تختلف األنظمة البيئية باختالف درجات الحرارة
والمخلوقات الحية المتواجدة يف كل نظام بيني وتوافر الماء

تكونت قطرات بخار الماء بسبب تكاثف بخار الماء.

الماء يتشكل على الجدار الخارجي للكأس

المتغير المستقل هو درجة الحرارة؛
أما المتغير التابع فهو مكان
قطرات الماء على جدران الكأس
والمتغير الذي تم التحكم فيه
كمية الماء وكمية الطعام

يتكون على الكأس الذي فيه الثلج قطرات ماء
على السطح الخارجي
بخار الماء يف الغالف الجوي
الملح الموجود أسفل الكأس الذي تشكلت
عليه القطرات ذاب يف قطرات الماء
أ كرر نفس خطوات التجربة السابقة ثم أقارن
بين الملح يف كال الطبقين

التبخر :هو تبخر الماء الموجود يف المحيطات
والبحار واالنهار
التكثف :هو تحول الماء من الحالة الغازية إىل
يف الماء الساخن أ كثر ألن الحرارة تسرع من عملية
التبخر.

الحالة السائلة تتجمع القطرات وتشكل السحب
الهطول :عندما تثقل القطرات وتعجز عن حملها
السحب وتسقط األمطار

يف مرحلة التبخر

يمتص النبات غاز ثاين أ كسيد الكربون يف عملية البناء
الضويئ وينتج السكر ومركبات أخرى كالبروتينات والدهون
تتغذى آ كالت الشعب على النبات ومنها إىل آ كالت اللحوم
وينتج من احتراق الغذاء يف جسم المخلوقات الحية وغاز ثاين
أ كسيد الكربون الذي يعود إىل الجو
تقوم المحلالت بتحليل النباتات والحيوانات الميتة وينطلق
غاز ثاين أ كسيد الكربون
عندما تدفن النباتات والحيوانات الميتة يف باطن األرض
ويتكون الوقود األحفوري الذي عند احتراقه ينتج غاز ثاين
أ كسيد الكربون

ال ستستمر الدورة فالحيوانات تساهم يف دورة ٌ الكربون لكن
وجودها ليس ضروريًا إلكمال الدورة

يف الصخور يف باطن األرض ويكون الغاز الطبيعي والنفط

تركيب يشبه الكرة يسمى العقد

التشابه :لجذور النبات البقلي ولجذر الجزر شعيرات
االختالف :توجد عقد جذرية على جذور النبات البقلي وال
توجد على جذور النباتات األخرى
تحتوي هذه العقد على بكتيريا مثبتة للنيتروجين فتقوم
بتحويل غاز النيتروجين إىل مادة األمونيا الذي تتحول
بفعل نوعين من البكتيريا يف التربة إىل نتريت ثم نترات
يمتصها النبات ويستخدم النيتروجين الموجود فيها
لصنع البروتينات
يتم تثبيت النيتروجين بواسطة كال ً من النشاط
البركاين والبرق وبعض من أنواع البكتيريا يف التربة
تقوم البكتيريا المثبتة للنيتروجين يف التربة بتحويلها
إىل االمونيا
تحول األمونيا بواسطة نوع آخر من البكتيريا إىل
نيتريت ثم يحول إىل نترات يمتصها النبات
تتغذى الحيوانات على النباتات ويخرج الفضالت
 .التي تحتوي على النيتروجين والتي تعود إىل التر بة
بفعل المحلالت يتحول النيتروجين إىل أمونيا فتقوم
البكتيريا لمزيلة لنيتروجين بتحويل النيتروجين فيها
إىل غاز فيعود إىل الجو

ألن بدون هذه البكتيريا لن تحصل النباتات على
النيتروجين ولن تنمو أو تتكاثر ولن يحصل اإلنسان على
الغذاء واالكسجين

الدبال هو خليط من بقايا مخلوقات حية أو أجسامها بعد
موتها وتحللها وذلك يؤدي إىل زيادة كمية النيتروجين يف
التربة

ألن البكتيريا والمحلالت تقوم بتحليل بقايا المخلوقات
الحية الموجودة يف الدبال فتنطلق هذه الرائحة

يتم تدوير الماء والكربون والنيتروجين يف الطبيعة بشكل
مستمر وبصورة تضمن بقاءها إىل ما شاء هللا

المواد األساسية الالزمة للحياة ومنها الماء والكربون
والنيتروجين واألكسجين بعد استعمالها يف أثناء

التكيف

الماء

الكربون

النتروجين

انتقالها عبر النظام البيئي
الماء :يتحول من الحالة السائلة إىل الغازية يف أثناء
التبخر ويتحول إىل الحالة السائلة أو الصلبة يف أثناء
لتكثف والهطول
الكربون :ينتقل الكربون يف النظام البيئي من خالل
عمليات التنفس والبناء الضويئ والتحلل.
النتروجين :يتحول من الغاز لمواد تستهلكها
المخلوقات الحية ثم إىل غاز مرة اخرى كما يساعد
تسميد التربة يف إعادة تدوير النيتروجين

