومن هنا ال بد من  والحيوان

الحديث عن بعض الدورات لبعض المواد حيث تدخل وتسري في المكونات الحياتية والطبيعية ثم 
وللمحافظة على تعريف التوازن البيئي يجب المحافظة على . ما تلبث أن تعود إلى شكلها األصلي

ين مكونات البيئة حيث هناك عالقة وثيقة بين العناصر الطبيعية والحياتية الموجودة حول العالقة ب
وداخل سطح الكرة األرضية مكوناتها المختلفة ، تبرز من خالل عالقات وارتباطات وظيفية معقدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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يعرف على أنه التفاعل المنظم والمستمر بين عناصر ف،  بالنظام البيئي ترتبط جميعها بما يسمى
 التوازن البيئيوما يولده هذا التفاعل من توازن بين عناصر البيئة ، أما  البيئة الحية وغير الحية،

ح األرض دون مشكالت أو مخاطر تمس فمعناه قدرة البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سط
ولعل التوازن البيئي على سطح الكرة األرضية ما هو إال جزء من التوازن الدقيق ، البشريةالحياة 

في نظام الكون ، وهذا يعني أن عناصر البيئة تحافظ على وجودها ونسبها كما أوجدها هللا ، ولكن 
لخطر ، إذ تجاوز في بعض األحوال قدرة النظام اإلنسان بلغ في تأثيره على بيئته مراحل تنذر با

حداث إختالالت بيئية تكاد تهدد حياة اإلنسان وبقائه  البيئي الطبيعي على احتمال هذه التغيرات ، وا 
 .على سطح األرض

ولذلك يقصد باالخالل في التوازن الطبيعي  هو التغيرات المفاجئة او المتاثرة باحدى العوامل  
المكونات الحية او الغير حية. ان التوازن بين الكائنات الحية والبيئة يمكن الحدى او اكثر من 

االبقاء عليه ايضا  بعوامل تقاوم التبدل في النظام ككل ، وايجاد آليات السيطرة العاملة على 
ستوى البيئي التي تنظم خزن واطالق المغذيات وانتاج المواد العضوية وتحليلها.ان تفاعل الم

بيعية للمادة وتدفقات الطاقة في االنظمة البيئية الواسعة تولد توازنا طبيعيا  ذاتي الدورات الط
التصحيح دون الحاجة الى سيطرة خارجية. للحديث عن أسباب اختالل التوازن البيئي ال بد من 
التعرف إلى مكونات النظام البيئي و هي العناصر غير الحية كالماء و الهواء و التربة و المعادن 

العناصر الحية المنتجة كالكائنات الحية النباتية و التي تصنع غذائها بنفسها من عناصر غير ، 
حية ، العناصر الحية المستهلكة كالحيوانات العشبية و الالحمة و اإلنسان ، المحلالت و هي التي 

باب تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مواد يسهل امتصاصها و تتضمن البكتيريا والفطريات.أس
مثال ، فإن  بالجفاف اختالل التوازن البيئي نابعة من تغير الظروف الطبيعية فعندما تصاب منطقة

ات البيئة التوازن البيئي يختل نتيجة لدمار الغطاء النباتي و مايتبع ذلك من اثار ضارة على حيوان
و من أسباب اختالل التوازن البيئي إدخال كائن ما في بيئة جديدة حيث غزت األرانب أستراليا و 
تكاثرت بمعزل عن أعدائها الطبيعيين و أخلت بالتوازن البيئي من خالل قيامها باتالف الغابات 

ى.وكذلك فان حتى لم تعد تجد الغذاء لنفسها فهلكت وهلك معها عدد كبير من الكائنات األخر 
االنسان مرهون ببيئته بل ومرتبط بها ارتباطا  وثيقا  ومن هذا يفهم ان االنسان له تأثير واضح وفعَّال 
في تحوير فعل االنظمة والعمل على عدم استقرارها ، مما يتطلب ان نهتم في زيادة الوعي البيئي 

ديد من مبادئ التوازن البيئي الطبيعي لالنسان كي ال يؤثر سلبا  في النظام البيئي باالمكان تفهم الع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
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لتبادل الموارد بين الكائن الحي ومحيطه الذي يتواجد به وذلك من خالل عدد من الدورات 
 -:وتشمل

 

 

 

 -أنواع الدورات:

