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  Terrestrial Ecosystemsانُظى انجٛئٛخ انٛبثسخ
 
 
 
 
  Tundra ـ انزُذسا 1
 

األسظٛخ فٙ انًُؽمخ  ٔرؼُٙ انًُؽمخ انجٛئٛخ خبنٛخ األشدبس ٔرمغ فٙ ألصٗ شًبل انكشح
انثهح يغؽٛب انًُؽمخ نزا  ًٕ األشدبس ٔٚكٌٕانمؽجٛخ ٔرًزبص ثشزبء لبسص ٔخبف ال ٚسًح ثُ

يؼذٔيخ انحٛبح َسجٛب خالل انشزبء  رؼشف ثبنصحشاء انًزدًذح ٔرزًٛض انزُذسا انمؽجٛخ ثأَٓب
فؼبنخ ، ٔرجمٗ انحٕٛاَبد ػهٗ لٛذ انحٛبح إيب  انؽٕٚم انًظهى انجبسد انز٘ ركٌٕ فّٛ انُجبربد غٛش

ثبنٓدشح إنٗ يُبؼك راد يُبخ أكثش يالئًخ ، فصم أٔ  ثبالخزفبء ثبنحفش رحذ انثهح أٔ اندهٛذ
أٚبس إنٗ َٓبٚخ رًٕص ( رصجح انزُذسا راد إَزبخٛخ ػبنٛخ  يٍ َٓبٚخ اثزذءاانصٛف لصٛش ) 

  . يؼب حٛث انسبػبد انؽٕٚهخ نهعٕء ٔدسخبد انحشاسح انذافئخ نهحٛبح انحٕٛاَٛخ ٔانُجبرٛخ
 
 
 Forests  ـ انغبثبد 2
 
 

انغبثبد فٙ َٕػٛزٓب  انٙ ثهث انٛبثسخ ػهٗ انكشح األسظٛخ ٔرؼزًذ ْزِٚغؽٙ إلهٛى انغبثبد حٕ
 ٔرٕصٚؼٓب ػهٗ انًُبخ ٔانزشثخ

 
 Northern coniferous forests أ ـ انغبثبد انصُٕثشٚخ انشًبنٛخ

 
يُؽمخ حٕٛٚخ نُجبربد دائًخ انخعشح  ْزِ انغبثبد ْٙ أكثش انغبثبد ثؼذا َحٕ انشًبل ْٔٙ

ٔاسكُذَبفٛب ٔسٛجٛشٚب ] ثٍٛ خؽٙ ػشض  حزم أخضاء يٍ أالسكب ٔكُذاردبٔس يُؽمخ انزُذسا ٔر
نهغبثخ فإَٓب رًزبص ثزُٕع نهحٕٛاَبد نكُٓب ال رضال  شًبال [ َٔظشا نإلَزبخٛخ انؼبنٛخ 05ـــ  05

 .خًبػٛخ ٔاسؼخ ٔخصٕصب فٙ انثذٚٛبد رزًٛض ثزغٛش يٕسًٙ كجٛش ٔرزثزثبد
 

   Deciduous forests األٔساقة ـ انغبثبد انًزسبلؽخ 
 

انًزسبلؽخ األٔساق  رٕخذ ْزِ انغبثبد فٙ كم يٍ َصفٙ انكشح األسظٛخ ٔرمغ يُؽمخ انغبثبد
انٕالٚبد انًزحذح  فٙ خؽٕغ انؼشض انٕسؽٙ يٍ يُؽمخ انًُبخ انًؼزذل ٌ ٔثشكم كجٛش فٙ

  انًُبخ انشؼت انًؼزذل ٔاسٛب انششلٛخ ٔأٔسثب انٕسؽٙ ٔٚؼض٘ رُٕع انُجبربد ٔانحٕٛاَبد إنٗ
 

 Tropical rain forests ج ـ انغبثبد االسزٕائٛخ انًؽٛشح



 
ٔأخضاء يٍ خُٕة أسٛب  رظٓش ْزِ انغبثبد فٙ أٔاسػ أيشٚكب اندُٕثٛخ ٔإفشٚمٛب ٔششق االَذٚض

ْزِ انغبثبد كذسخبد انحشاسح  ٔٚزٕافش فٙ ْزا اإللهٛى ؼٕال انسُخ ظشٔف يُبخٛخ يُبسجخ نًُٕ
ػبنٛخ خذا يمبسَخ يغ انُظى انجٛئٛخ  بخٛخ ْزا انُظبو انجٛئٙٔانشؼٕثخ انؼبنٛخ ، نزا َدذ إَز

خذا ثسجت لذو ْزِ انًدزًؼبد انحٕٛٚخ انز٘  األخشٖ أيب رُٕع انحٕٛاَبد ٔانُجبربد فٕٓ ػبل
  يصبدس انغزاء ٔانزُٕع انشذٚذ فٙ انًسبكٍ نى ٚؽشأ رغٛش فٙ يُبخٓب ٔأٚعب ثسجت رُٕع

 
 Mediterranean forests انغبثبد انًزٕسؽخ-د

 
كبنٛفٕسَٛب ٔٔسػ رشٛهٙ ٔخُٕة  ٚسٕد ْزا اإللهٛى يُؽمخ حٕض انجحش انًزٕسػ ٔخُٕة
ٔخبصخ فصم انصٛف ْٔؽٕل يؼذالد  اسزشانٛب ٔٚزًٛض ْزا اإللهٛى ثبندفبف يؼظى فصٕل انسُخ

األٔساق انذائًخ يثم انصُٕثش انحهجٙ  يزٕسؽخ يٍ انًؽش خالل انشزبء رزأنف أشدبسْب يٍ
 ش٘ ٔألسص انهجُبَٙ ٔانسشٔ ٔانجهٕغٔانصُٕثش انشً

 
 Grasslands ـ انحشبئش 3. 

