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  امللخص
، االفعد،، الورقة تقدير العناصر الثقيلة األكثر تلواثً للبيئة )الرصاص، الكادميوم( يف األحياء الربية املتواجددة ادارج املددن )اوربدوع، القن دذاستهدفت ىذه 

اهددت بدد  السدديلية، الددد دع، العقددرب، الربددام الددربي، ال ددار، ،رهددد، ان سدداء، ىدىددد(. واتدددأ مددا ادديل النتددانص ،ن ،علدد، ال اكيدد  لكددي العن ددريا ك
 59.6االحيدددداء الييددددة حيددددع تبدددد  تددددراكم عن ددددر الكددددادميوم يف السلسددددلة الىذانيددددة لافعدددد، بشددددك  اعلدددد،. وكددددان ،علدددد، عنددددد تىددددذيتها علدددد، اوربددددوع )

م/كجددم( مددا جم .995لكددادميوم كاهددت يف اهلدىددد )جمم/كجددم(. وان ،كدديت الشددرات كاهددت تددراكم اددعيف حيددع كددان ،علدد، تددراكم  لنسددبة العن ددر ا
حيدداء ل السلسدلة الىذانيدة ويليهدا القن دذ والسديلية والددس وثد  مسدتوا اثهدوي. واتددأ كدذلل ،ن تددراكم الكدادميوم جسدتوايت عاليدة يف جسدم  يد  االادي

م/كجدم( وىدذه السلسدلة وثد  جم ..9.جمم/كجدم( والربدام ) 59.6اهدت ،علد، هسدبة يف اهلدىدد )الربية املدروسة علد، اديع عن در الرصداص حيدع ك
انيدة ستوا الثالع ،و الربعة يف السلسلة الىذانية ألكيت الشرات. وكان عن ر الرصاص تراكم اعيف جداً حيع كاهدت قليلدة جددا يف السلسدلة الىذامل

 م/كجم(. جم 5 لنسبة ألكيت الشرات يف  ي  االحياء املدروسة حيع تب  ،ن هسبتو يف الرصاص قليلة جدا مل يتعدا )

 .العناصر الثقيلة، الرصاص، الكادميوم، ال اكم اليوي، السلسلة الىذانية :دالةالكلمات ال

Abstract 

This paper aimed to estimate the most pollutant heavy metals (lead, cadmium) in wildlife (gerbils, hedgehog, 

snake, lizard, frog, scorpion, wild pigeon, mouse, rabbit, beetle, and hoopoe). The results showed that the highest 

concentrations of both elements were among carnivores where the accumulation of cadmium in the snake food 

chain was high. It was higher when fed on gerbils (6.95 mg/kg). Insect diets were poorly accumulated, with the 

highest accumulation of cadmium in hoopoe (0.69 mg/kg) through the food chain followed by hedgehog and 

lizard, which represented a secondary level. It was also found that the accumulation of cadmium at high 

concentration in the body of all wildlife studied, unlike lead, where the highest percentage in hoopoe (2.85 

mg/kg) and wild pigeons (3.39 mg/kg) This series represents the third or fourth level in the food chain for insect 

predators. The lead accumulation was very weak as it was very low in the food chain for insect predators in all 

studied organisms where it was found that the concentration of lead in very little did not exceed (2 mg/kg). 

Keywords: Heavy metals, Lead, Cadmium, Bioaccumulation, Wildlife, Food chain. 
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 . املقدمة1

مطلوبدة لبنداء اجسدامنا وتدوازن السدوان  و هتداج الربوتد  واهلرمدو ت وىامدة ل دية اوسدم والن دام اليدوي يف كد  املعادن ىي عناصر 
(. ,Canli and Furness ...3يددددية يف اوسددم )وظان ددو وتعربددد  جثابدددة اش ددد ات وتشدددارك يف عديدددد مدددا ال اعليدددات األ

هتداج الطاقدة اولويدة مثد   ه ميدات و كد و ت وتركيدد اإلهقد  اإ جد  ه دام،اري مطلوبدة مدا ،يل جاهد معادن   فالنياس والديد
ن تكدون ادارة ،ن بعد  املعدادن األادرا ميكدا إ( ويف املقابد  فدAl-saad and Najare, 2011الديد والنياس والكوبلت )

