
 .البحیرات(محیطات األوساط المائیة العذبة ،  بحار  ،وسط جاف، وسط غابوي : یمكن تمییز عدة أوساط طبیعیة  : مقدمة
  ).الضایات 

  .ألوسط لدراسة مشكل بیئي مثال  یمكن انجاز الخرجة ألحد ا-
  
I  دراسة وسط غابوي:  
  ینزة الجنوب شرق الرباط  مثال غابة المنخ-

  :أثناء دراسة وسط غابوي نحتاج مجموعة من الوسائل من بینھا الخرائط 
  طع الطبوغرافیة االنجاز المق  : الخرائط الطبوغرافیة-

  . التي تبین نوعیة التربة:  الخرائط الجیولوجیة
  . خرائط التنبت -
  :تمرین 

 تبین مقطعا 5 تبین خریطة جیولوجیة للمنطقة والوثیقة 4 الوثیقة  وینزةخ الخریطة الطبوغرافیة لغابة الم3 تمثل الوثیقة 
   ABأفقیا لتوزیع النباتات حسب المقطع 

  
  
  
  

BAHIDEV
Texte tapé à la machine
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ... ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ 



  
  
  

  
  
  
  :األسئلة *
  . واذكر أسماءھا أ تعرف التطبق األفقي لنباتات المنطقة -1 
  ABبین كیف یتوزع بلوط الفلین على طول المقطع   -2
   4 اقترح فرضیات تفسر بھا توزیع بلوط الفلین وذلك باستعمال الوثیقة -3
  
  :األجوبة *



كالیبتوس ثم بعد ذلك نجد أشجار  المقطع أ أشجار الحیث نجد في بدایةٍ بABنالحظ أن توزیع النباتات على طول القطعة .1
  .في حین تنعدم أشجار بلوط الفلین بالمنطقة ب  ......،السمار،لالوزا،ة بنباتات أخرى كالدومبلوط الفلین مصحوب

  .  مع نباتات أخرىوس وضفاف واد عكراش ویكون متناوبا كالیبتي جزء من المنطقة أ بین غابة ال یتواجد بلوط الفلین ف-2
  .یمكن افتراض أن ھذا النبات یفضل التربة الرملیة مل،ھا بلوط الفلین تحتوي على الر جمیع التربات التي یتواجد علی-3
  . اد قد یفسر بعدم توفر العوامل البیئیة األخرى انعدام بلوط الفلین على مستوي الو -
  

II  دراسة وسط شاطئ:  
   . شاطئ تمارة: مثال

میز الوسط الرملي یة یالكائنات الح ھو الوسط یفصل بین البحر والیابسة،یخضع لحركات المد والجزر الوسط الشاطئي
  . الصخري وسط الشاطئيوال

  :  التالیةوثائق الانطالقا من تحلیل 
  

  

  
  



  
  

  

  
  
  :جب على األسئلة التالیة أ



   حدد مناطق المجال الشاطئ واذكر ممیزات كل منطقة -1
  . حدد خصائص كل من الشاطئ الرملي والشاطئ الصخري -2
   16 و15میزھا حسب الوثائق  الثالث ثم ش على الشاطئ الصخري على مناطقھ یعرف على الكائنات الحیة التي تعی-3
  . كیف تفسر اختالف توزیع الكائنات الحیة على الشاطئ الصخري -4
  

  :األجوبة * 
  : نمیز ثالث مناطق في المجال الشاطئي -1
وھي منطقة ال تغمر بالمیاه إال نادرا أثناء المد األقصى وخالل العواصف القویة تتمیز بتمییھ  :المنطقة الشاطئیة العلیا  -

  .قلیل نتیجة تبخر مائھا 
  . وھي منطقة یتجدد تمییھھا بصفة منتظمة : المنطقة الشاطئیة المتوسطة -
  .قصى وھي منطقة معمورة بالماء ما عدى في حالة الجزر األ :  المنطقة الشاطئیة السفلى-
  ...الغالصمل الرمل كالدیدان الحلقیة ، صفائحیات  یتمیز الشاطئ الرملي بوجود كائنات حیة تعیش داخ-2

ومنھا الحیوانیة .أما الشاطئ الصخري فیتمیز بوجود كائنات حیة ملتصقة بالصخور منھا النباتیة كبعض الطحالب كالفوقس 
  ).الشاطئیات والصحنیات(ومنھا الرخویات 

بلح البحر والفوقس وبالمنطقة ، طقة الشاطئیة العلیا نجد خس البحر والشاطئیات بالمنطقة الشاطئیة الوسطى  بالمن-3
  .الشاطئیة السفلى نجد الصحنیات وبلوط البحر 

 یختلف توزیع الكائنات الحیة على الشاطئ الصخري ویرجع ذلك إلى اختالف المتطلبات البیئیة لكل مجموعة من -4
مثال ال تستطیع الصحنیات العیش خارج .مجموعة تتواجد في الوسط الذي یوفر لھا الظروف المالئمة لعیشھا الكائنات،فكل 

  . ذا نجدھا بالمنطقة الشاطئیة السفلى ل ، أیام5الماء لمدة 
  

IIIحمیلة البیئیة  تعریف أولي لل :  
ون ھذه الكائنات مرتبطة فیما بینھا ومرتبطة  في كل وسط طبیعي توجد مجموعة من الكائنات الحیة الممیزة لھذا الوسط،تك

 یسمي  Bicénose   إحیائیة عشیرة تشكل ھذه الكائنات الحیة ) عوامل الوسط(بالمكونات الفیزیائیة والكیمیائیة للوسط 
  . یلة بیئیةحم=  یشكل مجموع العشیرة اإلحیائیة زائد المحیا  المحیاالوسط الذي تعیش بھ الكائنات الحیة

ضایة :  مثال) ماء. ھواء.تربة (حیائیة إلومكوناتھا ال)الفونا والفلورا (  الحمیالت البیئیة بتنوع مكوناتھا اإلحیائیة تتمیز-
  ) .الماء بكل خصائصھ الكیمیائیة والفیزیائیة( والمحیا)  النباتات ،الحیوانات(تتكون من العشیرة اإلحیائیة 




