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        -:  مقدمة في علم البيئة النباتيةالمحاضرة األولى /  

 

                                                                      Ecology : علم البيئة

مرتبط بغيره من العلوم األخرى وال يمكن وضعععد فد ل بععع  بين  وبين العلوم  م البيئة علمعليعد  

ذى يبحث ويدرس تأثير العوام  البيئية الكثيرة والمعقدة على النب ت ت الحية األخرى لهو العلم ال

 ويعتبر ع م  الرطوبة من أهم هذه العوام  سواء ك نت رطوبة أرضية أو جوية.

ب لرغم من أن التخصععا الدقيأ أمر ضععرورى للع ملين لى لروع العلوم نال أن م  يتق ب  

  مم  يشعععك   لس ناعععي  ل من المعرلة ل  مصم  خ بعععة عند نه ي ت بعض العلوم مد بداي ت غيره

وهو أمر ياتحأ اإلهتم م لى وقتن  المع بر. وعند دراستن  لم  يعرف ب لبيئة الحيوية سواء أشير 

 Ecological cropأو جغرالي  المح بعععععي   Crop adaptationنلي  بم  يعرف بأقلمة المح بعععععي  

geography    أو بيئة المح بعععيCrop ecology  لإن الفربعععة تكون مت فة على أكبر اإلفتم الت

لظهور تداخصت بين العلوم المختلفة. ويع لج المشعععععتغ  ببيئة المح بعععععي  ال ريقة التى يتص م به  

النب ت مد ظروف البيئة تحت العديد من العوام  المحي ة منفردة وم تمعة. وتتب ين األبععععععن ف 

ية لى قدرته  على  لس كم ب ت ية واألنواع الن ب ت تأثير اإلنتخ ب ال بيعى على م موعة ن   يختلف 

معينة تعيش لى م تمد وافد من الظروف البيئية ومن ن فية أخرى يح ول منتج المحصععععععول أن 

يحول من الظروف البيئية م  نسععت  ع من  لس سععبي  بم  يتص م مد نمو المحصععول. وترتبط أقلمة 

 وعلم لاععيولوجي  النب ت   Heredityهم  علم الوراثة المح بععي  نرتب ط ل وثيق ل بفرعين من العلوم 

Plant physiology  لذلس لإن المعلوم ت األسعععع سععععية عن الت ور البيولوجى والوراثى تعتبر ف ر

الزاوية لى لهم سععععععلوا المح بععععععي  ومدى تأقلمه  مد البيئة كم  يعم  اإلنتخ ب ال بيعى عمصل 

ب إلض لة لذلس توجد عصقة وثيقة بين سلوا النب ت أس سي ل لى تحديد بف ت ومميزات المح بي  

ية  م  البيئ ه  للعوا ئة منفردة   )نسععععععت  بت م  البي ه . وتؤثر عوا لدا رة ب ي ت الحيوية ا وبين العمل

ك لحرارة والرطوبة واإلضعع ءة وغيره  وكذلس الفع  المتداخ  لهذه العوام  مد الصععف ت الوراثية 

يدل على مدى نفتي ج ك  ك  ن فى إلفتي ج ت لايولوجية  للمحصول لى تحديد سلوا النب ت بم 

معينة. وال يعتبر التركيز ال غرالى للمح بي  لى الع لم من أهم م  الت علم بيئة المح بي  لقط 

ب  يتعداه نلى العلوم األخرى مث  أمراض النب ت والباععععع تين واإلقتصععععع د الزراعى ووق ية النب ت 

ر العوام  البيئية وسعععععلوا الك  ن الحى تتب ين تبع ل لك  لرع من هذه وغيره  نال أن األمثلة لى تأثي

 الفروع.

 

  :الرطوبة وعالقتها بإنتاج المحاصيل 

 

ال تحت ج اإلش رة نلى أهمية الم ء كع م  أس سى لى الحي ة مصداق ل لآلية القرآنية "وخلقن  

تشععع بهة لإن دي دة الرطوبة من الم ء ك  شعععى فى". كم  أن  لى المن طأ  ات درج ت الحرارة الم

تكون  ات تأثير أعظم من غيره  من العوام  البيئية فيث تحدد نوع الكا ء النب تى الا  د وتؤدى 

نلى نثراء تلس المن طأ ب لم موع ت النب تية بم  يخلأ ظروف من سبة لإلختي ر لى مدى واسد بين 

 فية أخرى لإن نقا ع م  المح بععععععي  التى يمكن ننت جه  تحت ظروف تلس المن طأ. ومن ن

الرطوبة لى من قة م  يحدد القدرة اإلنت جية للمح بي  الن مية به  ب إلض لة نلى خفض كف ءة تلس 

 المح بي  لى نظه ر بف ته  المرغوبة األخرى. 

ويمكن التأكد من أهمية الرطوبة ب إلشععع رة نلى الوظ  ف األسععع سعععية للم ء والتى لخصعععه  

Kramer  ي لى اآلت: 
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 من األنا ة الخضراء. %90-85يدخ  لى تركيب البروتوبصدم ن  يكون من  -1

يعتبر الم ء ع م  ماععععععع عد وضععععععرورى إلتم م معظم العملي ت الحيوية ك لتمثي  الضععععععو ى  -2

 وعملي ت اإلنحصل الم  ى.

خ  يذيب الم ء األمصح والغ دات وغير  لس من مكون ت الخصي  وهو وسععيلة نق  هذه المواد دا -3

النب ت وخصل ال در الخلوية وأنا ة الخشب مكون ل مذيب ل ماتديم ل لهذه المواد يعرف ب لعصير 

 الخلوى.

الم ء عنصععععععر ه م للمح لظة على ننتف ي الخصي  والمح لظة على شععععععك  الورقة وننتظ م عم   -4

 الثغور والتغيرات لى تركيب النب ت .

رة الم ء لى بيئة المح بععي  يلزم أن نشععير نلى ولزي دة توضععي  وتفهم األهمية الب لغة لدو

تأقلم  عصقة الرطوبة بنمو النب ت فيث يتضععععععمن هذا الع م  الرطوبة ال وية ومي ه األم  ر وال

 لظروف نقا ودي دة الرطوبة والنت  واإلستهصا الم  ى.

 يالتوتر الرطوب Moisture tension :  بة هو عبع رة عن القوى التى تؤدى نلى ماعععععععس فبي

لتربة ل زيئ ت الم ء وكلم  دادت القوة المماعععععوا به  الم ء لاععععع   فبيبة ال ين داد التوتر ا

 الرطوبى. 

 ياإلحهاد الرطوب Water stress:  ب ت نتي ة نقا الرطوبة هو اإلجه د الذى يحدث لى الن

مم  ي عل  يبذل جهد من ال  قة )عن طريأ التنفس  لى سعععععبي  الحصعععععول على الرطوبة من 

 التربة .

  الرطوبة الجويةAtmospheric Moisture :       يعبر عنه  نم  ب لرطوبة الكليةAbsolute 

humidity   وهى عبعع رة عن كميععة بخعع ر المعع ء الموجود لى وفععدة ف ميععة من الهواء. أو

وهى عب رة عن كمية الم ء الموجود لى ال و كناععععبة  humidity Relativeب لرطوبة الناععععبية 

ية ا ه  لى درجة فرارة مئوية من الكم لقصععععععوى التى يمكن لنفس الح م من الهواء أن يحمل

وضععغط معينين. وعند نق ة التشععبد لإن عدد جزيئ ت بخ ر الم ء الصعع عد من سعع   م  ى هو 

 نفس عدد ال زيئ ت الع  دة نلى نفس الا  .

 

 : تأثير درجة الحرارة على كمية الرطوبة الجوية
 

م ء على درجة فرارة ال و والم ء والضععععععغط البخ رى يعتمد التركيز الحقيقى لبخ ر ال

مم  4.58لعندم  تصعع  درجة فرارة الم ء درجة الصععفر المئوى لإن الضععغط البخ رى له  يع دل  

 مم د بأ )ضغط جوى وافد .  760درجة مئوية نلى 100د بأ بينم  يص  هذا الضغط عند 

خرى لعلى سعععبي  المث ل لإن كمية ويمكن التعبير عن هذا التأثير لدرجة الحرارة ب ريقة أ

رط  من  50الم ء الموجودة لوق قدم مكعب وافد من األرض عند خط اإلسععععععتواء يحتوى على 

شععععععم الل وتنخفض هذه الكمية  5 50رط  لقط عند خط عرض  18بخ ر الم ء بينم  تحتوى على 

 رط . 5-4شم الل نلى  5 70عند خط عرض 

 

اععععععبية ال وية ك لي ل للتعبير عن ع م  الرطوبة لى وال يكون نسععععععتخدام لفو الرطوبة الن

 Vaporنلى نستخدام لفو الضغط البخ رى  1970ع م  Costingالدراس ت البيئية مم  دعى الع لم 

pressure  للتعبير عن قيمععة الرطوبععة الموجودة لى ال و فيععث يعبر عنهعع  الفرق بين الضععععععغط

شععبد الهواء عند نفس درجة الحرارة بنقا الضععغط الحقيقى لبخ ر الم ء وبين بخ ر الم ء الصدم لت

 20. ويبلغ الضععغط البخ رى عند تشععبد الهواء على  vapor  pressure deficit (.V.P.D)البخ رى 

ةعلى نفس الدرجة يبلغ نحو  %60مم د بأ أم  عند رطوبة ناععععععبية جوية  17.54درجة مئوية 

درجة  30مم د بأ ويص  هذا الفرق عند  7مم د بأ أى أن الفرق بين ه تين الح لتين نحو  10.5

مم د بأ و لس م  يوضععع   التأثير الواضععع  لى درج ت الحرارة على عمليتى النت   12مئوية نلى 

 والبخر.
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 Dewالندى :                                                                                     
ق ت الاعععععع حية من ا لهواء ال وى ليصل مد عدم وجود ري ح نلى تكون تؤدى برودة ال ب

ق رات من الندى أو فدوث بععععععقيد ن ا ننخفضععععععت درجة الحرارة عن الصععععععفر المئوى. ونتي ة 

لاععرعة اإلشععع ع من سعع   األرض لإن طبقة الهواء المصماععة له  قد تنخفض درجة فرارته  نلى 

لبخ ر الم ء ون ا ك نت   condensation  وعند ذ يحدث تكثف Dew pointنق ة التشبد )نق ة الندى 

ندى لوق  ئة ندى ون ا ننخفضعععععععت عن  32نق ة ال درجة  32درجة يكون الم ء المتكثف على هي

 مئوية ليكون الم ء المت مد على هيئة بقيد.

 

تتعرض أهمية الندى للنب ت نلى عديد من األراء المتع رضعععة ولقد أوضعععحت نت  ج العديد 

متا معع ء النععدى مبعع شععععععرة عن طريأ األوراق كمعع  عزى كثير من من الت عع رب أن النبعع تعع ت ت

الب فثين اسعععتمرار في ة ونمو كثير من النب ت ت الصعععحراوية لى ظروف أرضعععية أدنى من الذبول 

رطوبة لى األراضععععععى الرملية  نلى  %5-4رطوبة لى األراضععععععى ال ينية    %12-10الدا م )

فيث ينتق  الم ء من  Negative transpirationاعععع لبنسععععتف دة هذه النب ت ت من م ء الندى ب لنت  ال

أقصى كمية لم ء الندى المتكثفة بم  ال يزيد  Angus 1959على س   النب ت نلى داخل . ولقد قدر 

قدر كمي ت الندى  Shell 1959من كمية الم ء التى يحت جه  النب ت أثن ء النه ر نال أن  %10عن 

 .مم 150-100التى تاقط سنوي ل بكمي ت 

 

 Fogs                                                                                   : الضباب
ال زيئ ت األيكروسععععععكوبية الدقيقة من بخ ر الم ء له  القدرة على التكثف مكونة ق رات 

حتوى الرطوبى م  ية دقيقة مشععع بهة ل زيئ ت المل  أو الدخ ن وعندم  تبرد الكتلة الهوا ية  ات الم

ب ب. ولى المن طأ القريبة من خط  الع لى والقريبة من سعععععع   األرض تكون م  يعرف ب لضعععععع

 اإلستواء تكون الفربة مهيئة على الاواف  ويتكون الضب ب بكثرة.

 

 Precipitation cycleدورة مياه المطر :                                                
 رئيسية: تنقسم إلى أربع خطوات

 : Evaporationالتبخير   (1

 تعتبر المي ه المتبخرة من المحي  ت المصدر األس سى للبخ ر ال وى.

 :Transpirationالنقل   (2

تنتق  الكتلة الهوا ية الرطبة من المن طأ اإلسععععععتوا ية التى تبرد أثن ء ننتق له  ت  ه الق ب 

خر ينتق  كثير من بخ ر الم ء بواسعععععع ة ف ملة معه  كمي ت كبيرة من بخ ر الم ء. ولى االت  ه األ

الكت  الهوا ية الغ دية التى تمر لوق األراضعععععى الزراعية فيث تمتا الرطوبة المتبخرة من هذه 

 األراضى مكونة كتصل هوا ية نستوا ية لوق المحي  ت.

 :Condensationالتكثيف   (3

واء أو عندم  تكون يتحول بخ ر الم ء نلى الح لة الاعععععع  لة عند ننخف ض درجة فرارة اله

أق  من نق ة الندى وتاععععععه  النوي ت الهي روسععععععكوبية كثيرال لى نتم م هذه العملية ويرتفد الهواء 

الاععععع خن وياعععععتمر لى اإلرتف ع ألعلى نلى طبقة  ات فرارة منخفضعععععة مم  ياععععع عد على تكثيف 

 األبخرة الم  ية فتى يحدث الم ر.

 :Precipitationسقوط المطر   (4

الم  ية المتكثفة لى الهواء لى بعععورة سعععحب عندا تتن قا درجة فرارته   ت فو األبخرة 

 عن نق ة الندى يتزايد ف مه  وودنه  لتاقط لى بورة م ء أو بورة ثلج.
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 كمية وتوزيع األمطار:
بوبععععععة لى  0.002تختلف كمية الم ر من من قة ألخرى من من طأ الع لم من فوالى 

لمن طأ الموسمية لى الهند. وتمث  المن طأ الق فلة وشب  بوبة لى ا 9.5بحراء شيلى نلى نحو 

بوبة  20من ما فة الع لم ولى هذه المن طأ يص  سقوط الم ر نلى نحو  %55الق فلة فوالى 

 40-20من الما فة الكلية فيث ياقط الم ر بمعدل  %20سنوي ل. أم  المن طأ الشبة رطبة تمث  

من ماعع فة الع لم فيث ياععقط الم ر  %11بة فوالى بوبععة سععنوي ل. لى فين تمث  المن طأ الرط

بوبعععة سعععنوي ل. بينم  المن طأ الم يرة والتى يزيد ليه  سعععقوط الم ر عن  60-40به  بمعدل من 

 من ما فة الع لم. %14بوبة تمث   60

 

 Effectiveness of precipitationفعالية األمطار :                          
من قة م  هى المعدل الحقيقى لإلسعععتف دة من هذا الم ر ب  ي ب  لياعععت كمية األم  ر لى

معرلة توديد المح بععععي  وكذلس مدى لع لية هذه األم  ر ونسععععتخدامه  لى م  ل الزراعة أو لى 

م ء  ب ت ال لس بلفو هو نقتصععععععع د . فيث يمكن Water economyالم  الت األخرى ويعبر عن  

ف دة والتحكم لى كمية الم ر الاعع قط فتى تتصءم مد مم رسععة بعض الوسعع    التى تؤدى نلى اإلسععت

طريقععة الزراعععة وغيرهعع  من الظروف المختلفععة. فيععث تتميز بعض المنعع طأ بععإرتفعع ع كميععة 

ونسعععععتمرار نزول األم  ر لى فين توجد من طأ أخرى تع نى من نقا الم ء وتتميز من قة ث لثة 

بحر األبيض المتوسععععععط ولى هذه به ول األم  ر لى موسععععععم دون األخر مث  من قة  فوض ال

 المن طأ يمكن لإلنا ن أن يا هم لى تحاين نقتص دي ت الم ء إلنت ج مح بي  وليرة.

ولقد ف ول العديد من علم ء البيئة وضعععد قي سععع ت للتعرف على مدى لع لية األم  ر ولقد 

  مع دلة لقي س نابة األم  ر نلى نابة البخر كم  يلى: 1905ع م  Thranswalنقترح 
R = P / E x 10 

 فيث أن:

R لع لية الم ر =  P  كمية الم ر =   E = معدل البخر 

لى دراسة الظروف ال وية وعصقته  بتوديد الغ  ء الخضرى  P/Eولقد نستخدمت نابة 

ويمكن الحصول على قراءة البخر بقي س الفقد لى الم ء من خزان ت قي سية سواء التى توجد لوق 

. ومن المعروف ف لي ل أن دقة Sinkedوجد تحت سععع   األرض وتاعععمى سععع   األرض أو التى ت

نرتف ع الح لة الغير مغ  ة  –قي سعععع ت التبخير تتوقف ع  كثير من اإلعتب رات مث : ف م الخزان 

 لون الخزان وغير  لس من العوام . –

 ولقد وجد أن معدل التبخير ل  تأثير مب شععععر على تأقلم المح بععععي  وننت جيته  لى ظروف

ي  من الم ء  Thranswalمعينة وك ن  ن س الذين ف ولوا الربط بين ف جة المح بعععععع من أوا   ال

. وك نت من نتي ة نستمراره لى دراست   P/Eوننت جيته  ولقد تعرف على نق ط الضعف لى فا ب 

أن تعرف على طريقة بععحيحة لتوضععي  لع لية الم ر ماععتغصل المفهوم الخ ت ب إلفتي ج الم  ى 

Water requirement  وهو كمية الم ء الماتخدمة لى ننت ج وفدة وافدة من الم دة ال  لة أو كمية(

المععع ء المفقودة من دورة الم ر تحعععت الظروف البيئيعععة لى من قعععة معينعععة  أو البخر والنت  

Evapotranspiration  وهو م موع كمي ت الم ء المفقودة ب لنت  والبخر من سعععععع   مغظى تم م ل(

ى ولى وجود كمية دا دة من الرطوبة . ولقد فاعععععبت ط قة نمك نية البخر والنت  بكاععععع ء خضعععععر

بمع دالت ت ريبية متضعععععمنة المتوسعععععط الشعععععهرى لدرج ت الحرارة وطول النه ر يبدو أن ع م  

الري ح والرطوبة واإلشععععععع ع الشععععععماععععععى تختلف جميعه  نتي ة هذا الع م . وتق رن كمية الم ء 

فتي ج الم  ى له  لى نفس الفترة و لس للحصول على جهد البخر والنت   الوابلة نلى من قة م  ب إل

Potential evapotranspiration (PET) . 
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ع م الم ضععععية أن قيمة النت  والبخر تتوقف  15ولقد دلت الدراسعععع ت المكثفة  التى أجريت لى 

 على العوام  اآلتية:

 

هى ط قة أشعععععة  الشععععمس بصععععفة  اإلمداد الخ رجى من ال  قة لألسعععع   المعرضععععة للبخر و -1

 ر ياية.

 قدرة الهواء على تحريس بخ ر الم ء . -2

لاعع    طبيعة الكاعع ء الخضععرى خ بععة قدرت  على عكس األشعععة الاعع ق ة ودرجة شععغل   -3

 .يالتربة وتعمأ م موع  ال ذر

 .يى لى من قة ننتش ر الم موع ال ذرطبيعة األرض خ بة محتواه  الم   -4

 

أن لع م  اإلشععععع ع الشععععماععععى أهمية عظمى لى  1955ع م  Thorth Motherوقد الفو 

ث لث والرابد لأق  أهمية من  ث نى أم  الع م  ال ق ل ب لع م  ال تأثيره على بقية العوام  ويرتبط وثي

الع ملين األولين وعلى أى األفوال لإن الرطوبة األرضية تعتبر ع مصل ه م ل ن ا ك نت عند محتوى 

  ولى األراضععى ال  لة لأن ال زء الصعع لى من اإلشععع ع وهو %35-30أق  من الاعععة الحقلية )

 ال  قة التى تاتخدم لى التبخير تنقا نقص  ف دا وينعكس ال زء األعظم منه .

