
Paleoecologyالبيئة القديمة      

لتي عاشت المجال الدراسي الذي يختص بدراسة العالقة المتبادلة ما بين الكائنات العضوية اهو 
.يهامع بعضها البعض ومع البيئة التي عاشت ف( المتحجرات)في الماضي الجيولوجي 

إن دراسة البيئة القديمة تفتقد إلى بعض الحقائق منها-
.تغياب المالحظة أو الدراسة المباشرة للكائنات العضوية المحفوظة بهيئة متحجرا-1
.يئي القديمافتقاد القياس المباشر للظروف الفيزيائية والكيميائية الخاصة بالنظام الب-2
.العمود الطباقي وما يحتويه من متحجرات غير كامل تتخلله الفجوات -3
ترسيب التي التجمعات الحياتية المتحجرة تكون خضعت لتأثير عوامل بعد الموت وما بعد ال-4

.تعمل على تغير الصورة األصلية للعالقات البيئة القديم

البيئة القديمةالمبادئ األساسية في البيئة و-

:ة هيهناك مجموعة من الحقائق العلمية التي تشكل مبادئ أساسية عامة في دراسة وتوزيع الكائنات الحي

 Adaptation to environmentالتكيف للبيئة الحياتية  -1
فقلد يكلون . يئلةان كلل كلائن عضلوي متكيلف للعليب فلي بيئلة حياتيلة خاصلة ول يمكنلة العليب خلار  تللك الب

باتات أو األشجار أو الكائن الحي متكيفًا للعيب على سطح الكرة األرضية مثل الحيوانات الفقرية او على نوع من الن
.متطفل داخل جسم كائن حي أخر



 Adaptation to mode of lifeالتكيفففف ألسفففلوا الحيفففا   -2
ن إن كللل كللائن عضللوي حللي متكيللف ألسلللوب أو نمللط حيللاة معللين كللان يكللو 

يللاتي إن التكيلف ألسللوب ح. سلابح او طلافي فلي الملا  أو طلائر فلي الجلو أو إللى  خلرة
ثللل الشللكل يسللتوجب تكيللف شللكل وبنيللة الجسللم لمللا يالئللم أسلللوب الحيللاة الخللاص بللة   م

ة تصلنيفية لكنهلا النسيابي ألجسام الكثير من الحيوانات السابحة وهي ليسلت بينهلا قرابل
. يلق واللدولفينتسلك نفس أسلوب المعيشة مثل سمك القرب والحوت وطيلر اللبط والبطر 

ظلللروف وعللللى العكلللس فقلللد يختللللف شلللكل األفلللراد التابعلللة إللللى نلللوع واحلللد عنلللد اخلللتالف
ة فأنلة يأخلذ وأماكن المعيشة مثل احد أنواع المرجان عند تواجده في بيئات مائيلة مختلفل

.أشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكال مختلفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 
Ecological Limitationsالمحددات البيئية  -•

عللين هللي مجمللل العوامللل والظللروف البيئيللة الضللرورية لتواجللد كللائن عضللوي م•
لوبللة لتواجللده ضللمن البيئللة الحياتيللة الخاصللة بلله والتللي يجللب إن تتللوفر بالحللدود المط

ذه إن عدم توفر أي عنصلر ملن هل....( درجة الحرارة وعمق المياه والملوحة ) مثل 
.يئة العناصر بالحدود الدنيا المطلوبة يودي إلى اختفا  الكائن الحي من الب

•



Dependanceاالعتمفاد علفى األحيفاأل األ فر  -4 on other organisms 
عضلللها الكائنلللات المتواجلللدة ضلللمن مجموعلللة حياتيلللة معينلللة تعتملللد فلللي تواجلللدها عللللى ب

بمعلزل علن البعض بصورة مباشرة أو غير مباشلرة  ولليس بمقلدرة أي كلائن حلي العليب
واجللدة فللي مثللال علللى ذلللك تجمعللات األحيللا  المت. األحيللا  األخللرم المتواجللدة فللي بيئتلله 

ريللللا   بركللللة مللللا  مكونللللة مللللن األسللللماك الصللللغيرة والقشللللريات والطحالللللب المائيللللة والبكت
ة التللي تصللنع فاألسللماك تتغللذم علللى القشللريات وتقتللات القشللريات علللى الطحالللب المائيلل

غذائها بعملية التركيب الضوئي 

 Ecosystemالنظام البيئي  •
يئللللة وهللللو الوحللللدة البيئيللللة األساسللللية وهللللو يمثللللل المكللللان أو جللللز  معللللين مللللن الب•

ضللاًل عللن كللل الطبيعيللة مللع مللا يسللود فيهللا مللن عوامللل ومللكثرات فيزيائيللة وكيميائيللة ف
اعالت األحيللا  تتواجللد فللي ذلللك المكللان ومللا تظهللره هللذه العوامللل والمكونللات مللن تفلل

حالللة إلللى وتللأثيرات متبادلللة مللع بعضللها الللبعض ويختلللف مللدم النظللام البيئللي مللن
نظاملًا بيئيلًا كملا Biosphereفيمكن اعتبار الغالف الحيوي للكرة األرضلية . أخرم

.  أيضلللايمكلللن اعتبلللار بركلللة ملللا  صلللغيرة تظلللم بعلللض أنلللواع الطحاللللب نظاملللًا بيئيلللاً 
:يتكون النظام البيئي من جزئيين 

•



ي ومللا هللو المكللان أو المحلليط الخللاص بالنظللام البيئلل: جفف أل في يففائي عيففر ع ففو -1
والمسللكن  Biotopeيتمثللل فيلله مللن عوامللل بيئيللة فيزيائيللة وكيميائيللة ويسللمى المسللكن 

.ممكلللللن أن يكلللللون شلللللاطأ بحلللللر أو بحيلللللرة أو بركلللللة ملللللا  أو جسلللللم كلللللائن حلللللي أخلللللر

ملع او يمثلل كلل األحيلا  المتواجلدة فلي ذللك المسلكن ويسلمى المجت: ج أل ع فو -2
Biocoenosisالمتعايشلات  or Community  ضلمن المسلكن العلام للنظلام البيئلي

اجلد وانتشلار توجد مواقع معينلة تتميلز بظلروف بيئيلة محلددة ويكلون كلل موقلع مالئلم لتو 
. نلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوع واحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن األحيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

 Life habitsالسلوك الحياتي لألحياأل البحرية -•
ر احتياجاتهللا تعتمللد األحيللا  بشللكل مباشللر علللى محيطهللا أو بيئتهللا فللي تللوفي•

ضلللمن الحياتيلللة  للللذا فلللان التعلللرف عللللى طبيعلللة وأسللللوب معيشلللة المتحجلللرات
تحجلرة يسلاعد بيئتها القديملة ملن خلالل دراسلة الشلكل العلام اللوظيفي للبقايلا الم

عللللادات أو إن ال. الكثيللللر فللللي التعللللرف علللللى طبيعللللة البيئللللة القديمللللة وظروفهللللا 
تلللللك السلللللوك ائحيللللائي مهمللللة فللللي الدراسللللات البيئيللللة ل حيللللا  البحريللللة هللللي

. تغلذيتها الخاصة بمكان معيشتها وطبيعة حركتها والعادات الخاصة بأسلوب
يشلللتها تصلللنف األحيلللا  البحريلللة إللللى مجلللاميع مختلفلللة اسلللتنادًا إللللى مكلللان مع

.  وطبيعة حركتها وأسلوب تغذيتها



قسم إلىوت. األحياأل البحرية استنادًا إلى مكان معيشتها وطبيعة حركتها: أوال 
Benthonic organismsاألحياأل القاعية -1

وهي األحيا  التي تعيب مالزمة للقاع وتكون على هيئتين 
Epifaunaاألحياأل القاعية السطحية -أ

.وهي األحيا  التي تعيب فوق القاع أو الترسبات
Infaunaاألحياأل القاعية التحتية أو الدا لية -ا

بعض تعيب هذه األحيا  داخل الترسبات أو داخل حفر في القاع مثل الديدان و 
.المحاريات والمسرجيات

:تقسم األحيا  استنادًا إلى كونها متحركة أو مستقرة إلى •
Sessilاألحياأل القاعية أو الثابتة -أ• or attached 
ارض وهللللي األحيللللا  التللللي تعلللليب ملتصللللقة بالقللللاع أو األحيللللا  األخللللرم أو بللللالعو •

سلللبب متحجلللرات هلللذه األحيلللا  تكلللون داللللة عللللى بيئتهلللا ب. الموجلللودة فلللي محيطهلللا
ات والمرجللان ارتباطهللا ببيئتهللا وعللدم انتقالهللا مللن موقعهللا األصلللي مثللل السللفنجي

.والمسرجيات
Vagileاألحياأل القاعية المتحركة -ا•
تعلللليب هللللذه األحيللللا  بصللللورة متحركللللة علللللى القللللاع كمللللا هللللو الحللللال الحيوانللللات•

.الالفقرية البحرية 



  Pelagic organismsاألحياأل البالجية -2
انتشارها وهي األحيا  التي تعيب ضمن كتل المياه التي تعلو القاع وتتميز ب
م إلى الجغرافي الواسع في بحار العالم بسبب أسلوب المعيشة الطافي وتقس

مجموعتين 
   Nektonic organismsاألحياأل السابحة -أ

ك أعضا  أو وهي  األحيا  التي لها القدرة على السباحة وتوجية حركتها حيث تمتل
.أجهزة سباحة متخصصة مثل األسماك والرأسقدميات 

Planktonic organismsاألحياأل الطافية -ا•

درة علللى وهللي األحيللا  التللي تطفللو ضللمن كتللل الميللاه وللليس لهللا القلل•
ا  والتيللارات األمللو )توجيلله حركتهللا التللي تللتم بفعللل حركللة ميللاه البحللر 

أمللا نباتيللة وهللي غالبللًا مللن الكائنللات الدقيقللة أحاديللة الخليللة( البحريلة 
.  مثل الدياتوم او حيوانية مثل الفورامنيفرا والراديولريا



Pseudoplanktonاالحياأل اشباه الطافية  -3
كتها ترتبط هي أحيا  قاعية تستقر أو تتعلق على غيرها من األحيا  وبذلك فأن حر 

.بحركة الكائن الحي العضوي المستقر علية 

األحياأل البحرية استنادًا إلى طبيعة تغذيتها : ثانيًا 
 Autotrophic organismsاألحياأل ذاتية التغذية  -1

الضوئي وهي الحيا  التي لها القدرة على صنع غذائها ذاتيًا بطريقة التركيب
.  اعتمادًا على المواد األولية الالعضوية مثل الطافيات النباتية والطحالب

 Herbivoresالعشبيات أو المتغذية على النباتات -2•
ية التي تقتلات هي الحيوانات التي تتغذم على النباتات مثل حيوانات وحيدة الخل•

.  على الطافيات اِلنباتية
 Carnivoresالمفترسات -3•
اك الكبيلرة وهي الحيوانلات التلي تتغلذم عللى الفلرائس ملن الحيوانلات مثلل األسلم•

.التي تفترس األسماك الصغيرة
  Scavengers( أكلة القمامة)الرميات -4•
.تقتات على بقايا وجثث األحيا  الميتة•



 Parasitesالطفيليات -5
.وهي تعيب متطفلة على األحيا  األخرم 

 Suspension feedersآكلة العوالق   -6
ستخلص منه تتغذم على المواد  العضوية العالقة في مياه البحر حيث تمتص الما  وت
.المواد الغذائية مثل المحاريات والمسرجيات وزنابق البحر والسفنجيات 

Detrtusاألحياأل المتغذية على الرسوبيات -7 or deposits feeders 
وذلك بالتهام وهي األحيا  التي تتغذم المواد العضوية الممزوجة مع الترسبات الطينية
ى الخار  المواد الطينية واستخالص المواد الغذائية منها ثم تطرح المواد الطينية إل

.مثال الديدان وبعض القواقع

  Fossil assemblagesتجمعات المتحجرات  •
ية طبقلة صلخر ) مجموعة المتحجرات الموجودة ضمن سجل طبلاقي معلين •

لمللوت فللي   التجمعللات الحياتيللة الحيللة تللدفن بعللد ا(   تكللوين   تتللابع صللخري 
تحجللللر مواقعهللللا األصلللللية أو تنقللللل إلللللى بيئللللة أخللللرم وبعللللد النطمللللار النهللللائي ت

معلللللات اسلللللتنادًا إللللللى منشلللللئها يمكلللللن تمييلللللز تج. لتصلللللبح تجمعلللللات متحجلللللرات
:المتحجرات اآلتية 



Palaeobiocoenosisالتجمعفففففات الحياتيفففففة القديمفففففة -
ع معيشلتها وهي حشود المتحجرات التي تتجمع مع بعضلها بعلد الملوت مباشلرة فلي مواقل

بيئلللة فضلللاًل علللن األصللللية وتلللدفن فيللله وتتمثلللل بالتجمعلللات الحياتيلللة القاعيلللة األصللللية لل
.وتالتجمعلللللات السلللللابحة والطافيلللللة للللللنفس الموقلللللع التلللللي تهلللللبط إللللللى القلللللاع بعلللللد الملللللل

Thanatocoenosisتجمعات الموت أو الدفن -2• or Tophocoenosis
قلللل بعلللد هلللي حشلللود المتحجلللرات التلللي تتجملللع ملللع بعضلللها اللللبعض بتلللأثير عواملللل الن•

