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اوزبخيخ انهبئمبد Plankton Productivity

رؼشف االوزبخيخ ثظٛسح ػبِخ ثبٔٙب مقداز مب يىزح مه مبدح عضىيخ مه قجم االحيبء انمىزدخ ( انىجبربد
وانطحبنت) خالل وحدح شمىيخ معيىه او وحدح مسبحخ او وحدح حدم.
ٚوّب اششٔب اٌ ٝرٌه عبثمبً ,فأْ اٌٙبئّبد ثظٛسح ػبِخ ٘ ٟاٌّظذس االٚ ٌٟٚاٌشئ١غٌ ٟغبٌج١خ االح١بء اٌّبئ١خ
فِ ٟشاحٍٙب اٌ١شل١خ ٚاٌظغ١شح ,وّب اْ ثؼغ االح١بء اٌّبئ١خ رغزّش ف ٟرغز٠زٙب ػٍ ٝاٌٙبئّبد ؽٍ١خ فزشح
ح١برٙب.
ٌٚى ْٛوً ٔظبَ ث١ئ٠ ٟغت اْ ٠زى ِٓ ْٛصالس ِىٔٛبد سئ١غ١خ  ٟ٘ٚإٌّزظ ٚاٌّغزٍٙه ٚاٌّحًٌٍ ,زا فأْ
اٌٙبئّبد ػِّٛب ً ٘ ٟإٌّزظ اٌشئ١غٚ ٟاٌّ ُٙالغٍت اٌّغطحبد اٌّبئ١خ فؼالً ػٓ اٌطحبٌت ٚإٌجبربد اٌّبئ١خ.
ٚحغت ٔٛع اٌزغز٠خ ف ٟاٌٙبئّبد ,فأٔٙب رمغُ اٌ٘ ٝبئّبد ٔجبر١خ رار١خ اٌزغز٠خ ٘ٚبئّبد حٛ١أ١خ ِؼزّذح اٌزغز٠خ,
ار رى ْٛاٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٘ ٟإٌّزغبد اال١ٌٚخ ثغجت لذسرٙب ػٍ ٝطٕغ غزائٙب ثٕفغٙب ػجش ػٍّ١خ اٌجٕبء
اٌؼٛئ ,ٟاِب اٌٙبئّبد اٌحٛ١أ١خ فِ ٟٙغزٍٙىبد ا١ٌٚخ (اوالد اػشبة) ٚرغّ ٝا٠ؼب ً ثبٌّٕزغبد اٌضبٔ٠ٛخ
ثغجت لذسرٙب ػٍ ٝرح ً٠ٛاٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌجغ١طخ إٌّزغخ ِٓ لجً اٌٙبئّبد إٌجبر١خ اٌِٛ ٝاد و١ّ١بئ١خ اوضش
رؼم١ذاً العزخذاِٙب فٚ ّٛٔ ٟرىبصش االح١بء اٌّبئ١خ االخش ٜف ٟاٌّغز٠ٛبد اٌغزائ١خ اٌؼٍ١ب.
٠ٚزج٘ ِٓ ٓ١زٖ اٌحمبئك اْ وزٍخ إٌّزظ ٠غت اْ رض٠ذ دائّب ػٓ وزٍخ اٌّغزٍٙه االٚ ٌٟٚاٌز ٟرض٠ذ وزٍزٙب ػٓ
اٌّغزٍٙه اٌضبٔ ٞٛاخز ٓ٠ثٕظش االػزجبس اْ اٌىزٍخ ٘ ٟاحذ ٜاٌٛعبئً ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌطبلخ اٌزٕ٠ ٟطجك ػٍٙ١ب
لبٔٛ١ٔ ْٛرٓ اٌضبٔ. ٟ
ٚفمب ً ٌّب عجك فأْ أزبع١خ اٌٙبئّبد رمغُ اٌ ٝلغّ:ٓ١

 -1االوزبخيخ االونيخ نههبئمبد انىجبريخ Primary productivity of phytoplankton
رؼذ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ِٓ االح١بء إٌزغخ اٌّ ّٗٙف ٟاٌج١ئخ اٌّبئ١خ ,ثً أٙب رى ْٛإٌّزظ اال ٌٟٚاٌشئ١غٟ
 ٚاٌٛح١ذ ف ٟثؼغ اٌج١ئبد اٌّبئ١خ خظٛطب ً ف ٟاٌّ١بٖ اٌجحش٠خ اٌّفزٛحخٚ .رأر ٟاّ٘١خ اٌٙبئّبد
إٌجبر١خ وّٕزغبد ا١ٌٚخ ِٓ خالي لذسرٙب ػٍ ٝطٕغ اٌّٛاد اٌؼؼ٠ٛخ إٌٌّّ٘ٛ ّٗٙب  ّٛٔٚاٌالح١بء ِٓ
ِٛاد ا١ٌٚخ غ١ش ػؼ٠ٛخ ٚثبعزخذاَ ػٛء اٌشّظ ػّٓ ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟاٌز ٟرغش ٞثٛاعطخ
طجغخ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟاٌشئ١غ١خ  ٟ٘ٚاٌىٍٛسٚفٚ ,ً١ثزٌه فأْ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ عزٛفش اٌطبلخ اٌّّٗٙ
