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 مقدمة في علم البيئة الشباتية 

Introduction to plant Ecology or Environment 

مغ العمػم ان لمبيئة التي تعير فييا الشباتات و الكائشات الحية السختمفة اختالفًا وثيقًا بحياة 
 االندان السدارع و الحيػانات التي تدتػشغ نفذ البيئة . 

Ecology  ما هه علم البيئة 

بيا و و تتأثخ بطخوفيا السحيصة ىػ السكان الحي يعير ؼيو جسيع الكائشات الحية و مشيا الشباتات 
 عػامل البيئة الخارجية و الجاخمية . 

اىػ دراسة الكائشات الحية مغ حيث عالقتيسا بػسصيسا الحي تعير ؼيو و جسيع العالقات 
 الستبادلة بيغ الكائشات و الػسط الخارجي . 

Crops Ecology  ) ما السقرهد ببيئة السحاصيل ) الشبات 

ىي فخع مغ فخوع عمػم الحياة و الحي يختز بجراسة الكائشات الحية ) الشباتات ( و تتأثخ 
بالعػامل الخارجية و الطخوف السحيصة ) السشاخ , التخبة , السػقع , الحيػية ( مغ بجاية االنبات 

 الى الحراد . 

ثخ في حياة و اىػ ذلظ العمع الحي يختز بجراسة جسيع العػامل الخارجية و الطخوف التي تؤ 
 سمػكية الشبات او الكائغ الحي مغ االنبات و حتى الحراد . 

اىػ ذلظ العمع الحي يختز بجراسة العالقة بيغ الكائشات الحية و عالقة السحرػل بعػامل البيئة 
 السحيصة بالشبات ) السشاخ , التخبة , الصػبػغخاؼية , االحيائية ( . 
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 فكرة اساسية عن العهامل البيئية

Basic Information Ecological Factors 

غالبًا ما تترف العػامل البيئية ذات التأثيخ الفعال عمى تػزيع السجتسعات و االنػاع الشباتية في 
 اربع مجسػعات ىي : 

                                                      Climatic Factors 1– ) العػامل السشاخية ) الجػية  

Soil Factors 2-  ) العػامل االرضية ) التخبة  

Topographic Factors العػامل السػقعية ) الصػبػغخاؼية (  -3  

Biotic Factors 4-  ) العػامل الحيػية ) االحيائية  

Stress Factors 5-  ) العػامل االجيادية ) عػامل االجياد  

 

قة مباشخة او غيخ مباشخة داخمية كانت او *مالحطة / اي عامل مغ العػامل البيئة التي تؤثخ بصخي
خارجية في حياة الشبات تعتبخ احج عػامل السػشغ ) أي الػسط الحي يعير ؼيو الشبات ( يعشي 

مثال درجة الحخارة تؤثخ في حياة الشبات و ىي ميسة لإلنبات و الشسػ اذن تعتبخ درجة الحخارة 
الشبات .  عامل مغ عػامل السػشغ ) البيئة ( التي يعير فييا  
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   Climatic Factorsأواًل : مجسػعة العػامل السشاخية ) الجػية ( 

 تذسل العػامل الجػية عمى : 

  Atmosphereالغالف الجػي  -1

عبارة عغ غالف غازي سسيظ يحيط بالكخة االرضية و يذاركيا في دوراتيا الجائع و الحي 
تكػن شبقتو الدفمى مدؤولة عغ جسيع التقمبات السشاخية التي ليا عالقة مباشخة او غيخ 

و ىػ بجوره يتألف عغ عجة مباشخة في حياة الكائشات الحية عمى سصح الكخة االرضية , 
 أغمفة : 

1- Troposphere  

كميػ  15 -11و ىي الصبقة الدفمى مغ الغالف الجػي و التي يرل ارتفاعيا الى 
 متخ فػق سصح االرض . 

2- Stratosphere  

 11كيمػمتخًا فػق سصح االرض تدداد درجات الحخارة مغ  55 – 51يتخاوح ارتفاعو مغ 
 درجة فػق الرفخ في تمظ الصبقة كسا يشعجم وجػد بخار الساء في تمظ الصبقة .  31 –

3- Mesosphere  

كيمػ متخًا فػق سصح االرض و فييا تحيط  81 – 51يرل ارتفاع تمظ الصبقة مغ 
 درجة تحت الرفخ .  95درجة الحخارة لترل الى 

4- Ionosphere   اوThermosphere 

ارة العالية لترل الى اكثخ مغ الف درجة لحلظ تدسى تترف تمظ الصبقة بجرجات الحخ 
  Thermosphereبالـ 

 
5- Exosphere  
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 ىػ الغالف الغازي الخارجي و الحي تكػن ؼيو حخكة جديئات الغازات سخيعة ججًا . 
 

  lightالزػء  -2

فيػ يعسل عمى بشاء ىػ عامل ميع مغ العػامل البيئية و السرجر الخئيدي لمصاقة , 
الكمػروفيل و غيخىا مغ الرفات كسا يعسل عمى بشاء اليػرمػنات و يؤثخ في آلية فتح و 

غمق الثغػر و في نسػ الشباتات و تكػيغ االندجة و تػزيع الشباتات عمى سصح الكخة 
 االرضية . 

 الصبق الذسدي : 
, و تتخاوح مػجات يدتقبل سصح االرض ضػء الذسذ عمى ىيئة مػجات كيخومغشاشيدية 

االشعاع الذسدي مغ حيث الصػل بيغ القريخة ججًا مثل االشعة فػق البشفدجية و التي 
عمى ميكخون او نانػمتخ . و الصبق الذسدي ىػ مجسػعة  391و  11يتخاوح شػليا بيغ 

 االشعة الذسدية ذات االشػال و االلػان السختمفة و التي تدتقبميا االرض . 
 

 ل السػجة الزػئية *ما السقرػد بصػ 
قستيغ متتاليتيغ و تقجر باألنجدتخوم و يتكػن الزػء مغ ىي السدافة السحرػرة بيغ 

مجسػعة مغ الجديسات تدسى كل مشيا بالفػتػن و يحسل الفػتػن قجرًا مغ الصاقة و تديخ 
 في مػجات . 

 
 تأثيخ الزػء عمى الشباتات : 

 يؤثخ الزػء عمى الشباتات بأشكال عجة مشيا 
 التسثيل الزػئي  -1
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ان الزػء ىػ السرجر الػحيج لمصاقة الالزمة لعسمية البشاء الزػئي و عسمية البشاء 
الزػئي ىي عبارة عغ عسمية فدمجية حياتية يشتج فييا الشبات السادة الجافة و التي ال 

تتع اال بػجػد الزػء و يقرج بو الزػء السخئي و يمدم ان تكػن االضاءة كأنية متى 
مية التسثيل الزػئي عسمية التشفذ . كسا ان كسية الزػء الالزمة لعسمية تفػق عس

 في عسمية التشفذ تدسى نقصة التعػيس . التسثيل الزػئي حتى تعادل فقج السخكبات 
 

بعسمية مخكبات اذن نقصة التعػيس / ىي الشقصة التي تعادل فييا كسية الزػء الالزمة 
 تاج الصاقة التسثيل الزػئي مع فقجان السخكبات في عسمية التشفذ . 

 
 الشتح  -2

الزػء الذجيج يذجع مغ عسمية الشتح حيث يشبو الزػء الخاليا الحارسة فتفتح كحلظ 
 يؤيج الزػء مغ نفاذية الجحر لمخمية . 

 ة و ىشاك نباتات يسشع الزػء انباتيا مثل نباتات العائمة الدنبؿي
 

 التكاثخ ) التدىيخ (  -3

ان الزػء الغيخ كافي يعػق عسمية االزىار و يداعج عمى الشسػ الخزخي , كسا 
 و البخاعع الدىخية في اشجار الفاكية عمى الزػء . يتػقف تفتح االوراق 

 يعسل الزػء عمى بشاء مػاد الشسػ او اليػرمػنات .  -4

 

يشبو الزػء االعزاء الشباتية مثل الديقان تدتجيب لو باالنحشاء كسا يحجث في انحخاف  -5
 الديقان و ىحا ما يدسى باالنحشاء الزػئي . 
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 .أثيخًا كبيخًا في شكمو و تخكيبو  يعسل الزػء عمى تكػيغ مػاد كيسياوية معيشة تأثخ ت -6

 
يخًا كبيخًا في شكمو و تخكيبو يؤثخ الزػء عمى الشبات في جسيع مخاحل نسػه فيػ يؤثخ تأث -7

 . 

 تأثيخ الغصاء الشباتي عمى الزػء 

الحي يدقط عمى االرض او يؤثخ الغصاء الشباتي تأثيخًا بالغًا في االشعاء الذسدي , فالزػء 
االوراق يشعكذ جدء مشو و يشفح الجدء االخخ و تستز الػرقة الجدء الباقي . يعتسج انعكاس الزػء 

ثافتو , شبيعتو , اوراقو , يعتسج االمتراص عمى شبيعة الػرقة , يعتسج الشفػذ عمى نػع الشبات , ك
 عمى تخكيب الػرقة و سسكيا . 

 *تقديع الشباتات بحدب حاجاتيا الى الزػء : 

 Helophytesنباتات محبة الزػء  -1

 و ىي نباتات التي تشسػ و تتكاثخ في وجػد الزػء و ال تتحسل الطل . 

 

 Scio phytesنباتات الطل ) الكارىة لمزػء (  – 2

ىي الشباتات التي تشسػ و تتكاثخ في شجة اضاءة مشخفزة , و تعير ىحه الشباتات في الكيػف و 
 اعساق الساء و داخل الغخف و في الصبقات الدفمى لمغابات . 

 الشباتات الستحسمة لمطل او السحايجة . – 3
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مختفعة و لكشيا قادرة عمى تحسل الطل دون اي ضخر عمى ىي الشباتات التي تعير في اضاءة 
 نسػىا و تكاثخىا . 