 -(: or Hydrologic Cycle Water Cycleدورة الماء )-أوال

 .التي تمتاز بدوران مركب الماء في الطبيعة
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وتتحرك  ، وفوقهاوداخلها  األرض تصف وجود وحركة المياه علىًماءالًدورة

، ومرة أخرى إلى جليد ، ثم إلىبخار إلى سائل تغير أشكالها باستمرار مندائما، وت األرض مياه

سائل. لقد ظلت دورة الماء تعمل مليارات السنين، وتعتمد عليها كل الكائنات الحية التي تعيش 

 .على األرض حيث من دونها تصبح األرض مكاناً طارداً تتعذر فيه الحياة

 بحدود الحية الكائنات اجسام من االكبر لجزءا الماء ويشكل الحية االكائنات لكل اساسي الماء يعد

 جميع وفي االرض سطح على الحياة مرارتاس في مهما دورا الماء ويؤدي  % 70) الى  ( 60%

 تغطيه( %70) من  اكثر فان االرضية الكرة في الماء انتشار ةمالحظ وعند الحيوية الفعاليات

 .واألنهار()البحار القارات ماء و المحيطات تشكل والتي المياه

و يعمل فيه الغالف الجوي ، تمثل دورة المياه في الطبيعة نظاما هائال تحركه الطاقة الشمسية 

فماء المحيطات و بصورة رئيسية و ماء القارات بصورة  ،جسرا بين المحيطات و القارات 

 الحامل لبخار الماء  الهواء فرعية يتبخران باستمرار في الغالف الجوي . و تعمل الرياح على نقل

 

لمسافات بعيدة و إلى ارتفاعات شاهقة حيث تبدأ عمليات معقدة في تكوين الغيوم و حدوث الهطل 

دورته أما الماء الساقط على اليابسة فأمامه رحلة  . و الماء الساقط على سطح المحيط ينهي بذلك

 وسقوط والنتح والتكثيف كالتبخر العمليات من بعدد الدورة هذه تتم ، حيث . طويلة إلى المحيط

 كمياه داخلها وخزنها االرض قبل من بعضها وامتصاص والبحار االنهار في وانسيابه االمطار

 . وكما في الشكل أعاله،  جوفية

ية باتجاه البحار و ودث لماء الهطل على اليابسة أن جزءا منه ينساب مع الشعاب و األو ما يحد

          و جزء آخر من الماء يتبخر  (Runoff Water) المحيطات و يسمى هذا الجزء بالماء الجاري

(Evaporates (  ويعاد للغالف  النباتات قبل مرة أخرى و يعود للغالف الجوي ، أو يمتص من

إلى  ( Infiltrates ) أما الجزء المتبقي فيتخلل  (Transpiration)الجوي من خالل عملية النتح

ءا من ماء باطن األرض مشكال بذلك المصدر الرئيس للمياه الجوفية . و مما يجدر ذكره أن جز

الهطل الساقط على شكل ثلج أو ماء يمكن أن يبقى محصورا و لفترات طويلة في مناطق باردة 

على سطح األرض كاألقطاب أو قمم الجبال أو البحيرات ، أو يحصر لفترات قصيرة في 

و الحيوانات . و للربط بين دورة المياه و العناصر البيوجيوكيميائية في الطبيعة  النباتات أجسام

علينا أن نتذكر دور الماء في نقل و إذابة العناصر و عملية التمثيل الضوئي . بهذا نتبين أن دورة 

من الغالف الجوي إلى  المياه تمثل حركة مستمرة للمياه من المحيطات إلى الغالف الجوي ، و

اليابسة ، و من اليابسة إلى المحيطات . و ما التغير المستمر في تضاريس سطح األرض إال نتاج 

 . لهذه الخطوات

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
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ً( lesCycSedimentary)  ً:ثانيا:ًالدوراتًالرسوبيةً

 يكون  حيث،  ومحيطها الحية الكائنات فيها وتساهم العناصر الكيمياوية تدوير فيها يتم التي
 والتربة(. الصخورلها)  االساسيالمستودع  هواالرضية  الكرة سطح

ً)Phosphorus Cycle)  الطبيعةًفيًسفورالفوًدورة

 

 

 

 

 

 

 

ًالطبيعةًفيًالفوسفورًدورةًلشكلبينًاي

 

تختلف دورة الفوسفور في الطبيعة عن دورات الماء و الكربون و األوكسجين و النيتروجين في 