ن سلجل الموت من بيئات مختلفة   إن حشود اللدفن قلد تضلم أيضلا متحجلرات منقوللة مل
عريتهللا ونقلهللا مللن طبللاقي سللابق للتتللابع الصللخري الللذي يللتم العثللور عليهللا فيلله نتيجللة لت
عادة ترسيبها في تتابعات مخالفة لعمرها وبيئتها األ .صليةموقعها األصلي وا 

:إن تجمعات الموت أو الدفن يمكن التعرف عليها من خالل المظاهر اآلتية-
.تفكك المفاصل أو األجزا  المترابطة للهياكل واألصداف-1•
.تكسر وتأكل األصداف والهياكل-2•
.انتظام البقايا المتحجرة باتجاهات معينة والفرز حسب الحجم-3•
.تواجدها في بيئات مختلفة عن بيئتها األصلية-4•
.تواجدها في تتابعات طباقية ذات أعمار مختلفة عن عمرها المعروف-5•
•



 Life habitsالسففففففففففلوك الحيففففففففففاتي لألحيففففففففففاأل البحريففففففففففة 
اجاتهلا الحياتيلة  تعتمد األحيلا  بشلكل مباشلر عللى محيطهلا أو بيئتهلا فلي تلوفير احتي

لقديمللة مللن لللذا فللان التعللرف علللى طبيعللة وأسلللوب معيشللة المتحجللرات ضللمن بيئتهللا ا
التعللرف علللى خللالل دراسللة الشللكل العللام الللوظيفي للبقايللا المتحجللرة يسللاعد الكثيللر فللي

ي الدراسلات إن العادات أو السلوك ائحيائي مهمة ف. طبيعة البيئة القديمة وظروفها 
كتهلا والعللادات البيئيلة ل حيلا  البحريلة هللي تللك الخاصلة بمكلان معيشللتها وطبيعلة حر 

ة اسلتنادًا إللى تصنف األحيا  البحرية إللى مجلاميع مختلفل. الخاصة بأسلوب تغذيتها 
. مكلللللللللللللللللللللللللللان معيشلللللللللللللللللللللللللللتها وطبيعلللللللللللللللللللللللللللة حركتهلللللللللللللللللللللللللللا وأسللللللللللللللللللللللللللللوب تغلللللللللللللللللللللللللللذيتها

لىوتقسم إ. األحياأل البحرية استنادًا إلى مكان معيشتها وطبيعة حركتها: أوال •
Benthonic organismsاألحياأل القاعية -1•
وهي األحيا  التي تعيب مالزمة للقاع وتكون على هيئتين •
Epifaunaاألحياأل القاعية السطحية -أ•
.وهي األحيا  التي تعيب فوق القاع أو الترسبات•
Infaunaاألحياأل القاعية التحتية أو الدا لية -ا•
المحاريات تعيب هذه األحيا  داخل الترسبات أو داخل حفر في القاع مثل الديدان وبعض•

.والمسرجيات



:تقسللللللللللللللللم األحيللللللللللللللللا  اسللللللللللللللللتنادًا إلللللللللللللللللى كونهللللللللللللللللا متحركللللللللللللللللة أو مسللللللللللللللللتقرة إلللللللللللللللللى 
Sessilاألحيفففففففاأل القاعيفففففففة أو الثابتفففففففة  -أ or attached 

الموجلودة وهي األحيا  التي تعيب ملتصلقة بالقلاع أو األحيلا  األخلرم أو بلالعوارض
باطهللا ببيئتهللا متحجللرات هللذه األحيللا  تكللون دالللة علللى بيئتهللا بسللبب ارت. فللي محيطهللا

.وعلللللدم انتقالهلللللا ملللللن موقعهلللللا األصللللللي مثلللللل السلللللفنجيات والمرجلللللان والمسلللللرجيات
Vagileاألحيففففففففاأل القاعيففففففففة المتحركففففففففة -ا

الفقريللة تعلليب هللذه األحيللا  بصللورة متحركللة علللى القللاع كمللا هللو الحللال الحيوانللات ال
.البحرية 

  Pelagic organismsاألحياأل البالجية -•
ارها الجغرافللي وهللي األحيللا  التللي تعلليب ضللمن كتللل الميللاه التللي تعلللو القللاع وتتميللز بانتشلل•

الواسع في بحار العالم بسبب أسلوب المعيشة الطافي وتقسم إلى مجموعتين
   Nektonic organismsاألحياأل السابحة -أ•
ا  أو أجهلزة وهي  األحيا  التي لها القدرة على السلباحة وتوجيلة حركتهلا حيلث تمتللك أعضل•

.سباحة متخصصة مثل األسماك والرأسقدميات 
•



Planktonicالطافيةاألحياأل-ا organisms

توجيهلىعالقدرةلهاوليسالمياهكتلضمنتطفوالتياألحيا وهي
(البحريةوالتياراتاألموا )البحرمياهحركةبفعلتتمالتيحركتها
اوالدياتوممثلنباتيةأماالخليةأحاديةالدقيقةالكائناتمنغالباً وهي

.والراديولرياالفورامنيفرامثلحيوانية

Pseudoplanktonاالحياأل اشباه الطافية  -•
حركتهللا هللي أحيللا  قاعيللة تسللتقر أو تتعلللق علللى غيرهللا مللن األحيللا  وبللذلك فللأن•

.ترتبط بحركة الكائن الحي العضوي المستقر علية 
•

األحياأل البحرية استنادًا إلى طبيعة تغذيتها : ثانيًا •
 Autotrophic organismsاألحياأل ذاتية التغذية  -1•
كيلب الضلوئي وهي الحيلا  التلي لهلا القلدرة عللى صلنع غلذائها ذاتيلًا بطريقلة التر •

. الباعتمادًا على المواد األولية الالعضوية مثل الطافيات النباتية والطح



 Herbivoresالعشففففففففففففبيات أو المتغذيففففففففففففة علففففففففففففى النباتففففففففففففات -3
ي تقتلات عللى هي الحيوانات التي تتغذم عللى النباتلات مثلل حيوانلات وحيلدة الخليلة التل

.  الطافيللللللللللللللللللات اِلنباتيللللللللللللللللللة
 Carnivoresالمفترسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات -3

بيللرة التللي وهللي الحيوانللات التللي تتغللذم علللى الفللرائس مللن الحيوانللات مثللل األسللماك الك
.تفتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرس األسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللماك الصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللغيرة

  Scavengers( أكلفففففففففففففة القمامفففففففففففففة)الرميفففففففففففففات -4
.تقتلللللللللللللللللللللللللللللللللللات عللللللللللللللللللللللللللللللللللللى بقايلللللللللللللللللللللللللللللللللللا وجثلللللللللللللللللللللللللللللللللللث األحيلللللللللللللللللللللللللللللللللللا  الميتلللللللللللللللللللللللللللللللللللة

 Parasitesالطفيليات -5•
.وهي تعيب متطفلة على األحيا  األخرم •
 Suspension feedersآكلة العوالق   -6•
وتسلتخلص تتغذم على المواد  العضوية العالقة في مياه البحر حيلث تملتص الملا •

.جيات منه المواد الغذائية مثل المحاريات والمسرجيات وزنابق البحر والسفن
Detrtusاألحياأل المتغذية على الرسوبيات -7• or deposits feeders 
يللة وذلللك وهللي األحيللا  التللي تتغللذم المللواد العضللوية الممزوجللة مللع الترسللبات الطين•

الطينيلة إللى بالتهام المواد الطينية واسلتخالص الملواد الغذائيلة منهلا ثلم تطلرح الملواد
.الخار  مثال الديدان وبعض القواقع

•



البيئات الحياتية والعوامل البيئية في البيئات البحرية
ة على سطح الكرة تلعب الظروف الطبيعية دورًا مهمًا في تحديد طبيعة البيئات الحياتي

ة البيئات إن أهم العوامل أو الظروف المحددة لطبيع. األرضية وفي بحارها ومحيطاتها
لحرارة في البحار وهي درجات الحرارة والعمق البحري  أما على اليابسة فان درجة ا

.والرطوبة هما األساسيان في تحديد طبيعة البيئات القارية
ا والمتحجرات إن تحديد طبيعة البيئات الحياتية القديمة يتم من خالل دراسة ترسباته

نيف البيئات إن نظام تص. الموجودة فيها والرجوع إلى البيئات الحديثة ومقارنتها معها
األكثر اعتمادً في الدراسات البيئية والبيئة القديمة هو

    Continental environmentsالبيئات القارية  : أواًل •
Terrestrial environmentsالبيئات األر ية  -1•
     Desertبيئة الصحار  -أ•

فعلل الريلاح مثلل الترسبات في البيئات الصحراوية هي عمومًا فتاتيه ناتجلة ب•
متحجراتهللا الكثبللان الرمليللة والحجللر الرملللي وترسللبات البللرك المائيللة الموسللمية  

.والقواقع تكون نادرة واغلبها منقولة مثل بقايا النباتات واللبائن الصغيرة
 Glacialبيئة الجليد -ا•

اتيلله مختلفللة الترسللبات الجليديللة تتميللز بأنهللا رديئللة الفللرز وهللي مللن مللواد فت•
لجليللد  الحجللوم مللن الطللين والسلللت والحصللى والجالميللد وتكللون مصللقولة بفعللل ا
ور أقللدم المتحجللرات تكللون نللادرة باسللتثنا  بعللض المتحجللرات المنقولللة مللن صللخ

.عمر



Aqueous environmintsالبيئففففففففففففات المائيففففففففففففة  -2
Fluvialبيئففففففففففففففففففففففففففففففففففة األنهففففففففففففففففففففففففففففففففففار  -أ

رملللل والسللللت الترسلللبات النهريلللة فتاتيللله تتلللراوح فلللي أحجامهلللا ملللن الجالميلللد والحصلللى وال
الي األنهللار والطللين   ترسللبات األنهللار تتللدر  فللي أحجامهللا حيللث الكبيللرة الحجللم فللي أعلل

لبيئلللة ملللن المتحجلللرات المتواجلللدة فلللي تللللك ا. أملللا الصلللغيرة الحجلللم فتوجلللد عنلللد المصلللب 
.وداأسلللللنان وعظلللللام األسلللللماك وبقايلللللة عظلللللام اللبلللللائن والمحاريلللللات والقواقلللللع والوسلللللتراك

  Lacustrineبيئة البحيرات -ا•
بصلللورة تعتملللد الترسلللبات عللللى طبيعلللة ميلللاه البحيلللرات وأعماقهلللا وهلللي•

ة فللي هللذه الحشللود الحياتيل. عاملة فتاتيلله مكونلة مللن السللت والطللين والطفلل
ممثللللل البيئللللة يعتمللللد تواجللللدها علللللى طبيعللللة المنللللا  السللللائد وتللللوفر الغللللذا 
واللبللائن بالسللبورات وحبللوب اللقللاح فكللوك الديللدان الحلقيللة وعظللام األسللماك

.وبقايا المحاريات والقواقع والوستراكودا
Swampبيئة االهوار -ج•

بلالمواد العضلوية ترسبات هذه البيئة فتاتيه دقيقة السلت والطين الغني•
ا بقايللللا مللللن متحجراتهلللل.والمللللواد المتفحمللللة الناتجللللة  تكللللدس وتفحللللم النباتللللات

المحاريللات وبقايللا الحشللرات و ( البللذور والسللبورات وحبللوب اللقللاح)النباتللات 
.والقواقع وبعض بقايا الفقريات الصغيرة



Transitional environmentsالبيئات االنتقالية:ثانيًا •
•

     .Deltaic enviromبيئة الدلتا -1•
البحيللللرات ترسللللباتها مللللزيب مللللن ترسللللبات األنهللللار والسللللهول الفيضللللية و •

تحجلللرات والمسلللتنقعات والمسلللطحات المديلللة وبعلللض البيئلللة الشلللاطئية   الم
هريلللللة التلللللي توجلللللد فيهلللللا تعتملللللد عللللللى طبيعلللللة البيئلللللة السلللللائدة أذا كانلللللت ن

.يةفالمتحجرات تدل على تلك البيئة أو بحيرات أو بحرية شاطئ
•

   Speleanبيئة الكهوف -د
مياه الجوفية الترسبات تكون على شكل أعمدة جيرية مترسبة بفعل ال

  البرك التي (الستلكمايت) والصواعد ( الستلكتايت)ممثلة بالهوابط 
دا وعظام تتكون داخل الكهوف ممكن أن تحوي على بقايا الوستراكو 

.القوارض



Lagoonalبيئفففففة البحيفففففرات الشفففففاطئية -2 environiment
اسللطة هللي أحللواض مائيللة ضللحلة ذات ميللاه هللادم مفصللولة جزئيللًا عللن ميللاه البحللر بو 

تلراوح بلين وتتغذم من مياه األنهار والبحر  ملوحة مياهلا ت( مرجانية أو رملية)الحواجز 
عتملللد عللللى الترسلللبات ت. الملوحلللة المختلطلللة والبحريلللة العتياديلللة وحتلللى شلللديدة الملوحلللة

يعلللة الظلللروف السلللائدة ملللن حيلللث درجلللة الملوحلللة وملللدم اتصلللالها بلللالبحر المفتلللوح وطب
وفللي Dolomaiteالمنللا    قللد تكللون فتاتيلله ناعمللة أو ترسللبات جيريللة مثللل الللدلومايت 