الٔغبص فؼبٌ١برٙب اٌح٠ٛ١خ اٌّخزٍفخ فؼال ػٓ رٛف١ش٘ب اٌطبلخ ٌالح١بء االخش ٜاٌّزغز٠خ ػٍٙ١بٌٚ ,زٌه
فأْ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٘ ٟاٌحٍمخ اال ٌٝٚف ٟاٌغالعً اٌغزائ١خ اٌّبئ١خ ٚلبػذح اٌٙشَ اٌغزائٌٛٚ ٟال٘ب ٌّب
ثذأد اٌغٍغٍخ اٌغزائ١خ ٚاعزّشد ٌجم١خ ِغز٠ٛبد اٌزغز٠خ ث ٓ١االح١بء اٌّخزٍفخ.
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وهذه هً معادلة البناء الضوئً والتً هً المنبع الرئٌسً المهم للحٌاة أذ انها تمثل العملٌة والقدرة االنتاجٌة
االساسٌة لجمٌع النظم البٌئٌة المحتوٌة على النباتات الخضر والطحالب والهائمات النباتٌة كما هً الوسٌلة
التً بواسطتها تتحول الطاقة الضوئٌة الى الطاقة الكٌمٌاوٌة للمركبات المختلفة ,وبعبارة اخرى تتحول فٌها
العناصر الكٌمٌائٌة غٌر العضوٌة مثل الكاربون واالوكسجٌن والهٌدروجٌن بمساعدة الطاقة الضوئٌة الى
مركبات عضوٌة بسٌطة ومعقدة تساهم فً نمو كل االحٌاء فً النظام البٌئً.
وتعرف االنتاجٌة االولٌة للهائمات النباتٌة بانها مقدار تمثٌل طاقة ضوء الشمس بواسطة الهائمات النباتٌة
خالل عملٌة البناء الضوئً فً وحدة زمنٌة معٌنة (او وحدة مساحة او وحدة حجم).
وبجملة اخرى (( المعدل الذي ٌتم فٌه خزن الطاقة فً الهائمات النباتٌة على شكل مواد عضوٌة بواسطة
عملٌة البناء الضوئً)).
وبصورة عامة ,فأن االنتاجٌة االولٌة االنتاجٌة االولٌة ( Primary Productivity )P.P.تكون على
شكلٌن:
أ -االنتاجٌة االولٌة االجمالٌة او الكلٌة (Gross Primary Productivity )G.P.P.
وٌقصد بها كل المادة العضوٌة المنتجة بواسطة عملٌة البناء الضوئً (او انها الطاقة المخزونة
مضافا الٌها المستهلك خالل عملٌة التنفس).
ب -االنتاجٌة االولٌة الصافٌة (Net Primary Productivity )N.P.P.
وٌقصد بها كل المادة العضوٌة المنتجة مطروحا منها المستهلك خالل عملٌة التنفس (او انها
الطاقة المخزونة فقط).
ولكً ٌتحقق النمو للهائمات النباتٌة بصورة صحٌحة ٌجب ان تكون الطاقة المنتجة خالل عملٌة البناء
الضوئً (االنتاجٌة االولٌة) اعلى او اكبر من الطاقة المستهلكة خالل عملٌة التنفس (العملٌات الفسلجٌة
والحركة والتكاثر)  ,وهذا ٌتطلب مالحظة العوامل المؤثرة على عملٌة االنتاج وكٌفٌة التعامل معها من قبل
الهائمات النباتٌة ,وٌجب علٌها فً كل االحوال ان تبذل جهدها للبقاء بمستوى اعلى من النقطة الحرجة

 Compensation pointاو  Critical pointوالتً ٌتساوى كال اإلنتاجٌتٌن اإلجمالٌة
والصافٌة وال ٌوجد مخزون للطاقة بل كلها تستهلك ,وفً هذه النقطة ال تحصل عملٌات نمو
او تكاثر للهائمات النباتٌة بل إنتاجٌة من اجل البقاء على قٌد الحٌاة فقط.