كون الغالف الجوي ليس أحد خزاناتها . و يوجد الفوسفور في القشرة األرضية كعنصر على شكل 

 أو الفوسفاتة منه مشكلة أيون حيث تتحد أربع ذرات من األوكسجين مع ذر العضويةفوسفات 

أو )فوسفات أحادية الهيدروجين   PO )4 -3)فوسفات  أما  بهيئة  يكون الذي الفسفور ايونات
2-

4HPO )  1ثنائية الهيدروجين أو )فوسفات-
4HPO   (  الذي يتحد بدوره مع أيون موجب كأيون

http://www.bee2ah.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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 )،فوسفات الكالسيومالفوسفاتية )أو ما تسمى الصخور   Apatite)يت )االكالسيوم مكونا معدن األبت

CaHPO4 Ca(H2PO4)2 or)  و الموجود في كثير من صخور القشرة األرضية النارية منها

و الرسوبية . و عندما تتجوى الصخور الحاوية على الفوسفات ينتقل أيون الفوسفات إلى الماء و 

  الحية    و بعد ذلك إلى الكائنات ،عبر التربة  تمتصها التي المنتجات (  (النباتات من ثم إلى

 في الضرورية يعتبر من العناصر حيثااليضية،  العمليات خاللالخاليا  في وتثبتالمستهلكات ( )

 في رئيسي دور له كذلكمكونات أغشية الخاليا  صبح مكونا رئيسيا منت أو الحية الخلية تركيب

 ، ({ثالثي فوسفات األدينوسين ATP )    و RNA و   DNA }جزيئة ألنتاج االيضية العمليات

و الحيوانات يعود الفوسفات إلى الماء و التربة . و  لنباتاتا و مع موت، النمو عمليات في وكذلك

تستقر غالبية الفوسفات في نهاية المطاف في المحيطات حيث تصبح جزءا من الصخور الرسوبية 

و إذا ما وصلت هذه الصخور من جديد إلى سطح األرض فإنها  ،التي تتشكل على قاع المحيط 

 لتجوية أو التعدين . وهنالك نوعان من الكائنات الحية ستحرر ما تحويه من فوسفات عن طريق ا

 

يلعبان دورا مهما في دورة الفوسفور في الطبيعة هما اإلنسان الذي يعدن الفوسفات و يستخدمه 

كمخصب للتربة ، و الطيور التي تأكل أسماك المحيط و تعيد ما تحويه هذه األسماك من فوسفور 

فعلى سبيل المثال كان  ، (Guano) هو ما يعرف بالغوانوإلى اليابسة عن طريق فضالتها ، و 

األردن في يوم من األيام مغمورا بماء البحر مما أدى إلى تشكل توضعات فوسفاتية كبيرة جرى و 

يجري في أيامنا الحالية تعدينها . و مثل هذا النشاط يسارع من دورة الفوسفور في الطبيعة بل و 

ة عند مصبات األنهار و في األماكن التي يجري التخلص عندها يعمل على تركيزه في مناطق معين

الذي  (Eutrophication ) من مياه الصرف الصحي . و هذا بدوره يؤدي إلى اإلثراء الغذائي

إذا زادت كمية وهو يعني   (يعمل على ازدهار أنواع من الكائنات الحية على حساب أنواع أخرى

مما يؤدي إلى  ،سدود مثال عن حد معين تكاثرت الطحالب كثيرا البحيرات أو ال النيتروجين في مياه

كسجين واستهالك األكسجين الذائب في المياه في تلك البحيرة و بالتالي قتل األحياء التي تتنفس األ

   .للمياه تلوث و بالتالي إلى حدوث(  نطلق على هذه الحالة اإلثراء الغذائي ،كاألسماك مثال 

 وخزينة النتروجين مع مقارنة الطبيعة في وفرة اقل الالعضوي الفسفور يعدوخالصة القول ، 

 عمليات بسبب الفسفور ررويتح والمتحجرات الحية الكائنات فضالت وبقايا الفوسفاتية الصخور

 لالمتصاص جاهزة تكون التي فوسفات هيئه عل التربة من ويمتص والتنقيب االنجراف و التعرية

 الى ينتقل ومنها عضوية حالة الى ويتحول  الالعضوي الفسفور النباتات وتمتص النباتات قبل من

 في موجوده خاصة بكتريا تعمل سوف االحياء هذه موت وعند النباتات على المتغدية الحيوانات

 صفحة الشكل في وكما الطبيعة في دورته لتتكرر عضوية غير حاله الى تحويله على والماء التربة

10.  