 
 Temperate Grasslands أ ـ حشبئش األلبنٛى انًؼزذنخ

 
ْٔزِ انكًٛخ ْٙ أػهٗ  يهى فٙ كم ػبو 005ـــ  005ٚجهغ يؼذل سمٕغ األيؽبس فٙ ْزا اإللهٛى 

جشاس٘ فٙ أيشٚكب انشًبنٛخ ان يًب ٕٚخذ فٙ انصحبس٘ نكُٓب ال ركفٙ نهغبثبد ٔٚشًم ْزا اإللهٛى
أيشٚك اندُٕثٛخ ٔرزًٛض ْزِ  ٔانسٕٓل انؼظًٙ ٔانسٕٓل اٜسٕٛٚخ ٔاإلفشٚمٛخ انجبيجب فٙ

انغضال ٔانحصبٌ انجش٘ ٔانظجٙ  انًُبؼك ثأَٓب غُٛخ ثبنحٕٛاَبد انؼبشجخ كجٛشح انحدى يثم
 ٔحٕٛاَبد أكهخ انهحٕو

  
  Savannah االسزٕائٛخ  انسفبَب ة ـ حشبئش األلبنٛى

 
انًذاسٚخ ٔأساظٙ انحشبئش يؼذل ْؽٕل األيؽبس  رؼزجش ثٛئخ انسفبَب ثٛئخ اَزمبنٛخ ثٍٛ انغبثبد

ًٔٚش ػهٗ انسفبَب صٛف خبف ؼٕٚم ًُٚغ ركٌٕ  يهى 0005يزأسخح ٔلذ ٚصم أحٛبَب إنٗ 
ٔرٕخذ انسفبَب ثشكم ٔاظح فٙ ششفٙ إفشٚمٛب  انغبثبد حٛث رزكشس انحشائك خالل انصٛف

انُظبو يٍ أْى يُبؼك انشػٙ فٙ انؼبنى حٛث رًثم  شٚكب اندُٕثٛخ ٔٚؼزجش ْزأاسزشانٛب ٔأي
انحٕٛاَبد انظجٙ ٔانغضال ٔانحًبس انٕحشٙ ٔانضسافخ  انحشبئش انًُػ انُجبرٙ انسبئذ ٔاْى

  ٔانفٛهخ ٔاألسٕد ٔانفٕٓد
 
  Deserts انصحشاء ــ 4
 

يهى  005األيؽبس الم يٍ  انصحشاء ػجبسح ػٍ أَظًخ حٛبرٛخ خبفخ ٚكٌٕ فٛٓب يؼذل سمٕغ
  يشرفؼخ سُٕٚب ٔرًزبص ثًؼذل رجخش ػبنٙ ٚفٕق انزٓبؼم ٔدسخبد حشاسح

انحشاسح َٓبسا  ٕٚيٛب أٔ فصهٛب إر رشرفغ دسخبد سٕاءٔرزًٛض انصحبس٘ ثزجبٍٚ حشاس٘ كجٛش 
انًُؽمخ  ٔصٛفب اسرفبػب كجٛش ٔرُخفط فٙ انهٛم ٔرٕخذ صحبس٘ حبسح يثم صحبس٘

انؼظٛى فٙ  اء انكجشٖ ٔانصحشاء انؼشثٛخ [ ٔصحبس٘ ثبسدح يثم ] انحٕضاالسزٕائٛخ ] انصحش
انًُبؼك انزٙ  انٕالٚبد انًزحذح ٔصحشاء غٕثٙ فٙ أسٛب [ ٔٚمزصش ٔخٕد انحٕٛاَبد ػهٗ

ٔانحششاد ٔانؼُبكت  رٕخذ ثٓب حٛبح َجبرٛخ ٔرسٕد األَٕاع انحفبسح يٍ انمٕاسض ٔانضٔاحف
األسض خالل انُٓبس  فخ ٔاندفبف ثبنؼٛش رحذ سؽحٔرزمٙ ْزِ نحٕٛاَبد انحشاسح انًزؽش



ركٛفب اسزثُبئٛخ  خالل انهٛم كًب رًزهك ثؼعٓب Home range ٔانزدٕل فٙ يدبل انزٕؼٍ
 . نهحفبؾ ػهٗ انًبء ًٔٚكٍ ٔخٕد حٕٛاَبد أخشٖ يثم انغضالٌ

 
 