 باإلمكان تقديع الصبق الذسدي عمى اساس شػل السػجو الى : 

 الزػء السخئي  -1

ممي اونانػمتخ وىي السػجات الػحيجة  711 – 411ىي السػجات التي يتخاوح شػليا بيغ 
ي تجخل في عسمية البشاء الزػئي و تفيج بشسػ التي يسكغ رؤيتيا بالعيغ السجخدة  و ىي الت

 % مغ مجسػعة الصاقة الذسدية . 51
 

 االشعة تحت الحسخاء  -2

يديج ممي ميكخون اونانػمتخ و ال تحذ فييا العيغ , ليا تأثيخ حخاري  751ىي اشػل مغ 
كمسا شالت السػجة و ليا تأثيخ مشبو عمى استصالة الديقان و السشاشق السشخفطة في 

 الػديان . 
 االشعة فػق البشفدجية  -3

ممي ميكخون اونانػمتخ و ىي ال تخى و ال تحتاجيا  391و ىي مػجات اقرخ مغ 
الشباتات إال انيا يعتقج انيا تذجع تكػيغ صبغة االنتػسيانيغ و تعسل عمى تػقف نذاط 
االنديسات السشذصة لمشسػ مسا يؤثخ عمى استصالة الديقان و كسا يعتقج بأنيا سبب تقدم 

 سػق الشباتات في السختفعات . 
 

 *التػاقت الزػئي او التػقيت الزػئي او الفتخة الزػئية 
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ىي كسية الزػء التي يحتاجيا الشبات في وقت معيغ عشج االنتقال مغ مخحمة الى اخخى 
 مثل انتقال الشبات مغ مخحمة الشسػ الخزخي الى مخحمة التدىيخ . 

 ى : لتأثيخ التػاقت الزػئي أو فتخات االضاءة الو تقدع الشباتات تبعًا 
  Short day plantنباتات الشيار القريخ  -1

 ساعة (  14ىي الشباتات التي ال تدىخ اال في فتخات اإلضاءة القريخة ) اقل مغ 
 مثل بعس انػاع التبغ و قرب الدكخ و فػل الرػيا . 

  Long day plantنباتات الشيار الصػيل  -2

ساعة ( مثل  14مغ  ىي الشباتات التي تدىخ في حجود فتخات ضػئية شػيمة ) اكثخ
 نباتات القسح و الذعيخ . 

  Neutral day plantنباتات الشيار السحايج  -3

 و ىي الشباتات الغيخ حداسة لفتخات االضاءة مثل الصساشع و القصغ . 

                                                                                                                                               المصادر 

.  1984علم البيئة ، د. حكست عباس العاني ود. رعد هاشم بكر ، -1            

، كلية التربية للبشات. 2002علم البيئة والتلهث د. حدين علي الدعدي  -2  

الثانية .. الظبعة 1986علم البيئة د. حكست عباس العاني و د. رعد هاشم بكر ،  -3  

 علم  البيئة الشباتية ، د. مجيد رشيد الحلي و د. حكست عباس العاني . -4

، مرر.  2002علم البيئة الشباتية ، د. دمحم احسد مجاهد ، -5  

، جامعة دمذق 2008-2007علم البيئة الشباتية )الجزء الشظري(، د. دمحم عذان سله م و د. سهيل نادر ، -6  

 اد بالنبات تأليف األستاذ الدكتور محب طه صقر كلية الزراعة جامعة المنصورة لسنة كتاب فسليوجيا اإلجه -7

2102                       

                                 2102كتاب تربية المحاصيل لتحمل الشد الملحي . تأليف األستاذ الدكتور مدحت مجيد الساهوكي لسنة  - -8

 مقرر حماية البيئة تأليف الدكتور باسم العجي قسم الهندسة البيئية  كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق لسنة  -9

2102   

 محاضرات من االنترنت -01  



جامعة األنبار-أ.م.د.عسر إسساعيل محدن الدليسي    كلية الزراعة        

9 

 جامعة األنبار-أ.م.د.عسر إسساعيل محدن الدليسي    كلية الزراعة     

الثانيةالمحاضرة   

 درجة الحرارة كعامل بيئي 

Temperature as an Ecological Factor  

تؤثخ درجة الحخارة تأثيخًا كبيخًا عمى الشباتات فيي تؤثخ عمى كافة العسميات بيغ امتراص و تبخخ 
و تشفذ و بشاء ضػئي , كسا يختبط تػزيع االنػاع الشباتية عمى سصح الكخة االرضية بجرجة الحخارة 

 . 

 تأثير درجة الحرارة في الشباتات : 

تؤثخ درجة الحخارة بذكل مباشخ او غيخ مباشخ في كل وضيفة مغ الػضائف الحيػية لمشبات , فيي 
تؤثخ في العسميات الصبيعية كاالنتذار و الشفاذية و امتراص الساء و تبخخه و في كافة العسميات 

 الكيسيائية لمتحػل الغحائي . 

على البشاء الزهئي :  تأثير درجة الحرارة  

يتػقف معجل البشاء الزػئي الى جانب العػامل البيئية السختمفة مغ االضاءة و تخكيد ثاني اكديج 
 الكاربػن و غيخه . 

 تأثير درجة الحرارة على التشفس : 

 تؤثخ درجة الحخارة تأثيخًا معقجًا في عسمية التشفذ شأنيا في ذلظ شأن تأثيخىا في العسميات الحيػية
 السختمفة , و عمى العسػم تؤدي زيادة درجة الحخارة في حجود معيشة الى زيادة معجل التشفذ . 

 تأثير درجة الحرارة على االمتراص : 
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يشخفس معجل امتراص الساء في كثيخ مغ شخاز الشباتات اذًا انخفاض درجة حخارة التخبة الى 
 درجة قخيبة مغ الرفخ او دون درجة التجسج . 

جة الحرارة على الشتح : تأثير در   

 يدداد معجل الشتح مع زيادة درجة حخارة اليػاء السحيط بالسجسػع الخزخي . 

 تأثير درجة الحرارة على االنبات : 

إذا لع تػجج عػامل محجدة اخخى فإن بحور اي نػع نباتي تشبت في مجال معيغ مغ درجات الحخارة 
 تختمف مغ نػع آلخخ و لكشيا ال تشبت في درجات الحخارة اعمى او اقل مغ ىحا السجال . 

 عالقة درجة الحرارة باألزهار ) االرتباع ( 

دورة حياتو و يدىخ اسع االرتباع و يصمق عمى عسمية معاممة الشبات بالتبخيج كي يكسل 
Verbalization  و ىكحا فاالرباع ىػ اكتداب الشبات القجرة عمى االزىار اوو تعجيل القجرة عمى

 االزىار بسعاممتو بالتبخيج . 

  Plant Temperatureدرجة حرارة الشبات 

 : تتأثخ درجة حخارة الشبات بسؤثخات اساسية تحجد التػازن الحخاري لمشبات و ىي 

 امتراص الحخارة مغ االشعة الذسدية  -1

 فقج الحخارة باالشعات العكدي .  -2

 الفقج بالتػصيل الحخاري لميػاء .  -3

 الفقج بالتبخيج بػاسصة الشتح و تيارات الغازات اي بالحسل الحخاري . -4

  Optimum temperatureدرجة الحخارة السثمى 
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 ىي افزل درجة حخارة يحتاجيا الشبات خالل فتختي االنبات و التدىيخ إلتسام دورة حياتو . 

 و تقدع الشباتات حدب استجابتيا لجرجات الحخارة الى : 

  Psychrophilicالشباتات السحبة لمبخودة  -1

 و تزع الشباتات التي تشسػ و تتع دورة حياتيا في اوساط تتخاوح درجة حخارتيا بيغ صفخ و
 ْم .  21

  Mesophyllsالشباتات السحبة لمحخارة السعتجلة  -2

ْم مئػية  31ْم الى  21و ىي نباتات تشسػ و تتع دورة حياتيا في درجات حخارة تتخاوح بيغ 
 ْم تدبب ليا اجيادًا حخاريًا .  35و اي درجة حخارة اقل مغ 

  Thermophilesالشبات السحبة لمحخارة السختفعة  -3

 ْم .  45 – 31و تتع دورة حياتيا في درجات حخارة اعمى مغ  و ىي نباتات تشسػ
في حيغ تدبب درجات الحخارة السختفعة جسمة مغ االخصار تيجد الشباتات االخخى و اىسيا 

 : 
 فقجان كسيات كبيخة مغ الساء و الجفاف  -1

 . ي تذكل عامال سامًا او مػاد سامةعجم التػازن بيغ معجلي التشفذ و البشاء الزػئ -2

السكػنات البخوتيشية لمبخوتػبالزم و مػتو و اتالفو الكمػروفيل و اصفخار لػ االوراق  تمف -3
 و تثبيط الشسػ . 

  Chilling injuryأضرار البرد 
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قج تؤدي درجات الحخارة السشخفزة الى تغييخ الػسط الجاخمي لمشباتات عغ شخيق تثبيط تحػل 
السػاد السجخخة و انتقاليا و قج يعػد الدبب في اصابة الشباتات في درجات الحخارة السشخفزة الى 

 تفكظ البخوتيغ يعػد الى تذكيل مػاد سامة ناتجة عغ اضصخابات . 

 

  Freezing injuryاضرار التجسد 

و يحجث التمف الشاشئ عغ التجسج بدبب تكػن بمػرات مغ الجميج في السدافات البيشية بيغ الخاليا 
, و اذا تكػنت بمػرات الجميج في السدافات البيشية بيغ الخاليا فيحا يؤدي الى زيادة الزغط 

 االزمػزي و سحب الساء مغ داخل الخاليا و ربسا يحجث مػت الخاليا . 