 

 

http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
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ً

 Gaseous Cyclesالدوراتًالغازيةًً

 الجوي الغالف  يكون  حيث،  ومحيطها الحية الكائنات فيها وتساهم الغازات تدوير فيها يتم التي
 .لها االساسيستودع والم المصدر هو

1-
دورة 
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  NITROGEN CYCLE النيتروجين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليها تتغذ حيث بروتينات الى وتحولها نترات بشكل التربة من النتروجين النباتات تمتص

  احياء بفعل تتفسخ فانها الحية الكائنات موت وعند النباتات على اعتمادها طريق عن الحيوانات

 

 

 

 التربة الى تعيدها ةعضوي نتروجينية مركبات ىال لتحولها والفطريات رياكالبكت خاصة دقيقة

 في النتروجين مركبات عل تعتمد ) البقوليات بكتريا( خاصه بكتيربا التربة في وتوجد ثانية مرة

 ثم والنتريت كأالمونيا وسطية العضوية ةنتروجيني مركبات الى تحولها حيث الحيوية فعالياتها
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 تسمى البكتريا من اخر نوع يوجد كما الدورة تتكرر وبذلك النباتات قبل من تمتص نترات الى

 ونسبته الجو الى ليعود النترات بتحلل النتروجين غاز بتحرير تقوم ) للنتروجين نازعه بكتريا(

 االمينية االحماض بناء في ضروري النتروجين عنصر ان  اذ (% 78) وهي ثابتة ةالطبيع في

  . 12 صفحة الشكل في كما و المركبات بقية ومنها البروتينات تكوين في تدخل التي والنووية

 ضمن للنتروجين الغازي والذي يكون اكثؤ العناصر شيوعا الرئيسي المخزن الجوي الهواء يعتبر

 فان ولهذا،  االرضية بالكرة المحيط الهواء من بالحجم(  78%) حوالي يكون اذ الجويالغالف 

 تحتاجها ما كل توفر التي الدقيقة االحياء قبل من يثبت لما  تقريبا ثابتا بديال توفر الشاملة دورته

 .تقريبا حياتها فيالنباتات 

ً  الغذائية العناصر اكثر من النتروجين يعتبر  نقصانا الغذائية العناصر واكثر،  التربة فيشيوعا

 النباتات ، تمتصها التي الغذائية العناصر واكثر،  التربة في

 ؛ هي مصادر أربعة الى تقسيمها يمكن النتروجين مصادر

A-  التربة منها تكونت التي االصل مادة او والصخور االوليةالمعادن، 

B-  الدقيقة الحية الكائنات بواسطة الجوي النتروجين تثبيتعملية، 

C-  النباتات والحيوانات. مخلفات تحلل من الناتجة العضويةالمادة 

D- دورة ان الرغم على الصناعية األسمدة إضافة أي الصناعي المصدر وهو اخر عامل وهناك 

 البكتريا أنواع بعض بواسطة تبدأ ولكنها الشيء بعض معقدة الغذائية السلسلة في النتروجين

 وتسمىوالنترات ،  النتريت أمالح صورة إلى الغازية حالته من النتروجين تثبت التي والطالحب

 : وهيللنتروجين  بتةالمثبالكائنات  الكائنات ههذ

 (.( Asymbiotic nitrogen fixing bacteria للنروجين المثبتةالتعايشية  غير البكتريا -أ

( والبكتريا ( Azotobacterالبكتريا الهوائية أزوتوباكتر  أو تسمى البكتريا حرة المعيشة مثل

 .   Clostridiumالالهوائية كلوستيريديوم 

( ، ( Symbiotic nitrogen fixing bacteria للنروجين بتةالمثالتعايشية  البكتريا -ب

المتواجدة في العقد الجذرية لبعض النباتات البقولية كالبريسم والجت والباقالء مثل بكتريا العقد 

 . Rhizobiumالجذرية 

 ((Blue green algaeبعض الطحالب الخضراء المزرقة  -ج

 

في حقول نبات الرز وطلحب النوستوك  (Anabaenaتثبت النتروجين مثل الطحالب االنابينا )

(Nostoc. ) 