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العوامل المؤثرة على االنتاجٌة االولٌة للهائمات النباتٌة
أوال:انعىامم انجيئيخ:
-1انضىء:
٠ؼذ اٌؼٛء ِٓ اُ٘ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّشرجطخ ثبالٔزبع١خ اال١ٌٚخ ثغجت اسرجبؽخ اٌٛص١ك ِغ ػٍّ١خ اٌجٕبء
اٌؼٛئ .ٟأر اْ ٚعٛد اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ف ٟاٌّٛلغ اٌّالئُ ٚاٌغ١ذ ألعزالَ اوجش وّ١خ ِف١ذح ِٓ اٌؼٛء ع١غبُ٘
ف ٟافؼً أزبع١خ ٌٙب – ِغ فشع صجٛس اٌؼٛاًِ االخشٌٚ – ٜىٓ ٘زا ٠حزبط الْ رحبفع اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ػٍٝ
ِٛلؼٙب اٌغ١ذ ٚرىبفح ػذ االِٛاط ٚاٌز١بساد اٌّبئ١خ ,فظؼٛد٘ب اٌ ٝاالػٍ ٝع١غؼٍٙب ػشػخ الشؼبع شذ٠ذ ِٓ
االػبءح ٠ؤد ٞاٌ ٝاٌزأص١ش اٌغٍج ٟػٍ ٝاٌىٍٛسٚفٚ ً١لذ ٠غجت رحطّخ ثفؼً االوغذٖ اٌؼٛئ١خ ِٓٚ ,عٗٙ
اخش ,ٜفأْ غشق اٌٙبئّبد ا ٚغطغٙب اٌ ٝاػّبق اوجش ع١ؤد ٞالعزالِٙب وّ١بد ػئٍ١خ ِٓ االػبءح سثّب
رى ْٛوبف١خ ٌٍجمبء ػٍ ٝل١ذ اٌح١بح فمؾ ػٕذ ػّك اٌزؼ٠ٛغ ٛ٘ٚ ,إٌمطخ اٌحشعخ ٌح١بح اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٚاٌزٟ
عزّٛد اْ ٔضٌذ اٌ ٝػّك اوضش ِٕٗ.
وّب ٌشذح اإلػبءح ف ٟاٌج١ئخ ِٚذح اٌزؼشع ٌٍؼٛء رأص١ش ػٍ ٝػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئِٚ ٟؼذي حذٚصٙب فؼٕذِب
رى ْٛشذح اإلػبءح ِٕخفؼخ فئْ عشػخ ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟرزٕبعت ؽشد٠ب ً ِؼٙب ح١ش ٠ضداد ِؼذي اٌجٕبء
اٌؼٛئِ ٟغ اسرفبع شذح اٌؼٛء ٌ ٚ.ىٓ إرا صادد شذح اإلػبءح ثذسعخ وج١شح ٚ ,اعزّش اٌزؼشع ٌٍؼٛء
اٌؼبدِ ٞذح ؽٍ٠ٛخ  ,فئْ رٌه ٠ؤد ٞإٌ ٝأخفبع ٔشبؽ اٌجٕبء اٌؼٛئ. ٟ
 -2رسكيص ثىبئي أوكسيد انكسثىن:
ص٠بدح رشو١ض صٕبئ ٟأٚوغ١ذ اٌىشث٠ ْٛؤد ٞإٌ ٝص٠بدح عشػخ ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئٚ ٟإرا صاد رشو١ض ٘زا اٌغبصفٟ
اٌج١ئخ اٌّبئ١خ ثذسعخ ػبٌ١خ أخفؼذ عشػخ ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ٠ٚ ٟؼض ٜرٌه ألصش٘ب اٌغبَ ػٍ ٝاٌٙبئّبد
إٌجبر١خ ٚوزٌه ٌزأص١شح ػٍ ٝاالط اٌ١ٙذسٚعٌٍّ ٟٕ١بء ِّب ٠غجت ثزغ١شٖ ٚرأص١شٖ ػٍِ ٝؼ١شخ اٌٙبئّبد ٚطٛس
اٌّٛاد اٌّغز٠خ اٌز ٟرؼزّذ ػٍٙ١ب اٌٙبئّبد فّ٘ٛٔ ٟب.
