
Ecosystems & Ecophysiology – Lecture 4 

Introduction to Ecophysiology                                                     مقدمة الى فسلجة بيئة 
  

 Temperature        درجة الحرارة

د     رارة تع ن الح لوالع م ة ام ة البيئي ي ثيرأالت مھم ات ف ات فعالي ة الكائن دى الحي  احنج وم
د .االرضية الكرة سطح على انتشارھا تك نأ بع ات لةأمس ان ق الثب  جسم حرارة لدرجة المطل
سان بهأ االن ة ش ة بالحقيق ة االن اال ،العام ن مجموع ل م ي العوام وم ريتغي الت ذا مفھ ات ھ  الثب
ق ي .المطل ة العضلة فف ولي الفعال ن % 80  تح ة م ستھلكة الطاق ا خالل الم ى عملھ را ال  ةرح

ذا المحيط من حرارة يكتسب وربما المحيط الى حرارته يفقد ربما الجسم نفا كذلك. د وھ  يعتم
   .المحيط ةحرار درجة على

      :وھي المائية البيئات في مھمة متغايرات لثالث الفصل ھذا في حيوان بيئية فسلجة تھتم

  الحرارة درجة -1
 االوكسجين -2

  الملوحة -3

ا جسم حرارة درجة تعرف      ى م اعل ة اسمقي  أنھ ة للطاق ادة الداخلي د للم ك عن  . الدرجة تل
ين الفسيح الكون ھذا في حرارةال درجات تتراوح ن نيالمالي االف ب ى كلف ا ال ارب م صفر يق  ال
ىأل حدود وال المطلق الصفر من قليال اكثر االنسان وصل حرارة درجة اقل بأنعلما ،كلفن  عل
   .كلفن مليون 100 الى تصل للھليوم النووي االنشطار حرارة فدرجة ،االن حتى سجلت درجة

   :المتالكھا استقرارا اكثر حرارة درجات المائية البيئات تمتلك     

1- High specific heat capacity  

2- Thermal inertia of water  

 الحرارة وھذه الحية االنسجة قبل من الحرارة من كمية او  حرارةتتولد الخلوي للتنفس نتيجةو
   :الى حرارةال درجة حيث من الحيوانات فتنقسم ،الخارجي المحيط الى تتسرب

 حراريا مةظنمال وأ homoeothermic  الحرارة درجة ثابتة وأ الدافئ الدم ذوات -1

thermoregulator . 
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 حراريا المطاوعة وأ  poikilothermic  الحرارة درجة متغيرة وأ البارد الدم ذوات -2

thermoconformer. 

 

ا ،الحرارة ثابتة ھي تيلوا واللبائن الطيور عدا الحيوانات جميع ةالمتغير تشمل        ريتغ كم  ي
 body  (الجسم حرارة درجة temperature  (    Tb    ا ي  حرارة  درجة  مع فيھ        طالمح

ambient   temperate (Ta)  ساوية الجسم حرارة درجة وتكون  المحيط حرارة لدرجة م

  . المحيط حرارة درجة عن ثابتة الجسم حرارة درجة فتبقى الحرارة ثابتة اما.

  : المبسط التقسيم ھذا عن تخرج حاالت ھنالك

 محدودة غير قابلية لھا ھرتظ الحرارة متغيرة الى تصنف التي الحيوانات من الكثير -1
Ta تحت او فوق T تبقي الزواحف من الكثير فمثال .ااجسامھ حرارة درجة يمظتن في b 

 .مئوية درجة بعشرة

  

 الطيور من الكثير فھناك ثابتة Tb  التبقى االحيان من كثير في ،الحرارة ثابتة ناحية من -2

   عديد في daily torpor يومي وخمول hibernation شتوي سبات لھا يحدث واللبائن

T اليومي والتفاوت T   تنخفض حيث الصغيرة والطيور البائن من Ta b تقارب بحيث  b في 
   .والجمال الغنام
  : ھيالمفاھيم ھذه ومن T حول جديدة مفاھيم ھرتظ فقد لذا b

  ectotherm الحرارة خارجية -1

Ta من الحرارة باكتساب T تنظم b الشمس في وأ فيه تعيش التي الدافئ الماء من سواء 

 كثيرا Tb في التحكم على القابلية لھا،معھا تماس في ھي التي والتربة الصخور من أو

  .poikilotherm ب سابقا وتعرف قليال وأ

 

 endotherm الحرارة داخلية -2

 وذلك Tb يمظتن في) داخلية حرارة (االيض حرارة على الرئيسية بالدرجة تعتمد

 homoetherm  وان جدا الباردة المناطق في Ta من ما حد الى االستفادة اليمنع

 ھذا الى أتلج قد poikilotherm بعض ان كما ،endotherm عامة بصورة ھي

b  .معين بمستوى T على ظالحفا يف االسلوب
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      Heterothermمتباينة الحرارة-3

 عامة بصورة Tb تكون والتي متغيرة وأ ثابتة كانت سواء الحيوانات جميع تتضمن
  ائلوبوس معينة ظروف تحت الطبيعي الحد عن كثيرا ترتفع قدوأ تنخفض قد كنلو ةتثاب

   .فسلجية

  

    الحرارة ثابتة : أوال

 في الحرارة ثابتة تكون  warm –blooded animals الدافئ الدم ذات تاحيوانال اجسام نأ
 ھذه تسطيع .واللبائن الطيور تشمل والتي الصيف وأ الشتاء في وكذلك النھار وأ الليل

b   :بوساطة الخارجي المحيط عن ومستقلة ثابتةT  على الحفاظ الحيوانات

  الغذائي للتمثيل عاليا الدمع امتالكھا -1
 جو في الفائضة الحرارة من التخلص في تساعدھا وفسلجية سلوكية وسائل امتالكھا -2

