ثانياً :انماط تىاجذ وتىزيع الهائمات
Occurrence and distribution patterns of plankton
رزأثش أّبغ رىصَغ ورىاخذ ووفشح اٌهبئّبد ثبٌزغُشاد فٍ اٌؼىاًِ اٌجُئُخ اٌّسُطخ ثهب اػزّبداً ػًٍ ِىلؼهب
اٌدغشافٍ ػًٍ اٌىشح االسظُخ واٌزٍ رذػً ثبٌّٕبغك اٌّذاسَخ  -وبٌّٕبغك االعزىائُخ وشجخ االعزىائُخ
اٌذافئخ واٌّؼزذٌخ ووزٌه إٌّبغك اٌمطجُخ اٌجبسدح (شىً  -)11ار اْ هٕبن اٌؼذَذ ِٓ اٌؼىاًِ راد اٌزأثُش
اٌّجبشش او غُشاٌّجبشش ػًٍ اٌهبئّبد وبٌؼىاًِ اٌفُضَبئُخ (وِٓ اهّهب دسخخ اٌسشاسح و واٌعىء واٌؼىىسح
واالِىاج واٌزُبساد اٌّبئُخ) ,واٌؼىاًِ اٌىُُّبئُخ (وِٓ اهّهب االط اٌهُذسوخٍُٕ و اٌٍّىزخ واٌّغزَبد),
واٌؼىاًِ اٌسُبرُخ (وبٌشػٍ-االفزشاط -وإٌزبفظ).

شىً  :11إٌّبغك اٌّذاسَخ ٌٍىشح االسظُخ
اوالً :التغيرات الفصلية في توزيع الهائمات
 -1التغيرات الفصلية للهائمات النباتية
فً كال بٌئتً المٌاه العذبة والبحرٌة ,سٌكون هناك ثالث اشكال اساسٌة مختلفة من التباٌن الفصلً
للهائمات النباتٌة وذلك بسبب تعدد المناطق المدارٌة والجغرافٌة على الكرة االرضٌة (شكل,21
:)21
أ -التغيرات الفصلية في التوزيع للمنطقتين المعتدلتين الشمالية والجنوبية:
وتتمٌز هذه المنطقتٌن بامتالكها زٌادتٌن وانخفاضٌن خالل السنة الواحدة ,تحدث الزٌادة االولى خالل
فصل الربٌع بٌنما تحدث الزٌادة الثانٌة خالل فصل الخرٌف ولكنها اقل من الزٌادة االولى ,اما االنخفاضٌن
فانهما ٌحدثان خالل فصلً الشتاء والصٌف وعادة ٌكون االنخفاض الشتوي اكبر من االنخفاض الصٌفً.
خالي فصل الشتاء رىىْ دسخخ زشاسح واغئخ فعالً ػٓ أخفبض فٍ شذح وغىي فزشح االظبءح خالي فزشح
إٌهبس اٌمصُش ,وهزا َؤدٌ اًٌ أخفبض فٍ اٌفؼبٌُبد االَعُخ ٌىً االزُبء ثصىسح ػبِخ ِّب َمىد اًٌ
رشاوُ فٍ اٌّغزَبد ,ثّؼًٕ رىفش ِزضاَذ ٌٍّغزَبد فٍ اٌجُئخ .اِب ثبٌٕغجخ ٌٍؼىاًِ اٌسُبرُخ فززّثً ثمٍخ ِؼذالد
افزشاط اٌهبئّبد اٌسُىأُخ ٌٍهبئّبد إٌجبرُخ .وِٓ اهُ اٌّدبُِغ اٌغبئذح فٍ هزا اٌفصً اٌـطسبٌت اٌؼصىَخ
او اٌذَبرىُِخ  Bacillariophytaولذَشَخ االعىاغ .Pyrrophyta
ورجذأ اٌسبٌخ اػالٖ ثبٌزجذي ػٕذ ثذاَخ فصل الربيع او ِب َغًّ ثبالٔمالة اٌشثُؼٍ ار رطشأ صَبدح واظسخ فٍ
دسخخ زشاسح واَعب ً صَبدح فٍ غىي إٌهبس ِغ اسرفبع ِزىعػ فٍ شذح االشؼبع اٌشّغٍ ,وثطجُؼخ اٌسبي
فهٕبن رىفش ػبٌٍ ٌٍّغزَبد ثغجت رشاوّهب فٍ اٌشزبء وٌىٓ ِب صاي هٕبن ِؼذي لًٍُ ٌالفزشاط ِٓ لجً
اٌهبئّبد اٌسُىأُخ ,ووً رٌه َمىد اًٌ صَبدح فٍ اٌهبئّبد إٌجبرُخ وّب ً ؤىػب ً .ورجمً اٌـطسبٌت اٌؼصىَخ
 Bacillariophytaهٍ اٌّدّىػخ اٌغبئذح فٍ اٌجُئخ.
وػٕذ لذوَ فصل الصيف َغزّش االسرفبع فٍ دسخخ اٌسشاسح ثشىً عشَغ واَعب ً صَبدح وجُشح فٍ وُّخ
اٌعىء وَطىي إٌهبس وثُشاً ِّب َؤدٌ اًٌ ّٔى وجُش وِزغبسع فٍ وً اٌهبئّبد إٌجبرُخ َمىد اًٌ اعزهالن
وجُش ٌٍّغزَبد ِّب َزغجت فٍ أسذاسٍِسىظ فٍ رشاوُض اٌّغزَبد اٌّزىفشح,وِٓ خهخ اخشي فأْ وفشح
اٌهبئّبد إٌجبرُخ َؼٍٕ وفشح اٌغزاء ٌٍهبئّبد اٌسُىأُخ ِّب َشدغ صَبدح ِؼذالد اٌشػٍ او االفزشاط
وثبٌزبٌٍ ّٔى ورىبثش اٌهبئّبد اٌسُىأُخ .اٌّدبُِغ اٌغبئذح اٌـطسبٌت اٌؼصىَخ و اٌزهجُخ .Chrysophytes
وٌىٓ هزٖ اٌسبٌخ الرغزّش غىَال ,فجغجت االسرفبع اٌّزضاَذ فٍ دسخبد زشاسح وغىي فزشح اٌزؼشض ٌٍعىء
اٌشذَذ وأخفبض ٍِسىظ فٍ اٌّغزَبد ثغجت اعزهالوخ اٌىاعغ فعال ػٓ اٌّؼذي أألػًٍ ٌالفزشاط ِٓ لجً
اٌهبئّبد اٌسُىأُخ عُؤدٌ رٌه ٌزسذَذ ّٔى اٌىثُش ِٓ اٌهبئّبد إٌجبرُخ اٌزٍ وبٔذ عبئذح فٍ ثذاَخ اٌفصً
ورجذٍَهب ثّدبُِغ اخشي رزسًّ اٌظشوف اٌدذَذح ِثً اٌطسبٌت اٌخعش  .Chlorophytaوثبعزّشاس هزٖ
اٌظشوف اٌجُئُخ عُمىد اًٌ أخفبض وجُش فٍ ِدزّغ اٌهبئّبد إٌجبرُخ َزجؼخ ِؼذي واغئ ٌالفزشاط ِٓ لجً