 الذكمية لتحسل الحخارة : التكيفات 

و مغ اىع ىحه السيدات , االوراق الرغيخة و السكتطة و الثخيشة و السغصاة بالذعخ , إضافة الى 
تغصية البخاعع بالحخاشف البخعسية و الذعخ او السػاد الرسػية ) الشباتات السخخوشية ( زيادة سسظ 

 القمف و االدمة و غيخىا . 

 التكيفات الفديػلػجية : 

 انخفاض السحتػى السائي لمبخوتػبالزم -1

 زيادة ندبة السػاد الحائبة .  -2

 ارتفاع الزغط االزمػزي  -3

 تحػل السختدن مغ الشذا الى زيػت و دىػن  -4

 تجسيع السػاد الغخوية السحبة لمساء  -5
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 زيادة نفاذية االغذية البخوتػبالزمية .  -6

  Hardeningالتقدية 

ىي احجى السعامالت التي تجخي عمى الشباتات ) شتالت ( قبل نقميا الى الحقل لغخض جعل 
اكثخ تحسال لمطخوف البيئية القاسية التي تتعخض ليا الشباتات قبل الذتل مثل تعخيس الذتالت 

 ( ْم لفتخة محجودة تتخاوح بيغ اليػميغ 4 – 2الشباتات لجرجة حخارة مشخفزة غيخ درجة االنجساد ) 
 الى اسبػعيغ .

 و معامالت الشفدية تذسل ما يمي : 

 . قل مغ درجة الحخارة السثمى لمشسػدرجات الحخارة : تعخض الشباتات لجرجة حخارة ا -1

 الخي تقميل : مغ كسيات الساء السزافة لمذتالت او الشباتات تجريجيًا كي تعػد الشبات .  -2

 جريجيًا التدسيج : التػقف عغ اضافة الدساد الشايتخوجيشي  ت -3

  Soil temperatureدرجة حرارة التربة 

 التغيخات اليػمية و الدشػية في درجة حخارة التخبة : 

تدتسج التخبة حخارتيا مغ اشعة الذسذ , كسا يحتسل ان تدتسج بعس الحخارة مغ اعساق االرض و 
 مغ تحمل السادة العزػية فييا . 

 

 العهامل التي تؤثر في درجة حرارة التربة : 
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يؤثخ عجد مغ العػامل تأثيخًا مباشخًا في درجة حخارة التخبة كالمػن و القػام و التخكيب و السحتػى 
السحتػى السائي السائي و االنحجار ووجػد الغصاء الشباتي او عجم وجػده و غيخىا , و ربسا كان 

 لمتخبة مغ اىع ىحه العػامل . 
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الثالثةالمحاضرة   

  

 أهم التفاعالت الحيهية يهضح مخظط

 والتشفس البشاءالزهئي بين

CO2 

 

 

 

 *البشاء الزػئي / 

تدداد وتيخة البشاء الزػئي في فتخة ساعات الشيار عمى حداب التشفذ اي ان انصالق االوكدجيغ 
 تكػن اكبخ مغ استيالكو في عسمية التشفذ بػجػد الزػء . 

 *التشفذ / 

تدداد وتيخة التشفذ خالل ساعات الميل عمى حداب البشاء الزػئي اي ان انصالق ثاني اكديج 
 كو او استيعابو في عسمية البشاء الزػئي بػياب الزػء . الكاربػن اكبخ مغ استيال

  

 * مرجر الصاقة في الكػن الذسذ 

ضوء : مصدر طاقة مهمة لعجلة 

 البناء الضوئي 

حرارة : مفيدة لجميع الكائنات الحية 

 ومهمة لجميع مراحل النباتات

استهالك  البناء الضوئي

 ماء +ضوء

 انتاج مركبات عضوية

التنفس اطالق 

 ماء+طاقة حرارية

ATP 

O2 
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 Ecosystemتركيب الشظام البيئي 

 الشطام البيئي                                                 

 

 عػامل ال احيائية ) غيخ حية (                       عػامل احيائية ) حية ( 

 عػامل مشاخية                                جسيع الكائشات الحية بسا في ذلظ  -

 ) االغمفة الجػية , درجات الحخارة ,      االندان , الحيػان , الشبات , الحذخات 
 . , الكائشات الجؾيقة .رشػبة , رياح , ضػء ,امصار(

 عػامل شػبػغخاؼية  -

 .) السختفعات و الجبال و اليزاب ( 
 .عػامل التخبة ) نػع التخبة و تخكيبيا (  -

 *تذابك او تداخل العهامل البيئة 

اي عامل مغ العػامل البيئية التي تؤثخ بصخيقة مباشخة او غيخ مباشخة في حياة الكائشات الحية 
تعتبخ احج العػامل البيئة او السػاشغ و السػاشغ ) ىػ السكان الحي تعير ؼيو الكائشات الحية و 

 تتأثخ في ضخوفو (. 

 Ecosystemالشظام البيئي 
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يحتػي عمى الكائشات الحية و السكػنات الغيخ حية  جارة عغ اي وحجة تشطيسية في مكان معيغ
السحيصة بحيث يؤثخ كالىسا عمى االخخ و كالىسا ضخوري إلدامة الحياة مثل السختبخ يعتبخ 
نطام بيئي مرغخ و الحجيقة السشدلية اما العالع يعتبخ نطام بيئي واسع يدسى بالسحيط البيئي 

Ecosphere  . 

 و ىػ يقدع الى نطاميغ : 

 بيئي ارضي ) مثل اليابدة , الجبال و اليزاب و الديػل (  نطام -1

 الخ (  .   –نطام بيئي مائي ) مثل البحار و السحيصات و االنيار  -2

 

 Eco homeostasisما السقرهد بالتهازن البيئي 

ىػ عبارة مغ نطام بيئي متكامل و مدتقخ اي خمل في الشطام البيئي يعشي خمل في التػازن البيئي 
سػاء كان خمل في العامل االحيائي او العامل اإلحيائي . مثل نقز الغصاء الشباتي يتدبب في 

 خمل بشدبة االوكدجيغ بالجػ الخ . 

  Adaptationالتكيف 

خالل حياة الكائغ الحي بسجخد فعل لتغيخ مفاجئ في  عبارة عغ مجسػعة مغ الرفات تغيخت
الطخوف البيئية لحيغ الػصػل الى التػازن البيئي مثل تغيخ اتجاه اوراق الشباتات او التفافيا عشج 

الجفاف . او زيادة السجسػع الجحري عمى حداب السجسػع الخزخي في الشباتات في حالة الجفاف 
 . 
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 السالئسة أو     Localizationاألقلسة

عبارة عغ صفات ثابتة في الكائشات الحية تصػرت نتيجة لالنتخاب الصبعي ) بسخور الدمغ ( 
 في الشباتات الرحخاوية .  أشػاك إلى األوراقلحيغ الػصل الى التػازن البيئي . مثل تحػرات 

 الههاء كعامل بيئي 

Air as an Ecological factor 

كبيخ , و اليػاء عبارة عغ مديج مغ غازات يذكل الشتخوجيغ يتسيد تخكيب اليػاء الجػي بثبات 
 %  11% و االرجػن 21% مشيا و االوكدجيغ 78

 االىسية البيئية لمغازات السكػنة لميػاء : 

% مغ حجع اليػاء وسصًا خامال بالشدبة لمشباتات الخزخ , فال 78يعتبخ الشتخوجيغ الحي يذكل 
تػجج بعج االدلة التي تثبت قجرة الشباتات الخزخ عمى استخجام الشتخوجيغ الجػي في تخميق 

السخكبات العزػية التي تحتػي عمى الشتخوجيغ و اىع غازات اليػاء ذات التأثيخ البيئي عمى 
ضخوري لعسمية التشفذ و ثاني  فاألوكدجيغاتات ىي االوكدجيغ و ثاني اوكديج الكاربػن , الشب

 اكديج الكاربػن ضخوري لمبشاء الزػئي . 

اما بالشدبة لغاز ثاني اكديج الكاربػن فإن اي تغيخ في كسية يؤثخ تأثيخًا بالغًا في معجل البشاء 
 الزػئي . 
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  Windالرياح 

ح نتيجة لحخكة اليػاء الجػي و التي تعػد بجورىا الى اختالف درجة حخارة اليابدة و تتكػن الخيا
السحيصات . و عشج دراسة اىسية الخياح مغ الشاحية البيئية ال بج مغ االخح بعيغ االعتبار شجتيا و 

 اتجاىا , و تدداد عادة سخعة الخياح كمسا ارتفعشا فػق سصح التخبة . 

 اتات : تأثير الرياح على الشب

و تؤثخ الخياح في عسمية الشتح الذجيجة في العجيج مغ الشباتات انخفاض معجل البشاء الزػئي كسا 
 يدداد معجل التشفذ و يعتقج ان نتيجة لديادة معجل الشتح و التشفذ . 

 و انخفاض معجل البشاء الزػئي سيشخفس معجل الشسػ في الشباتات السعخضة لتأثيخ الخياح . 