-3دزخخانحسازح:
وّب رطشلٕب ٌزٌه عبثمبً ,فبْ اٌحشاسح راد رأص١شاد ث١ئ١خ وج١شح ػٍ ٝاٌج١ئخ اٌّبئ١خ ,خظٛطب ً فؼبٌ١زٙب ف ٟاحذاد
اٌزٕؼ١ذ اٌحشاس١ٌٍّ ٞبٖ ف ٟإٌّبؽك االعزٛائ١خ ِٚب ٠زجؼخ ِٓ رٕؼ١ذ ٍِحٚ ٟػاللخ ػىغ١خ ِغ اٌىضبفخ ٌٚضٚعخ
اٌّبء ِّب ٠غجت ثض٠بدح ف ٟغطظ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ثّؼذي ٠ظً اٌ 6 ٝاِزبس ف ٟاٌ َٛ١اٌٛاحذ ٌٍّ١بٖ اٌذافئخ
ثّٕ١ب رمً ٘زا اٌّؼذي ٌ١ظً اٌ 3 ٝاِزبس ف ٟاٌ َٛ١اٌٛاحذ ٌٍّ١بٖ اٌجبسدحٚ .وزٌه فأْ اٌطجمخ اٌغطح١خ عزؼبٟٔ
ِٓ ػذَ ا ٚلٍخ ػٍّ١خ اٌخٍؾ ٘ٚزا ٠ؤد ٞأٌ ٝمض وج١ش فِ ٟغز٠برٙب ٚثبٌزبٌ ٟرأص١ش رٌه ػٍ ٝػٍّ١خ االٔزبط.
ٌٚزٌه فبْ ٚفشح إٌغز٠بد رٍؼت دٚسا ِّٙب ف ٟاالٔزبع١خ ف ٟاٌّ١بٖ اٌذافئخ ,فّ١ب ٌ ٌُ ٛرحذس ظب٘شح االٔجضبق
اٌز ٟرحًّ ِؼٙب اٌّغز٠بد اٌ ٝاٌغطح ف ٟإٌّبؽك اٌغبحٍ١خٌٚ ,زٌه رى ْٛاٌّ١بح اٌمطج١خ اٌجبسدح اوضش أزبع١خ
ِٓ اٌّ١بٖ اٌذافئخ ٌؼذَ حذٚس اٌزٕؼ١ذ اٌحشاسٚ ٞرشاو١ض ِغز٠برٙب اٌؼبٌ١خ ٚلٍخ ِؼذي اٌغطظ ٌٍٙبئّبد إٌجبر١خ.
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ِٓ ع ٗٙاخش ٜرزأصش األٔضّ٠بد اٌخبطخ ثؼٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟثذسعبد اٌحشاسح ص٠بدحً ٔٚمظبٔب ً ,ار اْ اسرفبع
دسعخ اٌحشاسح ٠غشع ِٓ حذٚس ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئٌٚ ٟىٓ ِغ اٌض٠بدح اٌّفشؽخ ف ٟدسعخ اٌحشاسح ع١ؤدٞ
رٌه إٌ ٝاالٔخفبع فِ ٟؼذي اٌجٕبء اٌؼٛئٚ ٟثزٌه رزأصش اٌؼٍّ١خ .
-4انمغريبد:
ٔمض ثؼغ اٌؼٕبطش ٠ؤدٌ ٞمٍخ ِؼذي ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئٌ ٟىٙٔٛب ػٛاًِ ِغبػذح ٌجؼغ األٔضّ٠بد اٌخبطخ
ثزفبػالد اٌظالَ أٌ ٚؼشٚسح ٚعٛد٘ب إلرّبَ ػٍّ١خ رفبػً اٌؼٛء ِضً اٌىٍٛسٚ ٓ٠اٌز٠ ٞؤدٔ ٜمظٗ إٌ ٟػذَ
إِىبْ ٔمً االٌىزشٔٚبد ِٓ اٌّبء إٌ ٝاٌىٍٛسٚفٚ ً١لذ ٠ىٔ ْٛمض ػٕظش ِؤصشا ػٍ ٝثٕبء اٌىٍٛسٚفٔ ً١فغٗ
وّب ف ٟحبٌخ ٔمض اٌحذ٠ذ أ ٚإٌزشٚع ٓ١أ ٚاٌّغٕ١غٚ َٛ١غ١ش٘ب وّب أٗ ٠ذخً وّبدح رفبػً أصٕبء رفبػالد
اٌظالَ .