.Gypsumالمنللللللللللللللللللللاطق الجافللللللللللللللللللللة تترسللللللللللللللللللللب المتبخللللللللللللللللللللرات مثللللللللللللللللللللل الجللللللللللللللللللللبس 
لسللائدة مثللل المتحجللرات وهللي قللد تكللون قاريللة أو بحريللة شللاطئية وتعكللس طبيعللة الميللاه ا
ريات وبقايلللا الفلللورامنيفرا ذات األصلللداف المتجمعلللة والخزفيلللة والقواقلللع والمحاريلللات والقشللل

.النباتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات المنقوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن اليابسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
Marine environimentsالبيئات البحرية  : ثالثا •
 Littoral or Intertidal( بين مدية)بيئة الشاطئ -1•

عة هللي المنطقللة المحصللورة بللين المللد والجللزر وبعمللق يصللل إلللى بضلل•
قليللة التنلوع المتحجلرات.أمتار   الترسبات فتاتيله الحصلى والرملل والطلين 

ابتلة أو الحلافرة بسبب الظروف البيئة غير المستقرة وهي من الالفقريات الث
.والطحالب والفورامنيفرا المياه المختلطة 



Sublttoralبيئفففففففففففة تحفففففففففففت الشفففففففففففاطئية -2
متلر ويختلرق الضلو  200هلذه البيئلة ملن منسلوب الجلزر إللى عملق تمتد

وتعلد ملن اهلم photic zoneمياه هذه البيئة وتسلمى المنطقلة المضلا ة 
مللللن الترسللللبات علللللى سللللطح الكللللرة % 80البيئللللات ألنلللله يعتقللللد مللللا يقللللارب 

ن الظللروف البيئللة المثاليللة جعلللت وفللرة األرضللية تكونللت فللي هللذه البيئللة وا 
مهلللا بلللين الرملللل ترسلللبات هلللذه البيئلللة غالبلللًا فتاتيللله تتلللدر  فلللي حج. األحيلللا 

باتجللاه والسلللت والطللين حيللث تكللون المللواد الخشللنة قللرب الشللاطأ والناعمللة
فللي المنللاطق البحللر المفتللوح وفللي المنللاطق الدافئللة تترسللب المللواد الجيريللة و 

مزدهرة بسبب الحشود الحياتية تكون. الستوائية تتكون الشعاب المرجانية 
.السللابحةالظللروف المالئمللة ممثلللة بالالفقريللات البحريللة القاعيللة أو األحيللا 

Bathyalبيئة الباثيال -3• environiment
لمنحللللللدر امتللللللر ضللللللمن 4000-200تمتللللللد هللللللذه البيئللللللة بللللللين األعمللللللاق •

ترسللباتها الرمللل والطللين  Aphotic zoneوهللي منطقللة غيللر مضللا ة .القللاري
ن البيئللة والطلين الجيلري   المتحجللرات الموجلودة الالفقريللات القاعيلة ولكلن اقللل مل

.السابقة وأصداف األحيا  الطافية مثل الفورامنيفرا والراديولريا
•



   Abyssalبيئفففففففففة األعمفففففففففاق الكبيفففففففففر -4
وية متللر الترسللبات الطللين األحمللر والترسللبات العضلل5000-4000تمتللد بللين األعمللاق 

نيفرا التللللي تحتللللوي علللللى نسللللبة عاليللللة مللللن األحيللللا  الطافيللللة مثللللل الفللللورامoozeتسلللمى 
ب الظللروف غيللر المتحجللرات تكللون قليلللة النتشللار بسللب. الطافيللة والراديولريللا والللدياتوم 

.المالئمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

Hadalبيئة االعوار -•
متلللللر ويصلللللل 5000تمثلللللل المنلللللاطق األخدوديلللللة تمتلللللد تحلللللت عملللللق •

بقة ألنهلا متلر الترسلبات مماثللة لترسلبات البيئلة السلا11000بعضها إلى 
الكللاربون خاليللة مللن المللواد الجيريللة بسللبب زيللادة تركيللز غللاز ثللاني اوكسلليد

نلللادرة أملللا المتحجلللرات فتكلللون.اللللذي يلللكدي إللللى ذوبلللان الترسلللبات الجيريلللة
.بعض الراديولريا

•



العوامفففففففففففففففففففل البيئيفففففففففففففففففففة المففففففففففففففففففف ثر  ففففففففففففففففففففي البيئفففففففففففففففففففات البحريفففففففففففففففففففة-
يئيلة السلائدة فلي إن المجاميع الحياتية الموجودة في البيئات المختلفة تحددها العواملل الب

حللدد طبيعلللة إن العواملللل البيئيللة التلللي ت. تلللك البيئللات والتلللي تتغيللر ملللن موقللع إللللى أخللر
.يولوجيلللللللةمجلللللللاميع األحيلللللللا  فلللللللي البيئلللللللات البحريلللللللة هلللللللي الفيزيائيلللللللة والكيميائيلللللللة والبا

لحلرارة والعملق إن من أهم العوامل الفيزيائية هي درجة ا: العوامل البيئية الفي يائية-1
والضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو  وطبيعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة القلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاع 

زيللللع تعللللد مللللن أكثللللر العوامللللل البيئيللللة تللللأثير فللللي تو : درجففففات الحففففرار -أ•
الكائنللات الحيللة . درجللة( 35-0) األحيللا   وهللي تتواجللد فللي درجللة حللرارة 

هللا واسللعة التللي يمكنهللا تحمللل التغيللر الواسللع فللي درجللة الحللرارة يطلللق علي
  أملا التلي لليس لهلا القلدرة عللى تحملل Eurythermeالملدم الحلراري 

تغيلللللللر فلللللللي درجلللللللات الحلللللللرارة توصلللللللف بأنهلللللللا ضللللللليقة الملللللللدم الحلللللللراري 
Stenotherme.

امل مهلم فلي إن التكيف الحراري الضيق للكثير من األحيا  البحرية يعد ع•
.تلفةتوزيعها جغرافيًا وكذلك توزيعها ضمن العماق البحرية المخ



تلللللأثير درجلللللة الحللللللرارة عللللللى األحيللللللا  البحريلللللة يكلللللون يكللللللون ملللللن خللللللالل 
تسلللاعد عللللى زيلللادة ( 29-18)الفعاليلللات الحياتيلللة فلللي الميلللاه الدافئلللة -1

.النشلللللللللللللللللللللللللاط الحيلللللللللللللللللللللللللوي مقرنلللللللللللللللللللللللللة فلللللللللللللللللللللللللي الميلللللللللللللللللللللللللاه البلللللللللللللللللللللللللاردة
والهياكللل ترسلليب مللادة كاربونللات الكالسلليوم الضللرورية لبنللا  الصللداف-2

اه يسلللاعد الجيريلللة للكائنلللات البحريلللة حيلللث إن ارتفلللاع درجلللات الحلللرارة للميللل
أتبلاطلى على ترسيب مادة كاربونات الكالسيوم  أما المياه الباردة تعمل ع

توائية إن المحاريللللات والقواقللللع فللللي المنللللاطق السلللل. ترسلللليب المللللواد الجيريللللة
. تكون ذات أصداف اكبر حجمًا وأكثر سمكاً 

ألتقل حرارتها كذلك ارتباط المرجان ألشعابي ببيئات البحار الدافئة التي•
نا  هياكل درجة حتى تترسب كاربونات الكالسيوم الضرورية لب18عن 

.المرجان



Depthعمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففق الميفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاه-ا
أن يعلللد ملللن العواملللل المهملللة فلللي توزيلللع األحيلللا  البحريلللة  للللذا فللل

قديمللللة الكائنللللات المتحجللللرة تسللللاعد كثيللللرًا فللللي تحديللللد األعمللللاق ال
تختلللللف . وطبيعللللة الحللللوض الترسلللليبي القللللديم والجغرافيللللة القديمللللة

يلللاه  األحيلللا  البحريلللة فلللي ملللدم مطاوعتهلللا للتغيلللر فلللي عملللق الم
ة تسللمى فاألحيللا  التللي لهللا القللدرة علللى التواجللد فللي أعمللاق مختلفلل

، أماات ك اات  ترااط كااقك      اا  Eurybathواسللعة المللدم العمقللي 

 تراثييق  ت  تراق وناو  . Stenobathم ين ضاية   ت ا ا  ت  ةاط 

 زوتدة  تضغ   تهي روسرتكينط مع زوتدة  ت   



األخرئةالبيالعواملارتباطوذلكمباشرغيريكونالعمقتأثيرإن
منوالملوحة CO2وغازالغذا وتوفرالحرارةدرجةوهيالعمقمع

و الضشدةوتقلالحرارةدرجةتنخفضالعمقزيادةمعأنهالمعروف
أماق العمزيادةمعتقلسوفالغذا ووفرةالوكسجينتركيزوكذلك
العمقادةزيمعيزدادفأنهالكاربوناوكسيدثنائيغازوتركيزالملوحة
لذاالصداف لبناالضروريةالكالسيومكاربوناتترسيبعلىيكثروهذا
.البحريالعمقزيادةمعمالئمةغيرتصبحالظروففأن

 Lightال وأل -ج•
فلللي يعلللد الضلللو  عاملللل مهلللم لتواجلللد النباتلللات الخضلللرا  التلللي تعتملللد•

ريلللة يقتصلللر تغلللذيتها عللللى عمليلللة التركيلللب الضلللوئي   أملللا فلللي البيئلللة البح
عمللق علللى المنطقللة المضللا ة حتللى( البحريللة الطحالللب )تواجللد النباتللات 

تمللد فللي متللر لللذا يعللد عامللل مهللم فللي توزيللع األحيللا  البحريللة التللي تع200
بط ملللع بعلللض تغلللذيتها عللللى الطافيلللات النباتيلللة وكلللذلك الكائنلللات التلللي تلللرت
عالقلللة مثلللل ال. الطحاللللب بعالقلللة تكافليلللة وتوجلللد ضلللمن المنطقلللة المضلللا ة

تعللليب فلللي الكائنلللة بلللين المرجلللان الشلللعابي والطحاللللب البحريلللة البنيلللة التلللي
حياتيلة فلي النسجة الرخوة لهذا المرجان وتساعده في عمليلات الفعاليلات ال

.ترسيب هياكله الجيرية



Substrataطبيعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة القففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا  -د
ة القعللر هللو المكللان الللذي يعلليب عليلله أو فللي داخللله الكللائن الحللي ولطبيعلل

المتحجلرات أهمية في الدراسات البيئية القديمة حيث أنها تساعد إلى جانب
تهلللا فلللي نفسلللها فلللي أعلللادة بنلللا  أو تحديلللد المسلللكن القلللديم إضلللافة إللللى أهمي

. كتهللللاتحديللللد أسلللللوب معيشللللة الكائنللللات المتحجللللرة مللللن حيللللث تغللللذيتها وحر 
البة صللللفات القعللللر التللللي تللللتحكم فللللي انتشللللار األحيللللا  البحريللللة هللللي الصلللل

Firmness  و ألسارةق روStabitity  ووةصا   هات ما ا  سارةق رو   تةات

. وي تت منونتكه كحت كثييق  ت يته

ر ملللن هلللي القيعلللان التلللي تمثلللل منلللاطق تعريلللة أكثللل:القعفففر الصفففلا•
ون تنللوع الترسلليب تتميللز بخشللونة وعللدم تجللانس سللطحها حيللث يكلل

ملن المحاريلات وانتشار األحيا  فيها كبير مثل البرايوزوا والويستر
.والسفنجيات والقشريات

يكلللللون غيلللللر مسلللللتقر وهلللللي بيئلللللة غيلللللر مالئملللللة : القفففففا  الرملفففففي•
سلبب ظلروف لالستيطان األحيا  القاعية ويتميز بندرة المتحجرات ب

.الحفظ غير مالئمة 



صللغيرة يكللون رخللو وذات اسللتقرارية عاليللة وتكللون األحيللا :القففا  الطينففي
كللللذلك و .الحجللللم وذات صللللدفة رقيقللللة لتفللللادي النللللزلق فللللي المللللواد الطينيللللة

.األحيلللللللللللللللللللللللللللللللا  الحلللللللللللللللللللللللللللللللافرة ل نابيلللللللللللللللللللللللللللللللب داخلللللللللللللللللللللللللللللللل الطلللللللللللللللللللللللللللللللين
ر فرصلة جيلدة باألسلتقرارية والصلالبة مملا يلوفيتميز:القعر الطيني والسلت

.لنتشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللار وتنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوع األحيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  القاعيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
العوامل البيئية الكيميائية -2•
وكسجين أهم العوامل المحددة في توزيع الكائنات البحرية هي الملوحة وغاز األ•
:الملوحة-أ•
درجللة هللي مقللدار مللا تحتويلله الميللاه مللن األمللالح  توصللف الميللاه اسللتنادًا إلللى•

ملوحتها 
%0.5اقل من  Freshمياه عذبة      •
Brackish  0.5–30ة  طمختلمياه •
Marine    30-40مياه بحرية  •
Hypersaline40-60مياه فوق مالحة •
80أكثر من        Brineما  الملح   •



د الحياتيلة تعد الملوحة من العوامل المهمة في توزيلع وتحديلد طبيعلة الحشلو 
ياه  الكائنات المائية وتختلف األحيا  بمدم مطاوعتها للتغير في ملوحة الم

لملللدم التلللي لهلللا القلللدرة عللللى تغيلللرات واسلللعة فلللي الملوحلللة تسلللمى واسلللعة ا
علة   أما الكائنلات التلي لليس  لهلا القلدرة عللى مطاو Euryhalineالملحي 