ويمكن ان تتم عملية تثبيت النتروجين الجوي بواسطة التأثير المؤين للبرق تسمى  -د

(Electrification. الكهربة ، ويصل الى التربة كأكاسيد للنتروجين ) 
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ً في عمليات التحلل للمركبات النتروجينية         خالل عمليات ثالتة هيإن للبكتريا دوراً واضحا

عكس النترجة  -ج( Nitrificationالنترجة ) -، ب  (Ammonificationالنشدرة ) -أ

(Denitrification ) أكثر من نوع من البكتريا ، إذ تساعد بكتريا النشدرة  مثل التي يشارك فيها

اج االمونيا وانت (group -3NH)في تحلل الحوامض االمينية  (Psendomonas)بسنودوموناس

(-3NH)  وهذه االمونيا بدورها تتأكسد وتتحول إلى نتريت(-2NO)  بسرعة بواسطة بكتريا

بواسطة  (3NO-)ومن ثم تتحول إلى النترات  (Nitrosomonas)النتريت مثل نايتروسوموناس 

 (Nitobacter)بكتريا النترات مثل نايتروباكتر

 

أي تعيد  ارجاع النتروجين إلى صيغته في الجووهناك بعض األنواع من البكتريا تساعد على 

النتروجين المثبت من التربة إلى المحيط الجوي بواسطة عملية تسمى عكس النترجة 

(Denitrification)  وهي عملية  اختزال ميكروبي للنترات أو النتريت الى غازات النتروجين

 (denifrificans  Thiobacillus)يفقد ويتطاير في الجو ، وهذه البكتريا هي الثايوباسيليس 

ان وجود هذه االنواع من البكتريا  (denifrificans  Micrococcus )وبكتريا مايكروكوكس 

 له أهمية كبيرة في المحافظة على االنسياب الدوري للنتروجين من خالل أي نظام بيئي .

ً  اخذ النباتوتعد عملية  جيداً للتوازن بين  للنتروجين في أشكاله الالعضوية كالنترات مقياسا

التحلل البروتيني والتأثير البكتيري واإلنتاجية األولية ، فعند تواجد النترات  في تراكيز عالية في 

وهي عملية  (Eutrophication) أي مسطح مائي يمكن ان يكون دليالً على اإلثراء الغذائي 

ًًاللشنيات وأ الشيبيات األَُشن أو األشنات وجمعها ألشنةا)تشجع نمو االشنات   باإلنجليزية،

Lichen  مجهريةال الطحالب الخضراء من ترافق بين تتكون تعايشية هي عبارة عن كائناتو 

 وتكون العالقة بينهما في تكافل  .فطور خيطيةو  ) (cyanobacteria   الزرقاء  الجراثيم أو

 

حيث يقوم الطحلب بعملية البناء الضوئي ويقوم الفطر بامتصاص الماء واألمالح وبذلك يتحقق 

تأخذ الشيبية الشكل الخارجي للفطر الشريك لذلك  ، التوازن في تحصيل الغذاء بين الطرفين

عادة ما يشكل الفطر الغالبية العظمى من كتلة الشيبية، لكن في بعض ،الفطرتسمى بناء على نوع 

والنباتات في المسطحات  (حاالت الشيبيات الخيطية أو الهالمية ال تكون هذه القاعدة ثابتة دوما

 المائية نتيجة زيادة المحتوى الغذائي للمياه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
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 CARBON CYCLE  دورة الكربون -2

 
 الكمية بنفس البيئي المحيط الى يعود الكاربون عنصر الن الكاملة اتالدور من الدورة هذه تعد

  .الكاربون اوكسيد ثاني بغاز يتمثل والذي فيها يزول التي والسرعة

العنصر(  لهذا  الرئيسي المخزن يكون الجوي ) الذي الغالف من للكاربون الرئيسي المسار يكون

  هاتين ومن المستهلكة الكائنات قبل من يؤخذ م( ثاءالخضر المنتجة )النباتات الكائنات تمتصه

 

 اوكسيد ثاني ينتج ومنها والفطريات البكتريا في تتمثل والتي المحللة الكائنات الى المجموعتين

 التنفسية العمليات طريق عن او التحلل عمليات طريق عن اما الجوي الغالف الى يعود الذي الكاربون

 التربه في  الموجود والماء الجود الغالف بين الكاربون اوكسيد ثاني غاز تبادل يتم كما ، الحية للكائنات