 

مع دلة لقي س البخر والنت  يمكن اإلعتم د  1948ع م  Penmanومن ن فية أخرى أقترح 

د لى فاععع ب ت  لإلفتي ج الم  ى على أسععع س وليه  نعتم Thranswalعليه  عن مثيلته  التى تقدم به  

كمية ال  قة الا ق ة على س   الم ء وتأثير هذه ال  قة على تاخين الهواء ال وى والتبخير لذلس 

لأن هذه المع دلة تتضععمن اإلشععع ع الشععماععى ودرجة الحرارة والضععغط البخ رى وسععرعة الري ح 

ثير من العوام  الم لوبة غير متولرة بعععععوبة ت بيقه  وأن ك Penmanعلى أن يأخذ على مع دلة 

 نال لى مح  ت األرب د ال وية الر ياية.

 

  Moisture Indexأدلة الرطوبة :                                                          
ترجد أهميععة أدلععة الرطوبععة والمتحصعععععععع  عليعع  بمقعع رنععة اإلفتيعع ج المعع  ى لمكعع ن معين 

لن قصععة بة لى تحديد أقاعع م المن ي. لعندم  يكون ال و معتدل تتاعع وى كمية ب لرطوبة الف  ضععة أو ا

الم ر مد اإلسععععععتهصا الم  ى طوال الوقت تكون المي ه مت فة عند الح جة نليه  وعند ذ ال يحدث 

ل  ض أو نقا أم  عندم  يصععععععب  ال و أكثر جف ل ل ويكون رطب ل يحدث العكس. وعندم  يتواجد 

أم  عندم  يحدث نقا  index of humidity (i-h)فاععععععع ب دلي  الرطوبة ل  ض من الم ء يمكن 

. ومن ن فية أخرى لى كثير من األم كن  index of aridity (i-a)ماتمر يمكن فا ب دلي  ال ف ف

يحدث نقا لى الم ء لى أوق ت كثيرة خصل الع م األمر الذى يمكن مع  فا ب كص الدليلين و لس 

 تبع ل للمع دلة:
60D    100S   

Im =                                   
n 

 = الم ء الن قا. D= الم ء الف  ض   و  S= اإلفتي ج الم  ى   و  nفيث أن: 

ويكون التعبير عن الفترات ال  لة بكمية أق  منه  لى الفترات الغير ج لة نظرال للرطوبة 

 أم  لى الظروف ال  لة تكون س لبة.األرضية المخزونة ولى الظروف الرطبة تكون القيم موجبة 

 ** ويمكن فا ب دلي  الرطوبة ودلي  ال ف ف منفردين كم  يلى:

         :دليل الرطوبة/ n 100i.h = S    

          :دليل الجفاف/ n 60i.a = D  
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وقد وجد أن هذين الع ملين يوضععععح ن المصم  المن خية وب لت لى نوع الكاعععع ء الخضععععرى 

 م . الا  د لى من قة

 

 Transpiration Water useعالقة النتح باإلستخدام المائي :                     
ال تن لس أى م دة من المواد التى يحت جه  النب ت أثن ء نموه ع م  الم ء من فيث الكمية 

ب لكمية  ب ت  ية عن طريأ ال ذر وال يحتفو الن م   ت  ال ج  ي  ب ت معظم نفت ية  ويمتا الن واألهم

ية الممتصععععععع ية األعضععععععع ء الهوا  ه  ولكن يتبخر معظمه  لى الهواء ال وى من األوراق وبق ة كل

األخرى ليم  يعرف بعملية النت  ويحدث لقد الم ء ب لنت  نتي ة  تصمس األسعععععع   المبتلة لخصي  

م ء  ب لهواء ال وى ال  ف  ويح  ال ئة  ية به  ممتل ل ت البين ميزولي  الورقة والتى تكون الماععععععع 

الم ء الموجود لى خصي  ميزولي  الورقة مح  الم ء المفقود من الثغور والذى يفقد بدوره الممتا 

 نلى الهواء ال وى ال  ف لى بورة بخ ر م ء.

وعموم  تتضععمن العصق ت الم  ية للنب ت نمتصعع بعع  للم ء وارتف ع العصعع رة ثم لقده عن 

وتتحكم العوام  البيئية ك لضععععععوء طريأ النت  ويرجد لعملية النت  لقد الم ء على بععععععورة بخ ر 

 والمحتوى الم  ى لألوراق والحرارة لى غلأ ولت  الثغور وب لت لى لى عملية النت . 

الموجود لى الغرف الهوا ية لخصي   2COوعموم ل تفت  الثغور لى الضععععععوء مم  ياعععععع عد 

ثي  الكربونى مثصل إلستهصك  لى التم 2C Oميزولي  الورقة عملية التمثي  الكربونى لعندم  ينقا 

 Difusion pressure deficitتنفت  الخصي  الح رسعععععة نتي ة لزي دة النقا لى ضعععععغط اإلنتشععععع ر 

D.P.D   وأمتصععععععع ت الم ء األمر الذى يؤدى نلى لت  التغور وب لت لى دي دة معدل لقد الم ء عن

ودرجة الحرارة طريأ عملية النت    وعلى  لس يتحدد معدل النت  ب لنقا لى الضعععععغط البخ رى 

وسعععرعة الري ح واإلمداد الك لى لألوراق ب لم ء كم  أن هن ا عوام  خ بعععة ب لنب ت والتى تؤدى 

 نلى التأثير لى معدل النت  ومنه  :

ونلتف ف وت عد الورقة   ماعععع فة الورقة   ناععععبة  orientationتركيب األوراق وتوجيهه  

سععععععمودى للعصععععععير الخلوى ووجود الم موع ال ذرى نلى الم موع الخضععععععرى والضععععععغط األ

 الف ري ت واألتربة على س   األوراق.

ويعبر عن الناعععبة بين كمية الم ء التى تاعععتهلكه  النب ت ت نلى كمية الم دة ال  لة المتكونة 

بنابة النت  وهذه النابة تتب ين كثيرال بين المح بي  تبع ل للعوام  البيئية خ بة اإلشع ع الشماى 

ي – نوع النب ت وكذلس معدالت  –األمراض  D.P.D –خصععععععوبة األرض  –ة الرطوبة األرضعععععع

 الم ر.

 

 فوائد النتح : 
 خفض درجة فرارة الورقة. 

 مند فدوث اإلنتف ي الزا د للخصي . -1

                                                    يؤدى النت  نلى ننتق ل الم ء األرضععععععى للنب ت وب لت لى نلى نمتصععععععع ت العن بععععععر الغذا ية.                                 -2

  :أضرار النت 

 سرعة لقد الم ء.-1

 فدوث نقا مؤقت لى توتر الخصي . -2

 فدوث الذبول لى لترات النه ر. -3

 قد يحدث توقف للنمو. -4

نال أن هذه الظواهر ال تكون  ات تأثير ب لغ ن ا م  نسععععععتع دة الخصي  لتوتره  بإنخف ض 

 جة الحرارة ليص.در
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  إستجابة النباتات للرطوبةالمحاضرة الثانية / 

 عالقة الماء بالخلية النباتية : 
ية من البروتوبصدم مح طة ب در خلوية تحد من التغير لى شععععععك   ب ت تتكون الخصي  الن

لنواه وف م الخلية ويتضمن البروتوبصست طبقة رقيقة من الايتوبصدم تنغمس ليه  البصستيدات وا

مد وجود ل وه عصعععع رية مملو ة ب لعصععععير الخلوى وتنفذ هذه ال در األمصح الذا بة والم ء بينم  

تنفذ األغشععععععية الاععععععيتوبصدمية الم ء نال أن  لس يتم بمعدل أق  مم  لى نف  ية ال در الخلوية ومن 

للاكري ت وكذلس لمعظم ن فية أخرى لإن األغشية الايتوبصدمي  األق  نف  ال للم ء تكون أكثر نف  ال 

األيون ت وعلى  لس لإن المواد الذا بة المتراكمة لى الف وات الهوا ية تظ  به  األمر الذى يؤدى 

ض.ج لمعظم النب ت ت متوسعع ة  20-10نلى رلد الضععغط األسععمودى للعصععير الخلوى نلى نحو 

 ج. -ض 150ج والملحية نلى –ض  60ال ف ف. بينم  يرتفد لى النب ت ت ال  لة نلى 

ويتحرا الم ء لى اإلت  ه التن قصععععععى التدري ى داخ  النب ت لل  قة الحرة ويمكن قي س  

الفرق بين الم ء النقى ومحلول الم ء لى التربة أو النب ت ويعرف هذا الفرق بنقا ضغط اإلنتش ر 

Difusion Pressure Deficit     ويتم ث  هذا التعبير مد تعبير قوة اإلمتصععععععع تSuction force 

والذى درج نسععععععتخدام  من لترة. ونقا ضععععععغط اإلنتشعععععع ر هو مقي س للتعرف على مي  الم ء 

 . لإلنتش ر داخ  الخلية النب تية. وتوجد عصقة بين نقا ضغط اإلنتش ر والضغط األسمودي

  ضغط ال دار الخلوى  –نقا ضغط اإلنتش ر = الضغط األسمودى للعصير الخلوى 
DPD = OP -WP 

منخفض ويتحرا الم ء  DPDمن ال ذر لألوراق أو من خلية ألخرى  ات  وينتق  الم ء

ويزيد ف م الخلية بإنتشععععع ر الم ء نليه  بم  يزيد لى ضعععععغط ال دار اإلنتف ي  DPDلى الخصي   ات 

ويتوقف لى هذه  DPD=OPوعندم  يتاععع وى ضعععغط اإلنتف ي مد الضعععغط األسعععمودى للخلية لإن 

قد يتزايد فتى  DPDأن  1957ع م   SLYTER. وقد وجد سععععععليتر الح لة دخول الم ء نلى الخلية 

ا لب لل در  يص  نلى أكثر من الضغط األسمودى للعصير الخلوى مؤدي ل بم  يعرف ب لضغط ال

 .Tensionالخلوية أو التوتر 

 

 الرطوبة األرضية وعالقتها باإلتزان المائى داخل النبات : 

ينية الكبيرة بين فبيب ت التربة ب لرشععع  بعد بضععععة تفقد المي ه الموجودة لى الماععع ل ت الب 

أي م من األم  ر أو الرى وتعرف التربة عند ذ بأنه  عند الاعععععععة الحقلية أى قدرة األرض على 

% من نابة التشبد وبتوالى  50-40اإلفتف ظ ب لرطوبة ضد نت  ه ال   بية األرضية وتبلغ قيمته  

ذه الح لة يحدث له   بول وتشععير الناععبة المئوية للرطوبة نمتصعع ت النب ت ت للم ء من التربة لى ه

لى أرض م  نلى محتواه  من الرطوبة بين الاععععععة الحقلية والذبول الدا م. والم ء المياعععععر يختلف 

 بإختصف قوام األرض كم  هو لى الاعة الحقلية والذبول الدا م.

صل ل كبيرال من مك ن نلى ويختلف محتوى التربة من الرطوبة عند نق ة الذبول الدا م نخت

قد نقترح هندركاععععععون  ية األخرى. ول آخر لى نفس األرض بصععععععرف النظر عن الظروف البيئ

Hendrekson وليهميرVeihymyer  طريقتين للتعرف على الناععععععبة المئوية للذبول الدا م : األولى

وبة األرضعععية موااله أخذ عين ت من التربة لتقدير المحتوى الرطوبى به  فيث تعرف ناعععبة الرط

وفديث   W.Pالتى يتوقف عنده  نمتصععععععع ت النب ت ت للرطوبة من أى طبقة ليه  من قة الذبول 

تعرف بمدى الذبول   والث نية يتم ليه  ننم ء ون ب ل أفد النب ت ت الكشعععععع لة لى تربة وتقدير ناععععععبة 

ندم  تكون لى سعععع عة لهذه النب ت ت وع 24الرطوبة به  عندم  يحدث  بول دا م ياععععتمر ألكثر من 

 ف رات مظلمة وتحت رطوبة جوية نابية مرتفعة معبرال عنه  بنابة مئوية من األرض ال  لة.

وقد رأى ت لور وبصى أيضعععععع  أن نسععععععتخدام تعبير مدى الذبول أبععععععدق فيث تحدث هذه 

لذبول  نة. ويعرف هذا المدى بقيمة مع م  ا الظ هرة لى مدى من الرطوبة وليس عند نق ة معي

ياععععععتعيد النب ت بعده  ف لت  ال بيعية فيث يرتبط معظم العملي ت الفاععععععيولوجية الدا رة  والتى ال
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ب لنب ت بمحتوى الخصي  وال ذور الخلوية للم ء. ويتوقف نمتص ت النب ت ت للم ء على معدل النت  

ومدى النت  ومدى كف ءة الم موع ال ذرى ومدى ق بلية الم ء األرضععععععى لإلمتصعععععع ت كم  يتأثر 

 ة التربة ودرجة فرارته  وتركيز األمصح بمحلوله  والتوتر الرطوبى به .بتهوي

وتعرف كمية الم ء الميار أثن ء أقصى جهد للنت  بإسم الضغط الكلى للرطوبة األرضية  

Total soil moisture stress(TSMS)  وهذه القيمة تا وى التأثير المت مد للتوتر الرطوبى ب لتربة

ا وى قيمة والضغط األسمودى للع صير الخلوى والضغط األسمودى للمحلول األرضى وهى ت

DPD ويق  ننتف ي الخصي  ويتن قا معدل النمو بزي دة الضععععععغط الرطوبى ب لتربة وعندم  يزيد .

DPD .للنق ة التى يصب  ليه  معدل النمو بفر ثم يتوقف النمو كلية 

ن قا النمو لى كثير  ت  ج الت ريبية على فدوث ت من األفي ن عند ماععععععتوي ت وتدل الن

منخفضععة ناععبي  من التوتر الرطوبى للتربة يعنى  لس أن سععرعة النمو تتن قا قب  الوبععول نلى 

نق ة الذبول الدا م وهذا م  يتن قا مد وج  النظر الق  لة بأن الرطوبة تكون مياععرة للنب ت وتؤثر 

وقد يرجد تن لا النمو قب   على النمو ولى نفس المعدل م  يبين الاعععععععة الحقلية ونق ة الذبول

الوبععععععول  نلى نق ة الذبول بم  يصععععععع فب  لس من تأثير نقا الرطوبة على سععععععير العملي ت 

أن النمو  يتأثر بدرجة الحرارة أكبر من تأثير النت  و لس  Siliterالفايولوجية. ولقد أوض  سليتر 

ر من األوراق نلى الهواء بنقا ننتف ي الخصي  فيث يتأثر النت  ب لتدرج لى نقا ضععععغط األنتشعععع 

ال وى وكذلس بمعدل الم ء الممتا من التربة بواس ة ال ذور ولقد أوض  أيض ل أن نق ة الذبول 

الدا م تعبر عن الضغط األسمودى للنب ت أكثر منه  تعبيرال عن ف لة الرطوبة األرضية ولى كثير 

ي  الحق  يحدث  ه . ض.ج فيث يحدث      15عند  DPD أو   TSMمن مح بعععععع  بول دا م ل

لذبول  بة المئوية ل وعموم ل ال توجد طريقة ع مة يمكن ت بيقه  لى جميد الظروف لتقدير الناعععععع

 وي ب أن يتم هذا التقدير بإفتراس وتبع ل لك  ف لة على فده.

 : تأثير نقص الماء -

على تؤثر الرطوبة األرضية على نمو النب ت ت نم  عن طريأ التأثير المب شر على النب ت ت أو 

طريأ تأثيره  على بف ت األرض وال و المحيط به  ويرجد تأثيره  المب شر على  جميد 

العملي ت الحيوية التى تتم بداخ  النب ت وكذلس على ننتف ي النب ت ونست  لة الخصي  وب لت لى 

 دي دة الودن الغض وال  ف للنب ت.

الرطوبى فيث يزداد  وتتأثر بعععف ت ال ودة لى العديد من المح بعععي  بتعرضعععه  للنقا

تركيز الاكر لى قصب الاكر وبن ر الاكر أم  الدخ ن ليق  محتواه من الاكر ويزيد محتواه من 

 ن ا تعرض لتوتر رطوبى مرتفد لى مراف  نض ة المختلفة. Necotinالنيتروجين والنيكوتين 

يكون  ويلعب طور نمو النب ت ت دورال لى مدى تأثر المحصععععععول ب لتوتر الرطوبى ل لذرة

فاعععع س للتوتر الرطوبى عند اإلخصعععع ب وبعدة بقلي  لم  يلعب  اإلختصل لى التوادن الم  ى داخ  

أناععع ة النب ت من تأثير على فيوية فبوب اللق ح والمي سعععم فيث يؤدى نقا الرطوبة قب  ظهور 

ن ا ك ن النقا أثن ء ظهور  %50وقد يزيد نلى نحو  %25الحريرة نلى نقا المحصععععععول بنحو 

ه  للرطوبة ال ية لى نسععععععت  بت ب ت ب ين األنواع الن ن ء لترة اإلخصععععععع ب وبعده   وتت حريرة )أى أث

الذرة الرليعة ن د أن األناع ة النب تية  –الفول الاعودانى  –األرضعية لعند مق رنة محصعول الق ن 

 للذرة الرليعة تظ  محتفظة بإنتف خه  لى ف لة نقا الرطوبة األرضععععععية وينقا هذا اإلنتف ي لى

مدة دمنية طويلة بينم  تفقد أناعععععع ة الق ن ننتف خه  باععععععرعة كم  يتن قا معدل النمو من ن فية 

أخرى أم  نقا معدل نمو نب ت ت الذرة الرليعة ال يكون كبيرال نال لى ف لة النقا الشديد للمحتوى 

 الرليعة. الرطوبى لى التربة هذا وتالس نب ت ت الفول الاودانى سلوك ل وس  ل بين الق ن والذرة

بوبععععععة من سعععععع   التربة فيث يتركز ننتشعععععع ر  6وتمتا النب ت ت الرطوبة من عمأ 

ق ت  م ء من ال ب هذه المن قة بتوابععععععع  ورود ال يد التوتر الرطوبى لى  الم موع ال ذرى ويزا

األسعععععف  منه  وع دة م  يحدث  بول للنب ت ت قب  أن تصعععععب  الرطوبة المت فة لى ال بقة الاعععععفلية 

من الم موع ال ذرى لمعظم مح بععععععي  الحق  لى القدم  %70العموم يوجد أكثر من قليلة. على 
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العلوى من سعععععع   التربة. وقد يكون العوام  المحددة لكث لة نمو الم موع ال ذرى نفس التأثير 

إلسععععععت  بة النب ت ت للنقا لى الرطوبة األرضععععععية ليؤدى كبس سعععععع   التربة ب أ نف  ية الم ء 

ونقا الهواء األرضى نلى وجود م موع جذرى س حى غير كثيف  والصرف ال ولى الضعيف

 النمو.

 

   :                                             Draught resistanceالمقاومة للجفاف
نلى نقا الرطوبة المت فة مم  يؤدى نلى نقا المحتوى الرطوبى  Draughtيشععير تعبير ال ف ف 

ية إلفداث ضعرر لنمو النب ت ت ب إلضع لة نلى التأثير الضع ر لنقا لى األناع ة النب تية بدرجة ك ل

الرطوبة. وللعوام  ال وية تأثير لى نبراد هذه الظ هرة مث  الرطوبة ال وية الناععععبية المنخفضععععة 

لذبول المؤقت وقد  لذى يؤدى نلى فدوث ا ودرجة الحرارة المرتفعة والري ح الاععععععريعة األمر ا

لة الكاععع ء الخضعععرى  ات الري ح ال  لة نلى م  يعرف ب ل ف ف تتعرض الماععع ف ت الشععع سععععة قلي

والذى غ لب ل م  يحدث رغم توالر الرطوبة األرضععية بكمي ت ك لية.  Atmopheric draghtالهوا ى 

نلى م  يعرف بإسعععم ال ف ف الفاعععيولوجى   Shilver 1903ب إلضععع لة نلى  لس للقد أشععع ر شعععلفر 

Physiological Draught رودة األرض أو نرتف ع الضغط األسمودى لمحلوله . وللفو الن تج من ب

ال ف ف معنى ناعععععبى يختلف فاعععععب المك ن لمثصل يوضعععععد نظ م سعععععقوط األم  ر وتوديعه  أثن ء 

ال ف ف لى اإلعتب ر عند تحديد الظروف ال ف لية لمن قة م    لفى المن طأ  ات الصععععععيف ال  ف 

ف تكون طويلة وب لت لى ي ب أن تتكيف المح بععععععي  لإن الفترات التى تتعرض له  المن قة لل ف 

ت ت للتعرض لل ف ف ون ا م  نقا اإلمداد  ب  ف وت الن لمص مة هذه الظروف. ويؤدى الرى نلى ت

الرطوبى عن معدل  الع دى يق  المحصععععععول وعند ذ يمكن القول أنة ف لة من ف الت ال ف ف أو 

 الع ش.