 . بارد جو في لمحيطا الى الحرارة تسرب منع في وأ حار
  

 اللبائن ضيقة حود وضمن ةتثاب Tb يتبق ان تستطيع الحرارة ثابتة حيوانات ان لوالق ويمكن

   :ھما لسببين ْم )42 - 40 (والطيور  ْم )38 - 37(

سجةأ مقدرة -1 ى اجسامھا ن د عل ة تولي دما حرارة كمي ارد وسط في تكون عن العكس ب  وب
ق عن وذلك تحكم طري دل ال ذائي االيض بمع ق حيث الغ ى يطل ل عل ذامث وع  ھ  من الن
   chemical thermoregulatic يميائيالك الحراري يمظبالتن الجسم وسائل

 

ودة ةالحرار كمية لتنضيم وسائل الحيوانات ھذه امتالك-2 ق الفق ى ويطل ل عل ذا مث وع ھ                 الن

 physical thermoregulatic يئالفيزيا الحراري يمظبالتن

   الحرارة متغيرة :ثانيا

 البارد المحيط في  باردة cooled‐ blooded animals البارد الدم ذات الحيوانات اجسام نأ
   :يلي بما الحيوانات ھذه وتمتاز حار وسط في وضعت ما اذا ااجسامھ حرارة درجة وترتفع
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 التفاعالت ثرأتت كما بھا ثرتأوي Ta ب ة مباشر مرتبط ويكون فيھا االيض معدل انخفاض-1
  . بالحرارة ختبرمال في ائيةيالكيم

 وأ يومسا متغيرة Tb  يجعل وذلك الفيزيائي الحرارة يمظتن وسائل الحيوانات ھذه تمتلك ال -2

    Ta ل  ْم)   ‐/+1 ( ل مقارب

Tb مع T تقارب على للحفاظ بسيطة وسائل وھناك a الطيران قبل الحشرات جنحةأ تحريك مثل 

اأ تحرك ثم ومن بالماء الخلية قاع ترطيب الى النحل يلجأ كما ، Tb لرفع  درجة لخفض جنحتھ
   .الحرارة درجة لرفع بعضھا مع الحشرات تتجمع الشتاء وفي ، الخلية حرارة

 االنقراض من الحفاظ من الحيوانات من االنواع ھذه تمكن لكي ثيراأت كثرأ وسائل ھنالك   
   :وھي

  

 .T  تغير نتيجة العالية الھالك نسبة عن تعويض ذلكبو البيض من كبيرة اعداد وضع -1 a

ة تكون حيث الخارجية الحرارية التغيراتو مءيتال بما حياتھا دوارأ توقيت -2  بيوض بھيئ
ة يرقات وأ واقية سميكة بقشور محاطة ان في منعزل ا مك شرانق محاطة عذاري وأ م  ب
  .الحراري التغاير موجة حلول قبل السبات الى أتلج او واقية

ا دورات من الحرجة االدوار في اليه اللجوء او دائم بشكل الماء في البقاء -3  حيث ،حياتھ
 . T ال انخفضت مھما ْم 4 دون التنخفض الماء حرارة درجة نأ a

ادرة -4 ان مغ ذي المك ي ال ى تعرضس ايرات ال ة التغ ل الحراري دوثھا قب وع ح ى والرج  ال
  .التغاير انھاء بعد المكان

 بين حراري تباين ھناك الن وذلك واللبائن الطيور في حتى  Tb ل مفھوم عطاءأ الصعوبة من
  : ھما الجسم حرارة من نوعين بين التميز يجب وھنا المختلفة الجسم مناطق

 .core body temp الجسم لب وأ باطن حرارة درجة -1

          .shell body temp الجسم قشرة حرارة درجة -2

  
 لب حرارة درجة ھو بذلك المقصود انوحي الي الجسم حرارة درجة نقول عندما      
ذا للجسم الداخلية االحشاء حرارة درجة اي باطنه او الجسم ادة وھ اس ع سان في يق  االن

   .المختبر وحيوانات
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 مظمع ان بحيث الجسم وسطح الجسم باطن بين كبير تدرج حصلي الباردة االجواء في
 بدرجة مقارنة واطئة ةيحرار بدرجة تكون السطحية واالنسجة الجسم وسطح العضالت
رارة اطن ح ا الجسم ب تأ وكلم رارة رتفع ل المحيط ح ين الحراري رقاالف يق رارة ب  ح
   .القشرة او الخارجية الحرارة و الداخلية الجسم

 في معظم  .الجسم حرارة ارتفاع من ضررا قلأ يكون الجسم حرارة رجةد فاضنخا    
ا اذا انخفضت درجة حرارة الجسم من  ى 20الحيوانات يبقى الحيوان حي  ولكن 10 ال

  .أنخفاض درجة حرارة الجسم يسبب الخمول والغيبوبة ثم الموت في االنسان
ى الحرارة درجة تصل عندما الموت يحصل   الجسم حرارة درجة تبقى لكي ْم 25 ال

يجب ان  اي ، heat balance حراري توازن ھناك يكون ان فيجب حيوان الي ثابتة
   .الجسم من المفقودة ةالحرار كمية تساوي الجسم الى افةضالم ةرالحرا كميةتكون 

  
  

   

 


