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الٍبئمبث َاالوتبجيت Plankton and Productivity
مقدمً:
٠غط ٟاٌّبء اوثز ِٓ ِ ِٓ %07سبحخ اٌىزح االرظ١خٚ ,ثذٌه رؼذ اٌج١ئخ اٌّبئ١خ اوجز اٌج١ئبد اٌّزٛاجذٖ ػٍٝ
وٛوت االرض ,وّب اْ اٌج١ئخ اٌّبئ١خ رؼذ وج١ئخ ِزٕٛػخ اوثز ِٓ ث١ئخ اٌ١بثسخ ثّب رّزٍه ِٓ صفبد ِخزٍفخ
ٚاح١بء ِزٕٛػخ ,وّب أٙب رزّ١ش ثبْ وً ث١ئٗ اِٛ ٚغٓ فٙ١ب ٌٗ اح١بءٖ اٌخبصخ ثٗ ٚاٌز ٟرزٛاجذ ف ٟاٌظزٚف
إٌّبسجخ ٌّؼ١شزٙبٚ .اسزٕبدا اٌ ٝغج١ؼخ اٌّ١بٖ فبْ االح١بء اٌّبئ١خ ّ٠ىٓ رمسّٙ١ب اٌ ٝخّس ِجبِ١غ ٘: ٟ
إٌ١سزٚ Neuston ْٛاٌٙبئّبد ٚ Planktonاٌسبثحبد ٚ Nektonاٌىبئٕبد اٌح١خ اٌمبػ١خ Benthos
ٚاٌىبئٕبد اٌٍّزصمخ ( Periphytonشىً .)1

شىً ِ :1جبِ١غ االح١بء اٌّبئ١خ

ٚفّ١ب ٠خص ِٛظٛػٕب ,فبْ اٌٙبئّبد احذ االح١بء اٌّ ّٗٙجذا ف ٟاٌج١ئٗ اٌّبئٌٚ ,ٗ١غزض اٌزؼزف اوثز ػٍٝ
٘ذا اٌّصطٍح اٌؼٍّ ٟالثذ ِٓ اٌزؼزف ػٍِ ٝصطٍحبد اخزٌٙ ٜب اررجبغ ثٗ ,فبٌٙبئّبد ِصطٍح ِزفزع ِٓ
ِصطٍح ٠ذػ ٌَُ Seston ٝيعىي جميع الجزيئبث العبلقت في المبء بغض الىظس عه طبيعتٍب أَ أصلٍب.
وهذه الجزٌئات تنقسم الى قسمٌن او جزئٌن :الجزء غٌر الحً وٌدعى  , Triptonوالجزء الحً ٌدعى
( Planktonشكل .)2
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Phytoplankton
Zooplankton
Plankton
Viriplankton
Seston