اٌهبئّبد اٌسُىأُخ ,وػٕذئز رظهش ِدبُِغ اخشي ِٓ اٌهبئّبد ِثً ِغزؼّشاد اٌطسبٌت اٌخعش colonial
 Chlorophytaواٌطسبٌت اٌخعش اٌّضسلخ .Cyanobacteria
وَزجذأ هزٖ اٌظشوف ثبٌزغُش ػٕذ ثذاَخ فصل الخريف ار عزجذا دسخبد اٌسشاسح ثبالٔخفبض اٌزذسَدٍ ِغ
أخفبض فٍ شذح اٌعىء وَجذأ رشوُض اٌّغزَبد ثبالسرفبع ٌمٍخ االعزهالن .وّب اْ االفزشاط عُىىْ لًٍُ ٌمٍخ
أىاع اٌهبئّبد اٌسُىأُخ اٌّزىاخذح .وخالي هزٖ اٌفزشح عٕالزع ػىدح اٌطسبٌت اٌؼصىَخ ٌٍظهىسِشح
اخشي .ورغزّش زبٌخ االٔخفبض فٍ دسخبد اٌسشاسح ووُّخ اٌعىء ولٍخ اٌهبئّبد إٌجبرُخ ِغ صَبدح فٍ
اٌّغزَبد ولٍخ اٌشػٍ او االفزشاط اًٌ ٔهبَخ اٌخشَف زُث َجذا فصً اٌشزبء ٌزؼبد ٔفظ اٌؼٍُّخ ِشٖ اخشي.

