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 المحاضرة االولى

              The Ecology  علم البيئة

 

 

 وما عالقته بالعلوم األخرى؟ -4تقسيماته  -3أهميته  - 2تعريف علم البيئة -1

 

يتفق الخبراء والمختصون المعنيون بأن علم البيئية يحتل في الوقت الحالي حيزاً هاماً بين        

أهم ما دعا اإلنسان المعاصر الى النظر الى علوم البيئية  العلوم األساسية والتطبيقية. ولعل من

بهذه الجدية هي التفاعالت المختلفة بين أنشطة التنمية والبيئة، والتي تجاوزت الحدود المحلية 

الى الحدود اإلقليمية والعالمية. واصبح اإلنسان ينظر الى هذه المستجدات كمشاكل عالمية ال 

أن تضع األطر والحلول المناسبة لها. علماً بأن مؤتمر األمم تستطيع الدول، إال مجتمعة، 

أعطى للفظة " البيئة" فهماً واسعاً، بحيث  1792المتحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم عام 

اصبحت تدل على أكثر من مجرد عناصر طبيعية )ماء، وهواء، وتربة، ومعادن، ومصادر 

بمثابة رصيد من الموارد المادية واالجتماعية المتاحة للطاقة، ونباتات، وحيوانات(، وإنما جعلها 

 في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته.

 

لقد نشأ علم البيئة كحاجة موضوعية ليبحث في أحوال البيئة الطبيعية، أو مجموعات النباتات، 

البيئة. وعلم البيئة يبحث او الحيوانات التي تعيش فيها، وبين الكائنات الحية الموجودة في هذه 

في األفراد والجماعات والمجتمعات واألنظمة البيئية، وحتى في الكرة الحية ولذا يعتبر أحد 

 فروع علم األحياء الهامة حيث يبحث في الكائنات الحية ومواطنها البيئية.

 

اتات وكائنات يعرف علم البيئة بانه العلم الذي يبحث في عالقة العوامل الحية ) من حيوانات ونب

دقيقة( مع بعضها البعض، ومع العوامل غير الحية المحيطة بها. وهو معني بدراسة وضع 

الكائن الحي في موقعه، فضال عن محيطه الفضائي ويحاول علم البيئة اإلجابة عن بعض 

التساؤالت، ومنها: كيف تعمل الطبيعة، وكيف تتعامل الكائنات الحية مع األحياء اآلخر أو مع 

وسط المحيط بها سواء الكيماوي أو الطبيعي . وهذا الوسط يطلق عليه النظام البيئي ،الذي نجد ال

أنه يتكون من مكونات حية وأخري ميتة أو جامدة .إذاً ،فعلم البيئة هو دراسة الكائنات الحية 

 وعالقتها بما حولها وتأثيرها على عالقتنا باألرض.

 

، مشتق Ecology.وهناك مصطلح Environmentهو  المرادف لمصطلح البيئة باإلنكليزية

 Ernest Haeckelالذي اقترحها عالم الحيوان األلماني أرنست هيكل  Okologieمن كلمة 

( لتعني عالقة الحيوان مع المكونات العضوية والالعضوية في البيئة .وأصل الكلمة 1869)

ني علم. وبذلك تكون كلمة تع Logosوالتي تعني بيت و  Oikesمشتق من المقطع اليوناني 

 إيكولوجي هي علم دراسة أماكن معيشة الكائنات الحية وكل ما يحيط بها.
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هو الدراسة العلمية لتوزع وتالؤم الكائنات الحية مع بيئاتها المحيطة  Ecology-إن علم البيئة :

وكيف تتأثر هذه الكائنات بالعالقات المتبادلة بين األحياء كافة وبين بيئاتها المحيطة. بيئة الكائن 

الحي تتضمن الشروط والخواص الفيزيائية التي تشكل مجموع العوامل المحلية الالحيوية 

جيا )طبيعة األرض(، إضافة للكائنات الحية األخرى التي تشاركها موطنها كالطقس والجيولو

 .habitatالبيئي )مقرها البيئي( 

 

 تقسيمات علم البيئة

 

 لتسهيل دراسة علم البيئة وتخصيص مجال الدراسة، وضعت عدة تقسيمات لعلم البيئة، منها:

 

احد من االحياء وما يحيط به من والذي يهتم بدراسة نوع و Autecologyعلم البيئة الفردية -1

العوامل الفيزيائية والكيميائية مثال سمك الشبوط في شط الحلة او اشجار البرتقال في مكان معين 

. 