ة  تسللمى التغيلرات الشلديدة فلي الملوحلة والمرتبطلة بملدم ضليق ملن الملوحل
. Stenohalineضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليقة الملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدم الملحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي 

ن لملوحلللللة الميلللللاه تلللللأثير كبيلللللر عللللللى انتشلللللار األحيلللللا  المائيلللللة مللللل•
ة المعللللللروف إن أعلللللللى تنللللللوع ل حيللللللا  يكللللللون فللللللي الميللللللاه البحريلللللل

لميلللللاه العتياديلللللة الملوحلللللة والميلللللاه العذبلللللة ويقلللللل التنلللللوع بأتجلللللاة ا
المختلطللللللة والميللللللاه شللللللديدة الملوحللللللة أي إن غالبيللللللة األحيللللللا  ذات

. مطاوعة ملحية ضيقة
وفلرة عاليلة أن حشود المياه المختلطة تكون قليلة التنوع ألنها ذات•

ة أصللدافها بسللبب قلللة المنافسللة وتتميللز األفللراد بصللغر حجمهللا ورقلل
.ملوحة مقارنة مع نظائرها من بيئات المياه البحرية اعتيادية ال



: عففففففففففففففففففففففففففففا  ثففففففففففففففففففففففففففففاني اوكسففففففففففففففففففففففففففففيد الكففففففففففففففففففففففففففففاربون-ا
ا  األصلداف إن كمية كاربونات الكالسيوم في مياه البحار لها أهمية فلي بنل

رتبط بتركيلز إن ترسيب أو ذوبان  كاربونلات الكالسليوم يل. والهياكل الكلسية
أبقلللا  غلللاز ثلللاني اوكسللليد الكلللاربون كلملللا كلللان تركيلللزه مرتفلللع يعملللل عللللى
ن تركيللزه كاربونللات الكالسلليوم بشللكل مللذاب فللي الميللاه والعكللس عنللدما يكللو 

نلللللا  واطلللللأ يعملللللل عللللللى ترسللللليب  كاربونلللللات الكالسللللليوم وتسلللللهل عمليلللللة ب
بون يعتملد إن غاز ثاني اوكسليد الكلار . األصداف والهياكل الكلسية ل حيا 

فللي الميللاه علللى درجللة حرارتهللا حيللث يللزداد تركيللزه فللي الميللاه البللاردة ويقللل
.الدافئلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة



:عفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففار األوكسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففجين-د
ن مصلدر تعتمد األحيلا  فلي تنفسلها عللى األوكسلجين الملذاب فلي الميلاه و  ا 

األوكسلللجين أملللا علللن طريلللق مالمسلللة األوكسلللجين الموجلللود فلللي الجلللو ملللع 
نويكللللو يللللة الميللللاه أو كنللللاتب عللللن عمليللللة التركيللللب الضللللوئي للنباتللللات البحر 

اب فلي الميلاه وتقلل كميلة األوكسلجين الملذ. تركيزه فلي األجلزا  العليلا للميلاه
نباتللات مللع زيللادة عمللق الميللاه بسللبب اسللتهالكه مللن قبللل األحيللا  وغيللاب ال

لميلللاه الخضللرا  التلللي تعوضللله  ولهلللذا يقلللل انتشللار األحيلللا  ملللع العملللق إن ا
ارات البحريلة البحرية العميقة يتجدد محتواها من األوكسجين عن طريق التي

.خط الستوا العميقة الغنية باألوكسجين التي تندفع من القطبين باتجاه
لمغلقةاالالغونيةوالمناطقاألسودالبحرمثلالمعزولةالبحارأما•

اهالميوتصبحمعدومةأومحدودةالمائيةالتياراتحركةفان
اختفا إلىيكديمماباألوكسجينفقيرةراكدةمياهذاتالعميقة
يتضحاجهاواستنتالقديمةالبيئاتتوزيعإن.منهاالقاعيةاألحيا 

فيديالويرحوضصخورعلى(1953نيويل )دراسةمن
 والكريتاسيالبرميانعصرخاللتكساس



رسللوبي خللالل البرميللان كانللت حركللة األمللوا  كافيللة لتزويللد ميللاه الحللوض ال
اب الشللللع) الضللللحل باألوكسللللجين ويتضللللح مللللن انتشللللار األحيللللا  القاعيللللة 

تاسللي فقللد أمللا خللالل الكري(. المرجانيللة والقواقللع والسللفنجيات والمسللرجيات 
بحيللث ارتفللع مسللتوي سللطح البحللر أو ان قعللر الحللوض الرسللوبي انخفللض

ملللا أصللبحت حركلللة األملللوا  غيلللر كافيلللة ئيصلللال األوكسلللجين إللللى القلللاع م
يتاسللي أدم إلللى اختفللا  األحيللا  القاعيللة ومللن ثللم غيابهللا مللن ترسللبات الكر 

جللللرات غيللللر ان ترسللللبات الكريتاسللللي للحللللوض تحتللللوي علللللى متح.للحللللوض
الملزودة الكائنات الطافية التي عاشت فلي األجلزا  العليلا ملن ميلاه الحلوض

.باألوكسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجين



العوامفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل البيئيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة البايولوجيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة -3
ة الغلللللذا  العواملللللل البيئيلللللة الحياتيلللللة الملللللكثرة فلللللي توزيلللللع األحيلللللا  هلللللي وفلللللر 

.والعالقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللين الكائنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات الحيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
:وفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر  الغففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففذاأل-أ

حياتية ضلمن وفرة الحشود الي فإن أهمية الغذا  تكمن في تحديد التباينات 
يعللد تكللوين .دالغللذا  تسللاعد علللى انتشللار أكبللر ل فللراوفللرة  المنللاطق البيئيللة 

جللات وهللي المللواد الغذائيللة األوليللة مللن قبللل النباتللات الخضللرا  وتسللمى المنت
تعللللد فللللي النظللللام البيئللللي البحللللري. أسللللاس الحيللللاة لبقيللللة األحيللللا  األخللللرم
يات أو أكللللة وتتغلللذم عليهلللا العشلللبالطافيلللات النباتيلللة المنتجلللات األساسلللية

كبيلللرة تتغلللذم النباتلللات وتتغلللذم المفترسلللات عللللى العشلللبيات والمفترسلللات ال
.علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى الصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللغيرة



:العالقة بين الكائنات الحية-ا
وتأثيرات إن أنواع وأفراد الكائنات الحية ضمن المجموعة الحياتية وتكون ذات عالقات

استنادا إلى طبيعة التأثيرات المتبادلة بين األحيا  من هذه . متبادلة 
Antagonismعالقة ال صومة أو العداأل -1

صوم هي العالقة التي يعاني خاللها احد الطرفين أو كالهما من الضرر حالت الخ
أو العدا  األكثر شيوعًا بين األحيا  هي

خر هي يستفيد أحد الطرفين على حساب الطرف األExploitationاالستقالل-أ
.مثل الفتراس بين كثير من األحيا  .الذي يصل الى حد الموت

يعاني خاللها الطرفين من الضرر Competationالتنافس أو التناحر-ا
افس على الغذا  وتحصل بين األفراد التابعة لنفس النوع أو األنواع التابعة لجنس تتن

.والمسكن
Symbiosisعالقة التعايش -2

اق ضرر أو أحداهما دون ألحالطرفين هي تحصل بين كائنين يستفيد خاللها كال 
هناك حالتان . بالخر



يسلللتفاد احلللد األحيلللا  دون Commenslismالم اكلفففة أو االسفففتفاد -أ
كلللل ألحلللاق ضلللرر بلللالطرف األخلللر مثلللل تواجلللد بعلللض المحاريلللات بلللين هيا

يفرا داخلللل المرجلللان ألشلللعابي وتواجلللد بعلللض الديلللدان والمفصلللليات والفلللورامن
.ررتجللللاويف السللللفنجيات التللللي تللللكمن لهللللا سللللكن دون ان يلحللللق بهللللا ضلللل

هلي العالقلة التلي يسلتفاد Mutualismالتكاففل أو تبفادل المنفعفة-ا•
ألشلللعابي مثللل العالقللة بللين المرجللان. منهللا كللال الطللرفين المتعايشللين معللاً 

رجللللان والطحالللللب البنيللللة حيللللث تعلللليب الطحالللللب فللللي األنسللللجة الرخللللوة للم
ني اوكسليد ألشعابي مستفيدة من الحماية التي يوفرها المرجان ومن غاز ثلا
التركيللللب الكللللاربون الللللذي يطرحلللله المرجللللان أثنللللا  تنفسلللله تفيللللد فللللي عمليللللة

سلية وعمليلات الضوئي بينما تساعد الطحالب المرجان في بنا  هياكله الكل
.التمثيل العضوي

•



النو  والتنو  اإلحيائي
ا  المتحجرات إن اسس تسمية وتصنيف األحيا  قد تختلف احيانًا بين علم

حفوظ إن علم المتحجرات يدرس الجز  الصلب الم. وبين علما  الحيا  
ها فوائد من الكائن الحي والذي تحول الى متحجر وتواجده في الصخور ل

ليوجية ان النواع البا. كبيرة في الدراسات الطباقية والبيئة القديمة
Biospecies تكون مختلفة عن النواع المتحجرةPaleospecies.
لتزاو  انه مجموعة من الفراد المنتظمة لها القدرة على ا: النوع الحياتي

ن مجاميع فيما بينها وانتا   افراد جدد والتي تكون معزولة تناسليًا ع
حقق منتظمة اخرم تحت الظروف الطبيعية  ان هذا الشي  ل يمكن الت

مكن منه في سجل المتحجرات بسبب ان التهجين بين النواع ل ي
.مالحظته

ن إن النللوع قللد يتكللون مللن أي عللدد مللن هللذه التجمعللات المعزولللة علل•
بعضللللللللللها الللللللللللبعض   امللللللللللا بحللللللللللواجز جغرافيللللللللللة يطلللللللللللق عليهللللللللللا 

Topodemes او قد يكون معزول زمنيًاChronodemes ملن  
ول الممكلللن فصلللل النلللواع المعزوللللة بحلللواجز جغرافيلللة وبحسلللب طللل
غرافيللًا الللزمن لغللرض تميزهللا عللن بقيللة النللواع المهجنللة المعزولللة ج

.  لغرض تصنيفها الى تحت نوع



مفهففففففففففففففففففففففففففففوم النففففففففففففففففففففففففففففو  فففففففففففففففففففففففففففففي علففففففففففففففففففففففففففففم المتحجففففففففففففففففففففففففففففرات
ورفوللوجي علما  األحيا  يعرفون النوع على أساس وراثي ويشخصونه على أساس م
مجلللللاميع ويعتمللللدون أساسللللا عللللللى الفروقللللات الفسلللللجية والسللللللوكية الموجللللودة بللللين ال

.السلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكانية لغلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرض تحديلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد حلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدود النلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوع

أمللللللا علمللللللا  المتحجللللللرات فيعتمللللللدون علللللللى الشللللللكل الخللللللارجي •
لمتحجلر  للمتحجر مع ائشارة إلى درجة التباين المورفوللوجي ل

ع حيلللث اسلللتخدمت العديلللد ملللن القياسلللات عللللى أصلللداف األنلللوا
لقياسات المتحجرة لغرض تحديد حدودها بالطرق ائحصائية كا

طول التي استخدمت على أصداف المسرجيات حيث تم قياس
د مللللن وعللللرض الصللللدفة علللللى بعللللض أنللللواع رتبللللة السللللتروفومني
ل منهللا العصللر السلللوري األوسللط وتللم تحديللد األنللواع العائللدة لكلل

.باستخدام الطرق ائحصائية



هناك العديد من الفرو قات بين األنواع المتحجرة والحية-
.بقايا المتحجرات غير كاملة ويستحيل مالحظة األجزا  الرخوة منها-1
الحصول على نماذ  المتحجرات يكون أكثر صعوبة من الحصول على-2

.نماذ  حية
ات في المتحجرات تكون محدودة لهذا فان دراسة التغير الغنية الصخور -3

.الجغرافية ل فراد المتحجرة تكون أكثر صعوبة
ي دراسة المتحجرات يتم دراستها ضمن فترة زمنية طويلة لذا فهي تفيد ف-4

.التطور

 Sympatric andاألنفففوا  السففففامباترية وااللوباتريففففة •
Allopatric

ينهلللا النلللوع مجموعلللة ملللن األفلللراد المنتظملللة لهلللا القلللدرة عللللى التلللزاو  فيملللا ب•
نجاب أفراد جدد والتي تكون معزولة تناسليًا علن مجلاميع منت ظملة أخلرم وا 

ة جغرافيلًا تحت الظروف الطبيعية  يعني بلأن معظلم األنلواع تكلون مفصلول
إلى وحدات اصغر  يوجد نموذجين من العالقات بين السكان هما



ليها األنواع التي تسكن مناطق جغرافية محدودة أو متداخلة يطلق ع-1
ة جغرافية يمكن لنوعين أن يعيشا سوية في منطقأي السامباتريةاألنوا  

أي . ةواحدة دون أن يحصل تزاو  بينهما وتحت نفس الظروف البيئي
حصل نتيجة لتوجد حواجز بيئية تمنع التزاو  بين األفراد بينما العزلة ت
ن  أن التي لالنتظام والتركيب الكروموسومي الفسلجي ألفراد كال النوعي
را  الظروف تعيب في مثل هذه المربع تكون ذات فائدة كبيرة في استق