 ح : مردات الريا

مغ السعخوف جيجًا ان الغصاء الشباتي يذكل عائقًا يعتخض تحخك اليػاء ؼيعػقو او يغيخ اتجاىو و 
بالتالي يغيخ مغ تأثيخه , و تحجث السرجات نفذ ىحا الشػع مغ التأثيخ وان اختمف مقجاره تبعًا 

ترل الى لالرتفاع و االتداع و الكثافة و التخكيب , و السرجات عبارة عغ حػاجد نباتية عالية 
فػق سصح االرض و تقف عائقًا امام الخياح و تقمل مغ سخعتيا و تقزي عمى ارتفاع معيغ 

 شجتيا و تديل معطع تأثيخاتيا الزارة 

 و تعسل السردات على 

 حساية التخبة مغ االنجخاف و التعخية  -1

 الحج مغ ضياع ماء التخبة و الشباتات  -2

 حساية الشباتات و زيادة محرػليا  -3
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 ئد الرياح فها

 دفع شبقات اليػاء الخشبة الجافئة الى شبقات الجػ الباردة و تكثفيا و سقػط االمصار  -1

 مداعجة في عسمية التمؿيح  -2

 تمصيف الجػ و خاصة في اوقات ارتفاع درجات الحخارة بفرل الريف  -3

 اضرار الرياح 

 تعخية التخبة و ىحا ما يدسى بالتجػية .  -1

تكدخ سيقان الشباتات و مػت السحاصيل و ىحا ما يدسى ) تدبب الخياح العالية القػية  -2
 بالخقػد( 

 حسل االتخبة الدصحية لمتخبة و تدبب باختشاق االندان و الشباتات  -3
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الرابعة المحاضرة   

 

 عامل الساء 

Water Factor  

 اهسية الساء : 

 الرػر التي يتػفخ بيا الساء في البيئة : 

 يتػفخ الساء في البيئة في ثالثة صػر : 

( و يسكغ Invisible vapor , humidityفي صػرة بخار ماء غيخ مخئي ) الخشػبة  -1
 االستجالل عميو بالساء الحي يتكيف عمى سصح بارد 

 Clouds andالسسثمة في الدحب و الزباب   Visible vaporصػرة بخار الساء السخئي  -2

fog  . 

او في شكل صمب مثل البخد  Rainالساء الستدخب عمى شكل قصخات ماء سائل كاألمصار  -3
Hail   و الثمجSnow   . 

 الرطهبة الشدبية : 

عمى الساء السػجػد في صػرة بخار غيخ مخئي و يعبخ عشيا  Humidityتصمق كمسة الخشػبة 
و ىي عبارة عغ الشدبة بيغ كسية بخار الساء السػجػد   Relative humidityبالخشػبة الشدبية 
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في اليػاء ) في وحجة الحجع ( عشج درجة حخارة معيشة و كسيتو الالزمة لتذبع ىحه الػحجة مغ 
 خشػبة الشدبية بعجة عػامل و ىي : الحجع تحت ضخوف مساثمة . و تتأثخ ال

و الغصاء الشباتي و السحتػى السائي درجة الحخارة و الخياح و االرتفاع عغ مدتػى سصح البحخ 
لمتخبة , و تديج درجة الحخارة العالية مغ قجرة اليػاء عمى حسل بخار الساء , و عميو تعسل عمى 

ية بخار الساء في اليػاء وذلظ بإزالة اليػاء خفس الخشػبة الشدبية . و الخياح الجافة تقمل مغ كس
الخشب السحيط بالشباتات و مدجو باليػاء الجاف , االمخ الحي يخفس الخشػبة الشدبية في اليػاء 

 السحيط بالشباتات . 

و لسا كان الغصاء الشباتي يعسل عمى تقميل تأثيخ درجة الحخارة و الخياح باإلضافة الى امجاد اليػاء 
السشصمق مغ عسمية الشتح فإنو يعسل عمى زيادة الخشػبة الشدبية في الجػ و تعتبخ  ببخار الساء

السشاشق الداحمية و التي ال تيب عمييا الخياح بانتطام مغ الجانب اليابذ السقابل لمذاشئ مغ 
 السشاشق الخشبة , بيشسا تعتبخ السشاشق الجاخمية البعيجة عغ السدصحات السائية جافة ندبيًا . 

تبخ الخشػبة الشدبية مغ عػامل البيئة اليامة نطخًا لكػنيا تؤثخ مباشخة عمى معجل عسميتي و تع
الشتح في الشبات و التبخخ مغ سصح التخبة . اما الزباب و الدحاب فيتذابيان مغ حيث تكػيشيسا 

ارة مغ قصخات الساء او احيانا مغ بمػرات الثمج الرغيخة ججًا , و التي تشتج مغ انخفاض درجة حخ 
يختمفان مغ حيث السػضع , إذ يتكػن الدحاب نتيجة اليػاء الى ما دون نقصة الشجى , و لكشيسا 

لبخودة اليػاء في شبقات الجػ العميا و لحلظ يكػن بعيجًا عغ سصح االرض اال في الحاالت التي 
الزباب  تالمذ فييا الدحب قسع الجبال الذاىقة اثشاء مخورىا افؿيًا عبخ السشاشق الجبمية اما

ؼيحجث نتيجة لتبخيج اليػاء عمى سصح االرض او بالقخب مشيا و لحلظ يبجو عادة مستجًا مغ سصح 
 االرض الى اعمى عمى االقل اثشاء تكػيشو . 

 و يسكن ان يتكهن الزباب في الحاالت االتية : 
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 عشجما يسخ ىػاء دافئ فػق سصح تيار مائي بارد تبخيج مائي .  -1

 عشجما يرعج ىػاء دافئ عبخ سصح ارض تختفع بسيل الى االعمى .  -2

 عشجما يكػن اليػاء ساكشًا بالميل و تبخد االرض نتيجة لفقجان الحخارة باإلشعاع .  -3

و عشج انخفاض درجة الحخارة تتكاثف الدحب فتكػن قصيخات ماء في شكل امصار او ثمػج 
Snow  او بخدHail   و يعتبخ السصخ مغ الشاحية البيئية اىع ىحه الرػر جسيعًا , و البخد .

قميل الدقػط و لحلظ فميذ لو تأثيخ فعال عمى ماء التخبة و لكغ لمثمػج اىسية كبيخة . اما 
يكاد يزيف إضافة تحكخ لساء التخبة و لسشو الشجى فكسيتو دائسًا قميمة عابخ لجرجة انو ال 

تقميل التبخخ مغ سصح التخبة و تقميل معجل الشتح . و تعتسج  حيشسا يتبخخ يداعج عمى
كسية االمصار في مشصقة معيشة كثيخًا عمى وضعيا الجغخافي مغ حيث خصػط العخض , و 
تكػن إمكانية ىصػل االمصار الغديخة كبيخة في السشاشق االستػائية و تشخفس في السشاشق 

باردًا بجرجة ال تسكشو مغ ان يحتفع بكسية  القصبية الن اليػاء في السشاشق القصبية يكػن 
كبيخة مغ بخار الساء و زيادة عمى ذلظ فان اليػاء البارد الى ان يكػن مدتقخًا بجال مغ ان 

 يرعج و يتسجد . 
 فعالية االمظار 

Affectivity of Rainfall 

االنيار يق تعتسج الشباتات في كل البيئات عجا تمظ التي تدتستع بسجد مائي مدتسخ عغ شخ 
السائي عمى الساء الستدخب ) و ذلظ اما في حالة سائمة عمى  مػردىا و اليشابيع مثال في

شكل مصخ او صمجة عمى شكل ثمج او بخد ( و تعتبخ االمصار اىع ىحه السرادر و تأخح 
الشباتات االرضية حاجتيا مغ الساء عغ شخيق التخبة التي تزخب جحورىا فييا , و عمى 

 لستدخبة يجب ان تتدخب الى داخل التخبة قبل ان تكػن في متشاول الشباتات . ذلظ فالسياه ا
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و لحلظ فإن السعجالت السجخدة لألمصار التي تدجميا اجيدة ؾياس االمصار ال تعصي صػرة 
حؿيؿية لػجػد الساء ؼيو و بحالة متاحة لالمتراص الشباتي . و عميو فإن السحتػى السائي 

خخ و يعتسج ذلظ عمى عجة عػامل اىسيا كسية و شبيعة االمصار لمتخبة يختمف مغ مكان آل
التي تيصل و شػبػغخاؼية االرض و شبيعة االرض التي تيصل عمييا , و قجرة اليػاء عمى 

التبخيخ و قجرة الشباتات عمى اعتخاض شخيق االمصار . و تتأثخ كسية االمصار السفقػدة 
 نػع التخبة التي تيصل عمييا .  ايزًا بجرجة االنحجار و شبيعة سصح التخبة و

 
 

 

 

  

 السظر كعامل بيئي 

Rainfall factor  

عبارة عغ تكثف بخار الساء و زيادة وزنو و حجسو عمى و ندولو عمى شكل قصخات ماء مغ 
 الدحب الى االرض و ىػ مغ العػامل البيئية السيسة في حياة الكائشات الحية . 

 اىسية االمصار ) فػائج االمصار ( 

 و الحيػانات . ضخورية لحياة جسيع الكائشات الحية و مشيا االندان و الشباتات  -1



جامعة األنبار-أ.م.د.عسر إسساعيل محدن الدليسي    كلية الزراعة        

31 

 جامعة األنبار-أ.م.د.عسر إسساعيل محدن الدليسي    كلية الزراعة     

ضخورية في انبات الشباتات و خرػصًا التي تعتسج في الخي عمى مياه االمصار مثل  -2
 السشاشق الرحخاوية و الجبمية . 

 زيادة كسية الساء في االنيار و البحار و السحيصات .  -3

 ى تحمل السػاد العزػية بػجػد الكائشات الحية ) السحمالت ( تخشيب التخبة و السداعجة عم -4

 تمصيف الجػ و غدل االتخبة عمى اوراق الشباتات .  -5

 السحافطة عمى سصح التخبة مغ عػامل التعخية الخيحية .  -6

 اضخار االمصار 

 االمصار الغديخة تدبب انجخاف و تعخية لمتخبة ) الغخبية السائية (  -1

مػت بعس الشباتات بدبب تكدخ سيقان الشبات و تدبب رقػد االمصار الذجيجة تدبب  -2
 الشباتات . 

 انجخاف الشباتات بدبب تجخيف التخبة و تعخية جحورىا .  -3

 . مل تدبب مػت الشباتات و السحاصيلاالمصار الحامزية الشاتجة مغ تمػث ادخشة السعا -4

 .  الغديخة في اختشاق الجحور و بادرات السحاصيلتتدبب كسيات االمصار  -5

 انجخاف الصبقة الدصحية السيسة مغ التخبة الغشية بالسػاد العزػية ) الجيبال(  -6

 انهاع االمظار 

 مصخ التيارات الراعجة -1

عبارة عغ صعػد اليػاء الخشب الحار الى شبقات الجػ العميا الباردة فتبخد و يتكيف  
 ؼيدقط عمى شكل امصار كسا في السشاشق االستػائية . 