أن يضيف الدبال لتسميد التربة

تدعم النتائج فرضيتي حيث أنه يقل وزن النباتين
المعرضين لسرعة الهواء األكبر مما يعني فقدها لكمية
أ كبر من الماء مما يدل على زيادة معدل النتح عند
زيادة سرعة حركة الهواء حول النبتة
المتغيرات المستقلة هي :كمية الضوء التي تعرض
لها النباتات
المتغيرات التابعة :وزن النبات  -كمية الماء المفقودة
نعم تغيرت كتلة النباتات التي تم

 -معدل عملية النتح

وضعها تحت مصدر ضويئ وقلت
كتلتها بمعدل أ كبر من تلك التي
وضعت بعيدا ً عن المصدر الضويئ
وهذا يعني أنه بزيادة كمية الضوء يزداد
كمية الماء المفقودة من النبات مما
يعني زيادة معدل النتح لتلك النباتات

أي أنه بزيادة كمية الضوء التي يتعرض لها النبات يزداد
معدل عملية النتح مما يدعم فريستي

األدوات المستخدمة :نفس األدوات المستخدمة يف التجربة
السابقة باإلضافة إىل مروحة هواء

من العوامل التي تؤثر يف معدل عملية النتح درجة الحرارة

الخطوات المتبعة

والرطوبة

بإجراء الخطوات  1و 7و 0من التجربة السابقة

كيف تؤثر درجة حرارة الجو بمعدل عملية النتح؟

الخطوة رقم  4سوف أضع نبتتين بالقرب من مروحة تحرك الهواء
بسرعة بطيئة وأضع النبتتين أمام مروحة أخرى تحرك الهواء

أ كون فرضيتي :كلما زادت درجة الحرارة يزداد معدل عملية

بسرعة أكبر من المروحة األوىل الخطوة الخامسة سأكرر الخطوات

النتح يف النبات

 7و 1من التجربة السابقة

اختبر فرضيتي :نحضر نبتتي ونقوم بالخطوات  1و 7و 0يف

تزداد

التجربة السابقة ثم نضع إحدى النبتتين يف مكان دائف ونضع
األخرى بدرجة حرارة الجو العادية ثم نقوم بوزن كالهما بعد
مرور ساعة ثم ساعتين ثم  74ساعة ثم  48ساعة
االستنتاج :النبتة الموجودة يف مكان أدئف يكون وزنها اقل من
األخرى مما يدل على فقدها لكمية ماء أ كبر أي أنه زاد معدل
النتح فيها
نتائجي :كلما زادت الحرارة كلما زاد معدل النتح للنباتات

مع الزمن حدث تغير لهذا النظام بسبب تأثير
اإلنسان والعوامل الطبيعية منها الزالزل والحرائق

تشير حلقات الشجرة األوسع إىل السنوات التي تلقت
فيها الشجرة مطرا أ كثر
مرت الشجرة بظروف نمو مناسبة إال يف بعض
السنوات التي تعرضت فيها لحريق وأخرى تعرضت
فيها الشجرة للجفاف أو البرد كما تعرضت الشجرة
لظروف نمو جيدة ودفء وأمطار جيدة
الحلقات األكثر سمكا ً هي 14 ،11، 9 ،7
الحلقات األقل سمكا ً 137 ،17 ،10 ،1
تعرضت لحريق
تعرضت الشجرة لتغير ات مناخية عديدة منها
الجفاف كما تعرضت للحريق وغزو الحشرات

مثل حرائق الغابات يف والية نيو مكسيكو األمريكية،
التربة عادت إىل وضعها الطبيعي بمعدل أسرع
وذلك لتواجد التربة بعد الحريق كما أن بعض
مخلفات الحريق قد تزيد من خصوبة التربة سريعا

يقطع القندس األشجار فيغير من مجرى الماء وتصبح
موطنا ً لمخلوقات حية جديدة --يف هذه المنطقة

بإعادة تشكيل هذا النظام البيئي بما يناسب احتياجاته فمثال
يقوم بقطع األشجار لصنع األثاث وبناء البيوت وتفجير الجبال
لشق الطرق كما أنه يلوث الماء والهواء والتربة

نعم فالزالزل قد تسبب حدوث شقوق يف القشرة األرضية
وانهيارات وموجات مد عالية تتسبب يف الفيضانات وكذلك
البرا كين

إذا تعرض لخطر موت أعداد كبيرة منه بسبب دمار الوطن أو
الصيد أو التلوث أو مجيء أنواع أخرى من المخلوقات إىل
النظام البيئي

ال بد أن يكون أحد الفردين ذكرا ً أو أثنى ليحدث التكاثر ويزداد
أعداد النوع

ألن بعد موت الحزازيات واألشنات فإن البكتيريا تعمل على
تحليلها وبذلك توافرت كميات إضافية من المواد الضرورية
للتربة مما أدى إىل نمو النبات بشكل أفضل