شىً  :11اٌزغُشاد اٌفصٍُخ فٍ رىصَغ اٌهبئّبد إٌجبرُخ زغت إٌّبغك اٌّذاسَخ
ب -التغيرات الفصلية في التوزيع للمنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية:
وٌحدث فٌها زٌادة واحدة واضحة خالل فصل الصٌف فقط بٌنما تكون بقٌة اوقات السنة منخفضة جدا
اومعدومة ,وذلك ٌرجع للمناخ القاسً لهذة المنطقة والذي ٌتمثل بدرجات الحرارة المنخفضة جدا والتً
غالبا ما تبقى تحت الصفر المئوي طوال السنة ,فضال عن الشتاء الطوٌل والذي ٌصل الى ستة اشهر مما
ٌسبب ابقاء الفعالٌات الحٌوٌة فً ادنى مستوٌاتها وهذا ٌقود لتراكم المغذٌات طٌلة اشهر الشتاء ,وبقدوم
الصٌف واالرتفاع الطفٌف فً درجات الحرارة وطول فترة النهار التً تصل الى  12ساعة لمدة ستة
اشهر تقرٌبا ً مما ٌوفر الوقت الكافً للزٌادة الكبٌرة فً انتاجٌة الهائمات النباتٌة خصوصا مع توفر كمٌات
كبٌرة من المغذٌات.
ت -التغيرات الفصلية في التوزيع للمنطقة االستوائية:

وهً منطقة واحدة تقع عند خط االستواء ,وبسبب االستقرار النسبً وعدم تواجد فروقات مناخٌة كبٌرة
بٌن فصول السنة فً هذه المنطقة فلذلك ٌالحظ عدم وجود زٌادات او انخفاضات واضحة فٌها بل ٌغلب
علٌها االستقرار ,فتتواجد الهائمات النباتٌة بنفس المستوى تقرٌبا ً طٌلة اٌام السنة.

شكل  :21اٌزغُشاد اٌفصٍُخ فٍ رىصَغ اٌهبئّبد إٌجبرُخ واٌسُىأُخ زغت إٌّبغك اٌّذاسَخ
 -1التغيرات الفصلية للهائمات الحيىانية
َّىٓ وصف اٌذوساد اٌفصٍُخ ٌٍهبئّبد اٌسُىأُخ ثطشَمخ ِشبثهخ ٌّب َسصً ٌذوساد اٌهبئّبد إٌجبرُخ
اٌفصٍُخ  .ففٍ أَبَ الشتاء اٌجبسدح رزىىْ ردّؼبد اٌهبئّبد اٌسُىأُخ فٍ اٌّغطسبد اٌّبئُخ اٌذاخٍُخ
ٌٍّٕبغك اٌّؼزذٌخ ِٓ ػذد لًٍُ ِٓ األفشاد اٌزٍ رّٕى ثجطٍء زُث ٔذسح اٌغزاء وهزٖ اٌسبٌخ ِشبثهخ
ٌزدّؼبد اٌطسبٌت اٌهبئّخ اٌسمُمُخ (  ) Holoplankton algal populationsاٌزٍ رّٕى ثجطٍء فٍ
اٌشزبء ٌ .ىٓ ثبٌّمبسٔخ فأْ اٌالفمشَبد إٌهشَخ غبٌجب ِب رّٕىا ثشىً خُذ فٍ اٌشزبء ثغجت عمىغ أوساق
إٌجبربد أثٕبء الخريف واٌزٍ رىىْ اٌغزاء اٌشئُغٍ ٌّثً هزٖ اٌسُىأبد .
فٍ أَبَ الشتاء اٌجبسدح رزىىْ اٌهبئّبد اٌسُىأُخ فٍ اٌغبٌت ِٓ ثبٌغبد وصغبس ِدّىػخ ِدزافُخ األلذاَ,
أِب ثشاغُث اٌّبء فزىىْ ٔبدسح اٌزىاخذ فٍ اٌشزبء و ٌى أْ وُّبد ال ثأط ثهب َّىٓ أْ رزىاخذ فـــٍ اٌشواعت
فٍ زبٌخ عجــــبد ( resting state Hأو ِب َغــًّ  ) diapauseاِب أٌذوالثُـــبد (  ) Rotifersهٍ
وزٌه ألً عُبدح فٍ هبئّبد اٌشزبء اٌجبسد ورجمً وجُط فٍ زبٌخ عجبد فٍ اٌشواعت.