 

 مصخ االعاصيخ  -2
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عبارة عغ صعػد اليػاء الجافئ الى شبقات الجػ العميا الباردة بػاسصة االعاصيخ فيتكثف 
 و يشدل عمى شكل امصار غديخة كسا في غخب أوربا و امصار البحخ الستػسط . 

 امصار التزاريذ  -3

عبارة عغ صعػد تيارات اليػاء الحار او الجافئ الخشب الى سفػح الجبال او اليزاب و  -4
بخد و يتكثف و يشدل عمى شكل امصار كسا في جبال شسال غخب أوربا و السختفعات في

 مختفعات االنجيد و جبال شبو جديخة اليشج . 

 
 
 
 
 
 

 دورة مياه االمظار 
  Evaporationالتبخر -1

عبارة عغ تبخخ مياه االنيار و البحار و السحيصات بػاسصة اشعة الذسذ و الساء 
 الشاتج مغ عسمية الشتح في الشباتات 

 
 
 
 

  Condensationالتكثف -2
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يتحػل بخار الساء الى الحالة الدائمة عشج انخفاض درجة حخارة اليػاء او عشجما يالقي 
 بخار الساء شبقات باردة في الجػ فيتكثف و يدداد حجسيا و وزنيا و تدقط االمصار . 

 
 Rainfallاالمظار -3

وزنيا فتدقط عمى ىيئة امصار  تصفػ االبخخة السائية الستكثفة في اليػاء فيدداد حجسيا و
 او ثمػج . 
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الخامسة المحاضرة   

 العهامل البيئية و عالقاتها بشسه السحاصيل الحقلية :

رغع ان معطع السحاصيل الحقمية تشجح في مشاشق مختمفة مغ العالع ذات تبايغ في ضخوفيا البيئية 
اال ان انتاج كل مشيا ال يػجج اال في مشاشق ذات ضخوف اكثخ مالئسة لحلظ السحرػل , 
فالسحاصيل الحقمية تكػن برػرة عامة مخبحة اذا زرعت في السشصقة السالئسة ليا , ان زراعة اي 

ػل في السشصقة السالئسة يعصي نسػا شبيعيًا و انتاجًا عاليًا , و كمسا كانت الطخوف البيئية محر
يحتاج الى عشاية و خجمة اكثخ لكي يعصي غيخ مالئسة فان زراعة اي محرػل في تمظ السشصقة 

ا و انتاجا اقتراديًا , و تمعب العػامل البيئية دورًا بارزًا و ميسا في نجاح السحاصيل و تػزيعي
 انتذارىا و العػامل البيئية متعجدة و متجاخمة في تأثيخىا عمى السحاصيل و اىع ىحه العػامل :

 العػامل السشاخية : درجة الحخارة , الزػء , الخشػبة و اليػاء -1

 عػامل التخبة الحيػية نباتية و حيػانية -2

 عػامل شػبػغخاؼية -3

 العػامل االقترادية و االجتساعية -4

جػدة انتاجو ىي محرمة لتفاعل عػامل و لحلظ فان مخبي الشبات يعمسػن ان نجاح السحرػل و 
عمى ايجاد االصشاف ذات التخاكيب الػراثية السالئسة لمسشصقة و بشفذ الػقت تكييف عػامل البيئة 

 لتالئع عػامل الػراثة لمسحرػل و بحلظ يتحقق افزل انتاج مغ السحرػل .
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 السشاخ :

لحي يحجد زراعة السحرػل في السشصقة و ان معخفة نػع السحاصيل السشاخ ىػ العامل الدائج ا
و االصشاف الشاجحة مغ كل محرػل يعتبخ افزل مؤشخ عمى مالئسة السشصقة لتمظ الحقمية 

 السحاصيل و االصشاف .

ان تبايغ السشاخ في السشاشق يخجع الى االختالفات الدائجة في كل مشصقة مغ حيث مػقعيا 
العخض و االرتفاع في مدتػى سصح البحخ و قخبيا و بعجىا عغ السدصحات بالشدبة الى خصػط 

السائية و السحيصات و تعخضيا لمتيارات البحخية و الخياح اليابة و مرجر ىبػب الخياح و سخعتيا 
 , و برػرة عامة تقدع مشاشق العالع الى :

 مشاشق ذات مشاخ قاري : -1

خارة لياًل و نيارًا و شتاًء و صيفًا ىحا تترف ىحه السشاشق بتفاوت كبيخ  في درجات الح
مشصقة عغ البحار وكحلظ تستاز ىحه السشاشق بقمة االمصار والجفاف ..... التفاوت كمسا 

 لبعس الدشػات وىحه السشصاق تستاز بدراعة الحشصة ويقع العخاق في ىحا القدع.
 مشاشق ذات السشاخ البحخي  -2

و في الريف و الذتاء و يتسيد و الشيار  تستاز بقمة تفاوت درجات الحخارة خالل اليل
 بشدبة الخشػبة في الجػ .

 الطخوف البيئية في العخاق :
العخاق ميج الحزارات القجيسة اذا بجأت ؼيو الدراعة مشح سبعة االف سشة و الدراعة في 
الػقت الحاضخ تعتبخ العسػد الفقخي الحي يدتشج عميو االقتراد القػمي , اذ يقع العخاق في 

 37و  29درجة شخقا و بيغ خصي العخض  48و38قعة السحرػرة بيغ خصي الصػل الخ 
مميػن دونسا او ما  181الف كيمػ متخ مخبع اي نحػ  434درجة شساال و تبمغ مداحتو 
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 16مميػن دونع مشيا  48مميػن ىكتار و ليحا االراضي القابمة لمدراعة بحػالي  45يقارب 
مميػن دونع تقع في  32يسية في الذسال الذخقي و مميػن يقع في السشصقة السصخية الج

 السشصقة االروائية , و يقدع العخاق الى اربعة اقدام رئيدية ىي :

 

 الديل الخسػبي : -1

خرػبة االرض ووفخة السياه في السشصقة لحا تدرع في ىحا الديل محاصيل الحبػب 
عمى الدراعة كالحشصة و الذعيخ و محاصيل الفػاكو و الخزخوات و الخز ) تعتسج 

 االروائية ( .
اليزبة الغخبية : تستاز ىحه السشاشق بفقخ تخبتيا و قمة مرادر السياه اذ تعتسج عمى  -2

االبار و العيػن و ترمح اراضي ىحه السشاشق لمخعي الفرمي عشجما تشسػ بعس 
 االعذاب في الذتاء لخعي االغشام و الجسال ) تعتسج عمى الدراعة االروائية ( .

 الستسػجة :السشصقة  -3

تستاز بدراعة الحبػب كالحشصة و الذعيخ و تتػفخ فييا السخاعي كسا تتػفخ فييا بعس 
 (غ ) تعتسج عمى الدراعة االروائيةالعيػن و االبار التي تدتغل لدراعة القص

 السشصقة الجبمية : -4

تغصي اراضييا الغابات و االعذاب و تدرع فييا الفػاكو و التبغ و البشجخ الدكخي 
 السخاعي الصبيعية ) تعتسج عمى الدراعة الجيسيو ( .باإلضافة الى تػفخ 

 
 مشاخ العخاق :

مشاخ العخاق عمى العسػم قػي يستاز بريف حار وشتاء بارد و امصار قميمة في 
سال يتخاوح السعجل الدشػي لألمصار في مختمف الجشػب و الػسط و كثيخة في الذ
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السشاشق بحػالي ........... االمصار الداقصة في السشاشق الذسالية تكفي لدراعة 
العامػدي التي السحاصيل الذتػية بيشسا في الػسط و الجشػب تعتسج عمى مياه الدقي 
بجأ مغ تذخيغ تقل فييا سقػط السصخ .......عمى شبيعة االمصار في العخاق مػسسية ت

 الثاني حتى مارس .............................
( نيارًا في  مْ  51اما بالشدبة لجرجات الحخارة فتكػن مختفعة في الريف ترل الى ) 

ْم ( و في الذتاء تشخفس الى صفخ مئػي او  21شيخ آب و تشخفس في الميل الى ) 
يديج مغ حاجة السحاصيل الحقمية دون ذلظ ان االرتفاع في درجة الحخارة اثشاء الريف 

الى الخي بكثخة اما االنخفاض الذجيج في درجات الحخارة خالل الذتاء يؤدي الى تمف 
 بعس السحاصيل بدبب التجسج الرؿيع .