 Draughtا الصععدد المق ومة لل ف ف        ولع  من أكبر اإلبعع صف ت نسععتعم الل لى هذ

resistance  ولقد تعرض هذا التعبير نلى عديد من اإلجته دات والتفاععععععيرات لاععععععنوات عديدة للقد

رأى البعض أن الع م  المحدد للمق ومة هو الم ء نال أن الدراس ت الت لية نلترضت بأن القدرة على 

لل ف ف ويشعععير  لس نلى مدى مص مة النب ت كك   تحم  ال ف ف هى الع م  الر ياعععى لى المق ومة

ليصعععععف قدرة أناععععع ة النب ت ت أو خصي ه  Draught harvensyللنمو لى الظروف ال  لة. أم  لفو 

 على تحم  ال ف ف.

 

 التأقلم للهروب من الجفاف :

يكون موسم األم  ر قصيرال لى المن طأ ال  لة فينئذ كون الظروف مص مة لنمو النب ت ت 

بة الحولي ت منه  قصيرة العمر فيث تنبت البذور وتثمر قب  جف ف األرض وبذلس تعتبر هذه خ 

ات متحملة ل  ويمر ال ف ف ال وي  على النب ت ت  وهى لى بورة  نب ت ت ه ربة من ال ف ف ولي

 بذرة 

وتتميز النب ت ت العصعععع رية بوجود عدد كبير من الخصي  الب رانشععععيمية والف وات الخلوية 

ن كبيرة الح م ونقا ف م الماعععععع ل ت البينية وبذلس يمكن لكمي ت كبيرة من الم ء أن تتراكم تكو

لى تلس األناعع ة إلسععتخدامه  عندم  ال تفى الرطوبة األرضععية إلفتي ج ت النب ت ت الم  ية. وفتى 

خصل يمكن اإلسععععععتف دة من هذا الم ء المخزن بكف ءة أكبر لإن النت  لى هذه النب ت ت يكون ب يئ ل 

 المواسم ال  لة.

 

 ليم  يلي: Algin  وتتعدد مظ هر نست  بة النب ت ت لل ف ف التى لخصه 

 تتن قا كثيرال وظيفة وعم  الثغور لقد تظ  مغلقة طول الوقت.-1

 يتزايد محتوى معظم النب ت ت ال ف لية ونصف ال ف لية من الاكر أثن ء ال ف ف.-2

 لت  الثغور ونقا اإلمداد الكربونى. تتقيد عملية التمثي  الكربونى بنقا-3

 يتزايد معدل التنفس لى معظم النب ت ت نصف ال ف لية.-4
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يتزايد الضععغط اإلسععمودى للعصععير الخلوى لى األوراق عن  لى ال ذور و لس لزي دة -5

 التوتر الرطوبى لى األرض.

 ف.يعتبر ف م وشك  الخلية ع مصن أس سي ن لى تحديد مق ومة النب ت ت لل ف -6

 

 العوامل المؤدية إلى تقليل الضرر الناتج من الجفاف :

تؤدى برامج تربية النب ت ت اله مة نلى ني  د سععععصالت مق ومة لل ف ف وعلى سععععبي  المث ل: لقد  -أ

أثبت الشععععير بعععنف مريوط تحمصل كبيرال لظروف ال ف ف والملوفة لى ك ليفورني  كم  أمكن 

م  الملوفة والمحصول الع لى. كم  أن نستنب ط بنف نستنب ط بنف آخر ي مد بين بفة تح

 يوم يتي  ل  الفربة للهروب من ال ف ف. 30المبكر النضج بنحو Ramona  القم  

تاعععع عد العملي ت الزراعية لى تحاععععين كف ءة النب ت ت لى نسععععتخدام الم ء ومن العملي ت التى  -ب

  دام المواد المغ ية للتربة        نسععععتخ -تاعععع عد على ففو التربة للم ء: الخ وط الكنتورية 

Soil mulch  -  الحرث الاعععع حى  -الزراعة المبكرة لإلسععععتف دة من ك  مي ه األم  ر شععععت ءال

ومق ومة الحشعععع  ش دون اإلضععععرار ب ذور المح بععععي  وغيره  من العملي ت الزراعية التى 

 تا عد على ففو الرطوبة. 

وب لت لى يتزايد كف ءة اسعععتخدام م ء الرى ولقد تؤدى نضععع لة األسعععمدة نلى دي دة المحصعععول -جـعععععععع

ك م/نيكر للبرسيم الح  دى لإن  150-100من  5O2P  أوض  ست ند برج وآخرون أن دي دة 

 بوبة/نيكر. 8نلى 14.2كمية الم ء الصدمة إلنت ج طن وافد من الدريس نقصت من 

 

 أضرار ولرة ع م  الرطوبة : 

رار للنب ت ت. وتختلف كمية الم ء العظمى التى تؤدى دي دة كمية الم ء نلى نفداث أضعععععع

تتحمله  النب ت ت تبع ل لنوع النب ت. نال أن معظم الضععرر يتم عن نقا التهوية وب لت لى نقا نمداد 

النب ت ب ألكا ين. ويؤثر سوء التهوية الن تج من الرى والزا د والصرف الردئ على نمو ووظيفة 

اعع ين ودي دة ث نى أكاععيد الكربون تأثيرال كبيرال على نف  ية وكف ءة ال ذور وكذلس يؤثر نقا األك

ال ذر للم ء كم  تع نى النب ت ت لى األراضععععى الغدقة من ضعععععف تكوين النترات لذايصععععب  لونه  

 ب هت.

 الصفات المكتسبة لمقاومة الجفاف

Adaptive characters for resistance to draught 
خ ب ال بيعى نلى الو قد أدى اإلنت ت ت ل ب  ب لن ت ت تعرف  ب  بععععععول نلى م موعة من الن

والتى يص مه  النمو تحت الظروف القي سععععععية الموجودة لى المن طأ شععععععبة  Xerophytesال ف لية 

 ال  لة. 

   ولقد أوضOpermayer  الصف ت النب تية المكتابة لمق ومة ال ف ف وهى: 1960سنة 

 نقا ف م وعدد األوراق. -1

 قوة األنا ة الح ملة.  -2

 دة عدد الحزم الوع  ية وخ بة الح ملة للم ء )الخشب .دي  -3

 النمو ال ذرى القوى المتعمأ مق رنةل ب لم موع الهوا ى. -4

 دي دة معدل التنفس لى النب ت ت نصف ال ف لية. -5

 دي دة تركيز الاكري ت لى النب ت ت ال ف لية والنصف جف لية. -6

 نقا عم  الثغور وقلة ننفت فه . -7

 للنب ت.دي دة الضغط اإلسمودى  -8

 دي دة نابة الم ء المفيد ب لنب ت ب لنابة للودن ال  ف. -9

ويعتقد ف لي ل وجود بعض العوام  التى تؤثر على المق ومة لل ف ف متضععععععمنة العوام  التى تؤخر 

التحل  الم  ى ب ألناععع ة النب تية مث  كف  ة األسععع   الم بعععة واألناععع ة الموبعععلة للم ء وماععع فة 
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  الثغور والضغط األسمودى للعصير الخلوى وغيره  من الصف ت وتركيب الورقة وطريقة عم

 التى تؤخر اإلنحصل الم  ى ب لخلية كم  تتف وت قدرة البروتوبصست على مق ومة ال ف ف.

  

 

  العوامل البيئية المؤثرة في البيئة النباتيةالمحاضرة الثالثة / 
  الضوء اوال : 

ة وهو ع م  اس س لي تحديد االنت جية االولية للنب ت الضوء هو شك  من اشك ل ال  قة االشع عي

 والذي بدوره تعتمد علي  ك  االفي ء االخرى ام  بصورة م شرة او غير مب شرة.

ن نومتر ولم  ك ن الضوء افد اشك ل  740-330تمتا البصستيدات الضوء ب ل ول الموجي بين 

 .ال  قة لب إلمك ن ان تتحول الى اشك ل اخرى مث  الحرارة

وان شدة الضوء من شمعة قي سية لي ما فة  قدم وافدة   candleتق س شدة الضوء ب لشمعة      

 لوكس. 10.76تع دل  FC هي قدم شمعة وان ك  قدم شمعة

 تاثير  الضوء على النبات :
  ويختلف  يكون ت ثير الضوء بحي ة النب ت ب شك ل وطرق مختلفة ولع  من اهمه  البن ء الضو ي

ضوء الواب  الى النب ت ت وفاب مواقعه  لمثص لي الغ ب ت تكون النب ت ت التحية مقدار ال

تحص  ب لك د على نابة يايرة جدا ك لية لاد ال  قة الصدمة للتنفس كم  تختلف النب ت ت لي 

اي انه  تنمو لي من  sciophytesفا سيته  للضوء ا  تقام الى نب ت ت ظلية او فا سة للضوء 

الشدة الضو ية  او نب ت ت تحت ج شدة ع لية من الضوء اي نب ت ت ضوء ع دي من طأ قليلة 

heliophytes  علم  ان بعضه  يكون اجب ريobligates   او اختي ريfacultative  ومن  

 -اهم ت ثيرات الضوء على النب ت هي:

 توديد النب ت ت على س   االرض -1

 تحديد شك  النب ت الع م -2

 ر تحديد موعد تكوين االده  -3

 تحديد موعد االثم ر -4

 تحديد شك  وتوديد االوراق -5

 تحديد وجود او انعدام النب ت لي طبق ت الم ء  -6

 الت ثير على لت  وغلأ الثغور -7

 الت قير لي ك  من انب ت البذور وتا قط االوراق  -8

 

   photoperiodism                                                       التواقت الضوئي

 

 ج النب ت ت للضوء لي تحديد موعد التك ثر ا  ان طول  لترة الظصم والضوء يحدد  لس تحت

 وعلي  لهي تقام الى 

 نب ت ت النه ر ال وي  -1

 نب ت ت النه ر القصير -2

 نب ت ت متع دلة اللي  والنه ر. -3
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  Photo Respiration                                              التنفس الضوئي

 

هو عب رة عن هدم بعض ال ليكوالت الموجودة لى الخصي  ونن صق ال  قة منه  وث نى 

أكايد الكربون وياتخدم هذا الغ د لى عملية التمثي  الكربونى وتامى هذه العملية 

%. وكلم  داد  0.03الموجودة لى ال و نلى 2C Oب لتنفس الضو ى فيث تتراوح نابة 

الموجود لى الهواء الخ رجى و لس 2C Oب ت عن التنفس الضو ى كلم  نستع ض الن

 لزي دة تركيزه لى خصي ه.

 

 ثانيا : الحرارة 

 

تعرف الحرارة على انه  قي س لمقدار الاخونة  وهي ك لضوء شك  من اشك ل ال  قة وتق س 

وان الاعرة الوافدة هي كمية الحرارة الصدمة لرلد درجة    calorieبوفدة الاعرة          

م وتق س الحرارة بدرجة الحرارة ام  ب لنظ م  16.5م الى  15.5غرام وافد من الم ء من  فرارة

 المئوي او الفهرنه يتي. 

تلعب الحرارة الدور المهم لي تحديد العملي ت الفايولوجية الي ك  ن ولي النب ت ل نه  المحدد 

ستؤثر بشك  كبير لي  ومن االس س لعملي ت االيض ولم  ك ن النب ت يت ثر بحرارة المحيط ل نه  

 اهم هذه الت ثيرات هي:

 

 التأثير على معدل التنفس  -1

 التأثير على لت  وغلأ الثغور -2

 التأثير على النت  -3

 التأثير على ك لة الفع لي ت االخرى -4

تحديد تكوين االده ر وثم البذور لقد وجد ان نب ت الحن ة الذي ينمو لي لص  الربيد  -5

 سيكون اده ر عقيمة  ولم يمر بفص  الشت ء مابق  

وهو مهم لي تحديد بعض لع لي ت  thermoperiodismالتواقت الحراري            -6

النب ت ت مث  تا قط االوراق والنمو والت دد بعد الاب ت بابب مرور النب ت بفترات 

 تختلف لي شدة درجة الحرارة 

 تحديد نمط النمو الخضري للنب ت وب لت لي م تمع   -7

 لي ت االنزيم ت النب تية الت ثي على لع  -8

 

 اهم االجهزة المستخدمة في قياس درجة الحارة في البيئة النباتية هي :

 thermographالمحرار الراسم  -1

 minimum and maximum thermometerالمحرار  و النه يتين العظمى والصغرى -2

 

 ثالثا: الماء

يئة النب تية لم  يلعب  من دور ليه  ومن ان دراسة الم ء بأشك ل  المختلفة يعد امرا مهم  جدا لي الب

 اهم اشك ل  هي:

 الم ء ال وي  ويشم  ك  من بخ ر الم ء والغيوم والضب ب وم  ياقط على شك  م ر او برد  -1

 الم ء الا حي  وهو المعي ر لتصنيف االرض الى بيئة م  ية واخرى ي با   -2

 المختلفة االف  م م ء التربة ويشم  م  يكون لي ماتودع التربة بين جزيئ ته  -3

 

 تقام النب ت ت فاب م  تحت ج الي  من م ء الكم ل دورة في ته  الى :
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وهي تشم  تلس التي تحت ج الم ء بكمي ت كبيرة خصل دورة  hydrophytesالنب ت ت الم  ية       -1

 في ته  

  limnophytesنب ت ت تعيش ك م  في ته  ب لم ء -ا

 . amphiphytes من البحيرات او الم  ورة له  نب ت ت تعيش لي المن طأ الضحلة -ب

 النب ت ت الم  ية الى: 1960لقد قام الع لم هي ي لي ع م 

النب ت ت الم  ية الحقيقة اي ان ك  ال زء الخضري لي الم ء واالده ر euhydrophytes        -ا

 ام  ان تكون لي الم ء او خ رج 

 ة تكون جز ي  لي الم ءاي ان االعض ء الخضري  hydatoerophytes  -ب

 وهي التي تعيش ام  لي المن طأ رطبة او ج لة.  tenagophytes        -ج

 

 : تصنيف النباتات المائية
ونب ت ت م  ية كبيرة   phytoplanktons تصنف اعتم دا على شك  في ته  الى ه  م ت نب تية 

macrophytes   :والتي بدوره  تشم  ك  من 

  marginal emergentة فول الحوافالنب ت ت الم  ي  -ا

   submergent rooted النب ت ت الم  ية الغ طاة  ات ال ذور القوية -ب

 rotedd hydrophytes with النب ت ت الم  ية  ات ال ذور الغ طاة واالوراق ال  لية -ج

floating leaves    

 . floating plants النب ت ت الم  ية ال  لية -د

 : ية في النباتات المائيةالتكيفات البيئ
 تكيف ت نب ت ت الحواف -1

تتميز تلس النب ت ت ب ن جذوره  تمتد لي من طأ غدقة قليلة االوكا ين ولم  ك ن التنفس مهم لك  

الفع لي ت االخرى لي جام النب ت لقد تكيفت تلس ال ذور للتنفس الصهوا ي )ال تاتخدم 

ال ين  ام  تلس التي تكون لي ارض غير م  ية  االوكا ين الخ رجي  وهي جذور قوية ممتدة لي

ولكن يصله  الم ء لي بعض االفي ن ل نه  لي تلس الح لة تكون جذور تشب  تلس التي لي المن طأ 

 الغدقة.

 

 تكيف ت النب ت ت ال  لية الحرة:  -2

 وهي تشم  ك  من:

 اختزال ال ذور والايق ن او انعدامهم  -ا

 قوم بعم  جام النب ت الك م  مد وجود انا ة تمكنه  من ال فو.االوراق تكون اكثر نمو وهي ت -ب

 تكيف ت النب ت ت الم  ية االخرى  -3

وتكون هذه التكيف ت فاب نوع النب ت ل لبعض كيفت سيق ن مغمورة   ات محتوى ع لي من 

االنا ة المرنة ك أللي ف ودي دة طول الايق ن سيم  لي الاصمي ت وال ذور تكون قوية ومتفرعة 

 ا عد لي التثبيت مد وجود انا ة تام  بخزن االوكا ين ليه .ت

 النب ت ت المتوس ية  -2

وتشم  اغلب النب ت ت التي تحيط بن  سواء نب ت ت اقتص دية او نب ت ت دينة وقد تم التعرف على 

 تكيف ته  لي المرفة الا بقة عند دراسة تشري  النب ت.

 النب ت ت الصحراوية -3

بقة الكيوتك  وتحور الثغور للحد من لقدان الم ء مد وجود االنا ة ومن اهم تكيف ته  سمس ط

الخ دنة ل  لي الا ق او االوراق وبغر ف م النب ت وموسمية اغلبه  فاب لص  االم  ر 

 وقصر دورةالحي ة او دي دة االنا ة الا ندة لي الا ق وهذا الم موعة تقام الى:

 psammophytesالنب ت ت الصحراوي التي تنمو على الرم   -1
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  lithophytesالنب ت ت الصحراوية التي تنمو على الصخور -2

 psychrophytesالنب ت ت الصحراوية التي تنمو على الترب الب ردة جدا  -3

 halophytes النب ت ت الصحراوية التي تنمو لي المن طأ الم لحة -4

 

ب ل ف ف من خصل تات يد النب ت ت الملحية ان ت  ب  او تهرب من الظروف الصحراوية المتمثلة 

 افد ال رق الت لية:

 نب ت ت بحراوية تهرب من ال ف ف داخلي  وخ رجي  )اي تنمو لي لص  الم ر   -ا

 نب ت ت بحراوية تهرب من ال ف ف خ رجي  )اي تكيف ته  خ رجية  -ب

 نب ت ت تهرب من ال ف ف بتكيف ت خ رجية وداخلية مع . -ج

 الري ح —3

بيئة النب تية وتنتج فركة الري ح من عدة وام  بيئية اخرى ك لحرارة تعد الري ح ع م  مهم لي ال

 -والضغط ال وي وال بيعة ال غرالية للمن قة. وتؤثر الري ح بحي ة النب ت ب رق مختلفة اهمه :

 : وهو يكون ام  بشك  Disperdalالنشر  -1

 

 anemophily  فبوب اللق ح : ولقد تكيفت النب ت ت جيد للتلقي  عن طريأ الري ح  -أ

pollination  ا  ان العملية تحص  بم رد وبول فبة طلد الى ميام الزهرة والذي يمكن

ان يكون بنفس الزهرة او بين اده ر مختلفة وم  يا عد على  لس بغر ف م فبوب اللق ح 

 وقلة ودنه .

 

 الثم ر والبذور : وكثيرا م  يصفو  نق  ثم ر او بذور نب ت ت الى من طأ اخرى لتكون نمو -ب

جديد وهو مهم جدا لي البيئة النب تية   وان البذور تكون متكيفة للحم  ب لهواء من خصل ام  

وجود دوا د ما حة تاه  فمله  او وجود دغب يا عد  فمله  او تكون  ات شك  كروي 

 ياه  تدفرجه .

 

 

 ت ثير الري ح على تركيب النب ت وهو يشم  ك  من: -2

على تقلي  ارتف ع النب ت وبغر ف مه  وقلة انتف ي  ف م النب ت ا  وجد ان الري ح تعم  -أ

 االنا ة ب لم ء.

 الشك  الع م للنب ت. -ب

 تشريحي  ا  تزيد النب ت ت المعرضة للري ح من محتوى االنا ة الا ندة ك لخشب وااللي ف. -ت

تكيف النب ت ت الصحراوية للرم ل المتحركة من خصل تكوين سيق ن طويلة وجذور قوية  -ث

 م  بهة ال مر الماتمر ب لرم ل.ممتدة عميقة ل

 التنفس وهو يزداد بفع  الري ح. -ج

 

 ت ثير الري ح على بيئة النب ت وهو يشم : -3

 اتا ع رقعة الصح ري -أ

 دي دة تا قط االم  ر. -ب

 

 التربة  -4

ان التربة نظ م معقد يشم  ك  من الم دة المعدنية   والم دة العضوية وافي ء التربة   ومحلول 

. وان اي تربة لي اي من قة pedology  وي لأ على علم دراسة التربة  التربة وهواء التربة

تعتمد لي االس س على طبيعة الصخور التي تكونت منه  ومدى مي  التربة ومدى تغ ير المن ي 

 وطبيعة االفي ء ليه  واخيرا مدى تدخ  االنا ن به .
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ام  تكون ليزي  ية او كيمي  ية او  ان الم دة المعدنية يمكن ان تت ثر كثيرا ب لتعرية والتي بدوره 

 في تية.