 ايون الى يتحلل الذي الكاربونيك حامض  فينتج المطر سقوط خالل الماء في الغاز هذا يذوب حيث
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 الكاربونات وايون الهيدروجين ايون الى االخير يتحلل اني ويمكن البيكاربونات وايون الهيدروجين
 التفاعل حسب

 

 لذلك المكونات تركيز على يعتمد التفاعل اتجاه وان عكسية جميعها ان التفاعالت في واضح هو كما

 الذائبة الحالة من الغازات حركة الى سيؤدي الجو في الكاربون اوكسيد لثاني الموقعي االضمحالل فان

 مكون فهو المهمة العناصر من الكاربون وان التعويضية التفاعالت من مجموعه مختزال الهواء الى

 الغالف في نسبته وان والبترول والخشب الفحم مثل الطاقة ومركبات الحيوية المركبات في اساسي

 في وكما الحية المركبات جميع في مخزون فانه الباقي اما فقط (or 0.03 % 3) بحدود تكون الجوي

 .16صفحة  الشكل

التي تبنى منها الخاليا و  العضوية المركبات الكربون عنصر الحياة . فهو اللبنة األساسية في بناء

ي الكائنات الحية . و من ثم فهو عنصر رئيسي في تركيب الكائنات الحية و لكنه ثانوي في تركيب بالتال

% و ترتيبه الرابع عشر . و يعتبر البعض دورة الكربون 3 ة األرض الصخرية حيث يبلغ تركيزهقشر

. غير  دورة لألكسجين و الهيدروجين و الكربون بسبب ارتباط هذه العناصر جميعها في دورة واحدة

 . أن األكسجين يكاد يكون موجودا في دورات جميع العناصر األخرى

فهي التي تحرك الكربون  . Photosynthesis تبدأ دورة الكربون في الطبيعة بعملية التمثيل الضوئي

في الطبيعة و لو توقفت لتوقف وجود هذا العنصر في األشكال األخرى الحاملة له . و في هذه العملية 

الشمس و الماء من التربة ليصنع  أشعة غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو و الضوء من النبات يأخذ

                                    الكربوهيدرات في مجموعة من المعادالت نجملها في المعادلة التالية منها

  

                                        6CO2 + 6H2O --- C6H12O6 + 6O2          

 

ثاني أكسيد الكربون الجوي ) و الطحالب من المياه العذبة أو البحرية (  النبات في هذه العملية يستهلكو 

وما في حكمها من الكائنات القادرة على التمثيل الضوئي  اتالنبات و يطلق األكسجين . الحظ كيف تقوم

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
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بتخليص الجو ومياه البحار من كميات من ثاني أكسيد الكربون المتزايد في الطبيعة من جراء حرق 

. تقوم المنتجات و المستهلكات بحرق جزء  الفحم الحجري و النفط و الغاز الطبيعي()الوقود األحفوري 

  ي أجسادها في عملياتها الحيوية كالتنفس مثال فتأخذ لذلك أكسجين الجو و تطلقمن المادة العضوية ف

 )2 CO) و تفعل المحلالت شيئا مماثال ،هي بهذا تغلق دورة صغيرة للكربون داخل دورته الكبرى و   

                                      .  

بحرية الدقيقة مع رسوبيات قيعان البحار غير يمكن أن تتجمع الكتلة الحية الموجودة في الكائنات ال

العميقة تحت ظروف معينة لينتج عنها البترول و الغاز الطبيعي و الصخر الزيتي بعد حين . و يحدث 

هذه هي مصادر الوقود   .النباتات شيء مماثل في المستنقعات لتكوين الفحم الحجري من بقايا

األحفوري . و هي مستودع ضخم من مستودعات عنصر الكربون في الطبيعة يحرقه اإلنسان في 

إلى الجو . هذه دورة أطول كثيرا قد تستغرق عشرات  2CO المواصالت و الصناعة ليعود على شكل

من حرق الوقود األحفوري من  2CO ألة انبعاثأو مئات ماليين السنين . و تعد مس

الرئيسية لما لها من تأثير على مناخ األرض المستقبلي . وقد فصلنا فيها القول في  البيئية المسائل

الجو يذوب في مياه البحار والمحيطات . وقد  2CO و المصادر الطبيعية . ثم إن الهواء تلوث فصلي

لمياه و درجة تشبعها به . و من المعلوم أنه يعود من هذه المياه إلى الجو . يتحكم في ذلك درجة حرارة ا

كلما بردت المياه . و من ثم فإن مياه البحار و المحيطات تشكل خزانا ضخما لغاز  2CO يزداد ذوبان