 
الخياح تكػن شسالية غخبية صاؼية عشج ىبػبيا اما الخياح الجشػبية الذخؾية فتكػن 

 بار فتدبب تمفًا لبعس السحاصيل .مسصخة خالل الذتاء و قج تكػن محسمة بالػ
 تخبة العخاق :

 
 
 
 
 

 التػزيع الصبيعي و الجغخافي لتخاب العخاق :
 تخب الديل الخسػبي : -1
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تخب صالحة لمدراعة اذا خمت مغ االمالح الزارة اذ تدداد ممػحة التخب كمسا 
اتجيشا جشػبًا بدبب رداءة الرخف و التخب السمحية مشتذخة في معطع اراضي 

 الخسػبي . الديل
 

 تخب السشصقة الستسػجة : -2

و ىي عمى جدئييغ االول يذسل سيػل السػصل و اربيل و كخكػك تخبتيا عسيقة 
الحشصة و الذعيخ , اما الجدء الثاني صالحة لدراعة السحاصيل الحقمية خاصة 

ممع ( و  251ؼيذسل الجديخة التي يقل فييا معجل سقػط السصخ الدشػي عغ ) 
 ية ضحمة .معطع تخبتيا جبد

 
 تخب اليزبة الغخبية : -3

تخبيا تكػن كمدية ضحمة بدبب تعخية الخياح و الخعي الجائخ او تكػن في بعس 
السشاشق تخب رممية حرػية و تػجج في ىحه السشاشق تخب عسيقة صالحة لمدراعة 

 اال ان ايرال الساء الييا يكػن مكمف في الػقت الحاضخ .
 تخب الديػل الستسػجة : -4

قة مكػنة مغ صخػر كمدية و تخب كمدية دبالية حسخاء ضحمة و تخب ىحه السشص
................... خربة تجػد فييا زراعة معطع السحاصيل الدراعية مثل سيل 

 وسيل ............حخيخ و سيل رانية 
 

 عالقة درجة الحرارة بشسه السحاصيل الحلقية :
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االنتذار و الشسػ و التكػيغ بجرجة التػزيع و تتأثخ السحاصيل الحقمية مغ حيث 
الحخارة حيث انيا تؤثخ عمى العسميات الفدمجية و الحيػية لمشبات كالتسثيل الزػئي 
و التشفذ و امتراص الساء و السػاد االولية اذ تدداد اي مغ ىحه العسميات بديادة 

عسميات درجة الحخارة حتى تكػن افزميا في درجة الحخارة السثمى بعجىا يبجا نذاط ال
باليبػط , و برػرة عامة فأن الشذاط الحيػي و الشسػ لمسحاصيل يكػن عمى اقميا 

 ْم . 51في السجى تحت الرفخ السئػي و فػق درجة 
 

 لكل محرػل ثالث درجات حخارة ىي :
( : و ىي الجرجة التي Maximum temperatureدرجة الحخارة العطسى )  -1

 لحيػي .يتػقف بعجىا الشبات بالشسػ و الشذاط ا

: و ىي الجرجة التي  ( Minimum temperature )درجة الحخارة الرغخى  -2
 يتػقف قبميا الشبات بالشسػ و الشذاط الحيػي .

: و ىي الجرجة التي  ( Optimum temperature )درجة الحخارة السثمى  -3
 يحرل فييا افزل نسػ و نذاط لمشبات .

مختفعة عغ الحج االعمى ) ارتفاع درجة الحخارة  و ال شظ ان الشباتات التي تتعخض لجرجات حخارة
( حيث تدداد سخعة التشفذ مقارنة مع التخكيب الزػئي مسا تدبب استشداف لمسػاد الغحائية 

و اذا صاحب ارتفاع درجة الحخارة ىحه ىبػب رياح جافة فانيا تدبب في السخدونة في الشبات 
جفاف االوراق و تقميل التخكيب الزػئي و ان زيادة الشتح و فقجان الساء مغ الشبات و بالتالي 

تحسل الشباتات لمحخارة تختمف حدب اشػار حياتيا و يسكغ تفديخ سبب قمة نسػ الشباتات في 
درجات الحخارة السختفعة الى استشفاذ الكاربػىيجرات السخدونة مسا يؤدي بصاء نسػ االوراق و 
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تكػيغ و تعػيس االوراق التي تداقصت مغ  تكػيشيا و كحلظ في اعادة تكػيشيا و كحلظ في اعادة
 الشبات . 

امــا اضــخار درجــات الحــخارة السشخفزــة عمــى السحاصــيل الحقميــة ) انخفــاض درجــات الحــخارة ( فقــج 
تدـبب اختشـاق او مــػت السحاصـيل الذـتػية كــالحبػب عشـج بقائيــا تحـت الغصـاء الثمجــي لفتـخة شػيمــة 

دــــمجي عشــــجما تكــــػن عسميــــة الشــــتح ســــخيعة و بدــــبب قمــــة االوكدــــجيغ وكــــحلظ وصــــػل الجفــــاف الف
الشـتح و ان انخفـاض درجـة الحـخارة  امتراص الساء مغ التخبة ضعيفة بحيث ال يعػض السفقػد مغ

التخبة يجعل ماء التخبة يتجسج وىحا يقمل مغ امتراص  الشبات لمسـاء  نقز في السفاجئ مع وجػد 
الشباتـات مـغ اماكشيـا ؼيحرـل تمـف بالجـحور و ربسـا وعشج تجسج الساء في التخبة تحرـل عسميـة رفـع 

مػت الشباتات و عشجما تكػن بمػرات ثمجية في داخل الخاليا الشباتيـة و فـي السدـافات البيئيـة تدـبب 
 مػت الشبات النجساد االندجة و تمفيا . 

 تكيف الشباتات لتقميل تأثيخ الحخارة السختفعة : 

 زيادة عسمية الشتح حيث تعسل عمى تخؽيس درجة حخارة الشبات  -1

 تأخح اوراق وضعا مػازيًا عمى الداق لتقميل الحخارة و االشعة التي تتعخض ليا االوراق  -2

 وجػد زغب يغصي االوراق و الداق  -3

 وجػد شبقة شسعية تغصي االوراق و الداق تقمل مغ امتراص الحخارة لكػن لػنيا ابيس  -4

فميشية تغصي الداق تعسل كعازل يقمل مغ تأثيخ الحخارة السباشخة عمى االندجة وجػد شبقة  -5
 التي تحتيا 

 انخفاض كسية الساء في البخوتػبالزم -6
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 تكييف الشبات لتقميل تأثيخ الحخارة السشخفزة : 

ارتفاع تخكيد الدكخ في العريخ الخمػي لحلظ تشخفس نقصة التجسج كسا يقمل فقجان الساء  -1
 بالشتح 

 دة نفاذية الغذاء الخمػي و زيادة الساء غيخ الحخ مغ الخاليا زيا -2

 تكػن االوراق الرغيخة سسيكة مغصاة بصبقة مغ الكيػتيغ -3

 تكػن الشباتات مفتخشة  -4

 جحورىا كثيخة التفخع و نسػ الشباتات قريخة  -5

 اىسية التغيخ في درجات الحخارة و تأثيخىا عمى العسميات الفدمجية : 

الحقمية ان تغصي افزل انتاج ليا في درجة حخارة ثابتة خالل فرل نسػىا بل ال يسكغ لمسحاصيل 
تحتاج الى درجات حخارة معيشة خالل كل شػر مغ اشػارىا ؼبعس االصشاف يتع تعخيزيا الى 
فتخة بخودة لكدخ ضاىخة الدبات فييا , و مغ االمػر السعخوفة في ىحا السجال ىي عسمية االرتياع 

( Vernalization )  و ىي عسمية تعخض البحور الى درجة حخارة مشخفزة لغخض كدخ تكػنيا
 و لغخض التكبيخ بالتدىيخ و الشزج . 

 و تتمخز تأثيخ درجات الحخارة عمى العسميات الفدمجية لمسحاصيل الى ما يمي : 

التشفذ : يدداد التشفذ بارتفاع درجة الحخارة حتى تربح عسمية التشفذ ىجامة لمشبات في  -1
 الحخارة العالية .  درجات

الشتح : يدداد الشتح بديادة الحخارة حتى يرل درجة يفقج الشبات كسية كبيخة مغ الساء  -2
 فيتعخض الى نقصة الحبػل الجائع . 
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درجات الحخارة حتى ترل لمجرجة التخكيب الزػئي : يشخفس التخكيب الزػئي بارتفاع  -3
 ْم (  38 – 21السثمى ثع يدداد و افزل درجة ) 

امتراص الساء : تقل قجرة الشبات المتراص الساء بانخفاض درجات الحخارة حتى ترل  -4
الى الرفخ لكػن لدوجة الساء تربح ضعف ما ىي عميو و تقل الحخكة الجدئية و بحلظ 

 ْم (  31تقل قابمية التخبة عمى تجييد الشبات بالساء و افزل درجة حخارة لالمتراص ) 

لدوجة البخوتػبالزم بانخفاض الحخارة و نالحع ايزًا تخثخ  لدوجة البخوتػبالزم : تدداد -5
 البخوتػبالزم و مػت الخاليا بارتفاع الحخارة 

الشسػ : ىػ حريمة العسميات الفدمجية و الكيسياوية التي تحجث في الشبات و يدداد الشسػ  -6
سثمى بديادة درجات الحخارة وصػال الى درجة الحخارة السثمى و وجج ان درجة الحخارة ال

 لمتدىيخ و عقج الثسار اعمى مغ درجة حخارة السثمى لمشسػ تحتػي لشفذ الشبات . 
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السادسة المحاضرة   

 الحقلية :  السحاصيل بشسه البيئية العهامل عالقة

 *عالقة الساء بشسه السحاصيل الحقلية :

يعتبخ تػفخ الساء مغ السصخ او الخي مغ اىع العػامل التي يختكد عميا ؾيام زراعة السحاصيل  
الحقمية في العالع فالسشاشق الت يتػفخ فييا الساء تستاز بتشػع السحاصيل بيشسا السشاشق شحيحة 

ىػ  السياه ال تشجح فييا اال انػاع محجودة مغ السحاصيل ذات االنتاجية السشخفزة , و الساء
الػسط الحي تحجث ؼيو جسيع التفاعالت الحيػية و الكيسياوية بالشبات كسا يؤثخ الساء عمى صفات 
التخبة الصبيعية و الحيػية و الكيسياوية . ان اىسية الساء في حياة الشبات تتمخز بأربع نقاط 

 رئيدية ىي : 

االندجة  % مغ 95 – 85الساء ىػ احج مكػنات البخوتػبالزم الخئيدية حيث يذكل  -1
 الشباتية لمشبات . 

 الساء عامل ضخوري في عسمية التخكيب الزػئي و اليزع لتحػيل الشذا الى سكخ .  -2

و تشتذخ خاللو الساء محيب لألمالح و الغازات و السػاد االخخى التي يستريا الشبات  -3
 خالياه . 