ام  مص ل  نا ة التربة لي لأ لوبف م  تحتوية من ناب مئوية لك  من الرم  والغرين 

 وال ين  والتي تصنف اعتم دا على ف م وق ر جزيئ ته .

 ام  محلول التربة  ل  يشم  وافد او اكثر مم  ي تي:

 يأ فول جزيئ ت التربة.الم ء الهيكروسكوبي :ويكون بشك  شريط رق -أ

 الم ء الشعري: وهو مرتبط ب لثقوب الشعرية للتربة. -ب

 الم ء االرضي: ويوجد لي ثقوب التربة غير الشعرية. -ت

 .soil atmosphereبخ ر الم ء: وهو يامى  -ث

 

 لهي تشم :  soil moistureام  اهم اشك ل الرطوبة لي التربة 

 تربة ال  لة مشبعة ب لم ءاي مقدار الم ء الصدم ل ع  ال  Stiky point -أ

غم تربة ثم  100اي نابة الرطوبة لي التربة ويحاب من ودن  Humidity content -ب

 م وتودن من جديد ويحاب الفرق كنابة مؤية. 105س عة بدرجة  24ت فف تلس التربة 

 اي ك  م  يوجد لي التربة من م ء وهو يت ثر ب ل   بية االرضيبة  Field capacity -ت

   Humidity coefficient -ث

مك لى الذبول اي المقدار الذي وجد الم ء ب  للن يات يد النب ت النمو من جديد فتى بعد  -ج

 تولر الم ء 

 

 الحرا أ _ 4

 وهي ع م  ش  د الحدوث  طبيعي  لي البيئة وهي ثصثة انواع:

 ومن التامية ل نه  تشم  ال زء العلوي من االش  ر ويمكن  crown fireالحرا أ الت جية  -أ

 ان تامى فرا أ الغ ب ت.

 وتكون اكثر سرعة  less tstructive fireالحرا أ الا حية او تامى  -ب

وتحدث لي ال بق ت االرضية من المك ن او المن طأ   ground fireالحرا أ االرضية  -ت

 المندلنة بم  يتا قط من الب ت ت .

 

 تاثير الحرائق على نظام التربة :
 ر االتية:ان ت ثير اي فريأ يت ثر  االمو

 كمية الحرارة المنبعثة  -أ

 نوع الحريأ -ب

 ظروف ال قس -ت

 طبوغرالية المن قة -ث

 

 -ومن اهم تاثيرات الحرائق هي:
 

 تقلي  رطوبة التربة -1

 تحوي  الم دة العضوية الى مواد اباط -2

 رلد درجة الحرارة -3

 قت  االفي ء المفيدة ك لبكتري  ودودة االرض -4

 ة لي التربةدي دة االس الهيدروجيني والقواعد المعدني -5
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 التكيفات البيئية ضد الحرائق
 

بعض االش  ر سيم  الصنوبر تكون مواد تق وم الحرا أ او الحرارة الع لية مد دي دة طول النب ت  -1

 لتقلي  ت ثير الحريأ

 تكوين براعم سب ت كم  لي اش  ر اليوك لبيود لي المن طأ لتي تتعرض لحرا أ ماتمرة -2

 راعم لي اعض ء خ بة تشب  براعم الاب تبعض ش يرات اورب  واسي  طورت ب -3

 مق ومة الحريأ من خصل تقلي  محتوى الزيت ودي دة نابة الم ء -4

 تكوين بذور  ات مح لو بلبة تمند وبول ت ثير الحرارة عليه  سيم  عندم  تكون تحت التربة -5

 تقلي  التن لس على المص در ا  ان الحرا أ تزي  االنواع غير المتكيفة للحرا أ. -6

 

 عالقات االحيائية في البيئة النباتيةال
ان النب ت ت الخضراء افي ء غير معتمدة أي انه  تنتج غذا ه  بنفاه  وتعتمد عليه  ب قي 

االفي ء غير عندم  ننظر اليه  بيئي  ن ده  متأثرة بصورة مب شرة وغير مب شرة بتداخصت بين 

 ء االخرى ولذلس لهو مؤثر ومتأثر العصق ت االفي  ية الن أي ك  ن هو ليس بمعزل عن االفي

 -ب ألفي ء. ومن هذه العصق ت م يأتي:

1- Symbiosis   وهو تش را نوعين مختلفين من اج  الحصول منفعة جيدة لصثنين وهو اكثر :

شيوع  لي البيئة الحيوانية من  لي النب تية ولكن يمكن ان يوجد لي االخيرة بشكلين هم  

disjunctive s. ي تولره االش  ر 1النب ت ت بصورة غير متصبقة ك لظ  ال عندم  تتش را

عندم  يحص  اقتران بين النب ت ت كوجود البكتري   .conjunctive sللنب ت ت الصغيرة او يكون 

 المثبتة للنتروجين لي داخ  جذور البقولي ت.

2- Mycorhizal r. مرضة وهي عصقة بين ه يف ت الف ري ت وجذور االش  ر الكبيرة وهي غير م

لقد وجد لي دراسة المخروطي ت انه  تاتف د كثيرا من الف ري ت لي الحصول على المواد 

 .endotrophicاو داخلية   ectotrophicاالولية. وان الف ري ت يمكن ان تكون خ رجية 

3- Lichens r.  

4- Parasitic r.  اي ت ف  فيوان على نب ت 

5- Epiphytism r. لنب ت وهي ش  عة لي المن طأ المعتدلة أي عندم  ينو ك  ن اخر على جام ا

 واالستوا ية.

6- Lienas   ظ هرة ش  عة لي الغ ب ت الم يرة فيث ان الضوء الواب  الرضية الغ بة قلي  ليكون

 نمو سيق ن النب ت ت االرضي  رهيف مم  يض ره  الى ان تاتند على سيق ن االش  ر الع لية .

7- Carnivorous plant نت ج انزيم ت تهضم بعض الحيوان ت بعض النب ت ت متخصصة ب 

بما عدة خصي  فاية جدا لي اوراقه  مم  ي ع  االوراق سريعة االنغصق على أي جام يصماه  

 ك لحشرات 

8- Competition   وهو تن لس االفي ء على شيء م  ولي الب ت ت يمكن ان يكون على الضوء او

او يكون بين  .intraspesific cالوافد  المغذي ت او غيرهم   وهو ام  يكون بين الراد النوع

   وهن ا ثصث انواع من التن لس: .interspesific cالراد تعود النواع مختلفة 

 الموجب أي الراد نوعين تتن لس لي من قة محددة -أ

 الا لب أي الراد نوعين تتن لس لي من طأ منعزلة -ب

 العشوا ي أي التن لس يشم  الح لتين اعصه -ت

أي تقوم االفي ء المتن لاة ب نت ج مض دات   amnsalismبعض الح الت مث  وينتج من التن لس 

في تية لصنواع االخرى وهو يصفو  لي البكتري  ام  النب ت ت الراقية لتنتج مواد مثب ة لنمو انواع 

كغاول اليوك ليبتود والصفص ف التي تمند نمو نب ت ت   allelochemicalsاخرى تامى 

 اخرى.
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 -: ةالرعي والحراث
ان ظ هرة الرعي على النب ت ت  واسعة االنتش ر وغ لب  م  تكون مقب  الحيوان ت الرعوية وهي 

مهمة جدا لي تنظيم التن لس وف م وشك  الم تمد النب تي لهي تقل  التن لس ا  تقل  الراد النوع 

من لرت  الوافد كم  تقل  القدرة التك ثرية من خص تقلي  لرت تكوين بذور ن ض ة ولكن تزيد

انت ج البراعم والرايزوم ت الج  التك ثر م  يضمن التع قب كم  يؤثر الرعي على تعرية التربة ا  

ان االم  ر والري ح ستؤثر بصورة مب شرة على االرض ال رداء كم  يزيد الرعي من لرت نق  

 البذور من من قة الخرى.

 

 -: دور الحيوانات في تلقيح ونقل بذور وثمار النباتات
تم عملية تلقي  النب ت بنق  فبة لق ح الى ميام دهرة وان هذه العملية ان تمت ب لحشرات سميت ت

entomophily pollination   ام  ان تمت بواسة غيره  من الحيوان ت سميتzoophily p. .

ومن اهم الحشرات اهمية لي التلقي  هي نح  العا . ويمكن ان تنتق  بذور النب ت ت من مك ن 

ن طرق الحيوان ت ام  مد براده  او من خصل ان تلتصأ ب جا م تلس الحيوان ت لضص الخر ع

   عن دور االنا ن الفع ل بنقله .

 

 

  المناخالمحاضرة الرابعة / 

 -يمكن تقسيم المناخ فى المناطق الحارة إلى األقسام التالية :
 
ط اإلستواء ويتميز هذا شم لل وجنوب خ 5يمتد لى شك  فزام م  بين خ ى عرض  : يإستوائ-1

المن ي بولرة كمية المي ة الاعععععع ق ة وننتظ م سععععععقوطه  على مدار الاععععععنة مد وجود موسععععععمين 

محدودين تصععع  ليه  كمية الم ر نلى فده  األقصعععى ويبلغ المتوسعععط الاعععنوى لكمية األم  ر 

مم فيث أن كمية الم ر الاعععع ق ة خصل أى موسععععم تزيد عن  3000: 2000الاعععع ق ة م  بين 

مية الم ء المفقودة عن طريأ الندح والتبخير للذلس يوجد دا م ل ل  ض من الرطوبة األرضععععععية ك

لصعع ل  النب ت. ودرجة رطوبة ال و الناععبية مرتفعة ومتوسععط درجة الحرارة الشععهرى فوالى 

م مد  5 25م والصعععععغرى  5 31م ويبلغ المتوسعععععط الشعععععهرى لدرج ت الحرارة الكبرى  5 28

انة ويبلغ طول النه ر فوالى فدوث تغيرات بغيرة  س عة تقريب ل و لس على مدار  12أثن ء ال

الاععععععنة ويوجد مث  هذا المن ي لى الكوتفو وأفواض األم دون وال زر الك ربية وأندوناععععععي  

 والمصيو .

ويوجد هذا النوع من المن ي على ك  ج نب من ج نبى الحزام اإلسععععتوا ى الاعععع بأ دكره  : حار-2

ل موسعععم وافد لى الاعععنة ولذلس يتميز هذا المن ي بوجود موسعععم جف ف قد وتاعععقط األم  ر خص

ي ول نلى خماعععععة أو سعععععتة أشعععععهر وت ول لترة ال ف ف هذه كلم  أبتعدن  عن خط اإلسعععععتواء. 

 1500ومتوسععط كمية األم  ر الاععنوية تق  ع دة عن كمية األم  ر اإلسععتوا ية وتتراوح م بين 

الاععععععع ق ععة عن كميععة المعع ء المفقودة عن طريأ النععدح مم وهنعع  تزيععد كميععة األم عع ر  2300–

والتبخير ولكن بدرجة أق  عم  لى المن ي اإلسععتوا ى . وهن ا موسععم  و درج ت فرارة مرتفعة 

وآخر  و درج ت فرارة منخفضععة ويبلغ الفرق بين أشععد األشععهر فرارة وأشععده  برودة فوالى 

م ويوجد هذا النوع من المن ي لى الق رة األلريقية وجنوب أمريك  . ويعتبر جنوب الاععوادن  5 6

 نمو ج ل لهذا النوع من المن ي لدرجة أن  يش ر نلي  لى المراجد العلمية بمن ي الاودان.

وهو يشب  من ي المن طأ الح رة نال أن  يتميز بوجود ثصث مواسم واضحة . موسم ب رد  : منون-3

بع  سععقوط األم  ر بدرجة خفيفة مد نرتف ع درجة الحرارة تدري ي ل ثم الموسععم المم ر فيث يت

مم لى الع م وتبلغ لترة  1500 -1250تاععععععقط لي  معظم كمية األم  ر والتى تتراوح م  بين 



 2021بيئة النبات الجزء النظري .... م. مخلد هادي اسماعيل مادة 

 

18 

 

أشععععععهر ويوجد هذا النوع من المن ي لى البصد المت خمة للمحيط الهندى  4-1ال ف ف م  بين 

 جنوب وجنوب شرق آسي  . الموجودة لى

يوجد هذا المن ي خ رج أفزمة الضغط الع لية لمدارى الارط ن وال دى فيث تبدأ :  يصحراو-4

المنعع طأ ال عع لععة الواقعععة تحععت المنعع ي الحعع ر أو منعع ي المنون لى التحول تععدري يعع ل نلى منعع ي 

لة خ لية من بععحراوى شععديد الحرارة وال ف ف واألم  ر هن  غير موسععمية وتوجد لترات طوي

م والصعععععح رى الموجودة على  5 50الم ر وقد تصععععع  درجة الحرارة لى بعض المن طأ نلى 

ب رد نوع ل وهن ا م موعت ن من  ي   ية لوثأ ماععععععتوى سعععععع   البحر تمت د بل نرتف ع ت ع ل

الصح رى األولى تعرف ب لصح رى الا خنة مث  الصح رى الكبرى وبحراء ك اله رى لى 

والم موعة الث نية تعرف  –لعربية والصععععععحراء الكبرى لى أسععععععترالي  نلريقي  والصععععععحراء ا

ب لصعععح رى الب ردة وتوجد على نرتف ع ت متوسععع ة لوق ماعععتوى سععع   البحر مث  بعععحراء 

 كولورادو .

كم يؤدى نلى ننخف ض درجة الحرارة 1ك  نرتف ع ت لوق ماعععتوى سععع   البحر قدرة  :ي جبل-5

نددادت المن طأ لى نرتف عه  كلم  ننخفضت درجة فرارة م ومن  لس نرى أن  كلم   5 6بمعدل 

ال و الاععع  دة وتزداد كمية األم  ر الاععع ق ة نلى أن تصععع  نلى اإلرتف ع التى تتكون لي  الثلوج 

بدأ  2000متر وعلى نرتف ع فوالى  500أو   4000التى تقد على نرتف ع قدرة فوالى  متر ي

 الصقيد لى الظهور.

 

 Areas and their natural vegetation   : طبيعيةالمناطق ونباتاتها ال
وتوجد هذه لى المن طأ الح رة  ات الرطوبة الع لية و ات من ي نسععععععتوا ى  الغابات الممطرة :-1

وتوالر ك  من الم ء والرطوبة ال وية ياععبب نمو أشعع  ر خشععبية النوع بغزارة لدرجة أنه  تصعع  

فة جدال لدرجة تمند مرور الضععععععوء نلى األرض مم  م لى نرتف عه  وقد تكون الغ ب ت كثي30نلى 

ي عله  مظلمة دا م ل ون ا تمكن الضععوء من الوبععول نلى األرض لإن  لس ياعع عد على نمو بعض 

ال ح لب والما ف ت الكلية المغ  ه ب لغ ب ت اآلن آخذة لى التن قا بصفة ماتمرة و لس ب لنابة 

نقلية أو دراعة المح بععي  الدا مة والتى سععنتكلم لتدخ  اإلناعع ن عن طريأ م  يعرف ب لزراعة الت

عنه  ليم  بعد . ومعظم الغ ب ت الموجودة اآلن عب رة عن غ ب ت ث نوية أى أن األش  ر بعد ق عه  

والتخلا منه  ع دت نلى النمو مرة أخرى ومن طأ الغ ب ت هذه تزرع ع دت ل ب لمح بي  المعمرة 

ي  الزيت فيث أن هذه المح بععععععي  تحت ج نلى جو رطب مث  الم  ط  والك ك و وجود الهند ونخ

ف ر كم  أنه  ال تحت ج نلى لترة معينة ل مد المحصعععععول للحشععععع  ش الن مية بين هذه المح بعععععي  

 يصعب مق ومته  ع دت ل و لس لارعة وقوة نموه  تحت هذه الظروف ال بيعية .

حش  ش والتى قد تص  لى طوله  و تنمو ليه  األنواع المعمرة من ال مناطق الحشائش الحارة :-2

سععم وأكثر وتنمو لى هذه المن طأ بعض األشعع  ر وهذه األشعع  ر ال تكون مركزة كم  لى  80نلى 

ف لة الغ ب ت المم رة ب  تكون مبعثرة لى جه ت مختلفة وتنمو الحشعععع  ش باععععرعة أثن ء موسععععم 

مو األشععععع  ر بدرجة الم  ر ولكنه  تتعرض لل ف ف والذبول أثن ء موسعععععم ال ف ف وسعععععبب عدم ن

كثيفة هو أن هذه المن طأ تكون معرضعععععة لري ح شعععععديدة قوية مم  يعوق من نمو األشععععع  ر وهذه 

المن طأ تعرف ع دت ل بأسععععععم الاعععععع ل ن  والتى توجد لى فزام عريض ب لق رة الفريقية م  بيت خط 

ط شععععععم لل ممتدة من المحيط األطلن ى نلى المحيط الهندى ولى جنوب وسعععععع 5 18و 10عرض 

ألريقي  وشم ل وشرق أسترالي  ولى جنوب أمريك  وهذه الا ل ن  تكون عرضة للحرا أ دا م ل أثن ء 

لصعععععع  ال ف ف. ونب ت ت المنون تختلف عن مثيصته  لى الغ ب ت المم رة وقد تكون أفي ن ل كثيفة 

ع ل جدا لدرجة يصعععععب نختراقه  وهذه الغ ب ت تكون ج لة ناععععبي ل وتتكون من أشعععع  ر قصععععيرة نو

 م.18:  9تص  لى طوله  م بين 

مم سععععععنوي ل وتبدأ هذه 400ونب ت ت الصععععععح رى توجد لى المن طأ التى يق  ليه  معدل الم ر عن 

النب ت ت لى الظهور خ رج المن طأ الاعععععع بأ  كره  ونب ت ت تكون مق ومة لل ف ف والتى من أهم 

 أنواعه  هو الصب ر . 
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 : الح رة وتحت الح رة ألنظمة الزراعية الا  دة لى المن طأا
 
 الزراعة المطرية الدائمة:-1 

هذا النظ م يعتمد اعتم دا كلي ل على كمية مي ه األم  ر الاعععععع ق ة أى ال تكون أى وسعععععع    

للرى الصعععن عي وتحت هذا النظ م ال تترا األراضعععي بورال وهن ا تقاعععيم واضععع  بين األراضعععي 

ى تتمكن من ننت ج مح بعععي  العلف المختلفة . الصععع لحة إلنت ج المح بعععي  المختلفة واألخرى الت

والمح بي  الزراعية الا  دة هى ع دة مح بي  فولية أو معمرة مث  األش  ر المختلفة ومن أهم 

ي ت  فة من البقول لذرة وأنواع مختل ي  ا ي  التى تنتج تحت هذه الظروف هى مح بعععععع المح بعععععع

دراعت  تحت هذه الظروف وقد  والب  طس والدخن وكثير من الخضععراوات وكذلس األرد ويمكن

تزرع عدة مح بعععععي  مختل ة مد بعضعععععه  كم  يشععععع هد لى كيني  فيث يوجد لى ماععععع فة وافدة 

المح بععععععي  اآلتية ن فية مختلفة تم م ل مد بعضععععععه  أو ك  نوع  معين لى بععععععف معين وهذه 

واللوبي   المح بععععععي  ك نت عب رة عن الذرة وأنواع مختلفة من البقولي ت من أهمه  الفول الع دى

بينم  ك ن هن ا خليط أيضعععع ل من أشعععع  ر الف كهة مث  الم ن و والمود. وال ريقة المبد ية للزراعة 

هى عب رة عن ت هيز األرض قب  فلول األم  ر أو عند بدء موسععععععم األم  ر و لس بحرثه  ثم 

بعد ننب ت هذا دراعة الذرة مب شععععععرة نثرال وبعد ننب ت النب ت ت يزرع بينه  نوع من الفول المبكر و

المحصعععععول يزرع نوع متأخر من الفول أيضععععع ل أو اللوبي  وبعد ننب ت هذه النب ت ت تزرع الب  ط  

وك  هذه المح بي  توجد لى ق عة وافدة وأول محصول يحصد لى هذه الح لة هو الفول المبكر 

خ  أى تاععععععقط ثم الذرة والفول المتأخر ثم الب  ط   ل للوبي  وعندم  يكون موسععععععم األم  ر متدا

األم  ر على لترات معينة يتبعه  لترة جف ف تاععععتمر نلى شععععهر أو أكثر لتتبد الزراعة المعرولة 

 ب لتت بد أى بعد فص د محصول معين يبدأ بزارعة المحصول الت لى وهكذا.