وخالي فصل الربيع وثضَبدح دسخخ زشاسح اٌّغطسبد اٌّبئُخ اٌذاخٍُخ وبٌجسُشاد واألهىاس رصجر اٌهبئّبد
اٌسُىأُخ أوثش فبػٍُخ ؤشبغ وَّىٓ رّثًُ اٌؼاللخ ثُٓ ِؼذي اٌزغزَخ ودسخخ اٌسشاسح فزظهش ػاللخ خطُخ
ربِخ ٌ ,زٌه فأْ إٌّى َضداد ثغشػخ إرا وبْ اٌغزاء ِزىفشا  .فٍ اٌشثُغ وػٕذِب رشرفغ دسخخ اٌسشاسح اًٌ اٌسذ
اٌّالئُ وإٌّبعت ٌزجذأ ثُىض ثشاغُث اٌّبء (  )Cladoceraواٌذوالثُبد ( ) Rotifersثبٌفمظ ِٕزدخ
أػذاد وجُشح ِٓ اٌصغبس اٌزٍ عشػبْ ِب رٕعح ػٓ ثبٌغبد  .ثُط ِدّىػخ ِدزافُخ األلذاَ (
 )Copepodsرفمظ أَعب فٍ اٌشثُغ ٌىٓ ِؼذي ٔعح اٌصغبس أثطأ ثىثُش  .فبٌٕزبئح رؼٍٕ اٌضَبدح اٌغشَؼخ
خذا فٍ أػذاد ثشاغُث اٌّبء واٌذوالثُبد فٍ اٌشثُغ ِغ االسرفبع اٌجطٍء ألػذاد ِدّىػخ ِدزافُخ األلذاَ
واٌّبَغذط ( . ) Mysids
فٍ اٌجسُشاد اٌّؼزذٌخ وخالي ٔهبَبد فصل الربيع فبْ ثشاغُث اٌّبء واٌذوالثُبد َّىٕهب صَبدح وزٍزهب ثٕغت
ِئىَخ لٍٍُخ وً َىَ خضئُب ػٓ غشَك اٌزىبثش اٌالخٕغٍ (َ . )Asexually reproductionضداد ِؼذي زدُ
اٌهبئّبد اٌسُىأُخ اٌمششَخ فٍ هزا اٌىلذ ِىىٔب ِٕهب زُىأبد ِهّخ وّفزشعبد اوثش ِٓ افزشاض صَبدح
ػذدهب  .اٌززثزثبد اٌفصٍُخ فٍ اٌهبئّبد اٌسُىأُخ رىىْ ِشبثهخ ٌّب َسصً ٌٍهبئّبد إٌجبرُخ وهٍ ألً
دساِبرُىُخ فٍ إٌّبغك اٌسبسح (ِّ )Tropicalب هٍ فٍ إٌّبغك اٌّؼزذٌخ ( . )Temperate regions
رزغزي األػذاد اٌىجُشح ِٓ صغبس اٌهبئّبد اٌسُىأُخ ٌفزشح الشتاء اٌجبسد ػًٍ األصدهبس اٌشثُؼٍ ٌٍذاَزىِبد
 ,وثؼذ أسذاس األصهبس اٌشثُؼٍ رصجر اٌطسبٌت ٔبدسح وغبٌجب ِب رزىىْ ِٓ اٌطسبٌت اٌخعشاء اٌىجُشح غُش
اٌمبثٍخ ٌٍهعُ ػًٍ األغٍت أو ِٓ اٌغىغُبد اٌصغُشح ( .) small flagellates
 -3ازدهار الهائمات النباتية غير الفصلي Phytoplankton bloom
وهذه زٌادات غٌر مرتبطة بفصل معٌن او مكان محدد وانما تحدث غالبا بشكل مفاجئ فً المٌاه العذبة او
البحرٌة وبشكل بطئ او سرٌع سواء فً نشؤها او نهاٌتها .وٌطلق على مثل هذه االزدهارات مصطلح المد
االحمر فً حالة حدوثة فً البٌئة البحرٌة من قبل العدٌد من الهائمات كاالنواع التابعة لمجموعة السوطٌات
الدوارة ,كما ٌطلق علٌها ظاهرة االثراء الغذائي عند حدوثة فً المٌاه العذبة عند ازدهار الطحالب الخضر
المزرقة.
وهناك عدة اسباب تؤدي لحدوث مثل هذه الظاهرة منها:
 -2وجود وفرة كبٌرة من المغذٌات النباتٌة فً البٌئة ,وٌعد هذا السبب الرئٌسً واالهم لالزدهارات,
ووفرة هذه المغذٌات اما ٌكون بصورة طبٌعٌة نتٌجة تراكمها بكمٌات كبٌرة وعدم استهالكها من
قبل الهائمات النباتٌة ,او تكون وفرتها بسبب االنسان من خالل ما ٌطرحة الى البٌئة المائٌة خالل
نشاطة الزراعً سواء من بزل االراضً الزراعٌة او الفضالت المنزلٌة والصناعٌة او بسبب
االسمدة العضوٌة وغٌر العضوٌة المستخدمة فً االستزراع المائً.
 -1االمطار والفٌضانات التً تسبب فً جرف التربة ونقل المغذٌات المتواجدة فٌها الى البٌئة المائٌة.