Bacterioplankton
Mycoplankton

Tripton

شكل  :2مخطط ٌوضح تقسٌمات العوالق فً البٌئة المائٌة
ٚاٌٙبئّبد (ثالٔىزِ ٛ٘ )Plankton ْٛصطٍح ِشزك ِٓ اٌىٍّٗ االغز٠م١خ ا ٚأٌٛ١بٔ١خ ( Wanderاٚ
ٚ )Drifterاٌز ٟرؼٕ ٟاٌشٟء اٌطبف ٟا ٚإٌّجزف ا ٚاٌّزجٛي ا ٚاٌزبئٗ٠ٚ ,ؼزجــز اٌؼبٌُ فيكتُزٌىسه
 Victor Hensenاٚي ِٓ اغٍك ِصطٍح الٍبئمبث (بالوكتُن  )Planktonف ٟػبَ ٚ .1880لذ ٚظؼذ
ػذح رؼز٠فبد ٌٍٙبئّبد ٌٚؼً افعً ٚاشًّ رؼز٠ف ٘:ٛ
((ٌَي الجزء الحي الطبفي اَ المىجسف مع التيبز المبئي مه احيبء الميبي العربً َالبحسيً مه مىتجيه
اَلييه َمستٍلكيه (وببتبث َ حيُاوبث ) َالتي تقضي جزء مه حيبتٍب اَ كل فتسة حيبتٍب عبلقت ضمه
عمُد المبء ٌَي التمتلك َسيلت حسكً اَ ذاث َسيلت حسكت بسيطت اَ ضعيفت َلرلك فبن حسكتٍب الفعبلً
مستبطً بحسكت التيبزاث المبئيً َاالمُاج َالسيبح)).
ٚاٌؼٍُ اٌذٙ٠ ٞزُ ثذراسخ ٘ذٖ االح١بء ٠ذػ ٝعلم الٍبئمبث  ٛ٘ٚ Planktologyاحذ فزٚع ػٍ َٛاٌح١بح
اٌحذ٠ثٗ ٔسج١ب ح١ث ال٠زؼذ ٜفززح ٔشأرٗ اٌّئز ٟػبَ رمز٠جب.
ٚسٛف ٔمزصز ف ٟدراسزٕب ف٘ ٟذا اٌّمزرػٍ ٝاٌٙبئّبد إٌجبر١خ  ٚ Phytoplanktonاٌٙبئّبد اٌحٛ١أ١خ
 Zooplanktonفمػ ٔٚززن ثم١خ اٌّجبِ١غ اٌّذوٛرٖ ف ٟاٌشىً ( )2اٌِ ٝمزراد اخزِ ٜخزصٗ ثٙب.
وبسبب انتشار الهائمات الواسع واختالف بٌئاتها التً تتواجد فٌها ,فانها تعد من اكثر المجتمعات االحٌائٌة
تنوعاً ,ولغرض تسهٌل دراسة الهائمات ,فقد قسمت الى عدة مجامٌع اعتماداً على عدة اسس علمٌة وكما
ٌلً:
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 .Aطرٌقة التغذٌة )Feeding (Trophic status
 -1الهائمات النباتٌة  :Phytoplanktonوهً ذاتٌة التغذٌة  Autotrophمن خالل اعتمادها
على عملٌة التركٌب الضوئً المتالكها صبغات البناء الضوئً (الكلوروفٌل) ,وهً بذلك تعد
المنتج الرئٌسً للمادة العضوٌة فً البٌئة المائٌة ,وتتمثل بصورة رئٌسٌة بالطحالب.
 -2الهائمات الحٌوانٌة  : Zooplanktonوهً غٌر ذاتٌة التغذٌة او تدعى معتمدة التغذٌة
 Heterotrophاذ انها تعتمد على اخذ الغذاء كماده عضوٌة  ,وهً بذلك تعد المستهلك فً
البٌئة المائٌة بمستوٌاته المختلفه ,اذ تعد مستهلك اولً عند تغذٌتها او افتراسها للهائمات النباتٌة
وتدعى  ,Herbivorousومستهلك ثانوي او ثالثً ...الخ ,عند افتراسها للهائمات الحٌوانٌة
وتدعى .Carnivorous
 .Bدورة الحٌاة Life Cycle
 -1الهائمات الحقٌقٌة  :Holoplanktonوهً الهائمات التً تقضً كل دورة حٌاتها طافٌة فً عمود الماء.
 -2الهائمات الجزئٌة  :Meroplanktonوهً الهائمات التً تقضً جزء من دورة حٌاتها طافٌة فً عمود
الماء مثل االطوارها الٌرقٌة لبعض الالفقرٌات ثم تكمل دورة حٌاتها بتحولها الى احٌاء مكتملة النمو سابحة او
قاعٌة.
 -3الهائمات المؤقتة  :Tychoplanktonواٌضا ً تدعى بالهائمات الكاذبة  Pseudo-planktonوهذه
االحٌاء لٌست اصال من الهائمات الحقٌقٌة وال الجزٌئٌة ولكنها تتواجد طافٌة او سابحة ضمن عمود الماء بشكل
مإقت ,مثل بعض الطفٌلٌات التً تترك مضٌفها لكً تتكاثر ,وكذلك بعض القشرٌات القاعٌة التً تصعد الى
طبقة الماء العلٌا او السطحٌة خالل اللٌل ,او بعض االحٌاء القاعٌة المنجرفة بفعل التٌار المائً او ألي سبب
اخر وتبقى طافٌة فً عمود الماء لبعض الوقت قبل ان تلتصق بمضٌفها او تترسب الى القاع مره اخرى.
 -Cحجم الجسم Body Size
Examples
Large medusa; e.g. jellyfish; Ctenophores; salps
and Cephalopoda; Amphipoda
;Chaetognaths; Euphausiacea (krill); Medusae
Ctenophores; salps, Cephalopoda; Janthinidae
(one family of gastropods); Amphipoda
;Metazoans; e.g. Copepods; Medusae; Cladocera
;Ostracoda; Chaetognaths; Pteropods; Tunicata
Heteropoda
;Large eukaryotic protists; most phytoplankton
Rotifera; small Crustacea
Small eukaryotic protists; Small Diatoms; Small
;Flagellates; Pyrrophyta; Chrysophyta
Chlorophyta; Xanthophyta
Small eukaryotic protists; Bacteria; Chrysophyta
Marine viruses
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Size range