ص الذي يؤثر رصالكادميوم والامث   ((Chan et al.,1999 مت اصواالية عند مستوي مع  ما التعرض ملع م الكاننات ال
(.  ال ،هدو لكد  Koh et al.,1998قد  يف العدديت )،هسدان حيدع تد اكم يف الكليدة والكبدد وبدرجدة علد، صدية املاةدية واإ

معدن أتثري خمتل ا وتساعد معرفة التأثريات الرجة للربعادن يف عدو مع  يف معرفة  ىل ،ي مدا قد حتدث تلل التأثريات،  ال ،ن 
 Rajurkarملراد، السدكر ) B12يف صدورة فيتدام   day/µg 3اوسم قد حيتاج لبعدها جقدار ادئي  مثد  الكو لدت وب كيد  

and Perdeshi, 1997 599كيد ه يف ال بددة عددا ن الرصدداص ميكدا ،ن يسددبد هقددا يف ادو النبددات عنددما ي يددد تر ،(. وثبدت 
م/كجدم يف النبدات، فالرصداص عن در لديظ لدو وظي دة حيدة ومييد   ىل التجربد  يف ،هسدجة جسدم األهسدان جم 699جمم/كجم، وعا 

لرصدداص عدا طريددق ميدداه الشدرب عنددد اسددتعربال ةددارت بعدد  الدراسدات  ىل حدددوث التسددربم ل هسدان  ،واليدوان املتتل ددة، حيدع 
ىل زايدة هسددبة الرصدداص يف  ا حمطددات الوقددود ،و العددامل   ددا ، بيددد حاويددة علدد، الرصدداص، وكددذلل العددامل  يف املندداطق القريبددة مدد

جمم/كجددم، ويددؤدي تركيدد   6-.(. كددذلل الددال  لنسددبة للكددادميوم فالددد الددرج يف ال بددة ...3 واليددوهظ، دمددانهم )ابوادداحي
 . ,Gerald and David).599م/كجم لتقلي  اإهتاج )جم 39-6الكادميوم 

( دراسددة لىدرض معرفددة الد اكم اليددوي للكدادميوم، الكوبلددت، الكدروم، النيدداس، الديدد، املنجنيدد ، 5992،جدري سدلربان )
يف مياه هندر ال درات ويف امليداه والرواسدد  Myriophyllum verticilatumالنك ، الرصاص، ال هل  ستتدام النبات املاني 

( بتقددير الرصداص والكدادميوم 5939ن تراكم العناصر يتب  الن ام ال اكربي )ماء، راسد، هبات(. كربا قام كرك و،ادرون )،وتب  
كد  الرصداص يف ر ال درات. تر ومسل الكدارب العدادي( يف هند الربريوال نبق يف ك  ما العديت والكبد لنوع  ما األمساك )مسل 

مساك الربري لكنها اربا الدود املسربوح  ا وما جهة ،اري ارت اع ،مساك الكارب العادي اعلي ما تركي ه فعديت ،عديت 
تركيد  عن در الرصداص وال نبدق عدا الددود املسدربوح  دا يف  رت د اق يف كبدد األمسداك املدروسدة، وقدد تركي  الرصاص والكادميوم وال نبد

ملدروسددة. كربددا ك الكشددف عددا مدددا أتثددري ىددده العناصددر وتوزيعهددا واهتشددارىا بسددرعة يف مدينددة الددرايض  لسددعودية الكبددد األمسدداك ا
 .995جمم/كجدددم وال نبدددق  99.2ايض، كدددان تركيددد  الكدددادميوم سدددطأ ال بدددة كدددان ،كثدددر ارت اعددداً مدددا معدالتدددو يف منددداطق ادددارج الدددر 

 .993–9930جمم/كجدددم للكدددادميوم،  9955-9992ليدددوظ )م/كجدددم. وكاهدددت مرت عدددة يف بعددد  املنددداطق األادددرا بشدددك  مجم
 99592جمم/كجددددم وال نبددددق ،علدددد، مددددا  3.935-33952.  لددددرنم مددددا ،هددددو اقدددد ح عدددددم اطددددورة الكددددادميوم (لل نبددددق جمم/كجددددم