كميا و فتح الساء ضخوري لحفع خاليا الشبات في حالة انتفاخ و جعل االوراق تحتفع بذ -4
لمسداىسة في عسمية التخكيب الزػئي  CO2وغمق الثغػر مسا يداعج عمى انتذار غاز 

 كحلظ فأن انتفاخ الخاليا الحارسة يداعج عمى فقجان الساء بالشتح و التبخخ . 
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 صػر الساء في الجػ واىستو لحياة السحاصيل الحقمية :  -

الخشػبة الحيػية يقرج بيا بخار الساء الحي يحسمو ىػاء الجػ و تشذأ الخشػبة الحيػية مغ 
انصالق جديئات الساء مغ االسصح السعخضة لمجػ بػاسصة التبخخ والشتح مغ الشباتات و 
يعبخ عغ الخشػبة الحيػية بتعبيخات مختمفة مثل الخشػبة السصمقة او الخشػبة الشدبية و 

 لساء , و تتأثخ الخشػبة الجػية بعجة عػامل مشيا  درجة الحخارة . نقز ضغط بخار ا
 

 Soil Moisture*ماء التربة : 

 يػجج الساء في التخبة عمى عجة صػر ىي : 
 الساء اليايجروسكػبي -1

 الساء الذعخي  -2

 ماء الجحب االرضي  -3

 بخار الساء  -4

 . الحي يسترو الشبات مغ التخبةساء حية العمسية السرجر لجسيع الو يعتبخ الساء الذعخي مغ الشا

 *رشػبة التخبة : 

 لمتعخف عمى رشػبة التخبة ال بج مغ معخفة االصصالحات التالي : 

  Field capacityالدعة الحقمية :  -1
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و ىي اكبخ كسية مغ الساء يسكغ ان تحتفع بيا التخبة ضج الجاذبية االرضية بعج تدخب 
يػم  3 – 2جاذبية و ترل التخبة بيحه الحالة بعج الساء الدائج مغ التخبة الى اسفل بفعل ال

 مغ الخي او بعج مصخة غديخة و تختمف الدعة الحقمية باختالف ندبة التخبة . 
  Permanent wilting pointيع سدتجنقصة الحبػل ال -2

ىي الحالة التي تدتصيع الشباتات ان تستز الساء مغ التخبة في حال عجم اضافة الساء 
ل مخحمة الحبػل الجائع و يكػن ىحا في الػقت الحار مغ الشيار و ال الييا الى ان تر

 تدتصيع الشباتات مغ العػدة الى حالتيا الصبيعية بأعاده تػفخ الخشػبة في التخبة . 
 

  Wilting pointنقصة الحبػل  -3

تعخف بأنيا ادنى مخحمة يسكغ لمشبات امتراص الساء عشجىا و تطيخ عمى الشباتات في 
و يتػقف نسػه رغع ىحه الشقصة عالمات الحبػل و ال يعػد الشبات الى حالتو الصبيعية 

 اضافة الساء الى التخبة . 
 

  Available waterالساء الستيدخ  -4

ى و يسثل الحبػل السدتجيع حجه االدنى : و و ىػ الساء الحي يسثل الدعة الحقمية حجه االعم
ىػ الفخق بيغ الساء السػجػد في التخبة عشج الدعة الحقمية و الساء السػجػد عشج نقصة 
الحبػل و ىػ الساء الحي يجب العسل الى تػفخه بسشصقة الجحور خالل عسميات ري 

 السحاصيل . 
 

جرجة كبيخة بالتػازن السائي الجاخمي و تػازن الساء الجاخمي لمشبات :  ان نسػ الشبات يتسجد ب -
ىػ التػازن بيغ امتراص الساء و فقجه مغ الشبات , و يحرل الشقز بالساء الجاخمي في 
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الشبات عشجما يفقج الساء عغ شخيق الشتح بكسية اكبخ مسا يسترو الشبات عغ شخيق الجحور 
 . 

 
لػرقة سسظ شبقة الكيػتيغ و يعتسج الشتح عمى عجة عػامل تذسل مداحة الػرقة , بتخكيب ا

, الفتخة التي تدقى فييا الثغػر مدتػحة , كحلظ عػامل مشاخو كجرجة الحخارة و الخياح و 
اما امتراص الجحور لمساء فأنو يعتسج عمى حجع السجسػع الجحري , سخعة الشتح غيخىا . 

 الذج لخشػبة التخبة . , رشػبة التخبة , تخكيد محمػل التخبة , قػة 

 يالك السائي او االحتياج السائي الحؿيقي )  التبخخ , الشتح الفعمي ( . _ االست

 يتسجد االستيالك السائي لمحرػل بعػامل ثالثة ىي : 

 اقرى تبخخ خط نتح .  -1

 الشطام الخشػبي لمتخبة .  -2

 شبيعة السحرػل و تفاعالتو الػضيؽية ) الفدمجية ( اتجاه نقز الخشػبة .  -3

نتح فعمي و نطام رشػبة التخبة تتأثخ بتخكيب و قػة احتفاظ التخبة بالساء  –ان العالقة بيغ التبخخ 
 نتح .  –و شبيعة السحرػل و بدخعة جيج التبخخ 

 Water use Effieecmcey_ كفاءة استعسال الساء في السحاصيل 

نتح و تسثل بو  –خخ و يقرج بو كسية الحاصل السشتج لكل وحجة مغ الساء تدتعسل في التب
 السعادلة التالية : 

 كفاءة استعسال الساء = 
 الحاصل

نتح  –تبخر   
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نتح تتأثخ برػرة رئيدية بالعػامل  –فالحاصل يتأثخ بعسميات خجمة السحرػل بيشسا تبخخ 
تديج مغ كفاءة استعسال السشاخية رشػبة التخبة . ان كًل مغ التدسيج و عسميات خجمة السحرػل 

 الساء و تعصي افزل حاصل . 

 _ العػامل السؤثخة عمى كفاءة استعسال السحرػل لمساء ىي : 

 شبيعة السحرػل  -1

 عػامل مشاخية  -2

 الخشػبة الشدبية  -3

 درجة الحخارة  -4

 السدتػى الخشػبي لمتخبة  -5

 السقاومة لمجفاف :  *

: ىػ نقز في الساء الستيدخ في التخبة الحي يتشج عشو نقز في الساء الحي   Droughtالجفاف 
 يحتاجو الشبات بذكل يؤثخ عمى نسػه شبيعيًا . 

: فأنيا تعشي مالءمة الشباتات لمشسػ و االنتاج في   Drought Resistanceاما السقاومة لمجفاف 
 الطخوف الجافة . 

 ػل لمجفاف و تذسل : و ىشاك عجة عػامل تؤثخ عمى مقاومة السحر

 كفاءة السحرػل عمى االمتراص  -1

 مداحة الػرقة وتخكيبيا  -2

 حخكة الثغػر  -3

 حجع الخمية الشباتية و شكميا  -4
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 قابمية البخوتػبالزم لتحسل الجفاف  -5

 *تكيف السحاصيل لتحاشي اضخار الجفاف 

 التخكيبية تترف بسا يمي : _ التكيف مغ الشاحية 

 زيادة حجع السجسػع الجحري : حيث تكػن الجحور مشتذخة و متعسقة .  -1

قمة ندبة السجسػع الخزخي الى السجسػع الجحري بسا يقمل مغ مداحة الدصح السعخض  -2
 لمشتح . 

 صغخ حجع االوراق  -3

 الثغػر قميمة غائخة بارزة عمى الدصح  -4

 السدافات البيشية بيغ الخاليا صغيخة .  -5

 تعسل كسادة عازلة شبقة الكػكتيل سسيكة  -6

 اما تكيف السحاصيل لسقاومة الجفاف مغ الشاحية الػضيؽية ىي : 

 الفعالية و قج تبقى مغمقة خالل الشيار . تكػن الثغػر بصيئة  -1

 زيادة كسية الدكخ في الخاليا  -2

 يكػن الزغط االزمػري في االوراق اعمى مسا ىػ في الجحور  -3

انخفاض في سخعة التخكيب الزػئي و انغالق الثغػر مسا و ذلظ يقمل مغ اختراص  -4
 ألنو يحتاج الى السدخفي عسمو   CO2غاز 

 مقجار الشتح يكػن قمياًل  -5

 التكبيخ في التدىيخ و الشزج و انتاج البحور  -6
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 _ االجخاءات السصمػبة لتقميل اضخار الجفاف : 

اتباع شخق التخبية و التحديغ إلنتاج اصشاف ذات صفات تخكيبية و وضيؽية تقاوم تأثيخ  -1
 نقز الخشػبة 

اتقان العسميات الدراعية التي تقمل مغ مقجار الساء مغ التخبة و تذسل العدف الدصحي و  -2
مغ رشػبة مكافحة االدغال و استخجام تغصية الخزخاء و التكبيخ في الدراعة لالستفادة 

 بة و زراعة مرجات الخياح . التخ 

ػم بحيث تكػن اتباع شخيقة تدسيج متػازنة و التقميل مغ الشتخوجيغ و الفدفػر و البػتاسي -3
 حدب حاجة السحرػل السدروع 

 

 االضخار التي تدببيا زيادة كسية السياه عغ حاجة السحاصيل :  *

 اختشاق الجحور لشقز التيػية و قمة االوكدجيغ  -1

ضعف عسمية الشتخجة و يطيخ نتيجة ذلظ اصفخار الشباتات و قمة نسػىا خاصة في  -2
 االراضي الخديئة البدل 

 رداءة التيػية تؤثخ عمى نسػ الجحور و انتذارىا و قمة فعاليتيا في امتراص الساء  -3

بالتخبة يقمالن مغ نفاذية خاليا الجحور لمساء و قمة امتراص  O2وقمة   Co2زيادة غاز  -4
 ر لمعشاصخ السغحية االولية كسا انيا تؤثخ عمى احياء التخبة الجحو 