.لبيئية
ة عللن األنللواع التللي تسللكن منللاطق جغرافيللة واسللعة منفصلللة أو معزوللل-2•

افيلللة أي وجلللود حلللواجز جغر . ألنفففوا  االلوباتريفففةبعضلللها اللللبعض تسلللمى ا
جيللة تالحللظ تمنللع التللزاو  بللين األفللراد لللذا نللرم معظللم الختالفللات المورفولو 

جللللاميع إن التوزيللللع الجغرافللللي للم. فللللي هللللذا النللللوع مللللن المجللللاميع السللللكانية
جديلدة فلي اللوباترية قد يساعد في تميز األنلواع أي احتماليلة نشلو  أنلواع

.المجاميع المعزولة بمساحات واسعة ولفترة زمنية طويلة 



ن مللع لهللا العديللد مللن السللتخدامات التصللنيفية عنللدما تقللر Typeإن كلمللة 
.كللللللللللللللللللل حالللللللللللللللللللة مللللللللللللللللللن حللللللللللللللللللالت وصللللللللللللللللللف النمللللللللللللللللللاذ  الحياتيللللللللللللللللللة

Holotype  :ين بقيلة هو النموذ  المثالي المنفرد الذي يتم اختياره من بل
.النماذ  والذي تتمثل فية الصفات الرئيسي والنموذجية للنوع

•Paratype: هي النماذ  ائضلافية التلي تملت دراسلتها ملعHolotype
ي النملوذ  من قبل الباحث لكي ترينا صفات أضافية أخلرم للم نشلاهدها فل

.المثالي
•Synotype:ات هلللي سلسللللة ملللن النملللاذ  يلللتم اختيارهلللا لتوضللليح ملللدي

.التغاير داخل افراد نفس النوع
•Lectotype: عنلللدما للللم يلللتم تسلللمية النملللوذ  المثلللاليHolotype فلللي

صلوفة الماضي فيحق للباحث ألن اختيلار نملوذ  مثلالي ملن النملاذ  المو 
اله أصلللال بعلللد أن يسلللبق كلللل كلملللة ملللن التسلللميات القديملللة المسلللتخدمة أعللل

Lectoholotypeمثل Lectoبمقطع 



Neotype :رة  هو نموذ  أو عدة نماذ  يتم اختيارها من النماذ  المتلوف
حقت عنللدما تكللون النمللاذ  المسللتخدمة للوصللف األولللي فللي الماضللي قللد سلل

.أو فقلللللللللللللللللدت  ويمكلللللللللللللللللن أن يكلللللللللللللللللون طلللللللللللللللللابع للنملللللللللللللللللاذ  األصللللللللللللللللللية
Topotype : هللللو أي نمللللوذ  يللللتم جمعلللله فللللي الموقللللع الللللذي أخللللذت منلللله

.النملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوذ  المثلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالي
التغيرات الجينية والبيئية أسبابها وأنواعها•

•Genetic and Environmental Variations
فات الوراثية إن التزاو  بين المجاميع الحياتية يعني امتزا  الص•

نللوع الواحللد بيللنهم وقللد يظهللر نتيجللة بعللض الختالفللات فللي أفللراد ال
الضلروب مثل الحجم والشكل واللون ويطلق على هذه الختالفات ب

Varieties   وقدددظ ر بدددر مجدددع المكدددةمتب الادددكة ت  رمةت دددة ،
فددر  ورغددةترا  يظتددظ  فدده  دددةربة وقددظ تكددون ا  ددر   ماددم 

ون الجمر أي فه فررا  ومراحل ال مدو، فده حةلد  المرحكدرا  تكد
جمدر ا  ر   مام  مو  األفراظ كةن فده مراحدل م رةدد  مدن ال
ظظ  وال مو ويةت  تكد  أظرا  حيتيد  أن األفدراظ رمدر ممراحدل مرجد

لد  كمة أن ظرك  حد  المرحكرا  رؤظي إ.   ل رةرتخ  مو الدرظ
.ح ول مجع الرمةت ة  ضمن المكةمتب الاكة ت  



عرفلللة إن تميلللز هلللذه التباينلللات ضلللمن المجلللاميع السلللكانية أملللر صلللعب خاصلللة فلللي م
ركيلللز كونهلللا موروثلللة او نتيجلللة عواملللل بيئيلللة أخلللرم  قلللد تكلللون غذائيلللة   مكانيلللة   ت

ت الوكسلللجين  درجلللة الملوحلللة  درجلللات الحلللرارة أو أنهلللا ناتجلللة علللن سلللريان الجينلللا
عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللادة تنظيمهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا وتوزيعهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا . وا 

Type of Variationsانوا  التغيرات بين المجاميع السكانية •
ة ثم تربط معظم الدراسات المستحاثية تعتمد على دراسة صفة معين•

ت يمكلن عالقة تطورها مع صفة اخرم  اعتمادًا عللى تغيلر الصلفا
:تقسيم التغيرات الى نوعين 

ن التلللي تكلللون فيهلللا النسلللبة بللليIsometricتغيفففرات متجانسفففة -أ•
ابتلللة قياسلللات أي جلللزئين يمكلللن قياسلللهما عللللى النلللواع المتحجلللرة ث

ياس طلول لتتغير مثل نسبة قياس طول الصدفة الى عرضها او ق
مجلللللال العضلللللالت اللللللى عرضللللله فلللللي المسلللللرجيات ويطللللللق عليهلللللا

. Genetic Variationالمتغيرات الجينية 
•



تكلون النسلبة بلين Anisometricتغيرات عيفر متجانسفة -ا
ي نسلللبة أ) قياسلللات أي صلللفتين مقاسلللتين عللللى الصلللدفة متغيلللرة 

اسلللات يالقطلللول الصلللدفة اللللى عرضلللها فلللي النملللاذ  التلللي اجريلللت 
مورفوللللوجي بسلللبب التغيلللر ال(. عليهلللا وللللنفس النلللوع تكلللون متغيلللرة

حلللت الحاصلللل فلللي هلللذه النلللوع  المتواجلللدة فلللي بيئلللات متعلللددة وت
ير الشلكلي ظروف بيئية متباينة   وقد يصاحب هذا النوع من التغ

حصللل نوعللان مللن التغيللرات  اولهمللا فللي اسلللوب المعيشللة والللذي ي
ل  بشللللكل فجللللائي والخللللر فللللي حجللللم الكللللائن ويحصللللل عللللادة بشللللك
.بطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي  وتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدريجي 

لللداخلي او لغللرض فهللم المتغيللرات الناجمللة بسللبب التركيللب الكروموسللومي ا•
ام الجينلللات بسلللبب الشلللكل والسللللوك الخلللارجي أي التغيلللر فلللي توزيلللع وانتظللل

:المستخدمة في هذا المجال منها typeيجب معرفة انواع 



Morphotypeالمورفوتايففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا -1
يلة او عاديلة هي التي تكون مميزة بوجود ظاهرة شكلية معينة او غير طبيع

Morphotypicويطلللللق علللللى هللللذا النللللوع مللللن المتغيللللرات  variation
 Phenotypeالفينوتايففففففففففففففففففففففففففففففا -2

سللبب هللي عبللارة عللن ظللاهرة او خاصللية تظهللر علللى النللوع نتيجللة التطللور ب
لناجملللة عنللله العالقلللة الحاصللللة بلللين الفلللرد تجلللاه بيئلللة معيشلللته والمتغيلللرات ا

Phenotypeتسللللللللللللمى  variation
Ecotypeااليكوتايا -3•
يشلللة تحلللت هلللي ظلللاهرة بيئيلللة متخصصلللة تظهلللر عللللى النلللوع بسلللبب تكيفللله للمع•

لحيللوان ظللروف بيئيللة محللددة  حيللث تللنعكس هللذه الظللروف البيئيللة علللى شللكل ا
 Ecotype variationالخارجي ويسمى هذا النوع من المتغيرات 

Ecophenotypeااليكوفينوتايا -4•
بيئللي الجديللد هللي التغيللرات الممزوجللة بللين التركيللب والسلللوك أي بسللبب الظللرف ال•

وان بائضللافة يحصللل تغيللر بسلليط فللي انتظللام وتوزيللع الكروموسللوم الداخليللة للحيلل
رات إلللى مللا يحصللل عليللة مللن تغيللرات شللكلية مللع الللزمن وهللذا النللوع مللن المتغيلل

يئللة معيشللته يكلون نللاتب حتملًا عللن رد فعللل تفلاعلي قللوي بلين الكللائن الحللي تجلاه ب
Ecophenotypeويطلق علية المتغيرات  variation



Character displacementاإلحفففففففففففففالل فففففففففففففففي ال ففففففففففففففوا  
واص نللوع هللي ظللاهر تطللرأ علللى النللوع عنللدما تنتقللل خواصلله تللدريجيًا لتحللل محللل خلل

تباعلللد صلللفاته أخلللر موجلللود معللله فلللي نفلللس البيئلللة وشلللبيه لللله بيئيلللًا وتكاثريلللا حيلللث ت
وأكثللر مللا divergenceتللدريجياع عللن صللفات النللوع األصلللي وتسللمى هللذه العمليللة  

أخللرم تحللت تحصللل هللذه الظللاهرة فللي األنللواع اللوباتريللة التللي تنتقللل مللن بيئللة إلللى
قلم للعلليب فللي ظللروف بيئيللة مختلفللة ولهللذا يحصللل التباعللد فللي الصللفات نتيجللة التللأ

.البيئلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات
Geographic speciationالتنو  الجغرافي •

حصلللول إن التواجلللد اللوبلللاتري ل نلللواع الحياتيلللة غالبلللًا ملللا يقلللود إللللى•
ع وبيئلللات زيلللادة فلللي علللدد األنلللواع التلللي تسلللتطيع التكيلللف للعللليب فلللي مرابللل

فولوجيللة عديللدة وتحللت ظللروف بيئيللة مختلفللة حيللث تنحللرف خواصللها المور 
هللو  speciationعللن خواصللها األصلللية  وتسللمى هللذه الظللاهرة بللالتنوع 

وع الواحللد عبللارة عللن عمليللة العللزل أو الفصللل الميكللانيكي التللي تفصللل النلل
هلللذه وعمليلللة العلللزل. إللللى اثنلللين أو أكثلللر بخطلللوط تطوريلللة غيلللر متصللللة

إن العمليلللللة المعاكسللللة للتنلللللوع هللللي النقلللللراض . Cladogenesisتسللللمى 
.ة جدا  الذي يحصل بسبب تغير الظروف البيئية التي تكون سريع



اللوباترية إن سريان الجينات والعوامل الوراثية في المجاميع السكانية
فات الواقعة على حافات المدم الجغرافية  يكون قليل بسبب المسا

الشاسعة  لذا قد تظهر أحيانا مجاميع سكانية  على حافات المدم
لكن متصلة الجغرافي والتي تكون معزولة عن بعضها البعض تناسليًا و 

تهاجر مع المجاميع السكانية المتزاوجة داخل المرابع األخرم ولهذا عندما
ي للنوع المجاميع المعزولة والتي تعيب سوية على أطراف المدم الجغراف
 Ringةإلى مناطق تداخل األنواع ينتب عنها ما يسمى باألنواع المحيطي

species .
  Subspeciesتحت النو   •
جلللة تسلللتخدم لوصلللف مرحللللة وسلللطية فلللي أحلللالل نلللوع محلللل نلللوع أخلللر كنتي•

ة ل يمكللن لنشللو  وتطللور النللوع وصللوًل إلللى عمليللة التنللوع  فللي هللذه الحاللل
كلون رسم حلدود واضلحة بلين األنلواع وتحلت األنلواع الناتجلة حتلى عنلدما ت

ن التهجللين عنلل دما يتواجللد أنللواع  جيللدة بسللبب التهجللين الحاصللل بينهللا  وا 
بلين سوف يودي بمرور الزمن إلى حصول درجة من التغير أو الخلتالف

:جيناألنواع هناك حالتين للظروف التي قد تتواجد ضمن نطاق الته



تهجلللين بلللين فلللردين بحديلللة . رعين هلللذا النلللوع يقلللود إللللى علللزل احلللد الفللل: 1
ن الفللللرد الجديللللد يكللللون وسللللط بلللل ين الهجينللللين إلللللى تحللللت نللللوع جديللللد وا 
.األصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ي علللى الفللردين التهجللين يكللون تللأثيره ثللانو : واسللع بللين فللردينتهجللين -2
لكللي يكونللان المللرتبطين  إن اآلبللا  قللد يظهللران تغللايرًا لمتطلبللات البيئللة

ذه الحاللة قادرين على العيب في نفس النطاق وبدون أي تنلافس وفلي هل
. يكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللون التهجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللين واسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللع النطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاق 



ة إللى منتشر بشكل كبير وضمن مساحة جغرافيلة واسلع( A)مثال إن النوع 
ى أن يصللللبح مقيللللد ومللللن خللللالل بعللللض الحللللواجز الجغرافيللللة تللللم عللللزلهم إللللل

عللللن طريللللق التباعللللد المسللللتمر B,Cمجمللللوعتين مختلفتللللين تحللللت نللللوعين 
Phylogenesis وعنللللد تحطلللليم الحلللواجز فللللان التحللللت نللللوعين سللللوف

(. D) يمزجللان ويفقللدان مواصللفاتهم الخاصللة مكللون شللكل واحللد وهللو النللوع
افيلة فلان أما أذا وجد كال التحت نوعين في حالة عزللة تاملة ولفتلرة زمنيلة ك
حلدهما أن التباعد بينهما سوف يستمر وعند تحطيم الحلواجز فانله ممكلن أل
ك وكلللذل. يغلللزو مقاطعلللة األخلللر ملللن دون أن يفقلللد ملللن مواصلللفاته األصللللية

حيلللللث نلللللرم السالسلللللل Gladogenesisحلللللدوث التنلللللوع خلللللالل عمليلللللات 
A,B,D وA,C,DوW-X  وY-Z وهللللللللللي تحللللللللللت أنللللللللللواع
ن   Chronological subspeciesزمنية تحت أنواع جغرافيلة B, Cوا 

Geographical subspecies.