ولى هذا النظ م تاعععععتعم  األسعععععمدة وبدرجة غير ك لية لاعععععد ف جة المح بعععععي  المختلفة أو فتى 

معظم األسمدة الماتعملة هى األسمدة العضوية كمخلف ت المن دل والتى تاتعم  محصول وافد و

مب شرة لى تاميد مح بي  الخضر أو األسمدة البلدية أو األسمدة العضوية الصن عية وتاتعم  

األسععععمدة الكيم وية لى تاععععميد المح بععععي  الت  رية لقط . ويكون اإلنت ج الحيوانى ع م  مهم من 

م  اإلنتع ج ا م  ل ر عوا لس لتولير اللحم واللبن وأيضععععععع ل كعع  لزراعى لى المنع طأ المم رة و 

 اآلالت الزراعية المختلفة.

 المحاصيل المعمرة : -2

هذه المح بعععي  تزرع ع دة لى من طأ الغ ب ت المم رة والاععع ل ن  المم رة أيضععع ل فيث 

د أو الم  ط ونخي  تزرع نب ت ت شععععع رية مث  الشععععع ى والبن والك ك و أو شععععع رية مث  جود الهن

الزيت وك  هذه النب ت ت تاععععتمر لى نع  ء محصععععوله  لاععععنوات عديدة وهى جميعه   ات أهمية 

ت  رية كبيرة ويمكن نعتب ر قصب الاكر واألن ن س ونب ت الايا  من المح بي  المعمرة أيض ل 

لمح بعععي  ولو أنه  ال تشعععغ  األرض لفترات طويلة مث  المح بعععي  الاععع بأ  كره  وجميد هذه ا

تزرع أمعع  لى مزارع بععععععغيرة أى يمكن بععععععغعع ر الزراع أو لى مزارع كبيرة يمتلكهعع  كبعع ر 

 المزارعين أو شرك ت معينة .

 ويمكن تقسيم المحاصيل المعمرة إلى ثالثة أقسام رئيسية:

 محاصيل حقلية معمرة:-1

و مث  قصعععب الاعععكر واألن ن س والاعععاععع  والمود وك  هذه النب ت ت ال تعتبر شععع رات أ

ش  ر وننم  تحت ج نلى عملي ت دراعية خ بة ويمكن نعتب ره  وس   بين المح بي  الزراعية  أ

الع دية ومح بعععي  األشععع  ر وغذا م  درعت مث  هذه المح بعععي  بغرض التصعععدير لإنه  تزرع 

دا م ل لى ماععععع ف ت كبيرة جدال . و لس لضعععععرورة نجراء معظم العملي ت الزراعية آلي ل فتى يمكن 

وت هيزه  للتصدير لى الوقت المن سب للمح لظة على جودة الصنف إلمك نية التن لس لى  نعداده 

األسععواق الع لمية ولذلس لإن أهم العوام  اإلقتصعع دية المحددة للتاععويأ لى دراعة هذه المح بععي  
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هى تولر األسواق الخ رجية مد ضرورة وجود شبك ت ال رق المختلفة محلي ل للعم  على سرعة 

 التصدير.النق  و

  محاصيل الشجيرات:-2
ويمثله  ك  من الشععععع ى والبن والك ك و والتى يمكن نسعععععتمرار دراعته  لى نفس األرض 

لمدة أطول كثيرال من المح بععععي  الاعععع بأ  كره . وتختلف مح بععععي  الشعععع يرات عن مح بععععي  

قليم وهذه األشععععع  ر لى نفتي ج ته  نلى م هود كبير و لس لمق ومة الحشععععع  ش و نجراء عملي ت الت

الش يرات البد من ت هيز ونعداد محصوله  لإلستهصا الت  رى لى خصل لترة قصيرة بعد جمد 

المحصول ونال تعرضت للتكلف وب لت لى تدهور قيمته  الت  رية وهذه المح بي  تصدر من  ته  

 نلى األسواق الع لمية.

 محاصيل األشجار:-3

تتميز بأن دورة في ته  أطول كثيرال من المح بي  مث  الم  ط وجود الهند ونخي  الزيت وهذه 

الا بأ  كره  وعندم  تبدأ هذه األش  ر لى نط ء مح بيله  المختلفة لإنه  تحت ج نلى م هود 

 عملى أق  كثيرال من  لس الذى يبذل لى العن ية ب لمح بي  الش رية.

كم  يتض   لس  ودراعة المح بي  المعمرة مودعة لى جه ت كثيرة من المن طأ الح رة 

 -من األمثلة األتية:

 مزارع قصب الاكر المنتشرة لى جميد جه ت المن طأ الح رة تقريب ل.-1

 مزارع المود لى أمريك  ال نوبية وغرب ألريقي .-2

 مزارع الايا  لى شرق ألريقي  وأندوناي  ومدغشقر.-3

 مزارع الش ى لى الهند وسرىصنك  وشرق ألريقي .-4

 لى ليبري  والمصيو وسرىصنك  وأندوناي .مزارع الم  ط -5

 مزارع نخي  الزيت لى غرب ألريقي  والمصيو وأندوناي .-6

 مزارع البن لى البرادي  وأن وال وكيني .-7

 مزارع جود الهند لى المصيو وسرىصنك  وأندوناي  والهند والفلبين.-8

 ى تديره  شرك ت معينة والمح بي  المعمرة تزرع ع دة متولرة لى ما ف ت كبيرة والت

  -و لس لألسب ب األتية : 

 اإلهتم م بإنت ج أكبر كمية ممكنة من محصول معين سواء للتصدير أو التصنيد.-1

ي ت -2 الزراعة المنفردة ال تحت ج نلى عم ل مهرة فيث يمكن تدريب العم ل الع دين على العمل

 الزراعية المختلفة التي يحت جه  المحصول المزروع.

هولة نختي ر الماعععع ف ت الكبيرة الصدمة لزراعة المح بععععي  المعمرة والتى تكون ع دة لى سعععع-3

ف الت غ ب ت طبيعية مم  يلزم مع  تق يد األشععععع  ر وندالته  ثم تنظيف األرض من بق ي  ال ذور 

وال ذوع وك  هذه العملي ت يمكن نجراؤه  آلي  لوب ريقة نقتصععععععع دية. وأفي ن  تزرع مح بععععععي  

ل ة مد المح بي  المعمرة كزراعة المود تحت أش  ر جود الهند أو دراعة مح بي  أخرى مخت

أخرى مث  الذرة والفول الاععودانى والبصعع  مد أشعع  ر البن كم  أن هن ا أيضعع ل كمي ت كبيرة من 

هذه المح بعععي  ينت ه  الزراع و لس مث  مزارع الك ك و ولى كصل غ ن  وني يري  ومزارع الم  ط 

وني يري  وسععرىصنك  ومزارع البن لى كولومبي  وسعع ف  الع ج وسععرىصنك  ومدغشععقر لى المصيو 

ند لى الفلبين ولنزويص ومزارع المود  ي  ومزارع جود اله ومزارع نخي  الزيت لى غرب ألريق

لى وسععط ألريقي  وأمريك  ال نوبية فيث يعتمد ننت ج ك  هذه المح بععي  على بععغ ر الزراع ولى 

بغ ر الزراع بزراعة المح بي  الغذا ية الصدمة إلستهصكهم الشخصى مث   هذه الح الت يقوم

 المح بي  ال ذرية والكا لة واألرد والذرة والفول جنب ل نلى جنب هذه المح بي  المعمرة.

 -المميزات الع مة لزراعة المح بي  المعمرة :
نشعععع ء ال رق ونق مة تعم  على نسععععتقرار المزارعين والتشعععع يد على نسععععتثم ر رأس الم ل إل-1

 المخ دن الصدمة ومق ومة اآلل ت المختلفة.
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ننت ج هذه المح بعععي  يكون ع دة مرتفع ل مم  يشععع د على نسعععتعم ل األسعععمدة المختلفة وب لت لى -2

المح لظة على خصوبة األرض من التدهور هذا عصوة على أن دراعة هذه المح بي  ال تاتلزم 

رة ن ا م  وبعععلت نلى ف لة النضعععج كم  هو عكس الح ل لى نجراء عملي ت دراعية بصعععفة ماعععتم

ي  الاععععععنوية التي تت لب نجراء العملي ت الزراعية المختلفة ك  ع م ومعظم  دراعة المح بعععععع

المح بععي  المعمرة تظل  األرض وتقل  من فدة أثر ق رات مي ه األم  ر لى نبعع دامه  ب لتربة 

 قة الا حية من التربة  ات خصوبة ع لية دا م ل.وب لت لى تعرضه  لإلن راف مم  تصب  مع  ال ب

يمكن نستغصل األراضى التي ال يمكن دراعته  ب لمح بي  الانوية ك ألراضى شديدة اإلنحدار -3

والتى تزرع ليه  ع دة المود أو الش ى أو األراضى الصخرية الص لحة لزراعة الم  ط والايا  

دراعة جود الهند على الشععواطى الرملية  ات الملوفة  لى المن طأ التي التتوالر ليه  األم  ر أو

 الع لية.

ولو أن المح بعععي  المعمرة تحت ج نلى عم  يدوي بدرجة كبيرة نال أن هذا العم  يكون مودع ل -4

على مدار الاععنة مم  ياععه  نجراؤه وفيث أن الع  د الم لى من هذه المح بععي  يكون ع دة مرتفع ل 

 ى العم .لإن  لس يش د المزارعين عل

النواتج النه  ية للمح بعععي  المعمرة عب رة عن نواتج سعععهلة النق  والتخزين و ات قيمة ت  رية -5

ع لية بعد تصنيعه  وتصنيعه  ياتلزم نق مة المص ند الصدمة لهذا الغرض مم  يؤدى نلى نستخدام 

ال رق الصدمة أه لى المن قة لى هذه المصعععع ند وكذلس يحت ج األمر نلى تحاععععين أو نق مة شععععبكة 

لنق  هذه النواتج من أم كن ننت جه  نلى أم كن تصعععنيعه  ثم نلى أم كن تصعععديره  وتاعععتفيد األه لى 

أنفاععهم من هذه ال رق نظرال لاععهولة فركة تنقصتهم ولع  هذه العوام  تعم  على تحاععين الح لة 

 اإلقتص دية لأله لى بدرجة أكبر من دراعة المح بي  الانوية.

 -لى دراعة المح بي  المعمرة : نق ط الضعف
 
اإلفتي ج نلى رأس م ل نستثم رى كبير و لس ألن هذه المح بي  ال تص  نلى ط قته  اإلنت جية -1

المرتفعة نال بعد مرور عدة أعوام من دراعته  مم  ياععععععتلزم تموي  المزرعة والعن ية ب لنب ت ت 

 مزارع طوال هذه المدة.المزروعة ولى نفس الوقت ال يكون هن ا أى ع  د م لى لل

كثير من هذه المح بعععي  المعمرة تحت ج نلى سعععرعة تصعععنيعه  و تعرضعععت ألنواع مختلفة من -2

 التلف مم  يقل  من قيمته  الت  رية.

هذه -3 ق ن ألن  ية من اإلت ع ل بدرجة  ن سعععععععب و ه  الم فة لى وقت ي ت الزراعية المختل م م العمل نت

لمعمرة يمتد نلى عدة سععععنوات لمثصل ن ا لم تبذل العن ية الك لية العملي ت له  أثر كبير على النب ت ت ا

ب لنب ت ت الصععععغيرة أو عدم مق ومة اآلل ت المختلفة لى أوق ته  أو نجراء بعض العملي ت الزراعية 

ك لتقليم مثصل ب ريقة خ أ لإن  لس يضععععف النب ت ت وب لت لى تؤدى نلى قلة ننت جه  التي قد ياعععتمر 

لة بينم  ن ا أهملت هذه العملي ت لى المح بععي  الاععنوية لإن هذا األثر الاععيى يزول نلى أعوام طوي

 بإنته ء الموسم الزراعية ويمكن تصحي  األخ  ء الزراعية لى الع م الزراعى الت لى.

يصعب نجراء بعض العملي ت الزراعية التي تحت ج نلى أيدى ع ملة كثيرة بواس ة األالت كم  -4

 وراق الش ى أو جمد ثم ر البن والتى تتم يدوي ل فتى اآلن.لى ف لة الق ن وأ
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  العالقة بين المحصول والكائنات الحية بالبيئة  / المحاضرة الخامسة
 

يعتبر الحق  بيئة ياععععععكنه  م تمد يتكون أسعععععع سعععععع ل من المحصععععععول والك  ن ت الحية النب تية 

ك  ن ت الحية اآلخرى المحي ة والحيوانية األخرى ول يعيش المحصول ب لحق  ماتقصل عن ال

ب  ويؤثر ك  من هذه الك  ن ت لى البيئة التي يعيش ليه  ويتأثر به  وك  منه  يتن دع ليح لو 

على نوعة وبق ؤة ويتوقف  لس على مدى بععععععصفية البيئة التي يعيش ليه  الك  ن ت الحية 

ه  وتركيبه  وطبيعة ومدى نسععععععت  بة الك  ن ت الحية وقدرته  على التغير والتحرير لى شععععععكل

ب ألرض على درجة الحرارة  ن ت  ك   ية ويتوقف ننتشععععععع ر هذه ال نموه  بتغير الظروف البيئ

 والرطوبة والم دة العضوية التي تلزمه  وفموضة األرض وغير  لس من العوام .

ويؤدى نعداد نعداد األرض للزراعة   وطرق العن ية ب لمحصععععول بعد دراعتة نلى خلأ بيئة 

نمو المح بععي  وتؤثر هذه العوام  على ننتشعع ر الك  ن ت الحية ب لحق  وتوجد عصقة من سععبة ل

بين الك  ن ت الحية الموجودة ب ألرض وبعضعععه  البعض ويربط المحصعععول ب لحق  والك  ن ت 

الحية األخرى عصقة تختلف بإختصف الك  ن ت ويمكن تقاععععععيم هذه العصقة بين المحصععععععول 

مين مهمين وهم  )تب دل المنفعة   التض د ب إلض لة نلى الحي دية أى والك  ن ت األخرى نلى قا

ى انمعع ط مختفععة من عععدم وجود تععأثير ألى من النوعين على األخر . وينقاععععععم كعع  منهمعع  نل

 :يالمعيشة كم  يل

 

 ويشم :    Symbiosisأوأل: تب دل المنفعة 

  Mutualismالمش ركة: -1

 Commensalismالمع يشة أو الضي لة: -2

 ويشم : Antagonismث ني ل: التض د: 

 Antibioticتض د الحيوية: -1

 ويشم : Exploitationاإلستغصل: -2

 Parasitismالت ف : - 

 Perdationاإللتراس: -

 Competitionالتن لس: -3

 

 أوالً: تبادل المنفعة:

أو كليهم  يتضمن تب دل المنفعة معيشة نوعين من الك  ن ت الحية   بشرط نستف دة أفدهم  

من وجود األخر مد عدم فدوث أدنى ضععععععرر ألى منهم . وينقاععععععم تب دل المنفعة تبع ل للف  دة التي 

 تعود على كصهم  أو على أفدهم  نلى:

 المع يشة أو الضي لة-2   المش ركة-1

    Competitionالتنافس                                                             

نظريت  لى الاععععك ن والتى تقول أن عدد الاععععك ن يتزايد  1798ع م  Maltsلتس أعلن م 

تبع ل لمتوالية هندسععية بينم  الزي دة لى الم دة الغذا ية تتبد متوالية عددية األمر الذى يؤدى وال شععس 

نلى تعرض الاعععععك ن لى مرفلة من الحي ة نلى أخ  ر الم  عة. ولم تحظى هذه النظرية ب إلهتم م 

ب لفترة قرن ت لى له  وقد تأخر تحقيأ هذه النظرية باععععبب الثورة الصععععن عية التى أت فت المن سعععع

نمك ني ت كبيرة بت وير الزراعة ونسعععتزراع من طأ شععع سععععة وخلأ سعععوق غذا ية ع لمية. أم  لى 

األونة األخيرة تواج  الشعععععوب مأدق وخ ر دي دة الاععععك ن والتى يتضعععع    أم مه  أى دي دة لى 

نت جية للمح بي  سواء ك ن  لس بخلأ تراكيب وراثية جديدة أو بت وير أس ليب اإلنت ج. الكف ءة اإل

وي ب أن نالم بأن مشكلة التزايد الاك نى تزداد نستحك م لى ضوء التغيرات البيولوجية التى دلد 

 هذا التزايد نلى شغ  أى موارد يمكن نستغصله . 
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ن ببيئة المح بعععععي  فيث نسعععععتعرض وقد نسعععععتدعى موضعععععوع التن لس نهتم م المشعععععتغلي 

Clements et al.    ست  الكلمة التى ق له س ت التى أجريت لى هذا الصدد وعرض لى درا الدرا

Decandle, 1820   ت ت الموجودة لى مك ن معين ب  بأن جميد الن ن لس  وهو أول من عرف الت

عند عدم  بدء فدوث ظ هرة التن لس Clementsلى ف لة فرب بعضععععععه  من بعض. ولقد فدد 

توالر نمداد من سب ألى عنصر من عن بر البيئة بحيث ال يفى بإفتي ج ت النب ت ت لتبدأ ك  منه  

لى مح ولة الحصعععول على هذا العنصعععر وقد ال تضععع ر النب ت ت نتي ة تواجده  لى م تمد ينقصععع  

مركب ت ع م  البيئة ب ريأ مب شر ب  قد يرجد الضرر نلى عوام  غير مب شرة كإلراد بعضه  ال

عن   Decandleالاعععع مة التى ت ع  الوسععععط غير مص م لنب ت ت أخرى األمر الذى ي ع  تعريف 

الحرب الماععتمرة بين النب ت ت أمر ين بأ على مث  هذه األفوال ويمث  تعريف الحرب الماععتمرة 

لى  بين النب ت ت الكف ح المب شععر والماععتهدف بين النب ت ت لإلسععتئث ر بعنصععر غذا ى معين موجود

 كمية قليلة لى التربة.

 

أن هذه األلف ظ الماعععتعملة لى تعريف التن لس   Hanper, 1961ومن ن فية أخرى رأى 

تن بأ أكثر معع  يكون على الاععععععلوا اإلناعععععععع نى ممعع  دععع ه نلى نقتراح لفو آخر هو التععداخعع  

Interference  ل هذا اللفو.بدالل من التن لس نال أن كثير من علم ء البيئة لم ياتثيغوا نستعم 

ومن الضرورى التعرف على عن بر البيئة التى تتن لس عليه  المح بي  لى وسط النمو 

 فتى يمكن للمزارع اإلبق ء عليه  بقدر اإلمك ن. 

 يويمكن ترتيب هذه العوام  ليم  يل

 

 أوالً: عوامل يتنافس عليها النباتات )نباتات المحصول(:

 

 س   األرض .)لوق وأسف   Spaceالمك ن  –الفراغ  -1

 )لوق س   التربة . Lightالضوء  -2

3- CO2 . لوق س   التربة( 

 العن بر الغذا ية )أسف  س   التربة . -4

 الم ء )أسف  س   التربة .  -5

 

 تسبب التنافس:  ي: الصفات المكتسبة للنباتات التثانياً 

 

 من التنفس.CO2تف عصت ال ذور مث  التكوين ال بيعى لغ د  -1

 ج عن نلراد بعض الاموم لى الوسط الذى تعيش لي  النب ت ت. التأثير المب شر الن ت -2

 

 ثالثاً: التأثير المتداخل مع العوامل الخارجية المؤثرة أو المسببة للتنافس:

 

 التن لس على الملقح ت. -1

 التن لس على العوام  الما عدة. -2

 نع قة اإلتزان البيئى بواس ة اإلنا ن والحيوان. -3

ن مية ب لظروف البيئية نع قة العوام  البيئية التى  -4 ب درات ال تمد األرض الغير منزرعة أو ال

 المص مة.

تأثير الحرارة والرطوبة واإلشععععع ع الشععععماععععي والري ح وغيره  على العوام  األخرى التى  -5

 يحدث عليه  التن لس.