وهو دراسة مجموعة من االنواع في مكان محدد وفيه  Synecologyعلم البيئة الجماعية -2

عوامل غير الحية في منطقة بيئية تدرس جميع العوامل الحية) جميع أنواع الكائنات الحية( وال

 مثل بيئة الغابة او البيئة الصحراوية . محددة.

  -: كما يمكن تقسيم علم البيئة الى قسمين متميزين هما 

  Terrestrial Ecology بيئة اليابسة علم 

 Aquatic Ecologyعلم البيئة المائية 

 اليابسة تمثل الجزء المتبقي .% من سطح الكرة االرضية مياه و97على اعتبار ان اكثر من 

 

 لمائية يمكن تقسيمها اعتمادا على عامل الملوحة الى ثالث بيئات رئيسة هي اوفيما يخص البيئة 

وتشمل دراسة البيئة المائية الخاصة بمياه  Marine Ecology البيئة البحرية  -1

تقدر بحدود  البحار والمحيطات والتي تتميز بملوحتها حيث تحوي هذه المياه على ملوحة

جزء باأللف ويكون كل من ايوني الكلوريد والصوديوم هما المتغلبين من بين  33

 االيونات االخرى.

يهتم بدراسة البيئة في مصبات االنهار والتي تعد منطقة  .Estuarine Eبيئة المصبات  -2

تالقي مياه االنهار مع مياه البحار المالحة وبذلك تكون ملوحة المياه منخفضة عن 

 ملوحتها في البحار واكثر ملوحة من المياه العذبة

وتشمل دراسة المياه العذبة كما هو الحال في  .Fresh water Eبيئة المياه العذبة  -3

االنهار والجداول كما تضم دراسة البحيرات وتتميز المياه العذبة بملوحتها التي ال تزيد 

 . باأللفجزء  7،3عن 
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 مكن تقسيمها الى اما فيما يخص بيئة اليابسة في

 

 بيئة الجبال  -1

 بيئة الهضاب -2

 بيئة السهول -3

 بيئة التالل -4

 بيئة الصحاري -3

 

  -: كما يمكن تقسيمها اعتمادا على موقعها من خط االستواء الى

 البيئة االستوائية  -1

 البيئة شبه االستوائية  -2

 بيئة المناطق المعتدلة  -3

 البيئة القطبية  -4

 

وقد اتسعت دائرة علم البيئة لتشمل العديد من الفروع المتعلقة به، ومنها إدارة الحياة 

وعلم بيئة المتحجرات  Forestryوعلم الغابات  Wildlife Managementالبرية 

Paleoecology  وعلم المحيطاتOceanography  وعلم الجغرافيا الحياتية

Biogeography  وعلم تلوث البيئةPollution Ecology  و علم التقانات البيئية

Ecological Technology  وعلم البيئة الفسيولوجيPhysiological 

Ecology .الخ 

 

وكغيره من العلوم، فانه من الصعب فصل علم البيئة عن غيره من العلوم الطبيعية 

وان، والبحتة، فهو مرتبط بكل فروع علم األحياء ارتباطا وثيقاً كالفسيولوجيا ، وعلم الحي

وعلم النبات، والكيمياء الحيوية، والوراثة والتطور، وعلم السلوك، والبيولوجيا الجزيئية، 

والتقانات الحيوية. ويرتبط علم البيئة أيضاً بالعديد من العلوم األخرى، أهمها :علم 

األحصاء، وذلك لتوزيع البيانات التي يحصل عليها الباحث البيئي توزيعاً إحصائياً، 

الحاسوب في تحليل النتائج وإعطاء أفضل الوسائل لعرضها وتوضيحها. ويستخدم 

وكذلك فهو يرتبط بعلم الكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والهندسة والزراعة بشتى 

 فروعها. 

 