  .                                                      ثاني أكسيد الكربون يساعد في إنقاص نسبته في الجو

الذائب في الماء لتبني أصدافها و هياكلها  2CO الكائنات الحية البحرية بأخذكما تقوم مجموعة من 

 الصلبة كالمرجان و القواقع و غيرها كثير . تتكون هذه األجزاء الصلبة من مادة كربونات الكالسيوم

 3CaCo على شكل معادن الكالسيت و األراغونيت و غيرها . و عندما تموت تتجمع أجزاؤها الصلبة

الصخور الجيرية ) الكلسية ( كالحجر الجيري و الدولوميت التي تراها بكثرة في األردن و التي لتكون 

وعندما  ،منها يبني الناس بيوتهم . و من ثم فالصخور هذه مستودع ضخم آخر لعنصر الكربون 

يوم يستعمل اإلنسان هذه الصخور في الصناعة كصناعة اإلسمنت أو الجير مثال تتحلل كربونات الكالس

إلى الجو فيكمل دورة طويلة جدا تشبه دورة الكربون في توليد البترول . ثم إن  2CO بالحرارة ليخرج

     ماء المطر بسبب حموضته اليسيرة يذيب جزءا من الصخور الجيرية و يحولها إلى البيكربونات

Ca 2)  3( HCO  الكربون إلى  التي ما تلبث أن تترسب منها الكربونات و يخرج غاز ثاني أكسيد

و على الرغم من بطئ هذه الظاهرة إال أن الزمن الجيولوجي الطويل كفيل بتحرير كميات كبيرة  ،الجو 

من هذا الغاز من الصخور الجيرية . نضيف إلى كل ذلك ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج مع غازات 

خرج من تحلل المادة العضوية ال البراكين و من حرق الغابات االستوائية . و كذلك غاز الميثان الذي ي

 . هوائيا في المستنقعات و بيئات األراضي الرطبة و زراعات األرز و غيرها

 

 (  sulfur cycle ) الكبريــــــــــــــــــــت دورةً-3

http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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 دورة وتتمثل والبروتينات االمينية االحماض بعض ألنتاج ومركباته الكبريت ال الحية الكائنات تحتاج

 عنصر هيئة على الطبيعة في يتواجد حيث البيئة مكونات بين الكبريت تداور على الطبيعة يف الكبريت

-2  (الكبريتات مثل واكاسيد الكبريت
4SO(الى ويحولها الكبريتات النبات وياخذ الماء في للذوبان القابل 

 الكبريت يتحرر يتيةكبر بكتريا بفعل الحية الكائنات تفسيخ وعند الحيوان الى ينتقل ومنها خلوي بروتين

            الهيدروجين كبريتيد الى هوائية غر ضرف في الكبريت يختزل ان يمكن كما ثانية البيئة الى ومركباته

S) 2(H البكتيري التحلل بواسطة .  

 الكبريتات الى الكبريتيدات بتحويل تقوم البكتريا فان المذاب االوكسجين على تحتوي التي المياه في اما

 الغالف الى التحرر العضوي الكبريت يستطيع كما الوراثية والمادة البروتينات ألنتاج تستغل يوالت

 والذي الحجري للوقود تام الغير االحتراق عملية نتيجة الكبريت اوكسيد اي SO)2 (هيئة على الجوي

  ادناه الشكل في وكما الملوثات اهم من يعد

 

 

 

 

 

 

 

 (  Oxigen cycle ) الوكسجيــــــــــن دورة4 -  

 الغالف في نسبته تكون ان يجب لذا الحية الكائنات لجميع الرئيسية المكونات احد االوكسجين يعتبر

  الحياة استمرارية لتحقيق كافية الجوي

 العضوية للمركبات االنزيمية واالكسدة التنفس منها ةعديد حياتية لعمليات ضروري االوكسجين ان

 الغذاء صنع عملية خالل الجوي والخالف االوكسجين تبادل يحدث عضوية غيروال الغذاء في الموجودة

 الضوئي التركيب بعملية للقيام والماء الكاربون اوكسيد ثاني النباتات تاخذ حيث الخضراء النباتات في
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 من يؤخذ الذي االوكسجين غاز محررة الكاربوهيدرات العملية هذه عن ينتج الشمس ضوء وبوجود