نيكد  ،علد، الم/كجدم، جم .95. اكي  الكدادميوم ،علد، مدا رة لاف ض ،هو كاهت اط M. libycusيف  ،جمم/كجم يف األهسجة
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( تركيد  العناصدر الثقيلدة 5930جمم/كجدم يف األهسدجة، درس النجدار ووادرون ) 39.0 م/كجم الرصاص ،عل، مداجم .390ما 
وجدد  Acanthopagruslatusمسداك الشداهل ،نيد  والنيكد  يف ،ربعدة ،جد اء جسدم النياس والكادميوم والكوبلت والديدد واملنى

(  ن التسددددربم 5999) يكددددد النعيربدددد،قلهددددا عن ددددر الكوبلددددت. و ،و  يف )كبددددد، نيصددددم، عددددديت، مبدددداي (علدددد، تراكيدددد  للنيكدددد  ،
 لكادميوم يؤدي  ىل  اعاع النربو م  حدوث اص رار، وت هر السربية عل، اإهسان عندما ي يد تركي  الكادميوم يف النبااتت الس 

 جمم/كجم. .يتىدا عليها عا 

 . املواد والطرق2

يف وادي الشداطئ لقيداس مددا وصدول امللدواثت مدا العناصدر الثقيلدة لاحيداء الربيدة عت الكاننات الية الربيدة مدا منداطق خمتل دة  ُ 
، القن دددددددددددذ Lepustimidus))حيددددددددددداء السدددددددددددكنية واألهشدددددددددددطة البشدددددددددددرية وىدددددددددددي األرهدددددددددددد الدددددددددددربي عدددددددددددا األ الدددددددددددس تعدددددددددددي  بعيدددددددددددداً 

(Paraechinusaethiopicus) السدددددددديلية ةددددددددوكية القدددددددددم ،(Acanthodactytilburyi) اوربددددددددوع ،(Jaculusorientalis)  ،
، (Leurusquinquestriatus)، العقددرب ال دد راء (Musmusculus)، ال ددأر املندد يل (Upupa Africana)اهلدىددد األفريقددي 

ن سدددددددددددددددددددددددداء وبنتدددددددددددددددددددددددداهودس ا ،(Cerastesgasperettii)، ،فعدددددددددددددددددددددددد، ،م جنيددددددددددددددددددددددددد (Columbaoenas)الربددددددددددددددددددددددددام الددددددددددددددددددددددددربي 
(Apentanodesarabicus)الد دع ، (Ranabrownorum). 

هسجة لك  عينة ووا  العينة يف فرن حرق جم( ما األ (5ألحياء املدروسة بطريقة اهلدم اواع أباذ ىدربت العينات ا
اديل ورقدة ترةديأ (، HNO3% يد  الني يدل )1.5سداعات، نسد   تدص الدرق  سدتتدام  6ْم ملددة  650عل، درجة حرارة 

 جهدددددداز قيدددددداس طيددددددف االمت دددددداص الددددددذري  سددددددتتدام. قدددددددرت العناصددددددر الثقيلددددددة مدددددد  100حدددددد   ( ويكربدددددد  الجددددددم42ان )وددددددوا
(Atomic Absorption Spectrophotometer) . ك حسداب معامدد  الدد اكم اليددوي للسيسدد  الىذانيددة لكدد  جمربوعددة مددا

 الكاننات  ستتدام املعادلة التالية:

تركي  العن ر يف امل  س       ( =BMFمعام  ال اكم اليوي )  
تركي  العن ر يف ال ريسة        

املستوا الىذاني للرب  س
 (1.....  )                                            املستوا الىذاني لل ريسة

