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بأنواعھاوالتعریفمفھومھا وأسس توازنھا: المنظومة البیئیة
:مقدمة

ت تعد البیئة اھتمام كل البشریة، أفراد وجمعیات لتدارك األخطاء الناجمة عن اإلفراط في استغالل الطبیعة وعن تلویثھا بالنفایات والفضال
لوعي بھذه المخاطر وعیا تاما، فال بد من فھم آلیات المنظومة ولكي یكون ا. حیث أصبحت الطبیعة مھددة بالتدھور وباالئتالف النھائي

فما المقصود بالمنظومة البیئیة؟. البیئیة وعناصرھا ووظیفتھا وتوازناتھا

:مفھوم المنظومة البیئیة وعناصرھا األساس/. 1

:مفھوم المنظومة البیئیة*

یؤثر التغییر الحاصل في أحد عناصرھا في بقیة العناصر، إما مباشرة،أو المنظومة البیئیة ھي مجموعة مركبة من عناصر مترابطة،
فالمحیا ھوالبیئیة أو الوسط الطبیعي، أما العشیرة اإلحیائیة فھو مجموع الكائنات الحیة . العشیرة اإلحیائیة+ بطریقة غیر مباشرة المحیا

.التي تعیش بشكل متوازن في محیا معین

:لمكونة للمنظومة البیئیةالعناصر األساسیة ا* 

:تتكون المنظومة البیئیة من مكونات الإلحیائیة ومكونات إحیائیة
:الإلحیائیة تضمالمكونات-أ
الغالف الجوي وھو خلیط من الغازات النیتروجین واألوكسجین وثاني أوكسید الكربون یلعب دورا مناخیا وحیویا مھما ویلعب دورا -

.الحیاةأساسیا في
ویضم عدة طبقات لكل منھما دوره في الحفاظ على الحیاة: الغالف الصخري-
.مصدر غدائي یختزن المعادن وبعض مصادر الطاقة: الغالف المائي-

:اإلحیائیة وتضمالمكونات-ب
) النباتات( كائنات ذاتیة التغدیة تزود الكائنات األخرى بالطاقة: المنتوجات-
كائنات غیر ذاتیة التغدیة الحیوانات العاشبة والالحمة واإلنسان: المستھلكات-
.كائنات تعتمد على الغیر في التغدیة كدیدان األرض والقرادیات دورھا تصنیع البقایا العضویة: المحلالت-

:وظائف المنظومة البیئیة وتوازناتھا/. 2

:وظائف المنظومة البیئیة* 
للكربون دور كبیر في مسار الغالف الحیوي فھو عنصر كیمیائي بسیط یمیز المواد العضویة وھو قابل لالحتراق ویتجسد الكاربون في 

.الجو على شكل غاز ثاني أوكسید الكاربون
تمتصھ النباتات الیخضوریة أثناء التركیب الضوئي فالعناصر الكیمیائیة تتدخل في تركیب المواد العضویة لك عشیرة حیائیة فالكاربون

.إلنتاج المواد العضویة
كما یعد تدفق الطاقة وظیفة مھمة في المنظومة البیئیة حیث تقوم باختزان المواد العضویة وتحررھا عند الحاجة وتكمن وظیفة المنظومة 

.عن طریق التبخرإلى التساقطاتوتؤدي الطاقة. في توزیع تدفق الطاقة بین كل عناصرھا

:توازنات المنظومة البیئیة * 

تعتبر النباتات أحسن مردودیة من اللحوم بالنسبة الختزان الطاقة-
اضطراب دورة الكاربون         -: یؤدي إلى اختالل التوازن البیئي-

اضطراب دورة الحیاة-
.یة األخرى في المنظومة البیئیةاحتالل اإلنسان لمكانة ممیزة عن باقي العناصر الح-

.وذلك المتالكھ قدرات عقلیة جبارة
.تأثیر اإلنسان على المنظومة البیئیة من خالل تزایده السریع، وتطوره العلمي والتكنولوجي وسعیھ المتزاید لتحقیق حاجاتھ األساسیة-

:خاتمة
.ى االنفتاح لمعرفة المنظومة البیئیة الحارة والمنظومة البیئیة الرطبةمعرفة المنظومة البیئیة واكتشاف وظائفھا وتوازناتھا سیؤدي إل
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