 تتمثل ةالطبيع في االوكسجين دورة وان التنفس عملية خالل سواء حدا على والحيوانات اتالنبات قبل

 عملية في الجو الى وفقدانه التنفس عملية وفي االحتراق عملية في الجو من االوكسجين امتصاص في

 انو االرض على المائية المسطحات وكافة االوكسجين بين مستمر تبادل هناك ان كما الضوئي البناء

 ( % 9.20 ) دودحب وتقدر الجور الغالف في نسبيا ثابتة االوكسجين كمية جعل هذا كل

 

 Solar Energy ))ية لشمــــــــــــسا الطاقة

ذرتان  من انوية اربعة كل يندمج حيث ضخم نووي مفاعل ويعتبر الطاقة النتاج ضخم جهاز الشمس

 من اكبر مجتمعة االربعة الهيدروجين انوية كتلة انه وبما الهيليوم من واحدة نواة لتعطي هيدروجين

 العالم اثبته لما وفقا و طاقة الى تتحول سوف التفاعل في الكتلتين بين الفرق فان الهيليوم نواة كتلة

 ، الضوء سرعة هي     cان حيث،    2E=mc  للمعادلة وفقا طاقة الى تتحول المادة بان اينشتاين

 سطح حرارة تبلغ حيث هائلة الشمسية النووية االندماجية التفاعالت في الناتجة الطاقة ان وجد ولقد

 الحرارية الدرجات هذه وتعتبر الشمس اعماق في الدرجة هذه وتزداد (  C 5600) حوالي الشمس

 لألرض الجوي الغالف مخترقة الشمسية الطاقة تنتقل الهيدروجين ذرات تأين عن المسؤولة هي العالية

 تتألف ( الميكرون بوحدة عنها يعبر ) موجية بأطوال تتميز كهرومغناطيسية اشعاعات شكل على

 تضر مؤينة اشعاعات وهي الكلي االشعاع من ( % 99 ) بنسبة قصيره موجات من الشمسية االشعة

  من ( % 1 ) حوالي وان كاما واشعه السينية واالشعة البنفسجية فوق االشعة في تتمثل الحية بالكائنات

 

 

 تمتد وقد الحمراء تحت مرئية بموجات تتمثل الحياة الستمرار ضرورية موجات هي الطولية االمواج

 الغالف عبر االرض الى مباشرة تنتقل ال الطاقة ان العلماء وجد ولقد البنفسجية فوق الموجات الى قليال

 اعاتاالشع بدورة يعرف معقد باسلوب منها اجزاء وتنعكس تمتص  انها حيث معرقالت دون الجوي

 مكونات قبل من فيمتص الباقي اما ( % 20 ) حوالي االرض سطح تصل ان الى نسبتها وتبلغ الشمسية

 الغالف يكسب مما الكاربون اوكسيد وثاني واالوكسجين الماء بخار جزيئات مثل الجوي الغالف

 من عكسوين الشمسي االشعاع يتشتت وقد االرض سطح على الحياة الستمرار الالزمة حرارته الجوي
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 وخاصة االوزون قبل من ليمتص الخارجي الفضاء ال الغبار دقائق مثل الجوي الغالف مكونات قبل

 موجات شكل على وتبعثه تمتصه فانها االرض سطح الى يصل الذي االشعاع اما القصيرة الموجات

 سطح نم القريبة الهواء طبقات في الحرارية للطاقة الرئيسي المصدر تمثل والتي الحمراء تحت

 االرض لكروية ونظرا واحد مربع سنتيمتر لكل بالدقيقة حراريتان درجتان بحوالي يقدر حيث االرض

 مختلفة وزوايا مختلفة اماكن في عليها تسقط االشعة فان الشمس حول نفسها حول المستمر دورانها و

 من الماء تبخر تحتاج ومطر ورياح ضغط من عناصرها وكل مختلفة مناخية ظواهر تحدث

 تصاعد وعند للتبخر الكامنة بالطاقة تعرف التي الحرارية الطاقة من كميات الى المائية المسطحات

 ثانية مرة الجو الى للتكثف الكامنة الحرارة فاقدا غيوم شكل على ويتكثف يبرد الجو في الماء بخار

 مادة تمتصها الكلية الشمس اشعة من ضئيله نسبة هناك ان كما الطبيعة في الماء دورة خالل

 . الغذاء لصنع الضوئي البناء بعملية للقيام الخضراء النباتات في الموجودة الكلوروفيل

 