 -1الرٌاح التً تقوم بدفع وتكدٌس او تجمٌع كتل الهائمات عند الشواطئ ,وقد تعمل الرٌاح باسلوب
اخر من خالل خلط الرواسب القاعٌة وتحرٌر المغذٌات النباتٌة واعادة خلطها مع المٌاه السطحٌة
او مع عمود الماء وبالتالً زٌادة تركٌز المغذٌات.
 -2ظاهرة انبثاق المٌاه  Upwellingوتجري عند السواحل البحرٌة حٌث تصعد المٌاه من القاع
المظلم مع ما تحملة من رواسب القاع والمغذٌات الى االعلى ,اذ تحوي هذه المٌاه على المغذٌات
المتراكمة نتٌجة عدم استخدامها بسبب غٌاب الضوء وبالتالً توقف عملٌة التركٌب الضوئً فً
االعماق المظلمة (شكل .)22

شكل  :22ظاهرة انبثاق المٌاه Upwellingفً السواحل البحرٌة

التأثيرات السلبية الزدهار الهائمات النباتية
أ -احٌائٌاًٌ :رافق ظاهرة ازدهار الطحالب موت العدٌد من الكائنات الحٌة بشكل مباشر او غٌر
مباشر وخصوصا االحٌاء المائٌة منها كاالسماك وٌرقاتها بل وحتى االحٌاء البرٌة كالحٌوانات
التً تشرب من مٌاه البرك والبحٌرات المتعرضة لهذه الظاهرة وحتى االنسان الذي ٌستخدم هذه
المٌاه للشرب او الغسل الن سموم تلك الحالب تكون غالبا ذائبة فً الماء والٌمكن التخلص منها
بالطرق االعتٌادٌة لتصفٌة المٌاه فتسبب موت االنسان او اضطرابات صحٌة فً الكبد او الجهاز
العصبً او الحساسٌة الجلدٌة وغٌرها من االعراض المرضٌة.
واسباب نفوق الحٌوانات متعددة مثل السموم التً تطرح من قبل طحالب المد االحمر او بسبب
االفرازات التً تفرزها كنواتج ثانوٌة لنموها او نتٌجة االختناق بسبب نفاذ االوكسجٌن الناتج من
الظالم الطوٌل مما ٌؤدي لتوقف عملٌة التركٌب الضوئً وعدم انتاج االوكسجٌن او بسبب
االستهالك الكبٌر فً االوكسجٌن خالل عملٌة تحلل كتلة الطحالب المسببة للمد االحمر فٌؤدي ذلك

النتاج غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن السام للتحلل الالهوائً للمواد العضوٌة ,وكذلك فان الكثٌر من
االسماك قد تختنق بسبب انسداد خٌاشٌمها بالطحالب المزدهرة خالل عملٌة تنفسها وتمرٌر الماء
خالل خٌاشٌمها.
فٌزٌائٌا ً وكٌمٌائٌاً :ان ازدهار الطحالب وحدوث ظاهرة المد االحمر قد ٌسبب تغٌٌر فً الطبٌعة الفٌزٌائٌة
والكٌمٌائٌة للمٌاه مثل الزٌادة الكبٌرة فً عكورة الماء ولزوجته ,فضالً عن تغٌر لونه ورائحتة ,وكذلك
التغٌر فً االس الهٌدروجٌنً وبقٌة الخواص الكٌمٌائٌة للماء.

