
                       

:مقدمة  
  

 تخضع الكائنات الحیة التي تعیش في نفس الوسط لتأثیر العوامل المناخیة والتربویة التي تمیزه، كما تؤثر على 
. )السالسل والشبكات الغذائیة  ( بعضھا  البعض ، ومن أھم العالقات المتواجدة بین الكائنات الحیة ھناك العالقات الغذائیة 

  ... یمكن تمییز أنواع من العالقات الغذائیة كاالفتراس ، التطفل ،التعایشنظرا لتنوع الكائنات الحیة 
  كیف نحدد األنظمة الغذائیة للحیوانات ؟

   الحیة وماذا ینتج عن ھذه العالقات الغذائیة ؟الكائناتماذا تتغذى ب
  البیئیة ؟ ماذا یقصد بدورة المادة ؟ كیف تتحقق الطاقة داخل الحمیلة

  
I - بكات الغذائیةالسالسل والش.   
  كیف نحدد النظام الغذائي لحیوان ما ؟ -1

مساحة وسط عیشھا ،لتعدد فرائسھا ،وتغییرھا حسب سبب شساعة ائي للحیوانات ب یصعب تحدید النظام الغذ
  .الفصول

  . أذكر بعض التقنیات المستعملة لتحدید النظام الغذائي للحیوان  انطالقا من تحلیل الوثائق التالیة*

  
  :یمكن تحدید النظام الغذائي لحیوان بعدة طرق  -

  . تحلیل محتوي المعدة -
  . مالحظة الحیوان مباشرة وتتبع طریقة تغذیتھ -
   ؤ عند بعض الكواسر ش تحلیل محتوي كبات التج-
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ظام  أسنان ،ع. ھي كریة تطرحھا بعض الطیور من فمھا تحتوي على بقایا األغذیة غیر المھضومة كالریش :ؤ ش كبة تج-
..إلخ

  :قق المادة داخل حمیلة بیئیةتركیب وتد -2
  

  
  
  : انتقال المادة العضویة عبر حلقات السالسل الغذائیة -أ

   .نستخرج من ھذه الشبكة مثالین لسلسلتین غذائیتی ا-1
  إنسان   خروف   نباتات خضراء :        لنعتبر السلسلة الغذائیة التالیة  -2
  .ن من الكائنات الثالثة المكونة للسلسلة حدد مكونات جسم كل كائ 
  . حدد النظام الغذائي والمستوى للسلسلة الغذائیة بالنسبة لكل كائن-3
   لماذا تتغذى الكائنات الحیة وماذا ینتج عن العالقات الغذائیة بینھا؟-4
  

  :  الجواب 
  ثعالب                  طیور    نباتات خضراء-1

  إنسان  أرانب               نباتات خضراء
   یتكون جسم الكائن الحي سواء كائن حیوانیا أو نباتیا من ماء ، أمالح معدنیة ومواد عضویة -2
   
  إنسان   ذرووف    نباتات خضراء -3
  الحم   عاشب   ذاتیة التغذیة    

Autotrophe    
  IIمستھلك   Iمستھلك   منتج     

 ألنھا تركبھا انطالقا من الماء واإلمالح المعدنیة وباستعمال الطاقة للمادة العضویةمنتجة تعتبر النباتات الخضراء كائنات 
  .Autotropheالشمسیة وذلك عن طریق ظاھرة التركیب الضوئي لذا تسمى النباتات الخضراء كائنات ذاتیة التغذیة 

  . كائنات مستھلكة   النباتات الخضراء لذا تسمىنتجھاأما الحیوانات فتستھلك المادة العضویة التي ت
حیث .لنموھا أي لتركیب مادتھا العضویة الخاصة بھا وتتغذي الكائنات الحیة للحصول على الطاقة الضروریة لنشاطھا  -4

  .تتغذى العواشب على المادة العضویة التي أنتجتھا النبتات الخضراء 
خاصة بھا وتتغذى اللواحم على العواشب وبذلك لكي تركب مادتھا العضویة التستعمل النباتات الخضراء المادة المعدنیة 

 عبر  للعضویةانتقال للمادةتستعمل المادة العضویة المركبة من طرف ھذه األخیرة لبناء مادتھا العضویة ، وھكذا یحدث 
   .بتدفق المادةیسمى  حلقات السالسل الغذائیة من المنتج إلى المستھلك وھذا ما

  :دورة المادة   - ب
  . كائنات التربة المجھریة في تحویل المادة العضویة  دورحددمن تحلیل الوثیقة التالیة   انطالقا -1



                  

  
  . أنجز رسما تخطیطیا لمختلف عناصر دورة المادة -2
  

   :الجواب
ھا وتحویل) جثت الحیوانات وبقایا النبتات (في تحلیل المادة العضویة المیتة ) المحللون( تتدخل الكائنات المجھریة للتربة -1

  .تستفید منھا النباتات ،وبذلك یلعب المحللون في استكمال دورة المادة ) التمعدن(إلى مواد معدنیة 
  . انظر الخطاطة -2
  

  
  رسم تخطیطي لمختلف عناصر دورة المادة



                        

  
  :ق الطاقة داخل الحمیلة البیئیة  تدف-3
  

  
  
ھذا الوسط حیث تقدر المادة في لضوئي ج التركیب اعة إنتاسرصد باإلنتاج األولي لحقل أو مرج   یق: اإلنتاجیة األولیة –أ 

   . والمساحةالعضویة المنتجة بالنسبة لوحدتي الزمن
  .أما اإلنتاج الثانوي فھو كل ماینتجھ المستھلكون بعد تغذیتھم على المادة العضویة المنتجة من طرف النباتات الخضراء 

  
  :یة ة البیئمیل كیف یتم انتقال الطاقة داخل الح-ب

تتكون نظریا من طفل یتغذى على لحم العجول لمدة سنة وھذه األخیرة ) محیا+ عشیرة حیاتیة (ة  بیئیة یللنفترض أن حم
ة یل الكتلة الحیة والطاقة عند مختلف كائنات ھذه الحم ،یبین الجدول التالي تغیر كل من عدد األفراد .تتغذى فقط على الفصة 

.  
  