تفففففففعثير العوامفففففففل البيئيفففففففة والترسفففففففيبية علفففففففى المتغيفففففففرات الشفففففففكلية لألحيفففففففاأل
  مللع العوامللل هنللاك عالقللة قويللة بللين المتغيللرات الشللكلية التللي تظهرهللا بعللض األحيللا
راكيبهلللا الصلللدفية البيئيلللة المختلفلللة والمواكبلللة لمعيشلللتها  حيلللث تظهلللر متغيلللرات فلللي ت

. الخارجيللللللللللللللللللللللة او الداخليللللللللللللللللللللللة بسللللللللللللللللللللللبب الظللللللللللللللللللللللروف البيئيللللللللللللللللللللللة السللللللللللللللللللللللائدة 
يوعًا كما أثبتت دراسات بأن األصداف المضلغوطة أكثلر شل•

فلللللللي القيعلللللللان الطينيلللللللة وذللللللللك لسلللللللتخدامها اقلللللللل كميلللللللة ملللللللن 
ة جملللع األوكسلللجين  أو تتوسلللع أصلللدفها أماميلللا وجانبيلللًا محاولللل

األوكسلللجين ملللن اكبلللر مسلللاحة ممكنلللة ملللن الملللا   كملللا تتميلللز 
لتلي أما األحيا  ا. أصدافها بصغر هجومها ونعومة اضالعها 

ضلالعها تعيب في القلاع الرمللي تتميلز كبلر حجمهلا وخشلونة أ
.التي تعطيها استقرارية اكبر على القاع الرملي



فللي رواسللب قريبللة Dalmanellidدراسللة مسللتحاثات المسللرجيات التابعللة إلللى عائلللة 
والمورفوتايلب من الساحل إلى البعيدة عن الساحل مفترض وجود عالقة قوية بين البيئة
ت مورفولوجيلة حيث أظهرت التجمعات السكانية التابعة لهذه العائلة إلى  وجلود اختالفلا
الشلللاطأ ذات مميلللزة بلللين المنطقتلللين الملللذكورة ممثللللة بالنتقلللال ملللن بالبيئلللة القريبلللة ملللن

خفلللاض الطاقلللة العاليلللة والميلللاه الضلللحلة إللللى البيئلللات العميقلللة ذات الطاقلللة اللللواطأ وان
ن وملللللن الختالفلللللات التلللللي تظهرهلللللا أصلللللداف األحيلللللا  فلللللي هلللللاتي. معلللللدلت الترسللللليب

:المنطقتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللين
التنللاقص فللي حجللم األصللداف تللدريجيًا مللع زيللادة العمللق  وتكللون فللي البيئللات ذا. ت القيعللان 1

الطينية الرخوة األصداف صغيرة الحجم لتفادي النزلق في القيعان الرخوة 
الكثافة العالية ل ضالع والتي توجد في بيئات عميقة محاولة لتجنب بيئ. ة السحنات السللتية 2

لداخلية والرملية والتي تمثل بيئات سريعة الترسيب وتوفير الحماية ألعضائها ا
نظام التعشيق يختلف بين هذه الرواسب والبيئات حيث يرتبط بالطاقة ا. .لحركية ل موا 3
الزيادة الواضحة في تقعر مصراعها العنقي والذي غالبًا ما يكون اتجاهه إلى. .األسفل4
تغير شكل مجال العضالت المبعدة من شكل . 5U   إل  شكلV.
•



و عية حفظ المتحجرات
تي يتم وضعية المتحجرات أو ما يسمى اتجاه المتحجرات في الصخور ال

يمة التي العثور عليها وهي من النقاط المهمة في الدراسات البيئية القد
ي يجب أن تحدد بدقة وان وضعية حفظ المتحجرات يمكن أن تساعد ف

.تحديد أسلوب معيشتها وبيئتها الحياتية
وهيالثةالثإن وضعية حفظ المتحجرات في الصخور تكون بأحد الحالت 

الوضعية األصلية التي كان عليها الكائن الحي خالل حياته وتسمى. وضعية 1
.Life of orientationالحياة أو التجاه أثنا  الحياة 

الوضعية. القاعأواألرضإلىسقوطهعندالعضويالكائنعليهايكونالتي2
Deathالموتوضعيةوتسمىوانطمارهالموتبعدالبحري of orientation

الوضعية. انتقالهجةنتيمنهجز أوالعضويالكائنجسمعليهايصبحالتي3
أوكانيكيةالميالوضعيةالحالةهذهوتسمىالموتبعدالمختلفةالنقلبعوامل
Mechanicalالميكانيكيالتجاه of orientation.



Lifeالحيا أثناألاالتجاهأوالحيا و عية of orientation
منأوباشرةمطبيعتهاعلىالتعرفويمكنالحقلفيتوجدالوضعيةهذه

جراتالمتحمنمعروفةالحياةوضعيةإن.الموضعيةالدلةبعضخالل
جديو أنالممكنغيرمن أخرممجاميعفيتوجدلبينماالعضوية

ياتالمسرجمتحجراتبينماالحياةوضعيةنفسفيفراشةأوطير
حجراتالمتفيالحياةوضعيةإن.الحياةوضعيةفيتكونوالمحاريات
يبترسوظروفالمعيشةأسلوبعلىتعتمدالصخورفيالمحفوظة
.تحويهاالتيالصخور
اوبالقاعالملتصقةالكائناتفانالمعيشةأسلوبأما•

الحافرةالكائناتأووالرودستألشعابيالمرجانمثلالثابتة
هامتحجراتتحفظوالقواقعوالمحارياتالمسرجياتمثل

إلىتشيرللمتحجراتالحياةوضعيةإن.الحياةبوضعية
.األصليالحياةموقعنفسفيالحفظ



Deathالموتو عية of orientation
ةالحركالحرةاليابسةوأحيا القاعيةاألحيا أجسامتسقط

القاعيةوكذلكالموتبعداألرضأوالقاعإلىوالطافيةالسابحةواألحيا 
ذاالموت بعدالقاععلىأجسامهاتلقيالثابتة التحجرو الدفنحصلوا 
حجراتهامتوضعيةفأنالنقلعواملعليهاتكثرأنقبلالكائناتلهذه
قاعالعلىأثارمنيتركوماالجسموضعيةإن.الموتوضعيةتمثل
.فيهاعيبيكانالتيالبيئةوطبيعةالكائنأسلوبحولمعلوماتتعطي

عمربسنجارجبلفيشرانبتكوينفيالمونايتمتحجراتمثال•
دتوجحيثالمارليالجيريالحجرصخورفيالمتأخرالكريتاسي
األثروهالصخريةالطبقةسطحعلىألصدافهاالبطنيةالجهةطبعات
جهتهاومالمسةالموتبعدالقاعإلىسقوطهاعندالصدفةتركتهالذي

أنعيةالوضمنيستدلجانبها علىانقلبتثمالترسباتالبطنية
.المياهفيشاغوليةبصورةتعوموكانتسابحةكانتالمونايت



مثالديمة القالحياتيةالبيئةطبيعةتعكسأنيمكنالموتوضعيةإن
كانتاوعندماألسفلإلىالمحدبةجهةوجدتحيثالترايلوبايتمتحجر

بهذهوحفظتانقلبالموتعندولكناألعلىإلىالمحدبةالجهةكانحية
حتىفةالصدانقالبعدمبسببهادئكانتالبيئةعلىوتدلالوضعية

.الستقراروضعيةالجسمليأخذاألعلىإلىالمحدبةالجهةتكون

Mechanicalالميكانيكياالتجاهاوالميكانيكيةالو عية• of orientation
.
بعدطبيعيةالالنقلعواملبتأثيرالمتحجراتفيالميكانيكيةالوضعيةتحصل•

سجلفيالمعروفةحالتهاأكثر واألموا المائيةالتياراتمثلالموت
التياراتأثيرتتحتالشكلالطوليةللمتحجراتواحداتجاهفيالنتظامالمتحجرات

تتجهلحالةاهذهفيالسفنجياتوأشواكللقواقعالمخروطيةاألصدافمثلالمائية
نهامالمصراعينذاتحيواناتكذلك.التيارمصدرباتجاهالضيقةالنهاية

المحدبةتهاجهاألسفلإلىوتتجهالموتبعدمنفصلةمصاريعهاتكونالمحاريات
تأثيرسببباألسفلإلىالمقعرةجهتهااألحيانبعضوفياألعلى إلىوالمقعرة
.األموا 

•



Lateralالمتحجراتفيالجانبيالتغير variation of fossils
والحجمامالعالشكل)الشكليةوالختالفاتالتبايناتظهوربهيقصد

لبعضهارةالمعاصاألحيا النوعينلنفسالتابعةاألفرادفي(والزخرفة
افرادفييالجانبالتغيرويحصل.مختلفةجغرافيةمواقعفيوالمتواجدة
الجغرافيةاقعالمو فيالسائدةالبيئيةالظروففيالختالفبسببالنواع

المتحجراتفيالجانبيالتغيريحصلالحالتمنالعديدوفيالمختلفة 
فييالجانبالتغيرإن.جانبياً الترسباتطبيعةلختالفنتيجة

مكنيلقديمةبيئيةعواملتأثيرتحتيحصلأنيمكنالمتحجرات
الجيولوجيالسجلفيعليهايدلماوجودعدمبسببتحديدها



:إن أكثر حالت التغير الجانبي في المتحجرات هي
  Size variationالجانبي في الحجم التغير -1

جات إن أهم العوامل البيئية التي تغير في حجم المتحجرات هي الملوحة ودر 
.الحرارة والغذا  

قارنة يمكن توضيح دور الملوحة في تأثيرها على الحجم من خالل الم:الملوحة
ا بين حشود نوعين من المحاريات موجودين في بحر البلطيق مع حشودهم
لطيق الموجودة في بحر الشمال فأشارت دراسة إن األنواع الموجودة في بحر الب
ون ذات تكون ذات أصداف اصغر حجمًا من أصداف مثيالتها في بحر الشمال تك

5ت إلى الحجم العتيادي وهذا بسبب قلة الملوحة في بحر البلطيق حيث وصل
. أجزا  من األلف

اتدرجمععالقةلهل حيا الحجمفيالجانبيالتغيرإن:الحرار •
المناطقفيتكونالحارالدمتاذالحيواناتأنواعأنحيثالحرارة
اأم الحارةالمناطقفيالموجودةمثيالتهامنحجماً اكبرالباردة

.بالعكستكونالباردالدمذاتحيوانات
(عاليةنسبة)اعتياديغيرتجمعماموقعفييحصلمعينةحالتفي•

العواملرتأثيتحتالمتباطأالنموذات(القزمية)الحجمصغيرةل فراد
:اآلتيةالبيئية



.التغير في الخصائص الكيميائية للمياه أو تلوثها-1
.التغير في درجات الحرارة-2
.التغير في عمق المياه-3
.الكثافة السكانية العالية-4

غير إن هذه العوامل تكدي إلى تباطك نمو األفراد أو زيادة موت األفراد
ي البالغة مما يكدي إلى زيادة نسبتها في تجمعات الموت ومن ثم ف

.تجمعات المتحجرات
Shapeالشكلفيالجانبيالتغير-2 variation

نمعرضةأكثرالمتحجراتشكلفيالجانبيةالتغيرات•
فيممكنةالتفسيراتهذهمثلإن الحجمفيالجانبيةالتغيرات

اقعمو فيأوالموقعنفسفيالشكليةالمتغيراتوجودحالة
مواقعمنمأخوذةالشكليةالمتغيراتكانتأذاأما.متقاربة
يكونكليةالشالتغيراتاحدثالبيئيةالعواملتأثيرفأنمتباعدة
.احتمالً أكثر



كليةشتغيراتأحداثإلىتكديأنيمكنالتيالبيئيةالعواملأهمإن
السكانيةةالكثاف المياهحركة)األحيا منالواحدالنوعأفرادفيجانبية
.(المنا  القاعطبيعةالعالية 

,Agerذكرهماذلكعلىاألمثلةمن 1963 فط تشن ط ترغيقحول((

Ostera ت حتروتتمننو أفق د hebridicaالووسرقمج وع من 

نو  تأفق دإ الحظفة . نن رق فط ألوس  تجور سطكقس تتمن
Oyster الووسرقمصتطبفطك يشكتنت ترط ت ذكور bankحيث

رس ت كفة  ت  ض   ضهتمزدح  و ألفق دعتتي  تسنتني  تنثتف 

معك تسفطو ةتئهت ألع ىإتى تن ومنو ننهت تذي تطوتط تشنل

 تشنل خالف تحيتكي  حريتجتكهتع ى تحصولتغقض ت رج دة ت يته

. تنو تهذ  العريتدو تألفق د ت ث ثط

مرجانالأفرادوشكلنموتحديدفيواضحبشكلالمياهوعمقحركةتكثركذلك•
الهادئالمياهفيتكونوالسفنجياتالمرجانأفرادإنالمعروففمن والسفنجيات

تتسمضحلةوالالمتحركةالمياهوفي ومرتفعةمتناسقبشكلومتفرعةالهيئةمنتظمة
.وعريضةقصيرةوتفرعاتالنتظامبعدماألشكال



القديمةالبيئيةومدلوالتهااالثاريةالمتحجرات
(الحياتيةالفعالياتأدلة)
تعيبلتياالبيئاتوصخورترسباتفياألحيا تحدثهاالتياآلثارإن
والحفربوالثقو األقدامطبعاتمثلالحياتيةالفعالياتهانتيجةفيها

تعرفةمختلفتراكيببهيئةالصخورفيتحفظأنيمكنوالبيوض
Traceاألثريةبالمتحجرات fossils.