ٚوّب الحظٕب عبثمب فبْ ٌٍحشاسح دٚسا ف ٟاٌزبص١ش ػٍ ٝرشو١ض إٌغز٠بد ػّٓ ؽجمخ اٌّ١بٖ اٌغطح١خ ا ٚاٌؼّ١خ
ثغجت اٌزٕؼ١ذ اٌحشاس ٞف ٟإٌّبؽك االعزٛائ١خ ,ثّٕ١ب ال٠ذس رٌه ف ٟإٌّبؽك اٌّؼزذٌخ ٚاٌجبسدح اٌمطج١خ.
*ٚثزٌه رى ْٛاالػبءح ٘ ٟاٌؼبًِ اٌّؤصش ف ٟإٌّبؽك اٌمطج١خ ,ثّٕ١ب رىٚ ْٛفشح ٚرشو١ض اٌّغز٠بد ٘ ٛاٌؼبًِ
اٌّحذد ٌالٔزبع١خ ٌٍّٕبؽك االعزٛائ١خ ٚاٌّؼزذٌخ.
ثبويب :انعىامم انفسهديخ:
 -1األوصيمبد:
ح١ش رزٛلف ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟػٍ ٝرٛفش األٔضّ٠بد اٌخبطخ ثٙبء ٚوفبءرٙب ٚحذٚس أ ٞخًٍ ثٙب ٠ؤدٞ
إٌ ٝاٌزأص١ش ػٍِ ٝؼذي اٌؼٍّ١خ.
-2رساكم وىارح عمهيخ انجىبء انضىئي:
إْ رشاوُ إٌّزغبد اٌىشث٘ٛب٠ذس٠ز١خ إٌبرغخ ِٓ ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟف ٟاعغبَ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٠ؤد ٞإٌٝ
ثؾء اٌؼٍّ١خ.
-3اعداد واوىاع ومىاقع انجالسزيداد:
رؼذ اٌجالعز١ذاد ِىبْ ِٚشوض ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئٚ ,ٟثزٌه ف ٟاُ٘ ػؼ١خ ثؼذ إٌٛاح ف ٟاٌٙبئّبد إٌجبر١خ,
 ِٓٚاٌجذ ٟٙ٠ثبْ ص٠بدح اػذاد٘ب ٚوجش ِغبحزٙب اٌغطح١خ عٛ١فش أزبع١خ اوجش ,وّب اْ لشثٙب ِٓ عذاس اٌغغُ
٠ى ْٛافؼً العزالَ اوجش وّ١خ ِّىٕخ ِٓ االػبءح العزخذاِٙب ف ٟػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ.ٟ
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شكل  :91معدل االنتاجٌة االولٌة الصافً لعدد من االنظمة البٌئٌة المائٌة
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طسق قيبض اإلوزبخيخ األونيخ نههبئمبد انىجبريخ
ٕ٘بٌه ػذح ؽشق ِخزٍفخ ٌم١بط اإلٔزبع١خ األ١ٌٚخ ٌٍٙبئّبد إٌجبر١خ رؼزّذ ػٍ ٝاٌزفبػً اٌجبٛ٠و١ّ١بئٌٍ ٟزشو١ت اٌؼٛئٟ
ٚرٌه ِٓ خالي ل١بط اٌزغ١ش ف ٟرشو١ض االٚوغغ ٓ١اٌّزحشس ا ٚصٕبئ ٟاٚوغ١ذ اٌىبسث ْٛاٌّضجذ ا ٚوّ١خ
اٌىبسث١٘ٛذساد ٚغ١ش٘ب.