الكتلة الحیة ب   عدد األفراد  رتبة في السلسلة الغذائیةال  النظام الغذائي  
kg  

kjالطاقة ب 

  II  1  48  3,5.104مستھلك   الحم  لـــــالطف
  I4,5  1035  5.106مستھلك   عاشب  العجـــول

  منتج  ذاتیة التغذیة  الفصـــة
106×20  

(4 ha)
8211  6,2.107  

  26,3.109  الطاقة الشمسیة التي استھلكتھا الفصة

: لة األسئ
  كیف یتغیر عدد األفراد ، الكتلة الحیة والطاقة داخل حمیلة بیئیة؟ -1
 كیف یمكن تمثیل  ھذه النتائج مبیانا ؟- 2
بالنسبة للمستھلك األول  : * احسب مردود اإلنتاج بالنسبة للكتلة الحیة والطاقة -3

.بالنسبة للمستھلك الثاني  *                                                                   



                         

.ة البیئیة یلالمردود النھائي للحم *                                                                   
 كیف یتغیر مردود اإلنتاج كلما انتقلنا من المنتج إلى المستھلكین؟-4
   كیف نفسر النتائج المحصل علیھا ؟-5
  

: األجوبة 
.عدد اإلفراد، الكتلة الحیة والطاقة داخل ھذه الحمیلة البیئیة كلما اتجھنا من المنتج إلى المستھلكین  ینخفض -1
  : مبیانیا -2

48kg                      2                المستھلك 
                   1035kg                                       1                المستھلك 

  
  

                              
  ھرم الكتلة الحیة                             

 كما ھو مبین في الوثیقتین عدد األفراد والطاقة داخل الحمیلة البیئیة بواسطة أھرام بیئیة ، یمكن تمثیل تغییر الكتلة الحیة 
  :التالیتین 

 

3-   
 R  = )ءبكسر الالم التي بعد الھا(المستھلك × 100

  ) الھاءدالالم التي بعبنصب (المستھلك           
  

 حساب مردود إنتاج الكتلة الحیة.
  ) العجول (Iبالنسبة للمستھلك * 

1

1035
100 12,6%

8211
R     

  
  )الطفل  (IIبالنسبة المستھلك * 

2

48
10 4,6%

1035
R     

  :  مردود اإلنتاج النھائي* 
  .منتج وآخر مستھلك مردود اإلنتاج بین ال

3

48
100 0,58%

8211
R     

  .حساب مردود إنتاج الطاقة * 
  )العجول  ( Iبالنسبة للمستھلك 

6
'
1 7

5 10
100 8,06%

6,2.10
R


    

  )الطفل  (IIبالنسبة المستھلك 
4

'
2 6

3,5 10
100 0,7%

5 10
R


  


  

              8211 kg                 المنتج



  :المردود النھائي * 
4

'
3 7

3,5 10
100 0,056%

6,2 10
R


  


  

  
  .المستھلك اإلنتاج  والطاقة كلما انتقلنا من المنتج نحو ینخفض مردود - 4
 یمكن تفسیر انخفاض مردود اإلنتاج بالنسبة للمادة والطاقة من مستوى آلخر في السلسلة الغذائیة عن طریق ضیاع جزء -5

  من المادة المستھلكة والطاقة على شكل فضاالت أو طاقة ضروریة لنشاط الكائن الحي 
  .لسلسلة الغذائیة قصیرة إال وكان المردود النھائي كبیرا لذا كلما كانت ا

  
  : خالصة -ج

  .قق للمادة والطاقة عبر حلقات السالسل الغذائیة ت الغذائیة بین الكائنات الحیة تدینتج في العالقا
 كما ھو ذائیةا تنتقل عبر مختلف حلقات سلسلة غم،عند المالحظ)انتقال مع وجود ضیاع ( التدفق الطاقي ھو ذلك التسرب 

  :مبین في الوثیق أسفلھ 
 

  
  

II -  تعریف الحمیلة البیئیة :  
  

  محیا  + عشیرة إحیائیة  : الحمیلة البیئیة 
 العشیرة اإلحیائیة ھي مجموعة من الكائنات النباتیة والحیوانیة التي تعیش في نفس الوسط والتي تكون مرتبطة بالعوامل -

، كما تكون مرتبطة ببعضھا البعض بعدة عالقات أھمھا العالقات )وامل المناخ والتربةع(الفیزیائیة والكیمائیة للوسط 
  ).الشبكات الغذائیة ( الغذائیة 

صة  من الشمس إذ تستعمل النباتات الخضراء الطاقة الشمسیة إلنتاج المادة العضویة الخا طاقتھا تستمد العشیرات اإلحیائیة-
 ینتج عن عالقات الغذاء بین الكائنات الحیة داخل الحمیلة البیئیة  .لنباتات كائنات منتجةلذا تعتبر ا) التركیب الضوئي (ھا ب

  .داخل حمیلة بیئیة  التدفق الطاقيبانتقاال جزئیا للمادة والطاقة عبر حلقات السالسل الغذائیة وھذا ما یسمى 
  