ويمكنيةالحياتالفعالياتعلىمباشرةدلئلهياألثريةالمتحجراتإن•
ا األحيوحركةمعيشةأسلوبحولودقيقةمهمةبالمعلوماتتمدناأن

الدراساتفيمةمهوثائقتعدفهيوبذلكالحياتيةوبيئاتهاخلفتهاالتي
كانتالذيانالمكنفسفيتحفظاألثريةالمتحجراتإن القديمةالبيئية
نخلفتها التيالكائناتفيهتعيب لهالتحصإنالنقلعملياتوا 
.واندثارهاتلفهاإلىتكديفسوف



خلفتهايالتالحيواناتمعتتواجدمانادراالثريهالمتحجراتفانكذلك
اتالفعاليبدراسةيعنيالذيالدراسيالمجالإن.المكاننفسفي

أثاردراسةأما Ichnologyالحياتيةاآلثارعلميسمىل حيا الحياتية
القديمةحياتيةالاآلثارعلمفيسمىالمتحجرةللكائناتالحياتيةالفعاليات

Paleoichnology.

(ريهالثالمتحجرات)الحاتيةالفعاليات ثار1953زايلخرالعالمقسملقد•
:تيةاآلالمجاميعإلىأحدثتهاالتيالعضويةالكائناتطبائععلىاعتمادا

Resting(الراحة)االستقرارآثار-1• traces
لفترةمعينكانمفيللراحةاستقرارهانتيجةالحيواناتتحدثهاالتياآلثاروهي•

.مكقتة
Crawlingال حفاثار-2• traces
قبلرخوةالالترسباتعلىزحفهاأثنا الحيواناتتنتجهاالتياآلثاروهي•

.تصلبها



Grazingالرعيالسطحيةالتغذيةآثار-3 or browsing traces
علىتغذمتالتيالقاعيةالحيواناتتغذيةأثنا تتكونالتيالثاروهي
.القاععلىالمجمعةالعضويةالموادبقشطوذلكالبحرقاعسطح
Feedingسطحيةالتحتالتغذيةتراكياأوآثار-4 traces

داخلحركةالمتالحيوانقبلمنتصنعأنابيبأوحفربهيئةتكونوهي
الموادلىعوالتغذيةالترسباتبالتهاموذلكالتغذيةلغرضالترسبات
.الترسباتمعالموجودةالعضوية

Dwellingالسكنآثار-5 traces
منصلبةالالصخوراوالرخوةالترسباتفيتصنعثقوباوحفروهي
البيئةيفاألخرمالمفترساتمنوالحتما السكنلغرضالحيواناتقبل
.فيهاتعيبالتي

,Agerايكرأما• :منهاالمجاميعمنعددإلىالثاريةالمتحجراتقسمفقد1963
TrailsوالمسالكTracks(المو عيةالمسارات)االطرافاواالقداماثار-1•
Burrowsوالثقواالحفراثار-2• and Borings
Eggsواالفرا اتالبيوض-3• and Excrements



TrailsوالمسالكTracks(المو عيةالمسارات)األطرافأواألقدامآثار-1
قداماألطبعاتتمثلوأنهاالفقريةبالحيواناتخاصةتكونTracksإنايكرذكر
ويدخلالرخوةاتالترسبفوقحركتهاأثنا األقداموثنائيةاألقدامرباعيةتخلفهاالتي

.لالفقريةاالحيوانات ثارإلىتعودفهيالمسالكأما.والجسدالذنب ثارذلكضمن
باليوزويكالمنوبرمائياتزواحفإلىتعودالفقريةالحيواناتمسارات ثارمعظمإن

حركةبأسلو تحديدفيأهميةاألقداموآلثار األقدامبطبعاتممثلةوالميزوزويك
.خلفتهاالتيالحيواناتوانتقال

أثنا قريةالالفالحيواناتتخلفهاالتيالعالماتفهيالمسالكأما•
حديدتيمكنمانادروالمسالك الرخوةالترسباتفوقزحفها

نحيوانايخلفإنالممكنمنحيثأحدثتهاالتيالحيوانات
منياً تصنيفمتقاربينحيوانينإنكمااألثرنفسمختلفان
همابعضعنمختلفةعالماتيتركاإنيمكنالبعضبعضهما
.البعض



إلىعماقهاأحيثمنالقديمةالترسيبيةالبيئاتتحديدفيفائدةوللمسالك
فيريةالثاالمتحجراتمنعددزايلخرسجل.الخرمالثاريةالمتحجراتجانب

.اللبجبالمنالفلبترسبات
Burrowsوالثقواالحفراثار-2• and Borings

خوةالر الترسباتفيالعضويةالكائناتقبلمنتصنع•
غرضلاووالراحةوالحتما السكنلغرضاماالصلبةوالصخور
.التغذية

أكثرالرخوةالترسباتفيتتكونBurrows:الحفر•
المياهترسباتمنكبيرجز ان.انتشاراً الثاريةالمتحجرات
فيهاتعيبالتيالحيا فعالياتتأثيرالىيخضعالضحلة
تسمىةالصليوبنيتهانسيجهافيتغيراتحدوثالىوتكدي
الموكوظ الحدرركوتنتجزى.Bioturbationالحيائيالتعكر
الظتظان و ة ال فيرت الحتوا ة فجةلتة ال الررامة فه

.كةظالوشوكتة واليشرتة والماركتة والمحةرتة الحةيت 



بشكلكونتالمكقتبالستقرارالخاصةوتلكبالسكنالخاصةالحفر
فيانالحيو يحتميحيثجيوببهيئةاومقوسةاومستقيمةانابيب
ضحلةالالبيئاتفيانتشاراكثرتكونوهيالمفترساتمنداخلها
.المديةبينالمنطقةفيوخاصة
والمحارياتالمسرجياتبفعلوالجيوبالمستقيمةالنبوبيةالحفرتكون

فهاUحرفشكلتأخذالتيالمقوسةالنبوبيةالحفراما.والقشريات
نبوبالطرفيويكونالمفصلياتوبعضالحلقيةالديدانالىتعود

.الخار الىمفتوحة



االثاريةللمتحجراتالقديمةالبيئيةالدالئل
القديمةالبيئاتوتحليلدراسةفيمهمةمصادراألثريةالمتحجراتتعد

معلوماتنالتقدمفهيخلفتهاالتيالعضويةالكائناتطبائعولتحديد
وطبيعةبالترسيومقدارالبحريةاألعماقطبيعةتحديدفيجيدةودلئل
يأتيوفيما.فيهعاشتالتيالقاعمياهفياألوكسجينتوفرومدمالقاع

القديمةيئيةالبالظروفعلىالتعرففياألثريةالمتحجراتلدورتوضيح
:أحدثتهاالتيالحيواناتطبائعمنوبعض

فيةالثاريالمتحجراتوجودان:االوكسجينعا توفر-1•
انقيعفيالوكسجينغازتوفرإلىيشيرالترسبات
حيثهاخلفتالتياألحيا تواجدفترةخاللالمائيةاألحواض

.للحياةضروريالوكسجينوجود
•



بعاتبطالمتمثلةالحركيةالمسارات ثارتشير:البحريةاألعماق-2
مناطقىإل(والبرمائياتالزواحف)األقداموثنائيةرباعيةحيواناتأقدام
وان.(راتوالبحيواألنهارالبحارشواطأ)رخوةترسباتذاتضحلةمائية
U)والمقوسةالمستقيمةالبسيطةاألنبوبيةالسكنحفر – shape)ك ل

. ت و ت ع ى تت رغذوتتختص وهطضح  منتط ع ى
الموازيةاوالمائلةو التفرعالكثيرةوالمعقدةالشكلاألنبوبيةالتغذيةحفران

داخلغذائهانعتبحثالتيالترسباتملتهماتصنعتهاالترسباتلسطح
وتشير.الهادئةو العميقةالمياهبيئاتفيالعضويةبالوادالغنيةالترسبات

.العميقةالمياهمناطقالىالسطحيةالتغذيةأثار
يدلبالصلالقاعصخورفيالثقوبوجود:الترسيامعدل-3•

منالثاقبةالحيا يمكنمماالترسيبتوقفاوتباطكعلى
.رسباتبالتانطمارلهايحصلاندونالبيئاتتلكفيالتواجد



يعطيوالذيRheizocoralliumالجنسالىتعودالتيالنمواقواسموقعان
يكونلنبوباجانبيبينهذهالنمواقواستقعفعندما.الترسيبمعدلعلىدليل

السريعبالترسيحالةوفي.اعياديالنبوبداخلالحيوانونموبطأالترسيب
الىالحيواناعاندفبسببوذلكالسفلىجهتهفيالنبوبخار النمواقواستكون

.النطمارلتفاديالعلى

بالحيواناتالخاصةالثقوبوجودان:القا طبيعة-4•
الحيواناشغالاثنا الصلبالصخريالقاععلىيدلالثاقبة
واثارالترسباتملتهماتوانابيبحفراما.الثقوبلتلك

.الرخوالقاعالىتشيرفانهاالسطحيةالتغذية



الع و التطور
لمظاهراجميععنالدلةتقديمهوالمتحجراتسجلفيالتطور:التطور

عالقاتالتمثلوالتيالرضعلىالحياةلتاريخالواسعةوالمتغيرات
ويعتبرطوريةالتاتجاهاتهاومعدلتالفرادبينالعالقاتأيالفايلوجينية

كليةاتتغير يحدثوقدالتطور عمليةفيكبيرةاهميةذاتالزمنعامل
الواسعاوالكبيربالتطورعليةيطلقوهذاالزمنمعبالفراد

Macroevolutionينصغيقةوكطور تكغيق توحصلق  و 

Microevolution تصغيق تترطورع ي وط  وهذ  تسنتني  ت جتميع
نموضوحاكثرمورفولوجيةاوصافلهاالحيةالكائناتبعضإن•

يختلفواحدحنسفيالنواععددمعدلمالحظةيجبولكن.غيرها
ماكواحدةمرةجميعهالتنقرضالمجاميعوان اخرمالىمجموعةمن
جديدةواعاننشو الىتكديكذلكبالصدفةالمتغيراتبعضتظهروقد
حدوثهاحالةوفيالكبيرةالسكانيةالمجاميعفيحدوثاً اقلهوالنوعوهذا
Geneticالوراثيبالنحرافعليةيطلق driftالطبيعةفيوتتوفر

:وهيالوراثيالنجرافلحصولمالئمةكبيرةظروف



ولوصاومعزولةجغرافيةمنطقةعلىصغيرةسكانيةجماعةوجود-1
.الصدفةبطريقةالمعزولةالمنطقةهذهالىمعيننوع
بعضبسببصغيرةجماعةالىكبيرةسكانيةجماعةاختزال-2

السكانيةعالمجاميفياسرعيكونالتطورفانوعلية.الطبيعيةالكوارث
والنواع المختلفةالسكانيةالمجاميعمنعددمنتتكونالتيالكبيرة
مااكثروهذااكثروتتطورتنتشرسوفالتيهيبيئياً تكيفاً تبديالتي

مدملهاالتياللوباتريةالنواعفيالجيناتوترتيبانتظامعلىينعكس
.المختلفةالبيئيةللظروفللتكيفواسع
ومعالجتهاالتطوريةالنظرية•
ورالتطاليةتفسيرفينظريةاول1829 لماركنظريةتعتبر•

لماركرميحيثالمكتسبةالصفاتوراثةمبداعلىتعتمدوالتي
استجابةتهاوفعاليمظهرهاتغييرعلىتستطيعالحيةالكائناتان

يكتسبهاالتيةوالوظيفيالمظهريةالتغيراتوان البيئيةللتغيرات
.الالحقةلالجيالتورثحياتهتاريخخاللالفرد



ل تاريخ حياة وقد اثبتت الدراسات بان هذه اللية غير مقبولة لن الصفات المكتسبة خال
لتركيب الفرد ل تورث مالم تكن موروثاتها محمولة اصاًل في المادة الوراثية أي في ا

.الكروموسومي الداخلي 

ا لحظ وجود تباينات واضحة بين النواع واشار الى ان هذ1882اما دارون  
. لنوع الواحد التباين قليل بين النواع المتقاربة السمباترية ويصبح اقل ضمن ا

مدها نظرية دارون من السس التي تعت. واستنتب بان النوع قابل للتغير وليس ثابت 
:  هي