أ – قيبض انزغيس في رسكيص األوكسديه انمراة
ٚرذػ٘ ٝزٖ اٌطش٠مخ ا٠ؼب ً ثطش٠مخ اٌمٕبٔ ٟاٌشفبفخ ٚاٌّؼزّخٚ ,رى٘ ْٛزٖ اٌطش٠مخ اوضش ِالئّخ ٌٍج١ئبد اٌّبئ١خ
اٌغٕ١خ ثبٌّغز٠بد  ,Eutrophicفحغت ِؼبدٌخ اٌجٕبء اٌؼٛئٕ٘ ٟبن ػاللخ ِجبششح ث ٓ١وّ١خ غبص صٕبئٟ
اٚوغ١ذ اٌىبسث ْٛاٌّغزؼًّ ف ٟثٕبء اٌىبسث١٘ٛذساد ٚث ٓ١غبص االٚوغغ ٓ١اٌّزى ْٛوٕبرظ ػشػ٘ ِٓ ٟزٖ
اٌؼٍّ١خٌٚ ,زٌه رؼزّذ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍ ٝل١بط ِؼذي اٌزغ١ش ف ٟوّ١خ االٚوغغ ٓ١خالي فزشح اعشاء اٌم١بط.

٠ٚغزٕذ ٘زا اٌم١بط ػٍ ٝافزشاع أْ وّ١خ األٚوغغ ٓ١إٌّزظ خالي ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟرزٕبعت ِغ اإلٔزبط
اإلعّبٌ ,ٟألن خصيء واحد مه األوكسديه يىزح نكم ذزح مه انكسثىن انمثجذ.
ٚرزؼّٓ اٌطش٠مخ عضئ ,ٓ١اٌؼًّ اٌحمٍٚ ٟاٌؼًّ اٌّخزجشٚ ٞف ٟوال اٌغضئ٠ ٓ١زُ ل١بط وّ١خ االٚوغغٓ١
اٌزائت ف١ِ ٟبٖ اٌّغطح اٌّبئ ٟثطسيقخ ووكهس ,فف ٟاٌؼًّ اٌحمٍ -ٟاِٛ ٞلغ اٌم١بط ف ٟاٌج١ئخٔ -م َٛف ٟاٌجذا٠خ
ثم١بط وّ١خ االٚوغغ ٓ١اٌزائت ف١ِ ٟبٖ اٌّغطح اٌّبئ ٟصُ ثؼذ رٌه ٔم َٛثبخز ػٕ١بد ِٓ اٌّبء ٚٚػؼٙب فٟ
ػذد ِزغب ِٓ ٞٚاٌمٕبٔ ٟاٌشفبفخ ٚاٌّؼزّخ ٔٚؼٍمٙب ف ٟداخً اٌّغطح اٌّبئ ٟل١ذ اٌذساعخ ٌٚفزشح صِٕ١خ ِحذدح,
ٚثؼذ ٔٙب٠خ اٌفزشح ٔم َٛثم١بط وّ١خ االٚوغغ ٓ١اٌزائت ف١ِ ٟبٖ اٌمٕبٔ ٟاٌشفبفخ ٚاٌّؼزّخ ف ٟاٌّٛلغ ا ٚفٟ
اٌّخزجش.
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اٌمٕبٔ ٟاٌشفبفخ عٛف رغّح ثّشٚس اٌؼٛء ٌٍذاخً ٚثزٌه ع١غش ٞفٙ١ب ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئٚ ٟرٕفظ ٌٍٙبئّبد
إٌجبر١خ ,ثّٕ١ب عزّٕغ اٌمٕبٔ ٟاٌّؼزّخ ِشٚس اٌؼ ٞٛفززٛلف ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئ٠ٚ ٟجم ٝفمؾ اٌزٕفظ٠ٚ .زُ
حغبة اٌزغ١ش ف ٟوّ١خ وّ١خ االٚوغغ ٓ١اٌزائت وبٌزبٌ:ٟ
 :C1رشو١ض االٚوغغ ٓ١االثزذائ ٟف ٟاٌج١ئخ لجً حؼٓ اٌمٕبٔ.ٟ
 :C2رشو١ض االٚوغغ ٓ١ف ٟاٌمٕبٔ ٟاٌّؼزّخ  Dark bottle DOثؼذ حؼٓ اٌمٕبٔ.ٟ
 :C3رشو١ض االٚوغغ ٓ١ف ٟاٌمٕبٔ ٟاٌشفبفخ  Light bottle DOثؼذ حؼٓ اٌمٕبٔ.ٟ

 Net photosynthesis (NP) = C3 – C1االٔزبط اٌظبفٟ
 Respiratory activity (RA) = C1 – C2اٌزٕفظ
 Gross photosynthesis (GP) = NP + RA = C3 + C2االٔزبط اٌىٍٟ
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ٌٚىٓ ٌٙزٖ اٌطش٠مخ ػذد ِٓ اٌّغبٚا ,ف ٟٙغ١ش دل١مخ ف ٟاٌج١ئبد راد اٌزشاو١ض اٌٛاؽئخ ِٓ االٚوغغ ,ٓ١وّب
اْ فزشاد اٌحؼٓ اٌطٍ٠ٛخ لذ رؤر ٞخال٠ب اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ,وّب اْ احزّبٌ١خ إٌّ ٛاٌجىز١ش ٞخالي فزشح
اٌحؼٓ رؤد ٞاٌ ٝاٌزذاخً ث ٓ١رٕفظ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٚاٌجىز١ش٠خ ٚ ,اخ١شا احزّبٌ١خ االخطبء اٌّخزجش٠خ
ٚخبطخ خالي ػٍّ١خ اٌزغح١ح ٚرحذ٠ذ ٔمطخ إٌٙب٠خ.