 . النتائج واملناقشة3

 حياء الربيةتراكيز العناصر يف األ. 1.3

 عشاب:كالت األآتركيز العناصر يف . 1.1.3

، (م/كجدمجم 0.22حيداء املدروسدة حيدع كاهدت يف ال دار )عن در الكدادميوم يف  يد  األتركيد   1)دول )اوتب  النتانص الواردة يف 
، (م/كجدددمجم 0.18رهدددد )التدددوايل، األيف اتمددد اوة واملن دددورة علدد،  (جمم/كجدددم 0.19، 0.21تركيددد  الكدددادميوم يف اوربددوع ) وكددان
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 0.25ر )أ ددددالاتمدددد اوة واملن ددددورة علدددد، التددددوايل، يف  (م/كجددددمجم 0.24، 0.26فكاهددددت يف اوربددددوع )ول اكيدددد  عن ددددر الرصدددداص 
 .(م/كجمجم 0.11رهد )، األ(م/كجمجم

 كيت النبااتتوحياء الربية املدروسة يف تركي  العناصر الثقيلة يف األ .1دو  اجل
 

 Pb التغذية الفصيلة مكان التواجد الكائن
 )جمم/كجم(

Cd 
 )جمم/كجم(

 0.18 0.11 عشاب، ثدييات ادري رهد،

 جربوع
 اتم اوة

 عشاب /الشرات،حبوب/ جرابيات
0.26 0.21 

 0.19 0.24 املن ورة
 0.23 0.16 حبوب/حشرات/النبااتت طيور اتم اوة يام بري
 0.09 0.17 عشاب،/حمليت حشرات املن ورة ان ساء
 0.25 0.21 النبااتت املانية/حشرات برمانيات اتم اوة ا دع

 0.22 0.25 عشاب،حبوب/ قوارض املن ورة رأ ال

 قن ذ
 اتم اوة

 حبوب/حشرات جلدةوكيات
0.19 0.29 

 0.24 0.17 وسان
 0.26 0.19 حبوب/حشرات طيور اتم اوة ىدىد

 1.96 0.73 الية زواحف اقار فع،،
 0.28 0.31 حشرات زواحف املن ورة سيلية
 0.26 0.27 حشرات م  ليات القراة عقرب

 

ربدوع يف اتمد اوة اوكم لعن در الرصداص يف ا عشداب فكدان ،علد، تدر كديت األ،حيداء املدروسدة يف األما  لنسبة وربيد  ،هدواع ،
ن رهدد قدد يكدو ويليدو اوربدوع و،قد  اطدورة يف األ رأسدبة العن در الكدادميوم كدان يف ال دمدا  لن، .رهددر و،ق  اطورة يف األأويليو ال 

 ميكدرو 2.4–0.1بدة والنبدااتت حيدع يكدون تركيد  عن در الكدادميوم )مسددة الدس ت د   ىل ال  م ادر ىذه العناصر عا طريقدة األ
جم/ل ( ،و املياه ال درع والربداة )كاملتل دات ال دناعية وال راعيدة( الدس ت د  لل بدة ،و  ميكرو10-5/ل ( وعن ر الرصاص )جم

( ،و القربامددة )الن دداايت ميكددروجم/ل  0.5ميكددروجم/ل ( وعن ددر الرصدداص ) 0.01امليدداه حيددع يكددون تركيدد  عن ددر الكددادميوم )
 ال يية( الس يتم دفنها يف ال بة ،و رميها يف ال يراء . 

 

 كالت احلبوب:آتركيز العناصر يف . 2.1.3
جمم/كجم،  0.29)حياء املدروسة كاهت يف القن ذ تركي  عن ر الكادميوم يف  ي  األتدأ ،ن اما ايل النتانص املتي   عليها 

ر أ، ال دددد(م/كجددددمجم 0.23)ربي الدددد، الربددددام (م/كجددددمجم 0.26)هلدىددددد ااتمدددد اوة ووسددددان علدددد، التددددوايل، ، يف (م/كجددددمجم 0.24
عن ر الرصاص فكان يف ، ول اكي  (م/كجمجم 0.19جمم/كجم،  0.21)، وكان تركي  الكادميوم يف اوربوع (م/كجمجم 0.22)