ثانياً :التغير المكاني والموقعي في توزيع الهائمات
 -1التىزيع المذاري للهائمات
ورخزٍف اٌهبئّبد إٌجبرُخ فٍ رىصَؼهب اٌّذاسٌ زغت خطىغ اٌؼشض ٌٍىشح االسظُخ ,ار رىىْ
اػًٍ أزبخُخ ٌهب فٍ ِٕطمزٍ اٌّذاساد اٌؼبٌُخ ٌٍمطجُٓ اٌشّبٌٍ واٌدٕىثٍ ,ربرٍ ثؼذهب إٌّبغك
اٌّؼزذٌخ اٌجبسدح واٌذافئخ ,واخُشاً رىىْ إٌّبغك االعزىائُخ (شىً  ,)11وػبدح رزجغ اٌهبئّبد
اٌسُىأُخ رىاخذ اٌهبئّبد إٌجبرُخ الػزّبدهب ػٍُهب فٍ رغزَزهب.
 -1التىزيع االفقي او الجغرافي للهائمات
ثغجت ولىع اٌّغطسبد اٌّبئُخ ظّٓ ِٕبغك خغشافُخ وثُشح وهٍ ٔفغهب رمغ رسذ رأثُش إٌّبغك
اٌّذاسَخ ٌزٌه عٕالزع رجبَٓ وجُش فٍ اٌزىصَغ ثُٓ إٌّبغك اٌدغشافُخ ثً وززً فٍ ٔفظ اٌّغطر
اٌّبئٍ اٌىازذ ,وهزا لذ َؼىد ٌدٍّخ ِٓ االعجبة ِٕهب اٌشَبذ واٌزٍ لذ رؼًّ ػًٍ دفغ اٌهبئّبد
إٌجبرُخ اٌّزىاخذح ػٕذ عطر اٌّبء وردُّؼهب ػٕذ ازذ اٌغىازً دوْ اٌغىازً االخشي .وِٓ خهخ
اخشي فأْ اٌزُبساد اٌّبئُخ رٍؼت دوساً ِّبثالً ٌٍشَبذ فٍ رشوُض اٌهبئّبد فٍ اِبوٓ ِؼُٕخ دوْ
االخشي ,وثغجت اهُّخ اٌّغزَبد إٌجبرُخ فٍ إٌّى فجبٌزبوُذ وٍّب وبْ هٕبن رشاوُض ػبٌُخ ِٓ
اٌّغزَبد فغززىاخذ اػذاد وجُشح ِٓ اٌهبئّبد فٍ رٍه إٌّبغك ,ؤزُدخ الػزّبد اٌهبئّبد اٌسُىأُخ
فٍ رغزَزهب ػًٍ اٌهبئّبد إٌجبرُخ فٍزٌه فبْ ِٕبغك رىاخذ اٌهبئّبد إٌجبرُخ عزىىْ ػبدحً ِٕبغك
خُذح ٌزىاخذ اٌهبئّبد اٌسُىأُخ ِّب َضَذ فٍ ػٍُّخ اٌشػٍ ,وصَبدح اٌشػٍ عُؤدٌ اًٌ رمًٍُ اػذاد
اٌهبئّبد إٌجبرُخ ثؼىظ إٌّبغك راد اٌشػٍ اٌمًٍُ .واخُشا فبْ اٌمٕىاد اٌفشػُخ ٌالٔهش واٌجسُشاد
راد اٌدشَبْ اٌجطُئ رىىْ راد رٕىع ػبٌٍ وثبٌزبٌٍ َىىْ هٕبن رجبَٓ ِىلؼٍ واظر واخزالف فٍ
اٌزشوُت إٌىػٍ واٌىٍّ ٌٍهبئّبد ػٓ اٌّغطر اٌّبئٍ اٌشئُغٍ.
 -3التىزيع العمىدي للهائمات
مما الشك فٌه بان تواجد الهائمات النباتٌة سٌتحدد فً افقٌا ً فً المسطح المائً و عمودٌا ً (فً عمود
الماء) للمناطق التً سٌخترقها وٌصلها كمٌة كافٌة من الضوء لغرض انجاز عملٌة التركٌب
الضوئً فً كال البٌئتٌن العذبة والبحرٌة ,بٌنما تبقى المناطق واالعماق المظلمة خالٌة من

الهائمات النباتٌة ولكنها غنٌة بالهائمات الحٌوانٌة نتٌجة عدم ارتباطها بالضوء ,ولكن بصورة
عامة فان تواجد الهائمات الحٌوانٌة ٌتبع تواجد الهائمات النباتٌة (شكل .)23

شكل  :23التوزٌع العمودي للهائمات