Group

> 20 cm

Megaplankton

2→20 cm

Macroplankton

0.2→20 mm

Mesoplankton

20→200 µm

Microplankton

2→20 µm

Nanoplankton

0.2→2 µm

Picoplankton

No.
1
2

3

4
5

< 0.2 µm

6

7 Femtoplankton
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 -Dالموطن Habitat
أ -هائمات المٌاه المالحة البحرٌة )Marine Plankton (Haliplankton
 -1الهائمات البحرٌة (هائمات المٌاه المفتوحة) Oceanic Plankton
وهً الهائمات التً تعٌش فً المٌاه خارج الجرف القاري اي عرض البحر فً المٌاه
المفتوحة البعٌدة عن الساحل والتً تتصف بانها مٌاه ذات ملوحة عالٌة ( Saline water
( )30-50pptشكل .)3
 -2الهائمات الساحلٌة Neritic Plankton
وهً هائمات تتواجد فً المٌاه البحرٌة الساحلٌة التً تغطً الجرف القاري ذات الملوحة
االقل من مٌاه البحر المفتوحة والتً ربما تدخل الى مصبات االنهار وبذلك تكون احدى
هائمات المٌـــاه الموٌلحـــه (.)Brackish water 5-30ppt
 -3هائمات المٌاه الموٌلحة Brackish Water Plankton
تكون هذه الهائمات مختلطة االصول ,اذ انها تضم انواعا ً ذات اصول نهرٌة واخرى ذات
اصول بحرٌة ,وهً متكٌفة بٌئٌا ً وفسلجٌا ً لبٌئة المصبات المتقلبة ذات المٌاه الموٌلحة الناتجة
من اختالط المٌاه العذبة النهرٌة مع المٌاه المالحة البحرٌة.
ب -هائمات المٌاه العذبة )Freshwater Plankton (Limnoplankton
وتشمل الهائمات التً تعٌش فً المٌاه العذبة المتواجده فً االنهار والبحٌرات والبرك
والمستنقعات واالهوار.