ة -قيبض انزغيس في انكبزثىن انمشع C14
٘ٚزٖ اٌطش٠مخ ع١ذح ٌٍج١ئبد اٌّبئ١خ اٌفم١شح ثبٌّغز٠بد ٠ٚ ,Oligotrophicزُ فٙ١ب اعزخذاَ اٌمٕبٔ ٟاٌشفبفخ
ٚاٌّؼزّخ ا٠ؼبٌٚ ,ىٓ اٌحؼٓ ٠ى ْٛف ٟاٌّخزجش ف ٟظشٚف ِشبثٌٍ ٗٙظشٚف اٌج١ئ١خ ف ٟاٌحمً.
ٚ ٟ٘ٚاحذح ِٓ أوضش اٌطشق فبئذح ٚحغبع١خ ِف١ذح ٌزمذ٠ش اإلٔزبع١خ األ١ٌٚخ ف ٟإٌظبَ اٌج١ئ ٟاٌّبئٚ ٟخبطخ فٟ
اٌجح١شاد ٚاٌّح١طبد  ٟ٘ٚ.رم َٛػٍ ٝل١بط اِزظبص . C14O2
ٚرشزًّ اٌطش٠مخ ػٍ ٝإػبفخ اٌىشث ْٛاٌّشغ وىبسثٔٛبد إٌ ٝػٕ١خ اٌّبء ,ار عٛف اخز اٌىبسثٔٛبد ِٓ لجً
اٌٙبئّبد إٌجبر١خ خالي ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئٚ ٟاعز١ؼبثٙب ف ٟاٌىشث١٘ٛذساد إٌّزغخ ف ٟاٌخال٠ب ٚرظجح عضءا
ِٓ ثشٚرٛثالصَ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٚ.ثؼذ فزشح اٌحؼٓ ٠زُ فظً اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ػٓ اٌّبء ٚغغٍٙب صُ ٠زُ ل١بط
إٌشبؽ االشؼبػ.ٟ
٘زٖ اٌزمٕ١خ ٌذٙ٠ب ػذد ِٓ أٚعٗ اٌمظٛس .فئٔٙب ال رّ١ض ث ٓ١رٕفظ اٌؼٛاٌك إٌجبر١خ ٚاٌجىز١ش٠ب ٚوزٌه اِزظبص
ٚإؽالق  ِٓC 41اٌجىز١ش٠ب ٚاٌؼٛاٌك اٌحٛ١أ١خ .وّب اْ اعزخذاَ االػبءح اٌظٕبػ١خ ثذال ِٓ االػبءح اٌطج١ؼ١خ
خالي اٌحؼٓ ف ٟاٌّخزجش لذ ٠ى ْٛغ١ش ِضبٌ ِٓٚ .ٟع ٗٙاخش ٜاْ اعزخذاَ  C14 O2ثذال ِٓ ٠ C12O2زطٍت
ِؼذي رظح١ح ثغجت االخزالف فِ ٟؼذي رّض ً١وال ِّٕٙبٚ .اخ١شا سثّب ٠زُ رحش٠ش ثؼغ اٌىبسث ْٛاٌّضجذ
ػٍ١٘ ٝئخ ٔٛارظ ػشػ١خ اٌ ٝخبسط اٌخال٠ب ,لذ ٠ىِ ْٛظذسا ٌٍخطأ ,وّب ٘ ٟاٌحبي ػٕذ حذٚس اػبلخ ػٛئ١خ
ٌٍخال٠ب ف ٟاٌؼٕ١خ.