، وكددان تركيدد  عن ددر (م/كجددمجم 0.25)ر ألتددوايل، ال دديف اتمدد اوة واملن ددورة علدد، ا (م/كجددمجم 0.24جمم/كجددم،  0.26)اوربددوع 
 .(م/كجمجم 0.17جمم/كجم،  0.19)الرصاص يف القن ذ 
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يف اتمدد اوة ويليددو اهلدىددد و،قدد   ذكم لعن ددر الكددادميوم يف القن ددا حيدداء املدروسددة فكددان ،علدد، تددر مددا  لنسددبة وربيدد  ،هددواع األ،
ن م ددادر ىددذه اوربددوع ويليددو ال ددار و،قدد  اطددورة يف القن ددذ الددس قددد يكددو مددا  لنسددبة العن ددر الرصدداص كددان يف ، ،اطددورة يف اوربددوع

م/لد ( وعن در ج ميكدرو 2.4–0.1يكدون تركيد  عن در الكدادميوم ) مسدة الس ت   لل بدة والنبدااتت حيدعالعناصر عا طريقة األ
( الس كاملتل ات ال ناعية وال راعيةة )م/ل ( ،و ما مواد البناء )كالركام( ،و ما مياه ال رع و الرباج ميكرو 10–5الرصاص )

م/لدد ( ،و ج ميكددرو 0.5/لدد ( وعن ددر الرصدداص )جم ميكددرو 0.01ت دد  لل بددة ،و امليدداه حيددع يكددون تركيدد  عن ددر الكددادميوم )
 و رميها يف ال يراء. ، يية( الس يتم دفنها يف ال بة القربامة )الن اايت ال

 كالت احلشرات:آتراكيز العناصر يف . 3.1.3
، م/كجمجم 0.29حياء املدروسة كاهت يف القن ذ )تركي  عن ر الكادميوم يف  ي  األما ايل النتانص املتي   عليها اتدأ ،ن 

 0.26، اهلدىدد ) (م/كجدمجم 0.27، العقرب )(م/كجمجم 0.28يف اتم اوة ووسان عل، التوايل، السيلية ) (م/كجمجم 0.24
 ددددر الرصدددداص يف ول اكيدددد  عن ، اتمدددد اوة واملن ددددورة علدددد، التددددوايليف (م/كجددددمجم 0.19 جمم/كجددددم، 0.21، اوربددددوع )(م/كجددددمجم

 0.26جمم/كجدددددم،  0.26ركيددددد  الكددددادميوم يف اوربدددددوع )، وكددددان ت(م/كجدددددمجم 0.27، العقددددرب )(م/كجدددددمجم 0.31السدددديلية )
يف  (م/كجدمجم 0.17، )(مم/كجدجم 0.19، القن دذ )(م/كجدمجم 0.21دد دع )ال،  اتمد اوة واملن دورة علد، التدوايليف (م/كجمجم

 اتم اوة ووسان عل، التوايل.

اطددورة   كم يف عن ددر الرصدداص يف السدديلية ويليددو العقددرب و،قدد ا حيدداء املدروسددة فكددان ،علدد، تددر هددواع األ،مددا  لنسددبة وربيدد  ،
رة يف اوربدددوع يف مددا  لنسدددبة لعن دددر الكددادميوم كدددان يف القن دددذ يف اتمدد اوة ويليدددو السددديلية و،قدد  اطدددو ،كاهددت يف القن دددذ يف وسدددان 

 مدددا، السددديلية( ويكدددون م ددددر العناصدددر كلهدددا لليشدددرات )كاون سددداء،املن دددورة الدددس يكدددون م دددادر ىدددذه العناصدددر عدددا طريدددق 
ليها مدا اديل  عشاب ،و البوب ،و الشرب الس تكون ملوثة  لعناصر الثقيلة الس ت   قد يكون عا طريق تناول األ ،الشرات

ىل النبدااتت ( ،و ال بدة  جم/لد  ميكدرو 0.5لد ( وعن در الرصداص )م/ج ميكرو 0.01عن ر الكادميوم )ياه حيع يكون تركي  امل
مسدة ونريىا ما امللواثت حيع م/ل ( ،و األج ميكرو 10 –5م/ل ( وعن ر الرصاص )ج ميكرو 2.4–0.1الكادميوم )عن ر 