شكل  :3تقسٌمات المٌاه البحرٌة
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شكل  :4اقسام طبقات المٌاه البحرٌة حسب العمق
 - Eالتوزٌع العمودي (اعتمادا ُ على العمق) )Vertical Distribution (Depth
 :Pleuston -1وهذه الهائمات تعٌش عند سطح الماء فً الجزء الذي ٌكون فً تماس مع
الهواء ,ولذلك فان حركنها تتؤثر بالرٌاح اكثر من تؤثرها بالتٌارات ,مثل .Physalia
 :Neuston -2وهً الهائمات التً تتواجد فً الطبقة السطحٌة الرقٌقة (الغشائٌة) التً
الٌتجاوز عمقها بضعة عشرات من الملٌمترات من سطح الماء.
 :Epipelagic Plankton -3وهً الهائمات التً تعٌش فً عمق اقل من  333متر من
سطح الماء خالل النهار.
 :Mesopelagic Plankton -4وهً الهائمات التً تعٌش فً عمق مابٌن 1333-333
متر تحت سطح الماء نهارا.
 :Bathypelagic Plankton -5وهً الهائمات التً تعٌش فً االعماق مابٌن 1333و
 4333 – 3333متر.
 :Abyssopelagic Plankton -6وهً الهائمات التً تعٌش فً االعماق اكثر من
 4333-3333متر.
 :Epibenthic Plankton -7وهً الهائمات التً تعٌش قرٌبة من القاع او انها تتواجد
بشكل مإقت بتماس مباشر مع القاع.
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 ان الهائمات النباتٌة تتواجد فً الطبقات العلٌا من المٌاه العماق تصل الى  111متر ضمن الطبقة
المضٌئه  Photic layerبٌنما تتواجد الهائمات الحٌوانٌة فً كل عمود الماء من السطح الى
القاع لعدم ارتباطها بالضوء.