ج -قيبض رسكيص صجغخ انكهىزوفيم
ِٓ اٌّؼشٚف ثبٔٗ احذ اعبع١بد ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئٚ ٟ٘ ٟعٛد طجغبد اٌجٕبء اٌؼٛئٚ ٟاٌز ٟاّ٘ب طجغخ
اٌىٍٛسٚفٚ ,ً١ثزٌه فىً اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ٠غت اْ رّزٍه ٘زٖ اٌظجغخٚ ,اٌزّ٠ ٟىٓ ِٓ خالٌٙب ل١بط وّ١خ
اٌىزٍخ اٌح١خ ٌٍٙبئّبد إٌجبر١خ.
ٚرغزٕذ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍ ٝل١بط رشو١ض طجغخ اٌىٍٛسٚفٚ ً١شذح اٌؼٛء ػّٓ ػّٛد اٌّبء .رطٛسد ٘زٖ اٌزمٕ١خ
ِٓ اوزشبف ػٍُ إٌجبد اٌفغٌٛٛ١ع ٟأْ ٕ٘بن ػاللخ ٚص١مخ ث ٓ١رشو١ض اٌىٍٛسٚفٚ ً١اٌجٕبء اٌؼٛئ ٟاػزّبداً
ػٍ ٝشذح اٌؼٛء .
٘زٖ اٌطش٠مخ رؼزّذ ػٍ ٝرحذ٠ذ رشو١ض اٌىٍٛسٚف ً١ف ٟاٌؼٛاٌك إٌجبر١خ ف ٟحغُ ِؼ ِٓ ٓ١اٌّبء ٠.زُ اعزخشاط
ٚػضي طجغخ اٌىٍٛسٚف ً١و١ّ١بئ١ب ِٓ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ِٓ خالي اراثخ اٌظجغخ ثبعزخذاَ ِز٠ت األع١ز ْٛصُ
رمبط وّ١خ اٌىٍٛسٚف ً١اٌّغزخشعخ ثٛاعطخ اٌّط١بف اٌؼٛئٚ .ٟوٍّب صادد حذح اٌٍ ْٛوٍّب وبْ رشو١ض
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اٌىٍٛسٚف ً١اػٍ ٝا ٚاوجش ٚثبٌزبٌ ٟصادد ا ٚوجشد اٌىزٍخ اٌح٠ٛ١خ ٌٍؼٛاٌك إٌجبر١خ.
ٚثزطج١ك اٌّؼبدٌخ اٌزبٌ١خ ٠زُ اٌحظٛي ػٍ ٝاٌىزٍخ اٌح٠ٛ١خ ٌٍٙبئّبد:
Phytoplankton biomass (mg/m3) = Chlorophyll a * 67
ٚثزٌه ّ٠ىٓ اٌشثؾ ث ٓ١أْ رشو١ض اٌىٍٛسٚفٚ ً١ػٍّ١خ اٌجٕبء اٌؼٛئٚ ٟاٌىزٍخ اٌح٠ٛ١خ ٌٍٙبئّبد إٌجبر١خ.
٘زٖ اٌزمٕ١خ ٌذٙ٠ب ِشىٍخ ف ٟأْ رشو١ض اٌىٍٛسٚف٠ ً١خزٍف ِغ اخزالف أٔٛاع اٌٙبئّبد إٌجبر١خ  ,ثً ٚحز ٝداخً
خال٠ب ٔفظ إٌٛع ,اػزّبداً ػٍٔ ٝشبؽٙب ِٛٚلؼٙب ػّٓ ػّٛد اٌّبءٚ .وزٌه فأْ ٌٛلذ عّغ اٌؼٕ١بد رأص١ش ػٍٝ
اٌم١بطٚ ,لذ رؤد ٞرمٕ١خ االعزخالص اٌّخزجش٠خ إٌ ٝاٌزأص١شػٍ ٝوّ١خ اٌىٍٛسٚف ً١ا ٚرؼًّ اٌطشق غ١ش
إٌّبعجخ ٌالعزخالص اٌز ٝرحط ُ١اٌىٍٛسٚف ً١ثفؼً اٌّٛاد اٌى١ّ١ب٠ٚخٚ ,عشػخ رحطُ اٌىٍٛسٚف ً١اٌّغزخٍض
ػٕذ رؼشػخ ٌٍؼٛء.
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