 .طارات(اشروقات/اإلبوب ،و وسان  النق  )عشاب واكيت األويكون تراكي ىا ،عل، ما 
عل، اليفقارايت الس تتىذا أتثري التلوث عل، الطيور  ،عل ( (Tapio et al., 2003اىا اتبيوالس ،جر  دراسةو ملقارهة  ل

تعرادت ، تبد  اهدو تلدل الطيدور هسبة تلوث عاليدة مدا الرصداصوالس ذكر فيها ان ىناك معادن ثقيلة  جييطها ماكا املوجوديف األ
 مسددتوا،ن   قددت الدراسددتان يفاتيف ىددذه الدراسددة، و  ي دد  عليهددا التمسددتوايت عاليددة مددا الرصدداص مقارهددًة مدد  النتددانص الددس ك ىل 

 الرصاص ،عل، مستوا ما الكادميوم يف االحياء املدروسة يف اكيت الشرات .
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 كالت اللحوم:آتراكيز العناصر يف . 4.1.3
 0.73)و (م/كجدمجم 1.96فعد، )األ مدايف العيندة املدروسدة والرصداص الكدادميوم  يعن در كاهت النتيجة املتي   عليهدا ل كيد  

، جربددوع( رأض )فددر لشددرات والقددواالددس تعتربددد يف تىددذيتها علدد، االييددة عددال يف االفدداعي ا تركي هدد كددان، و علدد، التددوايل (م/كجددمجم
وت د  مدا املسدتهلكات الثاهويدة )الثالثدة( االفداعي تعتدرب و  ،جسدامها،كم يف ا  اكيد  ،علد، دمدا يد  الكدون فيهدا ت حيعونريىا كالطيور 

 وجدد انا عليها ،و ما ايل ةدر ا للربيداه حيدع ذحياء الس تتىاألما م ادر الىذاء الس تتناوهلا  اليها املعادن الثقيلة ما ايل
هدا يكددون كم فيا   يعد  ان الدددمددا ميكددرو جم/لد ( 0.5 ) وعن ددر الرصداص ميكددرو جم/لد ( 0.01)يف املداء تركيد  عن در الكددادميوم 

عن ددر لجمم/كجدم و  80اىل   30مدا  عن در الرصداصلمعددل السددربية  ويد اوح ،حيدداء السدابقة املدروسدة،كثدر اطدورة مقارهدة مد  األ
 .جمم/كجم 25اىل  3ما الكادميوم 

 السالسل الغذائية. 2.3

 :السلسلة الغذائية للهدهد. 1.2.3
والديدان وصىار ال واحف ويعي  يف ،فريقيا و،ورو  ووسيا ومدنشقر فهو ي د  الىا ت واألماكا أيك  اهلدىد الشرات ويرقاهتا 

امل توحة وقد يعي  يف الدانق، تقوم  لبيع عا الثىور يف جذوع األةدجار ،و املنيددرات ،و الثىدور يف اوددران يف املددن بتهيئتدو 
ساسدي علد، ،رية والبدذور والتدوت ويعتربدد بشدك   والدد ادع والثعداب  ال دىلي بأ عشا لو، اهلدىد األفريقي يتناول ،يدداً السديايل

يتىذا ىذا النوع ما اونافظ عل، الروث ،و ، وتشك  اونافظ اىم م در لىذانو، و التنقيد جنقاره يف األرض للبيع عا نذاءه
ي هوع ،فإهنا ليست يف حاجة  ىل تناول  ، و لتايلعل، حد سواء الرباز الس تقوم إبفرازه اليوا ت العشبية واليوا ت ،كلة الليوم

يتربيد   لقددرة  ،جدد يف الىدا ت واملراعدي واألراادي ال راعيدةاجدد يف البيئدة ال ديراوية وميكدا ،ن تتو ا،ار ما الطعدام ،و الشدراب وتتو 
عل، صدن  كدرات مسدتديرة مدا الدروث وىدي تقدوم  سدتتدامها ألكثدر مدا ندرض ومنهدا الىدذاء ،و تقدوم بواد  البدي  بدداالها كدي 

 يستعد لعربلية ال قظ.