ويشملالواحدالنوعافرادصفاتفيتباينهناك:التغاير-1•
والوظيفةحوالتشريواللونونسبهاوالبعادالحجمفيالتغايرهذا

يفالمهمةوهيموروثةالتغايراتهذهبعضوتكونوغيرها
.التطورعملية

علىكامنةقدرةالحيا لنواع:التكاثرعلىالكامنةالقدر -2•
تبقىانيةالسكالجماعاتاحجامولكنهندسيةمتواليةوفقالتكاثر
.نسبياً ثابتة



يئيةبعواملالحيا لتكاثرالعاليةالقدرةمنيحد:البقاألاجلمنالصرا -3
منلتنافساالىالواحدالنوعافراديدفعمماوغيرهاالتزاو ومحلوالغذا كالمسكن

تستمردقالعمليةوهذةالبقا اجلمنوبالتاليالمحدودالموردعلىالحصولاجل
.البالغالطورحتىالبيضةمنالفرادحياةدورةطول
واملالعتأثيريعرف:االصلحوبقاألالطبيعياالنت اا-4•

الحيا بقىتحيثالطبيعيبالنتخابالحيا فيالمحددةالبيئية
الىالجيدةاتهمصفتمريرالفرادلهول يمكنوبذلكتكيفاً الكثر
النافعةغيرو التكيفيةغيرالصفاتتسقطحينفيالتاليالجيل
يسمونفوالخالالبقا فيينجحونالذينفالفرادحامليهابموت

وراثةامكانيةباقرحيث.للبيئةتكيفاً الكثرالفرادأيالصلح
النوعافرادمنضالكثيرةالتغايراتولحظالمكتسبةالصفاتبعض
.اتالتغاير هذهمصدرتفسيرعنعاجزاً بقىولكنالواحد

ية ومن هذا المنطلق برز فكرتين او مظهرين من مظاهر عمل•
التطور لغرض معالجة النظرية الدارونية



Transformationalالتحويليةالنظر -1 approaches
التركيبوكذلكعنهاينتبوماالجيناتانكيفتوضحوالتي

مفتاحانفلهذاالتطوربفعلتحورتوالهرموناتالداخليالكروموسومي
والمسبباتهاتجاهمعالتطوريوالتكيفالطبيعيالختيارهوالنظرةهذه

علىلفكرةاهذهوركزتالسكانيةالمجاميعضمنالمورفولوجيةللتغيرات
فكرةالغواهابالمتمسكينمنالعديدولكن الشكليةالموفولوجيةالتغيرات

.النواعاصلمشكلةتجاهلواأيبهاخاصكيانلهاالنواعان

Taxonomicالتصنيفيةالنظر -2• approaches
هذهتبرتاعلقدوتتواجدتنشأانالحديثةللمصنفاتيمكنكيف•

يفالمميزكيانهالهاحقيقةهيالفرادمجموعةبانالنظرة
الذيشيالوهذاللتطورالساسيالموديلهوالتنوعوانالطبيعة
معلنواعاتواجدحقيقةنفتحيثالتحويليةالنظرةاستبعدته
التكاملخاللنمللنوعتتعرضالتصنيفيةالنظرةبينما.مميزاتها
.نواعالاصلتتجاهلالتحويليةالنظرةانعنفضالً الكلي



النمو وانوعه
يث ان يحصل النمو في الحيا  بعد عملية الخصاب وتكوين اليرقة ح

و خالل ايام   بعض الحيا  تنمو بسرعة كالحشرات التي يتكامل فيها النم
ستغرق فية وفي بعض الحيان يكون النمو فيها بطيئًا كالنسان الذي ت

ويصاحب عملية النمو زيادة في حجم الكائن . سنة 20عملية النمو 
.سائل التيةالحي بعد الفترة الجنينية حيث تحصل هذه الزيادات بأحد الو 

لبةالصالجزا الىجديدةموادباضافةوذلك:الحاليةاالج األحجم ياد -1•
ثلمالتالحمعمليةالىتلجأالصلبالهيكلذاتالحيا معظمفانولهذا
.النواعمشعبة

يبهاتراكالىجديدةاجزا الكائناتبعضتضيف:جديد اج األأ افة-2•
لمضافةاالزنبقياتحلقاتعددفيالحاصلةالجديدةالضافاتمثلالسابقة

.جذعهاالى
فيقشرالتذلكعلىمثال:جديد بعج األواستبدالهاالقديمةاالج األا الة-3•

.Moltingعمليةوتسمىوالوستراكوداوالترايلوبايتالحشرات

•



وصف التغيرات االنتوجينية
فة تبديل ان معرفة النمو بزيادة او اضافة اجزا  جديدة يكون اسهل بكثير من معر 

الجزا  او النمو الحاصل خالل فترة من الزمن وقد تم معالجة ذلك من خالل 
:العديد من الساليب 

:النموحلقاتاو طوطقياس-•
الخارجيةالجزا علىالموجودةالنموخطوطاحتسابعمليةوهي•

ااعدادهفيالزيادةانحيث كمتحجراتالمحفوظةالحيا لهياكل
Curryقامهاالتيالدراسةمثالالنمومنالمتقدمةالمراحلتعكس ,

عدادابأحتسابقامعندماالجناسلحدتابعةمجموعتينعلى1984
النموختاريمعرفةلغرضالخارجيةالمسرجياتصدفةعلىالنموخطوط
فيلةالحاصالزيادةحسابيمكنكذلك البالغةوغيرالبالغةلفرادها
مراحلالتعكسالتيالزنبقياتجذوعالىالمضافةالنموحلقاتاعداد

.النمومنالمتقدمة



:بيانيم ططعلىوتمثيلهااالبعادقياس-2
معرفةلغرضبيانياً وتسقيطهاالحيللكائنالصلبةالجزا ابعادكافةقياسيمكن

وقياسعرضوالالطولكقياسالمتقدمةالنمومراحلبعضتعكسوالتيبينهاالعالقة
Shaleriaصدفةعلىاجريتالتيوالتسنناتالنمووحلقاتالعضالتمجال

ornatellaمثقيالتهامعمقارنتهااثنا بريطانيامنShaleria off. Ornatella
Hannaمثلهاحيثالسويدمن لغرضبيانياً القياساتهذهمثلحيث1998,

.المقاسةالجزا بينالنموخطمتوسطمعرفة
:احد و نمومراحلتمثلبانهايعتقدواحدنو متحجراتمنسلسلةتجمع-•

عددياسقاختيارعلىاوبالغواحدنموذ علىتعتمدانيمكنالساليبهذه
نموفيلةالحاصالزيادةاحتسابولغرض بيانياً النتائبوتمثيلالنماذ من

اخرمةصفقياسمعتطورهاعالقةومالحظةمعينةصفةقياسيمكنالحيا 
متجانسةالالفرادفيالمتغيراتاوالنموانواعمننوعينعنهاينتبوالتي
.المتجانسةوغير

ةعمليمنوالنواعالساليبهذةاحداثفيالمساعدةالعواملمنوبالرغم•
يثح الحيةالكائناتنموعلىمكثرةاخرمعديدةعواملهنالكانالالنمو
مهاحجالىلتنموالفرادوتجعلالنموعمليةمنالحدعلىبدورهاتعمل

بالتقزمالعمليةهذهوتسمىالبيئيةالتأثيراتبعضبسببمتوقفاوالطبيعي
Stunting.



كيفية تفسير التق م بالمتحجرات 
لكن من الصعب تميز الفراد المنفردة هل هي ناضجة جنسيًا ام ل و 

:يمكن تميزها بمالحظة الصفات التالية
ية الشكال إن الفراد المتقزمة تختلف فقط في حجمها الصغير عن بق-1

.لنفس العمر الجيولوجي ولنفس النوع
ة من صفات ومميزات الصداف المتحجرة تنطبق مع الصداف الحي-2

.ناحية النضو  الجنسي 

:النضو درجةتوضيحلغرضالقياساتمننوعينهناكويوجد•
فياضجةالنالفرادباننالحظلذلكالنموعمليةمعيرتبطالنضو -1•

.مزدحمةالنموحلقاتفيهاتكونمثالً الالفقرياتاصداف
نمواتحلقبينالمسافاتتكونعندماالنموحلقاتبينالمسافات-2•

الكبيرةفرادالاصدافمناكثرالبعضبعضهامنقريبةالصغيرةالفراد
.تقزمتقدانهاويعتقد

•



:وهيالنموعمليةمنتحدالتيالبيئيةالعواملمنالعديدهناك
الملوحةةقلعنوالناتجةالمتحجراتفيالتقزممالحظةيمكن:االعتياديةعيرالملوحة-1

الجبسيةخورالصفيخاصةالعاليةالملوحةبظروفالتقزمتفسيراوتميزوكذلك بسهولة
.الرواسبفيالكبريتزيادةبسببالتقزميحصلوكذلكوالنهيدرايت

الحيا حجميتناقصحيثالمياه حرارةدرجةارتفاعمعالنمويرتبط:الحرار درجة-2
.الستوا خطباتجاهيزدادالحيا تنوعوانالعاليةالعرضخطوطبأتجاه

التقزميهافيكونالعميقةالمياهبحارفي:االوكسجيننق -3•
الناتبوجينالهيدر كبريتيدوجودوكذلكالوكسجيننقصاننتيجة
العضويةبالموادغنيةتكونحيث الكبريتاختزالبكتريامن
.الكبريتوايونالمككسدةغير

•
لصخورافيعادةتكونالكبيرةالمتحجراتانواعان:العكور -4•

لرمليةاالصخورمثلالعاليةالطاقةذاتالبيئاتفيالمترسبة
.ينيةالطالصخورتتابعاتفيالمتحجراتاحجاممعبالمقارنة

.التقزمتسببالترسيبفيالعاليةالنسبةانكما



فيبالرواستهيبالىتكديالبحريةالعواصفإن:القويةاالمواجهيجان-5
وهيالتقزمببفتسالضحلةالمياهفيالطينيةالكاربوناتيةالرواسبذاتالبيئات
.الحجمصغرعنمسوولة

السكانيةافةالكثعنالناتبالتقزمتحديدالصعبمن:للسكانالعاليةالكثافة-6
وزيعهاتانحيثمعيشتها مكاننفسفيماتحفظنادرالمتحجراتلكونوذلك

.الحيا وفعاليةالمياهلحركةيخضع

حديدالايونزيادةان:لاليوناتالطبيعيعيرالتركي -7•
وجودذلكلىعوالدليلالتقزميسببالبحرمياهفيوالفوسفات
صاننقمعوعالقتةالعاليالكبريتوتركيز البايرايت

تقزمطربتموقد.الحيا عندالحجمصغريسببالوكسجين
.البحرمياهفيالحديدزيادةمعالمسرجيات

•



لهالمسببةوالعواملاالنقراض
هويعيالطبالنتخاباندارونيعتبرحيثالتطورعكسهوالنقراض
لكيتطورتالحيا وبعضالتطورية المتغيراتلكافةالساسيةالعملية
تغيراتعنةينتبذاوه.فيهاتتواجدالتيئةيالبفيللمعيشةوتتكيفتتأقلم
للظروفينمتكيفافرادعنةينتبلكيالنواعداخلوكافيةسريعةوراثية
يحصلوهنايالبيئالتكيفيحصللالحيانبعضوفي.الجديدةالبيئية

والسريعةمفاجأالالبيئيةالتغيراتبسببالسكانيةالمجاميعفيالنقراض
.واسعةةجغرافيبمسافاتتعزلوالتياللوباتريةالمجاميعفيخاصة

:وهيالتقراضالىتكديالتيالبيئيةالعواملمنالعديدهناك•
ضمنجديدمسكناكثراونوعيغزوعندما:التنافس-1•

فيمنةاضعفمتنافسوجودحالةوفيمعينةجغرافيةمنطقة
.ضينقر سوفالضعفالمتنافسالنوعفانالمنطقةنفس



مختلفعلىالمفترسةالنواعتتغذمعندماهذايحصل:االفتراس-2
المفترسذاهيعتمدعندماوالمشكلةالجغرافي التواجدمنطقةفيالفرائس
نيةالسكاالمجاميعتناقصالىيوديمماالفرائسمنواحدنوععلى

الزيادةضحيو الشكلهذا.المفترسالسكانيةالمجاميعوزيادة المفترسة
قراضانعلىيكثرالفتراسان الزمنمعالفرادعددفيوالنقصان
 التو تكقو  النو  من كثقStenotropicالسمباتريةالسكانيةالمجاميع

Eurtropicملكت نةق ض وج لم ت الول تنو  نرشترت ح ودو وذتت

.وسقوع

لوالعوامالمنا عواملمثل:والبيئيةالطبيعيةالظروف-3•
والملوحةرارةالحدرجةوهيالبحريةالبيئةعلىتكثرالتيالبيئية

تمو الىتأثيرهايكديوقداخرموعواملالمذابوالوكسجين
فأنعليةو الطبيعيةالكوارثبعضوكذلكالحيا تلكوانقراض
اوواسعانتشارهيكنمالمكبيرتأثيرهليكونالنقراضعامل
.محدودالجغرافيتوزيعه



فياصةخالنقراضاحداثعمليةفيكبيردورللصدفةكانلقد:الصدفة-4
السكانددعيكونالتيالنواعانالقوليمكنحيث.الصغيرةالسكانيةالمجاميع

النواعمنالمعدلفياطولفترةتبقى(Eurtropic)النتشاروواسعكبير
.Stenotropicالنتشارمحدودة






