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 السالسل والشبكات الغذائية

  Food Chains الغذائية  السالسل

عبر سمسمة من المستيمكات    (النباتات)تعرف السمسمة الغذائية بأنيا انتقال الطاقة الغذائية من المنتجات 
في مستويات مختمفة إذ يتغذى الكائن الحي من جية ويستيمك أو يؤكل من جية أخرى بصورة مستمرة 

 .داخل أو خارج النظام البيئي

  السمسمة الغذائية يجب أن تبدأ بالمنتجات التي تصنع الطاقة وتخزنيا فيي تمثل المستوى اإلنتاجي ،ثم 
األول لتحتل المستوى الغذائي الثاني أو المستوى االستيالكي    Herbivoresأكالت األعشاب 

primary consumer level ثم أكالت المحوم Carnivores  لتمثل المستوى الثالث  tertiary 

consumer level وىناك بعض الكائنات الحية التي تكون آكالت أعشاب ولحوم في آن واحد  ويسمى 
 مثل اإلنسان، وتنتقل الطاقة خالل ىذه المستويات وفي كل مرحمة من مراحل Omnivoresبالقوارت 

االنتقال تفقد كمية ىائمة منيا كحرارة وذلك عن طريق التنفس  بصورة رئيسة ، وبما آن مراحل انتقال 
وعميو كمما تقصر السمسمة   ( خطوات6-4ال تزيد عن  )الطاقة وخطواتيا محدودة بين الكائنات الحية 

 . (مصدر الطاقة الغذائية)الغذائية كمما تزيد كمية الطاقة الكامنة المتوافرة في الكائنات الحية عدا النباتات 

 Speciesتعتمد قمة من الكائنات الحية في غذائيا عمى نوع واحد فقط وتعرف باألنواع المتخصصة 

specific أمب انخي حعخمد عهى أنىاع عديدة في غذائهب فخعرف ببألنىاع انعبمت Generalized specific 

 ، Food web، نذا نالحظ آن انسالسم انغذائيت حشعبج وحعقدث نخكىن مب يعرف بيئيب ببنشبكت انغذائيت 
في حال انقراض )حيث تسعى الكائنات الحية المختمفة لتوسيع قاعدة الغذاء لدييا مدفوعة بغريزة البقاء 

. وأيضا من اجل تنويع مصادر الطاقة الغذائية (النوع الذي تعتمد عميو

: يختمف عدد المستويات االغتذائية بين السالسل الغذائية بسبب عدة عوامل

 .طبيعة البيئة المحيطة وما تحتويو من موارد حيوية خاصة في مستوى المنتجات  .1

الطبيعة الفيزيائية لممواطن البيئية واألدوار الوظيفية التي تمارسيا الكائنات الحية ، وبالتالي فأن زيادة  .2
  .9كما موضح في شكل (تعقيد الشبكة الغذائية)عدد األنواع يؤدي إلى ازدياد طول السمسمة الغذائية 

 .أنواع الكائنات الحية المكونة لمسمسة الغذائية وطبيعة غذائيا .3
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حجم الكائنات الحية ،إذ يعتبر الحجم عامل ميم في طول السمسمة الغذائية أو قصرىا فنالحظ انو  .4
 .كمما ازداد حجم آكالت األعشاب أصبحت السمسمة الغذائية اقصر

: مثال

  (إنسان - مواشي - أعشاب  )السمسمة الغذائية في المناطق الرعوية  

  (صقور - ثعابين - قوارض - حشرات - أعشاب  )المناطق البرية  

اسماك - قشريات - ىائمات حيوانية  - كائنات وحيدة الخمية - طحالب  )المناطق  المائية  
 .(حيتان - اسماك كبيرة - صغيرة 

وكمما قصرت السمسمة الغذائية أنتجت كتمة حية كبيرة وذلك يعود إلى الطاقة التي تفقد عند االنتقال من 
مستوى غذائي إلى آخر وبالتالي تكون السالسل الغذائية البرية القصيرة أكثر كفاءة من السالسل المائية 

 .الطويمة 

 :وتقسم السالسل الغذائية باالعتماد عمى مصدر الطاقة الغذائية إلى ثالث أقسام رئيسة

 Predator food chainالسمسمة الغذائية االفتراسية  -1

تنتقل الطاقة في ىذا النوع من النباتات إلى الحيوانات الصغيرة ثم إلى الحيوانات الكبيرة المفترسة 
. وتكون النباتات الخضر مصدر الطاقة الغذائية

 
 

شبكة غذائية معقدة تحتوي  : 9شكل 
العديد من السالسل الغذائية  

.  االفتراسية
 
 
 
 
 

 Parasitic food chainالسمسمة الغذائية التطفمية  -2
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 Scavengerوتسمى أيضا بالسالسل الغذائية المساندة أو الثانوية ومنيا سالسل آكالت الجثث 
والكائنات المتطفمة وفييا تنتقل الطاقة الغذائية من النباتات أو الحيوانات المفترسة إلى الكائنات 

وتعتبر .الصغيرة وىنا ال يعتمد المصدر األساسي لمطاقة عمى الغذاء المخزون في النباتات فقط
السمسمة الغذائية الطفيمية ميمة جدا في النظام البيئي وىي سمسمة معقدة جدا، فيمكن لمطفيميات آن 