 السلسلة الغذائية للسحلية: . 2.2.3
واليوا ت ال ىرية ،ونالبية  نذاء السيايل وسلوكو وم در الىذاء املتاحة :تتىذا مئات ما ،هواع السيايل علي الشرات

ليظ لذا السيايل املقدرة عل، التيكم يف درجة حرارة جسربها ،وعليو تعي   السيايل ال تق ر نداءىا علي هوع دون ،ار،
يف  نالبيتها يف ،ماكا ال تتجربد  طيقاً ، بينربا تدا  الس تعي  منها يف املناطق ذات الشتاء البارد يف السبات ،تعترب ،كثر وجوداً 

ال ياري واملناطق اوافة وعند ارت اع درجة الرارة يف بيئتها ال يراوية لدرجة ال تتيربلها السيايل ،تلجأ عادة  ىل ال   ،و 
 تىوص يف الرمال لت ادي ،ةعة الشربظ اشرقة .
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 :السلسلة الغذائية للضفدع. 3.2.3
الد دع يتىذا عل، النرب  ما ،جناس حمددة وكذلل العديد ما الشرات واليفقارايت ال ىرية األارا، حتديدا النرب  األبي  

فهذا  ،تعي  يف الربية يف جمربوعات اجترباعيةواونافظ، ،هو صياد ماىر، حيع يستتدم لساهو ل يد الشرات وىي حيوا ت 
 ،ي فرد ما ه ظ هوعو النوع  دراً ما يبدي هشاط عدواين جتاه

 :والفأر السلسلة الغذائية للقنفذ. 4.2.3

عل، الب اقات واليزيا ونريىا ما اليفقارايت صىريه ،يدا قتات وييتىذا القن ذ عل، الشرات كالديدان وال راصري واونافظ 
مثار النبااتت مث  التوت العليق وال يهربها  ن كان ما تتناولو ساما فهي تستطي  تناول كربيات كبرية عل، ،يدا كربا يتىذا الجم و 

ما السم  ذ تتىذا عل، العقارب والسيايل وح  الد ادع ونريىا ما ال واحف والربمانيات وتتىذا ،يدا عل، ال ئران صىرية 
 الجم وعل، القواق  والراوايت. 

تنشط ليًي ويف ال باح الباكر وهلا حاسة ةم متطورة  ، حيعت هباتية لكنها تلتهم ك  ةي تقريباً حيوا فهي ال ئران اما 
تساعدىا يف البيع عا الىذاء، تعي  يف جمربوعات عندما تبد، يف التىذية عل، مادة نذانية، تتىذا عربوماً عل، النبات والبوب 

 ظ اهنا تقدم ما ذيلها يف حال عدم توفر الىذاءولوح ،والثربار بشك  ااص، وقد أتك  جثع ال ئران األارا

 السلسلة الغذائية لألفعى: . 5.2.3

تتىذا االفع، عل، م ادر متنوعة ما ال رانظ ف ىارىا تتىذا عل، الشرات ،ما الكبرية فتأك  ال رانظ املتوفرة يف بيئتها مث  
ا أيك  بي  الطيور تتكاثر يف ف   الربي  وال يف، ال ئران واألراهد وصىار الطيور يقوم  بتيع فريستو  لكام  وبعده

وتستطي  قداء ف ة دون تناول وجبة واحدة وتبق، درجة حرارة ،جسامها اثبتة  ىل حد ما ،تنشط يف ف ة ال باح البكرة وللي ، يف 
ات والبوب والثربار بشك  ارت اع درجة الرارة تلجأ  ىل ال   حتت ال تور ،و جذوع األةجار ، بينربا اوربوع يتىذا عل، النب

،ساسي تنشط حركتو ،ثناء اللي  ويستطي  يف بيتو ايل ساعات النهار ،علربًا اهو يب  ،ربعة جيور من  لة منها مؤقتة ودانربة 
حيع يتىذا عل،  و،يدا يتىذا الربام الربي مرت  يوم  مرة ال بأ ومرة املساء، للهروب ما اليوا ت امل  سة ،ثناء اللي ،

لبوب كالشعري والذرة وال ول السوداين ي يد استهيك الربام للىذاء يف ف   الشتاء مقارهة  ل يف ،وىو يتنق  ما مكان  ىل ا
 ،ار للي ول عل، الىذاء . 
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