يردي إىل عدم احتفاظ مجتمع الذروة بذروته فتتراجع عمليات
التعاقب

المراحل األوىل من التعاقب :تحتوي على نباتات قليلة
وصغيرة الحجم ولها دورة حياة قصيرة
مرحلة الذروة :يحتوي على نباتات كبيرة الحجم ودورة حياتها
طويلة

تستطيع البادرات الجديدة لألشجار النمو يف ظل الغابة
الصنوبرية وستكبر وتسيطر عل .الغابة

بسبب وجود الدربة وبعض المخلوقات الحية يف حالة
التعاقب الثانوي بينما يحتاج الرواد يف التعاقب األوىل
إىل وقت طويل لبناء التربة األساسية الالزمة لحياة
األنواع األخرى

تكسر الصخور
نمو الحزازيات واألشنات

نمو نباتات كبيرة

تجمع التربة

زيادة عمق التربة

األنواع الرائدة

أشجار تحجب الضوء

تشتمل المراحل األوىل على نباتات قليلة تدعم
سالسل الغذاء البسيطة ثم تبدأ النباتات يف النمو
ويزداد عدد الحيوانات يف النظام البيئي وتوفر األشجار
والنباتات الكبيرة المواطن للحيوانات وتدعم المرحلة
األخيرة من لتعاقب شبكات الغذاء األكثر تعقيدً ا

نمو األخشاب الصلبة

نمو نباتات صغيرة

الكوارث الطبيعية كالزالزل والبرا كين والفيضانات
والعواصف والجفاف تؤثر كثيرا ً يف النظام البيئي أما
اإلنسان فيتسبب يف حدوث تغيرات يف النظام البيئي
بإعادة تشكيل هذا النظام بما يناسب احتياجاته وهذه
التغيرات تدمر المواطن أو تغيرها مما يؤثر يف
المخلوقات الحية

من األنواع المهددة باالنقراض المها العريب تعيش المها العريب يف صحراء النفود
والربع الخايل وكثبان الدهناء وهي مهددة باالنقراض
بسبب صيدها ويجب عمل محميات طبيعية لها وتجريم الصيد لها

سم=  13ملم 7 ،سم=  73ملم
عدد السنوات= ( 73ملم * 133= 7/ )13سنة

التبخر

دورة الكربون

التعاقب الثانوي

دورة الماء

الدبال

التعاقب

منقرضاً

يتكون الوقود األحفوري نتيجة تحلل الحيوانات والنباتات المية
تحت األرض بعد تعرضها لضغط وحرارة شديدتين عندما يحرق
الناس الوقود األحفوري بهدف الحصول على الطاقة ينطلق
الكربون من هذه المخلوقات إىل الجو مرة أخرى على صورة
ثاين أكسيد الكربون

لألنظمة البيئية مناخات مختلفة وخصائص
فيزيائية مختلفة ونباتات وحيوانات يتفاعل بعضها
مع بعض ،تتغير بسبب العوامل الطبيعية مثل
الزالزل والفيضانات واألعاصير والبرا كين أو تتغير
بفعل تدخل اإلنسان

يف البداية تكون الصخور معراة ثم تبدأ أنواع الرواد
مثل األشنات والحزاز يات بالنمو وتكون مخلفات
النباتات والحيوانات الميتة تربة غنية فتبدأ
النباتات الصغيرة واألعشاب والشجيرات الصغيرة
بالنمو
لكي تتمكن الشجيرات من العيش فهي بحاجة إىل
ضوء الشمس لكي تقوم بعملية البناء الضويئ

إن إعادة تدوير المواد تحافظ على الموارد غير
المتجددة يف األرض كما أنها توفر كثير من األموال
والتي تعود على االقتصاد بالنفع الخير

العبارة خاطئة؛ ألنه يوجد بعض أنواع البكتيريا
النافعة للنبات مثل البكتيريا المثبتة للنيتروجين
على عقد النبات والتي تحوله إىل أمونيا وتقوم
أنواع أخرى من البكتيريا بتحويل األمونيا إىل مادة
يستفيد منها النبات

يوضح هذا النموذج دورة الماء يف الطبيعة حيث تقوم الشمس
برفع درجة حرارة الكوب والماء والذي يمثل مصدر المياه يف
الطبيعة فيتبخر الماء وعند اصطدام بخار الماء بالغالف
البالستيكي البارد والذي يمثل طبقات الجو العليا يف الطبيعة
فإنه يتكثف ويتكون قطرات من الماء تعود مرة أخرى اىل الماء
وهذا يمثل الهطول يف الطبيعة

األحداث الطبيعية مثل الزالزل والبرا كين والجفاف والفيضانات
والعواصف تؤثر يف النظام البيني وتصيبه بأضرار كبيرة؛ أما اإلنسان
فيغير من النظام البيئي بإعادة تشكيل هذا النظام بما يتناسب مع
احتياجاته وهذه التغيرات قد تدمر المواطن أو تغيرها مثل قطع
األشجار لبناء البيوت أو تفجير الجبال لشق الطرق .إذا لم تتكيف
المخلوقات الحية مع التغيرات فإنها تأخذ االنقراض