تنتقل من مضيف إلى آخر بوساطة المفترسات أو بوساطة الناقالت كالحشرات أو تنتقل بنفسيا 
. كالطفيميات الخارجية

 
 Saprophytic food chainالسمسمة الغذائية الرمية  -3

وىنا  .    تنتقل الطاقة ىنا من الكائنات الميتة حيوانية كانت أو نباتية إلى األحياء الدقيقة المختمفة
مصدر الطاقة الغذائية من المواد العضوية المعقدة الموجودة في بقايا الكائنات النباتية والحيوانية 

وتنتشر في جميع األنظمة البيئية لكنيا تسود في األنظمة البرية أو المائية الضحمة أو المناطق . الميتة
الشاطئية ومن مميزاتيا إعادة دوران المادة الغذائية حيث آن النباتات والحيوانات الصغيرة والكائنات 

الدقيقة تتواجد مع بعضيا البعض لذلك يتم إعادة امتصاص المادة الغذائية بسرعة من قبل نوع معين 
 .بعد إفرازىا من نوع آخر 

 
تتضمن النظم البيئية في الكرة األرضية سالسل غذائية عديدة ترتبط وتتداخل مع بعضيا البعض 

لكن بشكل عام . لتشكل أنظمة غذائية معقدة من الشبكات الغذائية تبدأ بالمنتجات وتنتيي بالمحمالت
تكون الشبكات الغذائية بسيطة في المناطق التي تحتوي عمى أنواع قميمة من الكائنات الحية كما في 

القطبين والمناطق القاحمة وبذلك تكون أكثر تعرضا لمتغيرات البيئية مثل البحار القطبية الجنوبية حيث إذا 
تم إزالة الروبيان الصغير عن طريق اضطرابات بيئية سوف يكون ىناك انحدار مأساوي لجميع الثدييات 

البحرية والطيور واألسماك التي تعتمد في تغذيتيا عميو ، وتتعقد التراكيب االغتذائية  كمما ازداد عدد 
أو في المحيطات ، لكنيا  ( 1شكل  )األنواع داخل الوحدة البيئية كما في المناطق االستوائية والمعتدلة 

تكون اعقد في األنير المنتجة في المناطق المعتدلة، أما في البرك والبحيرات تكون الشبكة الغذائية ابسط 
 .عما ىي عميو في األنير 
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   شبكة غذائٌة معقدة توضح تعدد المستوٌات االغتذائٌة فً غابة نفضٌة : 10شكل 

  لقد حاول اإلنسان تبسٌط السلسلة الغذائٌة كما فً الزراعة وتربٌة الحٌوانات  كالدواجن واألبقار وهً 

إحدى الوسائل التطبٌقٌة لتبسٌط الشبكة الغذائٌة وذلك بحرث المراعً وإزالة مئات األنواع من حشائش 

وأعشاب المراعً المتوطنة واستبدالها بحقول نقٌة من الحنطة أو الذرة وهذا ٌزٌد من الكفاءة  واإلنتاجٌة 

والمحصول ولكنه ٌزٌد أٌضا من األضرار بالبٌئة والكائنات الحٌة فً الطبٌعة وٌؤدي إلى اإلقالل من ثبات 

ومن أمثلة تبسٌط الشبكة الغذائٌة ما حدث فً الهند وأفرٌقٌا حٌث قام اإلنسان . النظم البٌئٌة الطبٌعٌة

باستبدال مجموعة الحٌوانات ذوات الحافر المعقد والتً كانت تتكون من عدة أنواع من الحٌوانات 

كالجاموس البري والحمار الوحشً والظباء البرٌة وغٌرها بنوع واحد من األبقار أدت إلى تأثٌر سلبً 

آن النظم البٌئٌة . على الغابات الوطنٌة وأحداث أوبئة مرضٌة على نطاق واسع مثل طاعون الماشٌة

 .المعقدة تكون أكثر ثباتا من النظم المبسطة وٌزداد عدم االستقرار زٌادة مطردة مع بساطة االغتذاء

إن أهمٌة الحفاظ على التنوع الحٌوي ٌتم من خالل الحفاظ على  Elton(1958)أوضح العالم التون 

المواطن المتباٌنة لدعم وتأمٌن بقاء أنواع عدٌدة من الكائنات الحٌة فً الطبٌعة كالنباتات والحٌوانات التً 

.  تكون أكثر تعقٌدا ولكنها أكثر تباٌنا الستمرارٌة الحٌاة والشبكة الغذائٌة
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تتضمن النظم البٌئٌة العدٌد من السالسل الغذائٌة التً ترتبط وتتداخل مع بعضها البعض لتكون شبكات 

غذائٌة معقدة تبدأ بالمنتجات وتنتهً بالمحلالت ، إن فهم دٌنامٌكٌة الشبكات الغذائٌة ٌمكننا من وقف ظاهرة 

انقراض الكائنات الحٌة من خالل معرفة المفترسات واكالت األعشاب التً تتغذى على األنواع النادرة أو 

المهددة باالنقراض وبالتالً حماٌتها من هذه الكائنات ، فضال عن وضع المعاٌٌر البٌئٌة وخاصة من 

. الناحٌة الغذائٌة إلعادة الحٌوانات المنقرضة إلى شبكة غذائٌة معٌنة

 

 

 

 

 

 

 

 