شكل  :5توزٌع بعض الهائمات حسب العمق
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 الدور واالهمٌة البٌئٌة واالقتصادٌة للهائمات
للهائمات بنوعٌها النباتٌة والحٌوانٌة اهمٌة كبٌرة جدا لٌس فً البٌئة المائٌة فقط وانما تعد مهمة جدا للبٌئة
بصورة عامة على سطح االرض .وٌمكن تقسٌم دور واهمٌة الهائمات الى قسمٌن من حٌث الفوائد
واالضرار او دورها االٌجابً والسلبً فً البٌئة ,وكما ٌلً:
أ -الدور االٌجابً للهائمات
 -1بسبب تغذٌتها الذاتٌة بواسطة التركٌب الضوئً ,فتعد الهائمات النباتٌة المنتج االولً المهم جدا فً
البٌئة المائٌة ,وبذلك فهً تحتل قاعدة الهرم الغذائً او الحلقة االولى فً السلسلة الغذائٌة لالحٌاء
المائٌة ,اذ انها تكون المسإولة عن تحوٌل المواد والعناصر الالعضوٌة (مثل الكاربون
والهٌدروجٌن والفسفور اوالمغذٌات كالنترات) الى مركبات عضوٌة خازنه للطاقه (مثل سكر
الكلوكوز وبعض البروتٌنات والدهنٌات والنشوٌات) الضرورٌة السناد حٌاة االحٌاء المائٌة االخرى.
إذ تقدر اإلنتاجٌة األولٌة لها على سطح الكرة األرضٌة بحوالً  413 × 1.4كغم  /سنة %43 ,
منها تعود الى الهائمات النباتٌة .
 -2بسبب قٌامها بالتركٌب الضوئً ,فان الهائمات النباتٌة سوف تنتج او تطرح االوكسجٌن كمنتج
ثانوي من هذه العملٌة ,وبذلك فالهائمات النباتٌة تساهم باكثر من  %53من االوكسجٌن المتواجد فً
البٌئة االرض بصوره عامه ,اذ ان االوكسجٌن غاز الحٌاة الضروري لكل االحٌاء المتواجده على
الٌابسة او فً الماء.
 -3تلعب الهائمات النباتٌة دوراً مهما فً استهالك غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون ( )CO2من خالل
استخدامه اثناء عملٌة التركٌب الضوئً وبذلك فهً تعد كاحد الوسائل الطبٌعٌة المقترحة لعالج
ظاهرة االحتباس الحراي المسإوله عنها غازات الدفٌئة ومن اهمها غاز غاز ثنائً اوكسٌد
الكاربون.
 -4تإدي الهائمات الحٌوانٌة دور هاما ً فً تدفق وسرٌان الطاقة الى مستوٌات اعلى من خالل تغذٌتها
على الهائمات النباتٌة (اكالت االعشاب) وافتراس الهائمات الحٌوانٌة االكبر للهائمات االصغر
(اكالت لحوم) وصوالً الى االحٌاء الفقرٌة االكبر حجما ً كاالسماك والثدٌٌات كالحٌتان.
 -5ان تغذٌة الهائمات الحٌوانٌة على كال الهائمات النباتٌة والحٌوانٌة ٌساهم فً حفظ التوازن البٌئً
للهائمات.
 -6تستخدم الهائمات كدالئل على مسارات التٌارات البحرٌة.
 -7تعد مراكز تجمعات الهائمات مهمة جدا لتحدٌد طرق هجرة االسماك وكذلك لتحدٌد مناطق الصٌد
التجاري.
ٌ -8تم استخدام ردغات الهائمات جٌولوجٌا فً الدراسات للتعرف على نوعٌة طبقات االرض وبٌئا ً
لدراسة البٌئة المتواجده فً العصور السابقة وكذلك اقتصادٌا ً للالستدالل على مناطق تجمع النفط
ووبعض المواد االولٌة الداخلة فً الصناعة.
 -9بسبب قدرة الهائمات على تركٌز العناصر المشعة او النزره  ,فلذلك تستخدم الهائمات كدلٌل على
التلوث بمثل هذه العناصر.
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-17رسزخذَ اٌٙبئّبد حبٌ١ب وّؤشز ا ٚوذٌ ً١ػٍٛٔ ٝػ١خ اٌّ١بٖ ف ٟاٌج١ئخ ِٚذ ٜصحخ اٌج١ئخ ٚاٌّزالجخ
اٌج١ئ١خ اِ ٚذ ٜاِىبٔ١خ اسزخذاَ اٌّ١بٖ ف ٟاٌّجبالد اٌّخزٍفخ وصالح١زٙب وّ١بٖ اٌشزة اٌٍ ٚشارػٗ ا ٚفٟ
اٌصٕبػخ.
 -11سزػخ ّٔ ٛاٌٙبئّبد ٚثسبغخ ِزطٍجبد ّٔ٘ٛب ٚسٌٛٙخ اسزشراػٙب فعال ػٓ اٌمّ١خ اٌغذائ١خ اٌؼبٌ١خ ٌٙب
اد ٜاٌ ٝرٛسغ ٔطبق اسزشراع ثؼط االٔٛاع اٌّّٙخ ِٓ اٌٙبئّبد ٌالسزفبدٖ ِٕٙب فِ ٟجبالد اٌذراسبد
