
 

 عناصر الوسط البیئي والسلسلة الغذائیة

 

مفھوم الوسط البیئي: 

إن الوسط البیئي ھي أي مساحة من الطبیعة، سواء كانت على الیابسة أو في البحر وما تحتویھ من 

كائنات ومواد غیر حیة تتفاعل مع بعضھا بعض، فینتج عن تفاعلھا تبادل الكائنات الحیة والكائنات 

غیر الحیة. 

والكائنات الحیة تنقسم إلى قسمین: 

التي تستطیع بناء غذائھا بنفسھا بواسطة مواد غیر وھي النباتات كائنات حیة ذاتیة التغذیة:  -

عضویة، وھذه الكائنات ھي النباتات الخضراء. 

كائنات حیة غیر ذاتیة التغذیة: وھي الكائنات الحیة التي تتغذى على غیرھا، كالحیوانات  -

 والحشرات واإلنسان.

 بقائھ وسالمتھ. فبالرغم من أن ھذا النظام معقد لما روللوسط البیئي نظام ال بد أن یتوفر لھ الستقرا

تحتوي علیھ البیئة من كائنات مختلفة فإنھ ینبني أساسا على العالقات المتبادلة بین جمیع الكائنات 

والطبیعة وفیما بین بعضھا البعض. 

 

العالقات المتبادلة في مستوى التغذیة: 

یعتبر العشب أصل الحیاة، فھو یصنع الغذاء لجمیع 

الكائنات من الكربون الموجود في الھواء ومما في 

األرض من ماء، ومما فیھل من أمالح معدنیة، وتلعب 

الشمس في ذلك دورا ھاما إذ ھي التي تساعد النبات 

األخضر بواسطة التثبیت الضوئي على تحویل ما 

یمتصھ من الھواء والتربة إلى خالیا حیة تنمو وتتكاثر 

وتحول بدورھا األمالح المعدنیة والماء إلى عناصر 

معدنیة كالنشا والسكر والزاللیات... 

ویعتمد النبات في صنع مادتھ وفي تركیب العناصر المغذیة على طاقة الشمس التي تركز المواد 

األولیة التي یتغذى منھا. ثم تأتي الحیوانات آكلة العشب وتأكل المواد المركزة في شكل أوراق 

وحبوب وثمار فتھضمھا وتبسطھا وتزیدھا تركیزا، فتتركب منھا مادة اللحم التي ھي أغزر طاقة 

وأكثر تركیزا. ثم تأتي في مرحلة ثالثة الحیوانات آكلة اللحوم التي تتغذى من لحم الحیوانات آكلة 



 

العشب والحشرات. إال أن جمیع الكائنات بما فیھا الحیوانات والنباتات واإلنسان وإن عّمرت طویال 

فالبد أن تفقد الحیاة لتعود إلى األرض حیث توجد أصغر الكائنات الحیة كالدیدان والجراثیم فتعفنھا 

وتحل جثثھا وتفككھا. وفي تفكیكھا لھا تنحل المواد العضویة التي تتألف منھا لتصیر مواد معدنیة 

بسیطة تتسرب إلى األرض لتصیر أسمدة یتغذى منھا النبات. 

 

في األوساط الطبیعیة عدد الكائنات المنتجة أكبر و

من الكائنات المستھلكة من الدرجة األولى وعدد 

ھذه األخیرة أكبر من عدد الكائنات المستھلكة من 

الدرجة الثانیة وھكذا یصبح ھذا التوزیع على 

شكل ھرمي یعرف بھرم األعداد في السالسل 

ا ھشا يمن توازنا طبیعضالغذائیة. ھذا التوزیع ي

 یتأثر الطبیعيبین الكائنات المكونة للوسط 

 بتدخالت اإلنسان السلبیة على األوساط الطبیعیة

 

ونستنتج من كل ھذا أن: 

ھناك عالقات تبادل بین الكائنات الحیة في مستوى التغذیة تكّون شبكة غذائیة تعتمد على نظام  -

متوازن یتلّخص فیما یلي: 

یحول النباتات المواد األولیة البسیطة التي یمتصھا من الھواء والتربة إلى عناصر  

مغذیة مركبة. 

عندما یأكل الحیوان النبات، تنقل المواد المغذیة إلى كائنات عدیدة أخرى لتنبني بھا  

أجسامھا. 

 تفّكك الجراثیم جثث الكائنات عند موتھا لتعود موادھا إلى التربة. 

 أصناف من الكائنات الحیة في الوسط البیئي: 3ھناك  -

 الكائنات المنتجة وھي النباتات الخضراء. 

 الكائنات المستھلكة التي منھا آكلة العشب وآكلة اللحم كالحیوان واإلنسان. 

الكائنات المفككة كالجراثیم التي تفكك الكائنات إلى عناصر بسیطة لتدخل من جدید في  

 دورة الحلقة الغذائیة.