الظروف األرضععية الغير من سععبة مث  محلول التربة الاعع م أو العن بععر الثقيلة به  أو الزي دة   -6

 كربون ت الك لايوم.من 
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  Space                                                                           : أوالً: الفراغ ـ المكان

 

أن تن لس النب ت ت على المك ن ب لمفهوم الفزي  ى ن در الحدوث  Donald, 1963الفو 

  الدرنية المنزرعة على فدوث التن لس بين نب ت ت المح بععععععي  Clements, 1929وأوضعععععع  

ماععع ل ت قريبة فيث تصعععب  الدرن ت الن ضععع ة مضعععلعة الشعععك  أو قد ترلد التربة نتي ة لوجود 

الدرن ت الم  ورة. ويمكن مصفظة التن لس على المك ن بين م موعة البذور عند وضعععععععه  لى 

 بس األلرع أو جورة وافدة ونت فة الفربععععة له  لإلنب ت وكذلس لى النب ت ت الخشععععبية عندم  تتشعععع

ن لس بين بذور ال ورة الوافدة عند  ن لس هو الت ال ذور الماععععععع عدة. ولع  أكثر األمثلة على الت

ن لس  لة على الت ب ت مث  الرطوبة. كذلس من أهم األمث ية المص مة لإلن ب ت على العوام  البيئ اإلن

وعصقة  لس ب لضوء على الفراغ هو الح دث للنموات الخضرية ونظ م توديعه  على طول النب ت 

وغير  لس مم  يلفت نظر المشعععععتغلين بإنت ج المح بعععععي  نلى أهمية  2COوفركة الري ح وتركيز 

 التوديد الفراغى لإلستف دة من الفراغ لوق س   التربة .

 

  Light                                                                                      : ثانياً: الضوء

 

يتميز التن لس على الضععععععوء ب إلنفراد لى أهميت  نظرال ل بيعة هذا الع م  لى ضععععععرورة 

اإلستف دة ب  لى أسرع وقت و لس ألن  ال يصل  للتخزين ثم ياتف د ب  مث  ع م  الرطوبة. وتالس 

 لعندم  تظ  الورقة لفترة  Individual Unitاألوراق لى عصقته  ب لضوء سلوا وفدات ماتقلة 

طويلة تحت نق ة التعويض تحرم من وبععععععول نواتج التمثي  الضععععععوء له  من بقية أجزاء النب ت 

األمر الذى يؤدى نلى سععععععرعة موته . على  لس لإن التن لس على الضععععععوء يحدث بين األوراق 

ق ت  عة ال ب ن ءال على  لس ل بي ه  وبعض وب ت ت بعضعععععع ب  ب ت عن  بين الن الفردية على طول الن

لنب ت تحدد نلى فد كبير المعدالت القصععععوى للكف ءة التمثيلية والقدرة التن لاععععية الخضععععرية على ا

للنب ت على الضععوء. ويعتبر التب ين لى شععدة الضععوء الن تج عن تأثير التن لس ب لتظلي  أكثر تعقيدال 

من أى ع م  أخر من عوام  البيئة لتب ين المواسععععععم المختلفة لى طول اليوم وكذلس التظلي  الن تج 

عن الاععحب. وعند التن لس على الضععوء ي ب أن تاععتقب  النب ت ت كمية من الضععوء ك لية لقي مه  

ب لتمثي  الكربونى وأن يكون ميزان هذه العملية موجب ل أم  ن ا ك ن ميزان العملية سعععععع لب ل لعدة أي م 

بعض. لقد لإن األوراق تبدأ لى الموت ويكون الوضععععد مختلف ل ب لناععععبة لتظلي  النب ت ت بعضععععه  ب

أن النب ت ت خ بة نب ت ت الظ  تتحم  لترات الظصم ال ويلة بدرجة متوس ة   Hatshonأوض  

ويكون هذا التأثير أكثر وضوف ل ن ا فددت عوام  أخرى معدل نموه  مث  نقا العن بر الغذا ية 

ة نلى أو وجود مواد سععععع مة لى محلول التربة ولى معظم هذه األفوال يرجد موت األوراق المظلل

نبععع بته  ب ألمراض الف رية. وتعتبر اإلسعععت  بة لشعععدة اإلضععع ءة المنخفضعععة ع مصل ف سعععم ل وعلى 

درجة من األهمية لى ال بق ت الخضععععرية القريبة من ق عدة النب ت ت خ بععععة العشععععبية منه . ولقد 

قي سعع ت عن تأثير التدريج لى شععدة اإلضعع ءة على طول   Lipetsh & Watson, 1968أجرى 

ت على معدل التمثي  الضعععو ى على نب ت ت الكرنب ووجد أن معدل التمثي  الكربونى ننخفض النب 

سم من س   التربة وع دة م  60عن النب ت ت المعرضة للضوء الع دى على نرتف ع  %4نلى نحو 

ض ءة معينة و لس لم  قد  شدة ن ينخفض معدل التمثي  الضو ي الموضعي عن م  هو متوقد نتي ة 

شعععة الضععو ية خصل الورقة وال يمتا نال الضععوء لى الموجة الخضععراء وهذا الضععوء ينفذ من األ

قلي  التأثير على التمثي  الضععو ى. ويظ  الضععوء ع مصل ه م ل لى التن لس فتى لى الم تمد الوافد 

المتشعع ب  وقد نتضعع  أن هن ا أبععن ف من األرد له  قدرة تن لاععية كبيرة لى نسععتقب ل الضععوء عن 

ى والتى له  قدرة تن لاععية منخفضععة مم  يؤكد وجود عصقة بين التن لس على عوام  أبععن ف أخر

البيئة األخرى ك لم ء والعن بعععر الغذا ية ب إلضععع لة نلى ع م  الضعععوء األمر الذى يقل  الم موع 

الخضععععععري للنب ت ت عند نقا العوام  البيئية األخرى وب لت لى تظ  كف ءة تلس األبععععععن ف لى 

مرتفعة. ونظرال لتب ين شدة اإلض ءة تتب ين األنواع النب تية لى نفتي ج ته  الضو ية نستقب ل الضوء 
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ويتوقف اإلفتي ج الضعععععو ى لنب ت م  على م يحدث ب  من تحورات تاععععع عد على فصعععععول  على 

ابة لكمية محدودة من ال  قة   RGRوأقصى معدل نابى للنمو   NARأقصى كف ءة تمثيلية  ب لن

 لس خصل الفترة الفع لة التى يقوم أثن  ه  العضععععععو النب تى ب لتمثي  الضععععععو ى مهم  ك نت قيمته  و

  :ي  ل م  ترتبط هذه التحورات بم  يلوغ لب

 

 

 تقلي  الفقد الن تج من التنفس. -1

الحصععععععول على أقصععععععى قدر من الكف ءة التمثيلية للنب ت ألى وفدة من وفدات ال  قة مهم   -2

 بغرت قيمته .

 Jril, 1965 بقة نلى نت  ه وافد ب  قد يتع كس لعله . ولقد أوض  وال تشير العوام  الا

أن عديد من نب ت ت الظ  له  معدل تن لاععععععى أق  من مثيلته  من نب ت ت الشععععععمس مم  يؤدى نلى 

لتحم  نب ت ت   Hatshnson, 1967الحف ظ على نواتج التمثي  من الهدم وهذا م  يؤكد مصفظ ت 

 ب ت ت الشمس.الظ  للظصم لفترة أطول من ن

 

أن جه د  Decker, 1955ب إلضععع لة نلى معدل التن لس المنخفض لنب ت ت الظ  أوضععع   

 التمثي  الضو ى لى نب ت ت الظ  يتشبد ب لضوء عند نض ءة منخفضة عن  لى نب ت ت الشمس.

لذلس تبلغ نب ت ت الظ  أقصععععععى فد له  من الكف ءة التمثيلية باععععععرعة لتظ  على هذا المعدل لفترة 

أطول خصل الدورة اليومية للضععععوء نال أن كثير من هذه األنم ط تفقد قدرته  التمثيلية لى الضععععوء 

ت لى موته . وعلى عكس  المرتفد الذى ي ع  ظروف اإلضععععععع ءة الع لية غير مص مة لنموه  وب ل

)النب ت ت رب عية  Hatch and Silackدورة   2C Oنب ت ت الظ  لإن المح بعععي  التى يتبد ليه  

  يكون له  القدرة على اإلسعععتف دة من شعععدة اإلضععع ءة الع لية عن المح بعععي  C4 Plantsالكربون 

  لى التمثي  الكربونى األمر الذى C3 Plants)النب ت ت ثصثية الكربون   Calvenالتى تتبد دورة

. يوضعععع  القدرة اإلنت جية المرتفعة لنب ت ت الذرة الشعععع مية والرليعة وقصععععب الاععععكر وعلف الفي 

وعلى أى األفوال لص ترتبط بعععفة الكف ءة التمثيلية الع لية واإلسعععتف دة ب لضعععوء ب لقدرة التن لاعععية 

الكبيرة. أم  التحور المحتم  بناععبة ماعع فة الورقة ينتج عن التغير لى التركيب التشععريحى للورقة 

د التركيب لى نب ت ت الشععععمس ولقد دلت العديد من الدراسعععع ت على تأثير الضععععوء وكذلس الم ء م

التشععريحى لألوراق فيث أن اإلضعع ءة الشععديدة تؤدى نلى تكوين أوراق سععميكة به  طبق ت عديدة 

من البصسععععتيدات وكذلس به  أناعععع ة نسععععكصرنشععععيمية كبيرة. ومن ن فية أخرى تؤدى اإلضعععع ءة 

 المنخفضعععة نلى تكوين أوراق أق  سعععمك ل و ات طبقة وافدة من البصسعععتيدات لى من قة الميزولي 

بحيث تّكون ناععععبة كبيرة من وفدة الماعععع فة نلى الودن. كم  يتميز التركيب التشععععريحى لألوراق 

أيضعععع ل بنقا األناعععع ة اإلسععععكصرنشععععيمية التى ياععععود لى خصي ه  عملية التنفس مم  ي عله  أكفأ 

 لإلض ءة المنخفضة نابي ل وتص  سريع ل نلى نق ة التشبد الضو ى. بينم  نق ة التشبد الضو ى لى

نب ت ت الشعععععمس تكون مرتفعة فيث تعم  ال بق ت الاعععععميكة ناعععععبي ل من البصسعععععتيدات نلى دي دة 

 اإلستف دة من الضوء. 

 

  :وتؤدى الصف ت الت لية نلى دي دة كف ءة النب ت ت لى اإلستف دة من الضوء 

 المح لظة على دلي  ما فة األوراق أق  و لس بفقد ال زء الافلى من األوراق الزا دة. -1

 نتخ ب ألمث  شك  وتوديد لألوراق على النب ت.اإل -2

ت نب التن لس بين النب ت ت المنزرعة مث  دراعة محصول علف معمر يزدهر نمو بيف ل مد  -3

 أخر يزدهر نموه شت ءل فيث ال يوجد بينهم تن لس.

 

ويعتبر لقد األوراق الاععععفلى ظ هرة ع دية لى الزراع ت الكثيفة وتؤدى هذه الظ هرة نلى 

  وهو L.A.I ceilingالنمو الخضععرى نحو الوبععول نلى دلي  ماعع فة األوراق األعظم )تناععيأ 
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الذى ال يمكن ت  وده فيث تموت األوراق الاععفلى عند تكشععف و ننبث ق األوراق العلي  وعلى  لس 

لإن جميد نواتج التمثي  الضععععو ى تنتق  نلى من طأ نشعععع ة أخرى أو نلى من طأ التخزين ب لنب ت 

ة التمثيلية ث بتة عند الصعععععفر بتقدم النب ت ت لى العمر ويصععععع  النب ت لى هذه المرفلة وتظ  الكف ء

نلى أقصعععى ودن ج ف ل  ولكن تظ  مشعععكلة توديد نواتج عملية التمثي  الضعععو ى بين األعضععع ء 

  .ي  المحدد لكمية المحصول اإلقتص دالمختلفة للنب ت هى الع م

 

ستف دة الن ا قط علي  نرتف ع النب ت وشك  ومن أهم العوام  التى تحدد ن ب ت من الضوء ال

وتوديد األوراق على طول الاعع ق وكف ءة النموات الخضععرية على طول النب ت لى اإلسععتف دة من 

 الضوء الا قط.

ومن العوام  المحددة لعملية التمثي  الكربونى لى النب ت شدة اإلض ءة والرطوبة وتركيز 

2CO التمثي  الكربونى بزي دة شععععععدة اإلضعععععع ءة وتوالر الرطوبة  لتزايد كف ءة األوراق لى عملية

ع مصل محددال لعملية التمثي  الكربونى ليزداد  2C Oاألرضععععععية ويصععععععب  لى هذه الح لة تركيز 

من  %13وتاتفيد الورقة الفردية عند اإلض ءة المنخفضة من نحو  2COالتمثي  الكربونى بزي دة 

ملليمكرون   وتنخفض كف ءة األوراق لى  700-400من ط قة الضععوء الاعع ق ة عليه  لى المدى 

تحوي  ال  قة بزي دة شععععععدة اإلضعععععع ءة ونقا العوام  األخرى المحددة لعملية التمثي  الكربونى. 

وتزداد كف ءة النب ت لى التمثي  الضعععو ى ن ا ك نت أوراق  كله  معرضعععة لشعععدة نضععع ءة متاععع وية 

ت لشدة نض ءة أكبر من نفتي ج ته  بينم  لم يص  ومنخفضة ب لمق رنة بتعريض بعض أوراق النب 

 للبعض األخر أى نض ءة نتي ة الزراعة الكثيفة وب لت لى تظلي  بعضه  لبعض.

 

وألهمية التوديد الفراغى لألوراق لى عملية التمثي  ولضععععععرورة اإلسععععععتف دة من جميد 

 ءة وفدة الماعع فة الضععوء الاعع قط على األرض يصععب  لدلي  ماعع فة األوراق أهمية كبيرة لى كف

تفقد كثير من ال  قة الضععو ية  L.A.Iاألرضععية لى نسععتقب ل ال  قة الضععو ية. ن ا ننخفضععت قيمة 

لاععععععقوطه  على األرض الغير منزرعة وتزداد كمية ال  قة المثبتة بزي دة دلي  ماعععععع فة األوراق 

ي  األو.L.A.I Optفتى يصععععععع  نلى فده األمث  ) عد  لس نتي ة تظل ن قا ب ي    ثم يت راق العل

لألوراق الاععععفلى وب لت لى تقوم األوراق الاععععفلى ب لتنفس دون فدوث التمثي  الضععععو ى مم  يؤثر 

على بعععع لى التمثي  الضععععو ى للنب ت. وقد دلت الت  رب أن القيمة المثلى لدلي  ماعععع فة األوراق 

 5)   طبق ت خضععععععرية        5لكثير من المح بععععععي  ويتأتى  لس نتي ة وجود  8-3تتراوح بين 

Canopies)  من األوراق تقوم بعملية التمثي  الضععععععو ى كم  تؤثر شععععععدة اإلضعععععع ءة والعديد من

 العوام  األخرى على القيمة المثلى لدلي  ما فة األوراق.

 

 :.L.A.I. Optدليل مساحة األوراق األمثل 

 

 قيمة دلي  ماععععع فة األوراق التى تبلغ عنده  كف ءة التمثي  للم موع الخضعععععرى أقصععععع ه 

وتاعععع هم جميد األوراق ني  بي ل لى عملية التمثي  الضععععو ى وتكوين الم دة ال  لة رغم أن بعععع لى 

 األوراق الافلى يكون قليصل.

 

 : L.A.I. ceilingدليل مساحة األوراق األعظم 

 

قيمة دلي  ماعععععع فة األوراق التى يتاعععععع وى عنده  معدل موت األوراق الاععععععفلى )نتي ة 

أوراق جديدة للنب ت وتكون كف ءة التمثي  لألوراق لى هذه الح لة أق  التظلي   مد معدل تكوين 

 من مثيلته  لى ف لة دلي  ما فة األوراق األمث .
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 لى ف لة دلي  ما فة األوراق األمث . يعملية التمثي  الضو  يب ل يالت ل  دولويوض  ال

 

 

 الصافى معدل التنفس معدل التمثيل

12 2 10 

10 2 8 

6 2 4 

3 2 1 

- - - 

31 8 23 

 

 لى ف لة دلي  ما فة األوراق األعظم. يعملية التمثي  الضو  يب ل يالت ل  دولويوض  ال

 الصافى معدل التنفس معدل التمثيل

12 2 10 

10 2 8 

6 2 4 

3 2 1 

1 2 -1 

 2- 2 بفر

 1- 1 بفر

- - - 

32 13 19 

 

ن ال  قة التى ياععتهلكه  الم موع ال ذرى لى التنفس ولى هذه الح لة لو أدخ  لى الحاععب 

 وفدة لى التنفس  يصب  ب لى التمثي  الضو ى يا وى بفر.  19)تاتهلس ال ذور فوالى 

 :2ث لث ل: ث نى أكايد الكربون ا أ

 

ب إلهتم م المن سععععععب نتي ة اإلعتق د بتوالره لى  2C Oلم يحظى موضععععععوع التن لس على 

رب تحت ظروف متحكم ليه  لى الصعععوب الزج جية قد أثبت تزايد معدل وسعععط النمو نال أن الت  

األمر الذى يوضعع  أن تركيز هذا الغ د  2C Oالتمثي  وكذلس نق ة التشععبد ب لضععوء بتزايد تركيز 

 2COلى الهواء ال وى أق  من اإلفتي ج ت المثلى للتمثي  الضعععععو ى كم  يحدث تن لس كبير على 

تاهلس هذا الغ د لى عملية  لى ال بق ت العلي  للمح بععععي  لى ظروف اإلضعععع ءة الشععععديدة فيث ي اععععّ

 التمثي  بمعدل أكبر من مثيل  لى ال بق ت الدني .

 

ويصعععععععععب توقد كيفيععة فعدوث التنعع لس بين األوراق على هعذا الغعع د ن ا لم يتنعع قا لى 

ث لى ننتشععععععع ره من فيث التركيز لى طبقة الميزولي  للورقة م لم يلعب التنفس الضععععععو ى الح د

البيروكاععععيزوم ب وار البصسععععتيدات و الن تج عن هدم ال ليكوالت الموجودة دورال ه م ل لى تكوين 

2C O  الآلدم لى عملية التمثي . ومن ن فية أخرى تتب ين المح بععععععي  لى نق ة التعويض فيث

تكون منخفضععععة لى نب ت ت الذرة الشعععع مية والرليعة وقصععععب الاععععكر )النب ت ت رب عية الكربون  

 ومرتفعة لى البن ر والقم  )النب ت ت ثصثية الكربون .
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 :  رابعاً: العناصر الغذائية

يصعععب دراسععة التن لس على العن بععر الغذا ية لى البيئة ال بيعية نظرال لتوالر العديد من 

العن بععععر الغذا ية الكبرى والصععععغرى متدخلة مد بعضععععه  من جهة ومد العوام  البيئية من جهة 

ن  ح بعض األنواع النب تية لى نمتصععع ت نصعععيب أولر من  Donant, 1964الفو أخرى. وقد 

العن بععر المحددة للنمو ليزدهر نموه  وتحرم غيره  األق  منه  قدرة على التن لس على العن بععر 

 الغذا ية.

ويق  التن لس بين النب ت ت على العن بععر الغذا ية عندم  يدخ  ع م  الضععوء كع م  محدد 

التظلي  بين النب ت ت المتزافمة. ولقد نسععععععتخدمت وسعععععع    بحثية مختلفة للتعبير عن  للنمو نتي ة\

تداخ  لع  التن لس على العن بر الغذا ية مد ع م  الضوء. وتؤثر طبيعة ننتش ر ال ذور والمدى 

درجة الحموضة   –الرطوبة  –الحرارة  –الذى تص  نلي  وكذلس بف ت التربة )البن ء األرضى  

العن بععععععر الغذا ية. وعلى أى األفوال لتتواجد العن بععععععر الغذا ية لى األرض  لى نمتصععععععع ت

المصععرية بكمية تكفى إلفتي ج ت المح بععي  ليم  عدا بعض العن بععر مث  النيتروجين والفاععفور 

 والبوت سيوم )العن بر الام دية  التى تلزم نض لته  بكمي ت من سبة.

 

 خامساً: الماء:

 

لمح بععي  على الم ء بتكوينه  لم موع خضععرى أو م دة ج لة لك  تق س القدرة التن لاععية ل

وفدة ودنية من الم ء ل لمح بععععي   ات القدرة التن لاععععية الع لية للم ء هى التى تاعععع يد أن تكون 

كمية أكبر من الم دة ال  لة عن غيره  من المح بعععععي  للوفدة الم  ية الوافدة. ويحدث تن لس بين 

ندرة الم ء أو عدم تولره ويكون  لس غ لب ل لى ظروف الزراعة نب ت ت المح بععععععي  تحت ظروف 

البعلية وعند ذ تتب ين المح بعععي  لى مدى تعمأ وننتشععع ر جذوره  لى األرض ويمكن أن تتضععع  

 عصقة التن لس على المواد الغذا ية عند من لشة عصقة التن لس على عنصر الم ء. 