اٌؼٍّ١خ ا ٚف ٟاٌصٕبػخ ٚااللزصبد ٚاالِٓ اٌغذائ ٟوشراػخ ٚرزث١خ اٌطحبٌت ِثً ٚ Chlorella
ٚ Spirolinaاٌزٚث١بْ السزخذاِٙب وغذاء ٌالٔسبْ ثسجت ِحزٛا٘ب اٌجزٚر ٟٕ١اٌؼبٌِٓ %07-57( ٟ
ٚسٔٙب اٌجبف) ٚاٌآلررّ١ب وغذاء ٌالسّبن اٌّسزشرػخ ٚغ١ز٘ب وبػالف ٌٍحٛ١أبد.
 -12رسزخذَ ثؼط اٌٙبئّبد ف ٟاٌّجبي اٌطج ٟالٔزبجٙب اٌّعبداد اٌح٠ٛ١خ ٚوذٌه ٌّؼبٌجخ اِزاض اٌغذح
اٌذرل١خ ٚغ١ز٘ب.
ٚ -13رٍؼت اٌٙبئّبد دٚرا ِّٙب ف ٟالزصبد٠بد ثؼط اٌذٚي ٚ ,رش١ز ثؼط اٌّصبدر إٌ ٝإِىبٔ١خ اسزخذاَ
غحٍت ِ Dunaliellaصذرا إلٔزبج اٌىٍ١س١زٚي .
ٚ -14رذخً اٌطحبٌت وبح١بء فؼبٌخ ٌزٕم١خ ِخٍفبد اٌّصبٔغ اٌغٕ١خ ثبٌّٛاد اٌؼع٠ٛخ ٚاٌالػع٠ٛخ إلساٌخ ٘ذٖ
اٌٍّٛثبد ٚإغٕبء ٘ذٖ اٌّخٍفبد ثبألٚوسج ٓ١ثؼٍّ١خ اٌجٕبء اٌعٛئٚ ٟثبٌزبٌ٠ ٟشداد ٔشبغ اٌجىزز٠ب اٌزٟ
رم َٛثذٚر٘ب ف ٟرحٍ ً١اٌّٛاد اٌؼع٠ٛخ .
ة -الدَز السلبي للٍبئمبث
ٌ -1مكن لبعض انواع الهائمات النباتٌة ان تزدهر بشكل كبٌرعند توفر الظروف البٌئٌة المناسبة من
درجة حرارة ومغذٌات مسببة ما ٌعرف بظاهرة االزدهار  Bloomاو المد االحمر Red tide
وٌإدي ذلك الى العدٌد من االضرار بالبٌئة واالحٌاء المائٌة كنفوق االسماك واالحٌاء المائٌة االخرى
بل وحتى البرٌة التً تشرب من تلك المٌاه بسبب افراز هذه الهائمات للسموم المختلفة ,فضال عن
النقص الحاد فً االوكسجٌن الذي ٌرافق هذه الظاهرة.
 -2بعض االزدهارات قد تشكل كتل كبٌرة بحٌث تتسبب باعاقة تنفس وحركة االسماك وبعض االحٌاء
المائٌة ,وٌسبب نموها زٌادة عكارة المٌاه وبالتالً قلة او انعدام ضوءالشمس النافذ خالل الماء.
 -3لدى بعض الهائمات الحٌوانٌة البحرٌة القدرة على افراز كمٌات كبٌرة من مواد مخاطٌة او جٌالتٌنٌة
تسبب غلق او تمزٌق شباك الصٌادٌن.
 -4بعض الهائمات الحٌوانٌة تكون كبٌرة الحجم وباستطاعتها التغذي على بٌوض االسماك او افتراس
ٌرقات و ٌافعات االسماك وبعض االحٌاء المائٌة االخرى مما ٌسبب بالتؤثٌر على االنتاج السمكً
للصٌادٌن.
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 -5االعداد الكبٌره لبعض الهائمات قادرة على تشتٌت الصوت فً البٌئة المائٌة مما ٌإثر على بعض
االستخدامات العسكرٌة او الدراسات العلمٌة.
 -6لدى بعض الهائمات البحرٌة القدرة على االضاءه الباٌولوجٌة عند تحفٌزها بفعل مٌكانٌكً ناتج من
االمواج او محركات الزوارق والسفن مسببة اضاءة مساحة كبٌرة سطح البحر لٌال مما قد ٌسبب
خطراً محتمالً على القطعات العسكرٌة البحرٌة.
 -7تسبب الهائمات النباتٌة مشاكل للمٌاه ومصادرها حٌث تنمو بعض أنواع من الطحالب خاصة
الخضراء المزرقة وتسد المرشحات (الفالتر) مما ٌقلل من عمرها وكفاءتها كما تسبب رائحة كرٌهة
للمٌاه عند تحللها وموتها .أٌضا ً قد تعطى طعما ً غٌر مقبول للمٌاه و ُتكون طبقة لزجة فى المٌاه ُتغٌر
لونها.
 -8أحٌانا ٌإدى تواجدها إلى صدأ وتآكل للالنابٌب المعدنٌة خاصة القدٌمة وكذلك تؤكل بعض االجسام
الحدٌدٌة كالسفن والكتل الخرسانٌة الغاطسة فً الماء.

 لغرض دراسة الهائمات من خالل هذا المقرر ,ستقسم الدراسة الى ثالثة اقسام:
القسم االول :دراسة تصنٌفٌة للهائمات النباتٌة والحٌوانٌة.
القسم الثانً :دراسة بٌئٌة للهائمات للتعرف على تؤثٌر الظروف البٌئٌة على نموها وانماط توزٌعها
وانتشارها فً مختلف البٌئات المائٌة.
القسم الثالث :االنتاجٌة االولٌة والثانوٌة للهائمات وطرق قٌاسها فً البٌئة المائٌة.
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