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 :1التمرین  
 

عند قیامھم بإحصاء نباتات الطبقات الشجریة والشجیریة والعشبیة المتواجدة بإحدى الغابات المطیرة قام باحثون في مرحلة أولى بتحدید المساحة 
  الخطوات المتبعة لتحدید المساحة الدنیا الالزمة للجرد:أسفلھالنموذجیة للجرد بواسطة تقنیة التربیع، ویبین الجدول 

 
 .أنجز منحنى تطور عدد األنواع بداللة مسـاحة الجرد )1
 ما ھي المساحة الدنیا الالزمة لجرد الوسط السابق؟ )2
 عـلل جوابك. )3
 
 

: 2 التمرین 
 

 من أجل القیام بدراسة إحصائیة میدانیة لمنطقة غابویة 
 قام مجموعة من التالمیذ بخرجة دراسیة أجروا خاللھا 

 سبع جردات بالنسبة للطبقتین النباتیتین العلویتین 
 الشجریة والشجیریة. وجمعوھما في جدول ذي مدخلین

 الجدول أمامھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 3 التمرین 
 

. m0.5 2 نتائج دراسة إحصائیة للفونة المائیة بنھر قرب مصب قناة لتصریف المیاه العادمة، تساوي مساحة الجرد الواحد أسفلھیلخص الجدول 
 
 

احسب  بالنسبة لكل نوع: الكثافة – الكثافة النسبیة – التردد.   )1
 حدد معامل تردد أنواع الفونة التي تم جردھا اعتمادا على  )2

  1معطیات الجدول. (یستحسن أن یكون الجواب على السؤال 
 على شكل جدول واحد)  2و

 أنجز منحنى ومدراج التردد الخاصین بالجدول. ماذا تستنتج؟ )3
 المحیا - العشیرة اإلحیائیة –  عرف المصطلحات التالیة: )4

الحمیلة البیئیة. 
أعط أمثلة لبعض الحمیالت البیئیة.  )5
 كل حمیلة بیئیة؟ (أي التي تمیزھا عن بعضھا البعض وتسمح بمعرفة من أین تبدأ الحمیلة وأین تنتھي). تحددالعناصر التي ما ھي  )6

 
 

 
: 4التمرین 

 
 (من جزر أرخبیل اندونیسیا) إلى تدمیر شبھ تام للجزیرة التي لم یبقى منھا إال قمة صغیرة مغطاة Krakatoaأدى انفجار بركاني في جزیرة 

 وأدى ھذا االنفجار إلى موت جمیع الكائنات الحیة التي تعیش في الجزیرة باستثناء تلك m 60 و m30 بالرماد البركاني الذي یبلغ سمكھ بین 
التي استفادت من حمایة شقوق الصخور التي كانت توجد بھا (النمل, البكتیریات، الفطریات،  حبوب اللقاح، جذور النباتات... ). 

 11 سنوات تم إحصاء 3 أشھر على االنفجار لوحظ مؤشر على استئناف الحیاة على الجزیرة وذلك بوجود عنكبوت وحید. وبعد 9بعد مرور 
 سنوات على االنفجار غطى العشب سطح الجزیرة ونمت بعض األشجار 10 نوعا من النباتات الزھریة. وبعد مرور 15نوعا من السرخس و

 نوع من 16 نوع من الحشرات، 200 نوعا من الحیوانات منھا 263 سنة على االنفجار تم إحصاء 25كالجوز وقصب السكر. وبعد مرور 
 47 سنة على االنفجار أصبحت الجزیرة مغطاة بغابة كثیفة أحصي فیھا 50 أنواع من الحلزون. وبعد مرور 4الطیور ونوعان من الزواحف و

 من الكائنات الحیة التي تعیش فیھا. 1100نوع من الفقریات من بین 
 

ما ھي العوامل التي سھلت ظھور الحیاة من جدید على الجزیرة؟  )1

 m0.5 1 2 4 8 16 24 32 40 50 2 ـمساحة الجرد ب

 13 13 13 13 11 11 8 7 6 4عدد األنواع المحصاة 
 

 أنواع الطبقة الشجیریة أنواع الطبقة الشجریة 
A B C D E F G H I J 

 الجردات 

α 8   9 6  8    
β 12 2 2 2 3     2 
γ 22  1 2 9   25  4 
δ 5 2  2 2  3  1  
µ 17   60 24  3  1  
 θ 11  9 44 1 1 35  3  
φ 22 11 6  8 6  17  10 
           الجردات المحتویة على النوع

           F %التردد 
           IFمعامل التردد 

          مجموع أفراد النوع  
   مجموع األفراد

           نسبة تواجد النوع 
           معامل الوفرة السیادة

 

أتمم الجدول.  )1
 أذكر النباتات ،اعتمادا على الجدول )2

الممیزة لھذا الوسط. 
أنجز مدراج ومنحنى التردد باعتبار  )3

مجموع نباتات الطبقتین. 
ماذا تستنتج من تحلیل ھذا المبیان؟  )4

 

الجرود        
  R2R  3R  4R  5R  6R 1  األنواع 

 4- - - -  5یرقة ابنة العید 
 1- - - -  7یرقة ذباب شعري األجنحة 

 1 3 5 10 14- یرقة ذباب الزھور 
-  2 4 10 8- یرقة مجنحات األیدي 

- -  4 1- - علقات 
 1 2 12 7- - حلزونة 
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كیف وصلت أنواع الحیوانات إلى الجزیرة؟  )2
أوضح كیف ظھرت النباتات في الجزیرة؟  )3
 سنة كافیة كي تتكون من جدید حمیلة بیئیة مدمرة في كل األوساط؟ 50ھل  )4
ماذا نسمي المرحلة النھائیة من مراحل ظھور حمیلة بیئیة في وسط ما؟ (مثال في المثال أعاله: إعادة تكون الغابة األصلیة).  )5
ما الذي یمیز ھذه المرحلة؟  )6
ماذا یمكنك استنتاجھ فیما یخص تكون الحمیالت البیئیة؟  )7
اذكر بعض األشیاء األخرى التي تؤدي إلى تخریب األوساط الطبیعیة.  )8
 أنجز خطاطة للمراحل الضروریة لظھور حمیلة بیئیة في وسط ما.  )9

 
 
 