 

 العوام  النب تية الماببة للتن لس:
  

عن التن لس مح ولة ك  لرد من ألراد الم تمد الحصعععول على عن بعععر الوسعععط ينشعععأ 

الذى يعيش لي  ك لضععوء والحرارة وغير  لس. كم  قد تفرد نتي ة لوجود ألراد الم تمد ب وار 

بعضعععععععهععع  البعض بعض المواد المنبهععع  أو المثب عععة لنمو الكععع  ن الحى األخر. وتوقد     

Decandle, 1983 اعععموم من جذوره  لى األرض وياعععتمر تأثير هذه المواد نل د النب ت ت ال

على المحععع بععععععيععع  الآلفقعععة لى العععدورة   كمععع  قعععد تفرد بعض المثب ععع ت مثععع  فععع مض 

Transcisnnamic  كم  قد تنتق  غ دات من الم موع الخضععععرى للنب ت ت تؤثر لى األنواع  

رب مواد من النب ت الم  ورة له  مث  محصععول الكت ن وفشععيشععة الك مبين . وتعرف عملية تاعع

ية  ي  لتؤثر على الم تمع ت األخرى التى تعيش لى الوسععععععط بعمل نلى الوسععععععط الذى يعيش ل

Allelopathy . 
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  البيئة األرضية   / سادسةالمحاضرة ال

 
األرض الزراعية هى تلك الطبقة الرقيقة من سطح األرض والتى تضرب فيها جذور النباتات 

لغذائية. ويختلف مقدار العناصر باألرض إختالفاً واسعاً إذا يشكل وتأخذ منها الماء والعناصر ا

األكسجين نحو نصف مقدار العناصر بالقشرة األرضية ، والسليكون نحو الربع وتشكل بقية 

العناصر األخرى نحو ربع كمية العناصر.ويبلغ مقدار عناصر األكسجين والسليكون واأللومنيوم 

من محتوى العناصر  %98والبوتاسيوم والماغنسيوم نحو والحديد والكالسيوم والصوديوم 

جميعا. وتتكون األرض الزراعية من ثالثة أوساط وهى الوسط الصلب والوسط السائل والوسط 

-الغازى إلى جانب جزء حي :  

-الوسط الصلب:-1  

من الوزن الجاف لها ، ويتكون  %90% من حجم األرض ونحو  50يشكل هذا الوسط نحو 

ا من أصل معدنى أو من أصل عضوى.من مواد أم  

وتشكل المواد المواد المعدنية للهيكل األساسى كمكونات معظم األراضى ونشأت من تجوية 

جزء خشن -1الصخور والمعادن.وتنقسم مكونات الوسط المعدنى حسباً للحجم إلى جزئين : 

جزء ناعم.-20  

ى ويتراوح أقطار حبيبات من وزن الجزء المعدن %80الجزء المعدنى الخشن : يشكل نحو  (أ)

ميكرون ويتكون من الرمل والسلت والطين الخشن الناشئة عن  0.2-2هذا الجزء من 

 ( والميكا.2( والفلسبار)1المعادن المقاومة لإلنحالل مثل الكوارتز)

من وزن الجزء المعدنى وتقل أقطار حبيباته عن  %20جزء معدنى ناعم :يشكل نحو  (ب)

ين الغروى واألكاسيد الغروية للحديد واأللومنيوم وتشكل ميكرون ويتكون من الط 0.2

 %2المواد العضوية نسبة منخفضة من وزن األرض فى الظروف المصية ال تتجاوز 

ويتكون من عديد من المواد وأهمها اللجنين والسليلوز.ويتراوح أحجام المواد العضوية 

 طين.من قطع كبيرة إلى حبيبات تقل أقطارها عن أقطار حبيبات ال

 

-الوسط السائل:-2  

يشغل الوسط السائل والوسط الغازى مسام األرض.ويسمى الوسط السائل بالمحلول األرضى ، 

ويتكون من المحاليل المائية لألمالح والغازات. وأهم األمالح كبريتات وكلوريدات ونترات 

لصوديوم. وفوسفات وبيكربونات العناصر وأهمها البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم وا

 وتتكون هذه المحاليل بذوبان المواد الذائبة أثناء مرور ماء المطر أو ماء الرى خالل األرض.

3 

الوسط الغازي :-3  

يتقاسم الوسط الغازى والوسط السائل مسام األرض وهكذا يتوقف حجم الوسط الغازى على 

 مسامية األرض ومحتوى الماء باألرض.

ة لألرض جزء حى عبارة عن الكائنات الحية  وجذور يوجد إلى جانب األوساط  الثالث

النباتات. ويبلغ مقدار وزن الكانات الحية نحو خمسة أطنان للفدان والجذور الجافة بالطبقة 

 السطحية من األرض نحو خمسة أطنان.

وتتعدد خصائص األرض وأهمها القوام والبناء والهواء والحرارة والمادة العضوية 

الملوحة والقلوية والماء.واللون والحموضة وا  
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                                                  قوام األرض :

يشير قوام األرض إلى الجزء لنسبى للحبيبات المختلفة المكونة لألرض وهو مقياس 

 لقياس درجة نعومة أو خشونة حبيبات األرض.

تها وتركيبها الكيميائى.ويمكن تقسيم هذه الحبيبات حسباً ألحجامها وأشكالها وكثاف  

 حجم الحبيبات:

 تسمى الحبيبات بأسماء مختلفة حسباً ألقطارها .

 

 جدول يبين تقسيم حبيبات األرض حسب المؤتمر الدولى لعلوم األراضى.

 القطر مجموعة الحبيبات

مم0.2-2 رمل خشن  

مم0.2-0.2 رمل ناعم  

مم0.002-0.02 سلت  

مم0.002أقل من  طين  

 

سم أحجاراً بينما تسمى الحبيبات التى تتراوح 2بيبات التى تزيد أقطارها عن وتعتبر الح

مم الجزء الناعم من 2مم حصى وتشكل الحبيبات التى تقل أقطارها عن 2سم إلى 2أقطارها من 

 األرض ويتكون هذا الجزء من الرمل والسلت والطين.

 

 شكل الحبيبات:

دة الزوايا بدون نظام ويقارب شكل كل قد تكون حبيبات الحصى مستديرة لحد ما أو حا

من الرمل والسلت الشكل الكروى أو المكعبى ولقد أدى التحليل الكيميائى والتأثيرات الطبيعية 

إلى تنعيم النهايات الحادة لها بينما شكل حبيبات الطين صفيحى وال تأخذ حبيبات الطين الشكل 

اً من األرض ال بلورية.الكروى أو المكعبى. وقد تكون الحبيبات الصغيرة جد  

 كثافة الحبيبات:

تبلغ كثافة الجزء المعدنى الغالب لمكونات األرض مثل الكوارتز وعديد من الفلسبارات 

وهكذا فان كثافة العديد من األراضى التى ال تحتوى قدراً كبيراً من المواد  3جم/سم 2.65نحو 

تحتوى على قدر مرتفع من الحديد وتزداد كثافة األراضى التى   3جم/سم 2.65العضوية نحو 

 عن هذا القدر.

 التركيب الكيميائى للحبيبات:

يسود الكوارتز حبيبات الرمل ، ويسود الكوارتز ومعادن أخرى أولية مثل الفلسبار أو نوع من 

الميكا فى حبيبات السلت ، وتدخل معادن الكوارتز والهيماتيت والجبسيت ومعادن الطين 

الميكا المتأدرتة والمونتمورويللونيت فى تركيب الطين.وأهمها الكاوءلينيت و  

 تقسيم األراضى حسباً لقوامها :

تقسم األرض حسباً لنسب مكوناتها من حبيبات األرض بعضها إلى بعض ويشير الشكل 

التالى إلى تقسيم األراضى حسباً لطريقة مثلث القوام حيث يقسم كل ضلع من أضالع المثلث 

ى أقسام مع توقيع الرمل على إحداها والسلت على الثانى والطين على المتساوى األضالع إل

 الثالث وهكذا ينقسم المثلث إلى أقسام يشير كل منها إلى نوع من أنواع قوام األرض.

ويفيد الملمس فى تقدير قوام األرض إذ أن ملمس حبيبات الطين ناعم وحبيبات الرمل 

لة رطبة من األرض بين السبابة واإلبهام والتعرف خشن كما يمكن تقدير قوام بالملمس بفرك كت

على طول الشريط الذى يتكون نتيجة إنزالق العينة بين األصابع قبل الكسر.ويشير طول الشريط 

 إلى قوام األرض إذ كلما زاد طول الشريط قبل الكسر كلما كانت نسبة الطين مرتفعة.

 

 وتقام األرض فاب ل لقوامه  كم  يلي:
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من  %10رملية: تنقام نلى قامين وهم  أراضى رملية وتحتوى على أق  من األراضى ال-1

 %20نلى أق  من  %10الالت وال ين وأراضى رملية بفراء تتراوح نابة ال ين  ليه  من 

من الالت وال ين.وتنتشر األراضى الرملية ب لقرب من الصحراء والبحر األبيض المتوسط 

 لني .وتنتشر الرملية الصفراء على شواطى ا

األراضى الصفراء: وتنقام نلى قامين وهم  أراضى بفراء خفيفة ويتراوح مقدار الالت -2

% وأراضى بفراء ثقيلة وتتراوح نابة الالت وال ين  30نلى أق  من  %20وال ين به  من 

وتنتشر األراضى الصفراء الخفيفة على س ف  الني  وال زا ر  %50نلى أق  من  %30به  من 

 جه ت متفرقة. والصفراء لى

األراضى  ال ينية: وتنقام نلى قامين  وهم  أراضى طينية خفيفة ويتراوح مقدار الالت -3

أو أكثر من الالت  %80وطينية ثقيلة وتحتوى  على  %80نلى أق  من  %50وال ين به  

 وال ين. وتتعدد المن طأ التى تنتشر ليه  هذه األراضى.

ى ثصث م  ميد ر ياية وهى م موعة األراضى الخشنة ويمكن تقايم األراضى فاب قوامه  نل

القوام وتشتم  على األراضى الرملية والرملية الصفراء وم موعة األراضى المتوس ة القوام 

وتشتم  على األراضى الصفراء والثقيلة المتوس ة  وم موعة األراضى الن عمة القوام  وتشتم  

 على األراضى ال ينية الغرينية وال ينية.

 -عصقة بين القوام األراضي وخص  صه :ال

 

تتأثر كثير من خص  ا األرض بقوامه  لحبيب ت ال ين بغيرة الح م وتتميز بقدرته  على 

اإلفتف ظ بكمي ت كبيرة من الم ء  واإلنتف ي عند تشرب الم ء   والتشقأ عند ال ف ف والمرونة 

ف وندمص ت العن بر الغذا ية  مث  مم  ي عله  ق بلة للتشكي  واإلفتف ظ بأشك له  بعد ال ف 

الك لايوم والبوت سيوم  والم غنايوم   وربط الحبيب ت  الباي ة ب ألرض   وتتميز فبيب ت الالت 

بزي دة  ف مه  عن فبيب ت  ال ين و بإمتص به  قدر كبير من الم ء   وبظهور بفة ال ذب 

 دن الصخور الق بلة للتحل  واإللتص ق   وبإفتوا ه  على عن بر غذا ية  ن  تتكون من مع

 ويا عد على سهولة نجراء العملية الزراعية.

وتعتبر الحبيب ت الدقيقة جدال أو أن شئت ق  الم دة الغروية أهم جزء لع ل لى األرض. وي لأ 

على الم دة الغروية ب ألرض أسم ء مختلفة مث  مركب األرض الغروى أو مركب اإلدمص ت 

من أب  معدنى ولم  ك ن ال ين يحم  شحنة كهربية س لبة لهذا  وياتخدم لفو ال ين ن ا ك ن

تن ذب الك تيون ت نليه  وتك لى الك تيون ت المدمصة الشحن ت الا لبة على مركب ال ين وتامى 

هذه ال بقة ب ل بقة األيونية المزدوجة ويالس ال ين مالس اإللكتروليت ن  يمث  المياي  وهو 

حن ت س لبة الشأ األنيونى بينم  الك تيون ت المدمصة الشأ ال زء المعدنى بم  علي  من ش

 الك تيونى.

تتب دل الك تيون ت المدمصة على مركب ال ين بك تيون ت أخرى ب لمحلول تتك لى معه  لى 

الشحنة وتامى هذه الظ هرة ب لتب دل الك تيونى.ويعتبر م موع الك تيون ت الق بلة للتب دل على 

ب ألرض باعة تب دل الك تيون ت وتا وى عدد الملليمك لئ ت الق بلة   ال ين أو مركب اإلمتص ت

جم من األرض. وتختلف الاعة الك تيونية  بإختصف  وتختلف الاعة الك تيونية  100للتب دل لى 

ب ختصف مكون ت األرض لهى منخفضة جدال لى أك سيد الحديد واأللومنيوم المتأدرتة   وتتراوح 

 450-250مليمك لى لى المونتموريللينت    100-80الك ؤولينت    مليمك لى لى 15-3بين 

 ملليمك لى لى المواد العضوية.

 وتختلف خص  ا األراض فاب ل لقومه  ويبين ال دول الت لى تأثير أنواع األراضى على 

 خص  صه .
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 جدول يبين تأثير قوام األرض على خص  صه 

 طينية صفراء غريبة صفراء رملية الخصائص

 مسالمل
 التهوية

السطح الكلى 

 الداخلى

 السعة الكاتيونية

 النشاط الكيميائى

 النشاط الحيوي

 الصرف

 كمية الما اليسر

 خدمة األرض

 الحرارة النوعية

 خشن

 جيدة جداً 

 صغيرة جداً 

 صغيرة جداً 

 صغيرة جداً 

 ضعيف جداً 

 زائد

 منخفضة

 سهلة

 منخفضة

 خشن

 جيدة

 صغيرة

 صغيرة

 ضعيف

 ضعيف

 جيد

 متوسط

 سهلة

 توسطةم

 حريرى

 متوسطة

 متوسط

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 مرتفعة

 متوسطة

 متوسطة

 طينى أو لدن

 رديئة

 كبير

 كبيرة

 كبير

 كبير

 متوسط إلى ردئ

 مرتفعة

 صعبة

 مرتفعة

 

 Earth Building    -بناء األرض :

 البن ء نب صح ي لأ على نظ م ترتيب الحبيب ت الفردية لألرض ب لنابة لبعضه . وقد

تكون الحبيب ت مردة غير مرتب ة بغيره  كم  هو الح ل لى ال بق ت الا حية لألراضى الرملية 

وتعتبر مث  هذه األراضى بأنه  عديمة البن ء وقد تنظم الحبيب ت لى كتلة كبيرة الح م جدال وغير 

منتظمة وليس له  شك  يم ث  أى من أنم ط األرض كم  لى األراضى البكر التى لم يابأ 

اعته  وقد ياود ق  ع األرض نمط وافد من أنم ط البن ء ولكن يغلب تغير النمط من طبقة نلى در

 طبقة نلى أخرى بق  ع األرض.

 األرض .

 

 تقسيم بناء األرض :

 ويمكن تقايم أنم ط فاب ل ألشك له  أو بصبته  أو أف  مه  أو ثب ته  أو ما ميته .

 التقسيم حسب الشكل :

لحبيب ت المت معة أى الحبيب ت المركبة ب ألراضى ويمكن تقايم بن ء األرض تتعدد أنم ط أشك ل ا

 -تبع ل لذلس نلى أنم ط كم  يلى:

 البن ء ال بقى :  تترتب الحبيب ت المركبة لى طبق ت رقيقة ألقي ل.-1

 البن ء العمودى: تترتب الحبيب ت المركبة رأسي ل لى أعمدة.-2

المركبة رأسي ل لى أعمدة مث  البن ء العمودى مد تآك  أو  البن ء المنشورى: تترتب الحبيب ت-3

 نستدارة أطراف الحبيب ت.

البن ء الكتلى: تترتب الحبيب ت المركبة لى كت  مكعبة  ات أوج  غير منتظمة تتراوح ك  من -4

 أضصعه  من جزء من الانتيمتر نلى عشرة سنتيمترات.

 كرات ال يزيد ق ره  عن نصف بوبة. البن ء البندقى: تترتب الحبيب ت المركبة لى-5

 البن ء الحبيبى: تترتب الحبيب ت المركبة لى كرات ال يزيد ق ره  عن نصف بوبة.-6

البن ء الفت تى: تترتب الحبيب ت المركبة لى كرات ما مية وهو خير أنم ط البن ء لى األراضى -7

 الزراعية للمص مة لنمو النب ت ت ولاهولة خدمة األرض.
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 حسب الصالبة: التقسيم

تختلف الحبيب ت المت معة ب ألرض لى بصبته .وتتأثر الصصبة بكثير من العوام  وأهمه  

محتوى رطوبة األرض  ومحتوى ونوع ال ين   وطبيعة الك تيون ت المدمصة ومحتوى الم دة 

العضوية. وتق  بصبة الحبيب ت المت معة بإرتف ع محتوى رطوبة األرض ووجود الك ؤولينت 

 الك تيون ت الثن  ية التك لؤ ونرتف ع محتوى الم دة العضوية.و

 التقسيم حسب الحجم:

تختلف الحبيب ت المت معة ب ألرض نختصل ل كبيرال فاب ل ألف  مه  ويص م نمو النب ت الحبيب ت 

 المت معة  ات ف م يم ث  ف م فب ت الرم  ويفض  هذا الح م عن أف  م األكبر عن .

 بات:التقسيم حسب الث

تقام الحبيب ت المت معة فاب ل لثب ته  أو مق ومته  للتفكس ن  يهدم بعضه  نتي ة الحركة العنيفة 

أثن ء عملي ت خدمة األرض أو نرت  م ق رات الم ر معه . تختلف الحبيب ت المركبة نختصل ل 

الراوبط بين كبيرال لى مق ومته  للتفكس. ويتوقف  لس على محتوى   ونوع ال ين ومدى التبلد   و

المواد غير العضوية والعضوية   والمواد الغروية الن ت ة من الك  ن ت الدقيقة ووجود المواد 

الصفمة المعدنية مث  أك سيد الحديد واأللومنيوم. وتزيد مق ومة الحبيب ت المت معة للتفكس بزي دة 

لم  نداددت أف  م الحبيب ت الك ؤولينت ب لمق رنة مد دي دة المونتمورويللنيت ويمكن القول أن  ك

 المركبة ب ألرض كلم  ننخفض ثب ته .

 التقسيم حسب المسامية:

يمكن تقايم بن ء األرض فاب ل للما مية ألهمية الما ل ت بين فبيب ت األرض لى سهولة أو 

 لنمو النب ت تزراعية والمص مة بعوبة نجراء العملي ت ال

 Earth Air                                                                 هواء األرض :

يوجد بين فبيب ت األرض ما م تعرف ب لفراغ ت تعرف ب لفراغ ت البينية وهذه يشغله  الم ء 

والهواء ويتن سب وجوده  ب لفراغ ت عكاي ل ويعرف ف م هذه الما م ب ألرض ب لاعة الما مية 

 ى الح م الكلى الظ هرى لألرض ب لنابة المئوية ويعبر عن النابة المئوية لح م الما م نل
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 للما مية والتى تحاب ك آلتى:

 الح م الحقيقى-الح م الظ هرى

 100×      النابة المئوية للما مية لألرض= 

 الح م الظ هرى
 

وتزيد الاعة الما مية لألرض ال ينية عن األرض الرملية وأن ف م الفراغ البينى لى األرض 

بيبة واألخرى أكبر كثيرال مم  لى األرض ال ينية. ولم  ك ن الهواء الدم ل لنمو الرملية بين الح

النب ت   لهذا تعتبر األرض الزراعية جيدة التهوية فين توالر األكا ين بكمي ت ك لية للك  ن ت 

 ص مة لتش يد عملي ت التحول له .الحية والغ دات بناب م

 -تركيب هواء األرض:
أمث ل تركيز ث نى أكايد الكربون ونحو مثلين من تركيز  10لى نحو يتحتوى هواء األرض ع

بخ ر الم ء بهواء ال و   بينم  يحتوى هواء األرض على تركيز قليصل من األكا ين 

والنتروجين.وتختلف هذه التركيزات فاب ل لنش ط الك  ن ت الدقيقة والم موعة الحيوانية وجذور 

  ن وأموني  وكبريتيد األيدروجين لى الظروف االهوا ية.النب ت.ويحتوى هواء األرض على ميث

توجد كمي ت بغيرة من بعض الغ دات  ا بة لى الرطوبة األرضية كم  تماس غروي ت األرض 

 على أس حه  كمي ت بغيرة من غ دات مختلفة بخ بية اإللتص ق.

دة التهوية % لى ال بقة الا حية من األرض ال ي 21نلى  18ويتراوح مقدار األكا ين من 

وينقا هذا المحتوى ب لتعمأ لى األرض المبللة ب لم ء لفترة طويلة  ويتراوح مقدار ث نى أكايد 

 . %20وقد يرتفد نلى  %5-0.1الكربون بهواء األرض من 

يتغير تركيب هواء األرض سريع ل ن  أن التركيب محصلة عمليتين سريعتى التغيير وهم  

الكربون عن طريأ تنفس ال ذور والك  ن ت ب ألرض وت ديد تحول األكا ين نلى ث نى أكايد 

 هواء األرض بهواء البحر.

ويرتفد محتوى ث نى أكايد الكربون ب ألرض أثن ء الصيف عن الشت ء   ولى األراضى 

المامدة ب ألسمدة العضوية والمعدنية إلددي د نش ط الك  ن ت الدقيقة ودي دة معدل تنفاه  وتنفس 

تفد ب ألرض الرطبة عن ال  لة وب ألرض الن عمة القوام عن الخشنة القوام ال ذور   كم  ير

وب ألرض المتع نة أو األرض الرديئة البن ء عن األرض ال يدة البن ء لنقا معدل ننتش ر 

الغ دات.ولى ك  هذه الح الت التى يزيد ليه  ث نى أكايد الكربون بهواء األرض يق  محتوى 

 األكا ين.

ألكا ين وث نى أكايد الكربون بق  ع األرض فيث يزداد محتوى ث نى ويختلف توديد ا

أكايد الكربون ويق  محتوى األكا ين ب ددي د العمأ  كم  يحدث تغيير موسمى لى تركيب هواء 

األرض. يتوقف تركيب هواء األرض على التب دل الغ دى ومعدالت التف عصت الكيمي  ية الحيوية 

توقف تركيز األكا ين وث نى أكايد الكربون بهواء األرض كثيرال وف م الحيز الهوا ى. كم  ي

  على النش ط البيولوجى ونض لة األسمدة العضوية سيم  لى ظروف توالر الحرارة والرطوبة.
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  تجديد هواء التربة   / بعةساالمحاضرة ال

 

ف م لك  متر مربد لك  يوم  20نلى  2يتف وت معدل تكوين ث نى أكايد الكربون بلتربة من نحو 

الحرارة ومحتوى الرطوبة والكا ء الخضرى. وهكذا يتوقف تركيز  ويتوقف  لس على درج ت

 ث نى أكايد الكربون واألكا ين بهواء األرض أس س ل على معدل تكوين  ث نى أكايد الكربون.

تصب  تهوية الحق  رديئة لى ف لتين أوالهم  نرتف ع المحتوى الرطوبى بم  ال يدع فيز  

سرعة تب دل غ دات األرض مد غ دات ال و بقدر ال يكفى ك لي ل للغ دات وث نيهم  عدم كف ية 

 للمح لظة على تركيزات الغ دات ب ألرض عند الماتوي ت المرغوبة.

يحدث تب دل الغ دات بين هواء األرض وهواء ال و عن طريقتين أوالهم  الاري ن  

هواء ال و وهواء الكمى وث نيهم  اإلنتش ر. ويرجد األول نلى اإلختصف  لى مقدار الضغط بين 

األرض ويتوقف مقدار هذا التب دل على فركة الري ح والضغط الب رومترى وفرارة األرض  

والهواء وال يلعب هذا ال ريأ دورال  ا شأن لى تهوية األرض. ولى اإلنتش ر ينتشر ك  غ د 

كلى فاب ل  للضغط ال ز ى ل  وهكذا فتى ن ا تا وى الضغط الكلى لهواء األرض مد الضغط ال

ك ن ضغ   ال ز ى ب ألرض أق    كم  ينتشر ث نى أكايد الكربون من هواء األرض نلى هواء 

 ال و ط لم  ك ن الضغط ال ز ى ل  بهواء ال و أق .

ويعتبر الهواء الذا ب لى م ء الم ر مصدرال إلمداد األرض ب ألكا ين فيث يحتوى  

بحي  وتك لى هذه الكمية نحو جم من األكا ين وهذا  4339لتر من الم ء على  100000

 لتر من األكا ين النقى لى الضغط ال وى. 3000

  -إحتياجات النباتات لهواء التربة :
يلزم األكا ين لتنفس جذور النب ت ت أثن ء في ته  األمر الذى يقتضى نستمرار اإلمداد ب ألكا ين. 

 %21الحر ب ألرض عن وتنمو معظم الح بصت لى ظروف يق  ليه  محتوى األكا ين ب لهواء 

% ومن األهمية بمك ن ت ديد الهواء  بم  يتولر مع   10ويق  النمو بإنخف ض المحتوى عن 

ب لدقيقة  3جم/سم 8-10×  30اإلمداد الماتمر ب ألكا ين. وينبغى أال يق  ننتش ر األكا ين عن 

  .1957للنمو المرضى )براتراند وكوهنس 

لى ف جته  لألكا ين إلنب ته  ليلزم بذور الفول تختلف بذور الح بصت ليم  بينه   

 والقم  والذرة الش مية نرتف ع محتوى األكا ين ب ألرض عن بذور البرسيم الح  دى واألرد.

وتختلف بذور الح بصت أثن ء نموه  ب لحق  لى نفتي ج ته  لألكا ين ن  يلزم البالة  

ة الش مية والقم  ولول الصوي  نفتي ج ت وبن ر الاكر والب  طس نفتي ج ت مرتفعة   ويلزم الذر

معتدلة   ويكفى بعض الن يلي ت تركيزات منخفضة نوع ل ليحتم  الذرة الرليعة غمر األرض 

ب لم ء لبضد أي م دون فدوث تأثير ض ر. وينمو نب ت فشيشة الاودان نموال ال بأس ب  لى 

ب لم ء طوال في ة النب ت ظروف التهوية المحدودة. وتعيش نب ت ت األرد تحت غمر األرض 

بشروط ظهور الم موع الخضرى لوق س   الم ء   ويرجد  لس لوجود ف رات هوا ية متصلة 

 بنايج القشرة ويكفى هذا إلمداد ال ذور ب إلفتي ج ت الصدمة من األكا ين من الهواء ال وى.
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اإلفتي ج ت  وتختلف نفتي ج ت النب ت ت لألكا ين لى درج ت الحرارة المختلفة ن  تزداد 

لى درج ت الحرارة المرتفعة عن المنخفضة. تبطء سرعة نمو معظم الح بصت وينخفض النمو 

. ويفيد توالر األكا ين ب ألرض لى نستخدام النب ت ت  %2كلية بإنخف ض محتوى األكا ين عن 

ألرض. للم ء والعن بر الغذا ية بكف ءة. ويق  نمتص ت النب ت ت للم ء بنقا األكا ين بهواء ا

ويختلف تأثير التهوية على نمتص ت العن بر المختلفة ويلزم نمتص ت البوت سيوم تهوية جيدة 

-ويمكن ترتيب تأثير األكا ين على نمتص ت العن بر الغذا ية تن دلي ل كم  يلى : البوت سيوم

تؤثر التهوية على تعمأ ال ذور    النتروجين الفوسفور )لوتون .-الم غنايوم-الك لايوم

تختلف الح جة لألكا ين بإختصف سمس ال ذر فيث يلزم ال ذور الاميكة نرتف ع تركيز و

 األكا ين بهواء التربة عن ال ذور الرليعة. 

وتع نى النب ت ت من نقا األكا ين بهواء األرض وقد يؤدى  لس عن طريأ تكيفه  لهذه  

رديئة نلى نقا األكا ين الظروف. ويرجد الضرر الذى تع ني  النب ت ت لى ظروف التهوية ال

من هواء األرض. وتتلخا  %20وليس نلى نرتف ع تركيز ث نى أكايد الكربون و لس لى فدود 

عصم ت نقا األكا ين على النب ت ت لى نبفرار األوراق ونقا النمو والموت لى النه ية 

 ت الا مة وياه  نب بة النب ت ت الن مية لى ظروف ردية التهوية ب ألمراض كم  تحد المركب

 للنب ت ك ألفم ض العضوية والكحوالت لى ظروف التهوية الردية من نمو ال ذور.

 

 -تأثير التهوية على خصائص التربة :
 

تنشط البكتيري  الهوا ية لى ظروف التهوية ال يدة وتتكون كمي ت كبيرة من المواد  

ويؤدى نقا األكا ين نلى نقا العضوية والتى تفيد بدوره  لى تكوين البن ء المحبب ب ألرض. 

كمي ت المواد العضوية والصدمة لتكوين البن ء الث بت. ولهذا تتميز األرض ال يدة التهوية ب لبن ء 

 ال يد.

وتنشط التهوية ال يدة البكتيري  الهوا ية مث  بكتيري  التأدت مم  يؤدى نلى دي دة خصوبة  

رض نلى بورة ب لحة لإلمتص ت األرض   ونلى تحوي  بعض المركب ت المعدنية ب أل

بواس ة النب ت ت. وتؤدى التهوية ال يدة نلى أكادة المركب ت الا مة مث  كبريت ت الحديدود 

 والكبريتيدات والنتريت ت نلى مركب ت غير س مة.

 المادة العضوية :
 

تعتبر جميد المواد العضوية ب ألرض فية أو ميتة   متحللة أو غير متحللة   مركب ت  

ي ة أو معقدة جزءال من الم دة العضوية ب ألرض وتتكون من الخصي  الميتة للنب ت ت با

والحيوان ت والك  ن ت الدقيقة لى جميد مراف  تحله    و نلرادات النب ت ت والحيوان ت وجميد 

المواد العضوية. وتاتبعد الحيوان ت التى تعيش ب لحق    كم  يرى البعض نستبع د جذور النب ت ت 

محتوى الم دة العضوية ب ألرض. ومن وجهة نظر أخرى تتضمن الم دة العضوية ب ألرض  من

الك  ن ت الدقيقة الحية من بكتيري  نلى ل ر وغيره  نستح لة لصله  من بقية الم دة العضوية 

 ب لتربة.
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يتض  مم  سبأ بعوبة تعريف محتوى الم دة العضوية ب ألرض تعريف ل ق طع ل   وتقام  

لعضوية من الن فية العلمية نلى مواد مدخرة ودب ل. ويقصد ب لمواد المدخرة المواد الم دة ا

العضوية التى لم تتحل  بعد وال زء الذى ي رى لي  عملية التحل  بفع  ميكروب ت األرض 

وغيره    ويقصد ب لدب ل الم دة العضوية الامراء ب ألرض.وتتميز المواد المدخرة ب رتف ع معدل 

   يتميز الدب ل بإنخف ض معدل التحل .تحلله  بينم

 : تركيب الدبال

لم  ك نت الم دة العضوية تع نى تغييرال ماتمرال لى تركيبه  نبتداء من نض لته  لألرض نلى لقده  

بفع  ال   ن ت الحية الدقيقة لهذا لليس للدب ل تركيب ث بت. ويحتم  أن يكون معقد األفم ض 

ن أهم المركب ت المكونة للدب ل فيث يبلغ محتوى الل نين ب لدب ل األمينية والمواد شبيهة الل ني

% ويتضمن الدب ل نلى ج نب  لس مواد ه مة مث   35-30%  والمواد البروتينية  40-45

الكربوأيدرات والاليلود والهيمياليلود والدهون.ويبلغ المقدار التقريبي للمكون ت المختلفة م  

 -يلى:

 ين.مركب ت شبيهة الل ن 45%-

 سليلود. 4%-

 هيمياليلود. 7%-

 دهون وشموع وراتن  ت. 3%-

 مواد أخرى. 6%-

 -توزيع المواد العضوية بالتربة :
 

ويرجد ننخف ض محتوى  %2ال يت  ود مقدار الم دة العضوية لي بعض الترب العراقية  

ب ألرض مم   المواد العضوية لي هذه الترب نلى نرتف ع درجة فرارة المن قة ونرتف ع الك لايوم

يش د نفتراق الم دة العضوية. وتقام األراضى المعدنية فاب ل لمحتواه  لى الم دة العضوية نلى 

:- 

 محتواها من المادة العضوية نوع األرض

  %1-)بفر أراضى لقيرة جدال لى الم دة العضوية

  %2-1) وأراضى لقيرة

  %4-2) أراضى متوس ة

  %8-4) وأراضى غنية

  %20-8) غنية جدال وأراضى 
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يزيد محتوى الدب ل لى ال بقة الا حية عن ال بقة تحت الا حية من األرض وعموم ل  

ينخفض المحتوى ب لعمأ لى ق  ع األرض فتى ينعدم. ومعدل اإلنخف ض لى محتوى الم دة 

العضوية تدري ي لى األراضى المنزرعة ب لن يلي ت وسريد لى أراضى الغ ب ت فيث تقد معظم 

 بق ي  الم دة العضوية على س   األرض.

لى كثير من  1: 10تبلغ نابة الكربون نلى النتروجين لى الدب ل ب ألراضى المعدنية  

المن طأ وترتفد هذه النابة لى طبقة تحت س   األرض عن ال بقة الا حية . ويرتفد مقدار 

 .هذه النابة ب لدب ل لى المراف  األولى من تحلل  ب ألراضى الرطبة

 -العوامل المؤثرة على محتوى الدبال:

يتوقف محتوى الدب ل ب ألرض على محتوى الرطوبة ودرجة الحرارة والتهوية وطول  

النه ر  والعن بر الغذا ية. ويعتبر محتوى الدب ل محصلة لعمليتى التكوين والفقد ليبطء التكوين 

الك  ن ت الحية وألكادة الم دة العضوية لى األراضى الغدقة لنقا مقدار األكا ين الصدم لنش ط 

ويارع تحل  الم دة العضوية وب لت لى لقده  لى ظروف نرتف ع درج ت الحرارة ونرتف ع محتوى 

الك لايوم ب ألرض ويصفو نقا لربة تراكم الدب ل ب ألراضى الرملية والخفيفة ألكادة الم دة 

 العضوية أكادة ت مة.

 :  وظائف المادة العضوية بالتربة

تلعب المادة العضوية دوراً هاماً فى زيادة قدرة التربة على اإلنتاج للوظائف المتعددة 

  -:ي وتتلخص أهم هذه الوظائف فيما يل التى تقوم بها

 

نمداد الك  ن ت الدقيقة ب لغذاء وال  قة. لم  ك نت الم دة العضوية تحتوى على سكري ت ودهون -1

   ن ت الدقيقة ب لغذاء وال  قة.وبروتين ت   لهذا ل نه  تمد الك

 الما همة لى تغذية الح بصت عن طريأ تحلله  وعن طريأ الاعة الك تيونية للدب ل.-2

تتحرر العن بر المعدنية المختزنة من الم دة العضوية أثن ء تحلله  وتاتخدم النب ت ت هذه  

لم ء ثم تتحرر هذه المواد ث ني ل العن بر. ويحتفو الدب ل ب ألمصح المعدنية الذا بة فتى بعد نقا ا

 ببطء عند نض لة الم ء.

نمداد األرض ب لمواد الصدمة لتكوين وثب ت الحبيب ت المركبة. لم  ك ن للدب ل بف ت غروية -3

 تكاب  القدرة على ربط فبيب ت األرض ببعضه  لهذا يش د الدب ل تكوين البن ء الحبيبى لألرض.

 ظ ب لم ء وهكذا تزيد الم دة العضوية قدرة األراضى الرملية تحاين قدرة األرض على اإلفتف-4

 على اإلفتف ظ بم  ه .

 الما عدة لى تنظيم التح ت واإلناي ب الا حى للم ء.-5

 تحاين تهوية األراضى الثقيلة عن طريأ تش يد تكوين الحبيب ت المركبة.-6

 الحرارة.نكا ب األرض لون ل داكن ل مم  يزيد قدرته  على نمتص ت -7
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 يتضح مما سبق أن للمادة العضوية باألرض تأثيراً بيولوجيا وكيميائياً  

 -:يوطبيعياً ويمكن تلخيصها فيما يل

 التأثير البيولوجى: نمداد الم دة العضوية الميكروب ت ب ل  قة والكربون والعن بر المعدنية.-1

يد الكربون والنترات والكبريت ت التأثير الكيمي  ى: نمداد الم دة العضوية األرض بث نى أكا-2

واألفم ض العضوية والتى تا عد لى ن ابة المواد ونمداد النب ت ت ب لعن بر الغذا ية ب ريأ 

 مب شر وغير مب شر.

التأثير ال بيعى: تش يد تحبيب األرض وفم ية الحبيب ت المركبة من هدم الم ء له    وتش يد -3

 له  وتقلي  الف  ض الا حى للم ء والتح ت.تهوية األرض ونف  ية وتارب الم ء خص

 -: تأثير الدبال على نمو النباتات
 

 يؤثر الدب ل على نمو النب ت ت تأثيرال غير مب شر ب لتأثير على خص  ا األرض. 

تتخلأ كثير من المواد أثن ء تحل  الم دة العضوية وتختلف أهمية هذه المواد من فيث  

وتتكون ليت مين ت ب ألرض أثن ء تحل  أنا ة النب ت ت التى التأثير على نمو النب ت ت. 

من األرض مب شرة لعدم قدرته  على  12تحتويه .ويحتم  فصول النب ت ت الراقية على ليت مين 

 تمثيل  مد قدرة النب ت ت الدنيئة ك لبكتيري  والف ر على تمثيل .

ض النب ت ت لى نمتص ت يتكون ف مض الهيوميس أثن ء تكوين الدب ل ويش د هذا الح م 

 العن بر الغذا ية ونمو ال ذور كم  ينشط العملي ت.

 لون التربة :

يعتبر اللون أفد الخص  ا اله مة الش  عة اإلستخدام لى وبف األرض عن غيره  من  

الخص  ا. ويؤثر اللون تأثيرال غير مب شرال على نمو النب ت عن طريأ التأثير على الحرارة 

مكون ت األرض لى ألوانه  ل لدب ل أسود أو بنى وأك سيد الحديد فمراء أو  والرطوبة.وتختلف

بنية بفراء أو بفراء فاب ل لدرجة التأدرت والحديد المختزل أخضر مزرق والكوارتز أبيض 

غ لب ل والح ر ال يرى أبيض أو أدرق أو أخضر ديتونى أفي ن ل وال ين رم دى او أبيض أو 

الغ  ء من الحديد ويأخذ الفلاب ر ألوان ل مختلفة وأن ك ن يغلب  أفمر ويتوقف على نوع وكمية

 اللون األفمر.

 -األلوان الشائعة :

تأخذ األرض من الن فية العلمية جميد األلوان لقد تكون بيض ء أو فمراء أو بنية أو  

رم دية أو بفراء أو سوداء وقد تكون مخضبة ب للون األدرق أو األخضر نال أن  ال توجد 

اضى درق ء أو خضراء نقية. تنتشر األراضى الحمراء أو الصفراء لى المن طأ اإلستوا ية أر

واألراضى الرم دية ب لمن طأ الرطبة والب ردة وتتلون األراضى الرملية لى مصر ب للون األبفر 

وتزداد قت مة اللون ب ددي د الم دة العضوية وال ين وتتلون األراضى ال ينية لى مصر ب للون 

 سود وقد تغ ى األراضى الم لحة ب بقة بيض ء اللون.األ
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 -حموضة التربة :

تعتبر فموضة األرض أفد الخص  ا اله مة له  ويعبر عنه  برقم يامى رقم الحموضة  

ويقصد ب  األس الا لب لتركيز أيون األيدروجين ب ل رام ت لى اللتر   ويكون الوسط متع دالل ن ا 

  وتزداد درجة الحموضة ب نخف ض هذا الرقم   وتامى األرض 7- 10) 7ك ن رقم الحموضة 

.وقد تكون األرض قلوية خفيفة أو 7فينئذ أرض ل ف مضية   كم  تزداد الق عدية ب رتف ع الرقم عن 

معتدلة أو شديدة أو شديدة جدال وب لمث  قد تكون األرض ف مضية أو معتدلة أو شديدة أو شديدة 

لى بعض األراضى  3عموم ل تتراوح فموضة األرض عن جدال فاب ل لرقم فموضته . و

العضوية. وتتميز األراضى ب لمن طأ ال  لة الرديئة الصرف بقلويته  بينم  تتميز األراضى 

 8-7ب لمن طأ اإلستوا ية المم رة بحموضته . ويترااوح رقم فموضة األراضى المصرية من 

  . 7أفي ن ل لى األراضى الرملية عن لقلة األم  ر وسوء الصرف. وقد ينخفض رقم الحموضة 
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