 زيادة رشػبة التخبة تكػن سببا في انتذار بعس االمخاض  -5

 زيادة مياه الخي اول السػسع بعج االنبات قج تدبب مػت البادرات الشاجية  -6

زيادة مياه الخي اخخ السػسع فأنيا تؤخخ التدىخ و الشزج و تخفس مغ نػعية البحور  -7
 عسمية الحراد . الى صعػبة  اإلضافةب
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 الدابعة السحاضخة 

  Soil Moistureرطهبة التربة 

و يدسى الساء الحي ال تدتصيع التخبة االحتفاظ بو ضج قػى الجاذبية االرضية و الى ان يدتسخ 
 Freeفي التدخب حتى يربح جدءًا مغ السياه الجػؼية , بالساء الحخ او ماء الجاذبية االرضية , 

or gravitational water   و يدسى الساء الحخ الستػفخ في شبقة التخبة دائسة التذبع , الساء
كسا يعخف الدصح العمػي ليحه الصبقة باسع " مدتػى الساء االرضي  Ground waterاالراضي 

Water table   وعشجما يتػقف تدخب ماء الجاذبية االرضية تبمغ التخبة سعتيا الحمؿية " .Field 

capacity  عشج سعتيا الحمؿية ىػ مجسػع الساء الذعخي . و ماء التخبةCapillary water   و
 Waterو بخار الساء   Combinedو الساء الستحج   Hygroscopicالساء الييجخوسكػبي

vapor   و الساء الذعخي ىػ ذلظ الجدء مغ ماء التخبة الحي تسدكو حبيباتيا بالقػى الدصحية و .
تغمف حبيبات التخبة . و تعتبخ التخبة   Filmsبقات رؾيقة الذعخية و يكػن عمى ىيئة اغذية او ش

جافة عشجما ال يكػن فييا مغ الساء السيدػر ما يكفي لسشع الشبات مغ الحبػل و يصمق عمى الشدبة 
او الشدبة   Wilting coefficientالسئػية لمسحتػى السائي في ىحه الحالة اسع معامل الحبػل 

 .   Permanent wilting percentageالسئػية لمحبػل الجائع 

ىشاك عجة عػامل تحجد كسية الساء السيدػر في التخبة . فكل العػامل التي تؤثخ عمى فعالية السصخ 
) كسية االمصار التي تيصل و شبػغخاؼية االرض كاالنحجار و مجى استػاء سصح االرض , و 

اليػاء عمى التبخخ و قجرة  شبيعة االرض التي تيصل عمييا االمصار , و درجة الحخارة و قجرة
 الشباتات عمى اعتخاض شخيق االمصار . 
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 اهسية ماء التربة للشباتات : 

يؤثخ ماء التخبة عمى الشباتات في جسيع مخاحل حياتيا و عمى تػزيعيا الجغخافي عمى الشصاق 
 البحور الزيق و الشصاق الػاسع , حيث يبجأ تأثيخه احيانًا في مخحمة مبكخة تدبق مخحمة إنبات 

 تكيف الشباتات لعامل الساء : 

و جفاؼية  Hydrophytesو تقدع الشباتات عادة حدب عالقتيا السائية الى نباتات مائية 
Xerophytes   ووسصيةMeso  الشباتات السائية ىي التي تكيفت لتعير مغسػرة في الساء كميًا ,

او جدئيًا او في االماكغ السذبعة بالساء , و تشتسي الى ىحه السجسػعات نباتات البخك و 
السدتشقعات و مجاري السياه و غيخىا مغ السدصحات السائية العحبة مشيا و السالحة . و الشباتات 

ير في البيئات ذات السػارد السائية السحجودة الذحيحة و تحت وشأة الجفاؼية ىي تمظ التي تع
 التبخخ الذجيج . 

اما الشباتات الػسصية في الشباتات التي تعير في بيئة ال يديج فييا ماء التخبة عادة ؼيرل الى حج 
 التذبع و ال يشقز الى حج الجفاف . 

 الشباتات السائية : 

 حيث عالقتيا بالساء و اليػاء الى االقدام الصبيعية االتية :  يسكغ تقديع الشباتات السائية مغ 

و تشتسي  Submerged anchored hydrophytesالشباتات السغسػرة السثبتة في القاع  ( أ
الى ىحه السجسػعة تمظ الشباتات التي تعير مغسػرة غسخًا تامًا تحت سصح الساء و تثبت 

 و الذعب السخجانية و االسفشجية . نفديا في تخبة القاع مثل بعس انػاع الصحالب 
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 ( Suspended hydrophytesالشباتات السائية اليائسة ) السعمقة  ( ب

ال تترل الشباتات اليائسة ىحه باليػاء و ال تختبط باألرض بل تطل معمقة و سابحة في 
 الساء و لحلظ تشتقل بديػلة عغ شخيق تيارات الساء مثل نبات الذسبالن . 

 

 :   Floating hydrophytesئية الصاؼية ج( الشباتات السا

 lemnaال تختبط نباتات ىحه السجسػعة باألرض و لكشيا تترل بالساء و اليػاء مثل عجس الساء 

minor   . 

 كيف تػاجو الشباتات مذكالت التخبة الغجقة 

Water – Logged soils  

 تحػراتسػروفمػيجة و تذخيحية .  ( أ

 خرائز فديػلػجية .  ( ب

 ج ( آليات لعدل او تخؽيف آثار السػاد الدامة . 

 

 :   Xerophytesالشباتات الجافة 

  Ephemeral annualsالشباتات الحػلية السػسسية  (1

 2 – 1تتسكغ ىحه الشباتات مغ اكسال دورة حياتيا في فتخة قريخة تكػن في الستػسط بيغ 
شيخ , و يقترخ نذاشيا الخزخي عمى فتخة االمصار القريخة و تقزي فتخة الجفاف التي 

 قج تستج الى عجة سشػات عمى شكل بحور كامشة . 
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و مغ اىع مسيدات السػروفػلػجية انيا صغيخة الحجع و مجسػعيا الجحري ضحل قميل العسق و 
غل مياه االمصار حتى القميمة مشيا و التي ال لكشو يشتذخ افؿيًا ليغصي مداحة كبيخة مغ التخبة ؼيدت

تبمل التخبة الى اعساق بعيجة . و يعتسج بقاء الشباتات الحػلية الياربة مغ الجفاف في البيئة 
الرحخاوية كميًا عمى قجرتيا في انتاج البحور , لحا فإنيا باالضافة الى سخعة نسػىا و قجرتيا عمى 

جرة فائقة عمى تشطيع حجسيا تبعًا لطخوف الشسػ الستاحة في االزىار و االثسار السبكخ تتسيد بق
 البيئة التي تعسخىا . 

 (   Ephemeridsالشباتات شبو السػسسية )  (2

تذبو ىحه الشباتات السعسخة الشباتات السػسسية سخيعة الدوال في انيا تسارس نذاشيا الخزخي في 
اشيخ  3 – 2سال دورة حياتيا خالل السػسع السصخي و تتسيد بفتخة نسػ قريخة حيث تتسغ مغ اك

فتعصي بحورًا ججيجة , و مع بجاية فرل الجفاف يجف جدؤىا الحي فػق التخبة و يسػت و تبقى 
 اجداؤىا السصسػرة في التخبة . 

  Perennial succulentsالشباتات السعسخة العرارية  (3

ة التي تختدل فييا الفخاغات بيغ تتسيد الشباتات العرارية السعسخة بػفخة االندجة البخانذيسية الخخػ 
الخمػية بيشسا تتزخع فييا الفجػات الخمػية و تتدع كثيخًا مسا يسكغ الشبات مغ خدن اكبخ قجر مغ 
الساء الحي يجسعو خالل مػسع االمصار ليدتعسمو خالل فرل الجفاف , و قج يخدن الشبات الساء 

 Aloeو االجاف  Agave لو الغاسػ  Mesembryanthemumفي االوراق , كسا في نبات 

vera الربار او في الداق كسا في نبات الغمثيCaralluma 
Penicillata  او في الجحور كسا في نباتCiebaparvifora  و تتسيد ىحه الشباتات بقجرة فائقة

 عمى االحتفاظ بالساء . 
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 Sclerophytesالشباتات الجفاؼية القاسية  (4

و تزع ىحه معطع الشباتات الرحخاوية السعسخة التي تشتسي الى انساط مػرفػلػجية مختمفة مغ 
اعذاب متخذبة و حذائر و شجيخات و اشجار و تستمظ ىحه الشباتات تكيفات مختمفة تسكشيا مغ 
مقاومة او تحسل الجفاف , و تػاجو ضخوف شح السػارد السائية الستاحة و شجة عػامل التبخخ 

ديج مغ فقج الساء بالشتح و لحلظ ال بج ليا مغ ان تديج مػاردىا السائية بديادة امتراص التي ت
الساء و الحرػل عميو و نقمو بكفاءة و سخعة الى االجداء الشاتجة و ان تقمل مغ فقجه بالشتح حتى 
تدتصيع ان تحفع تػازنيا السائي في حالة تدسح باستسخار حياتيا و تشتيج شتى الصخق لتحقيق 

 ىحه الغاية . 
 زيادة القجرة عمى الحرػل عمى الساء و كفاءة تػصيمو الى الدصح الشاتج : (1

انتاج مجسػع جحري غديخ يدتصيع ان يذغل اكبخ حجع مسكغ مغ التخبة لمحرػل مشو عمى الساء  -1
 . 

 انتاج جحور عسيقة ترل الى مدتػى الساء االرضي  -2

 قجرة فػق السعتاد المتراص الساء مغ التخبة .  -3

 
 
 

 القجرة عمى تقميل فقج الساء  (2

 ىشاك صفات مطيخية اخخى تقمل مغ مداحة الدصح الشاتج مشيا : 
 ضيػر مجسػعة مغ االوراق الرغيخة الحجع في مػسع الجفاف .  ( أ

 تتسيد بعس الشباتات بتحػرات في شكل أوراقيا او أذيشاتيا ( ب
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 / تتحػر االفخع الى اشػاك كسا في نبات العاقػل و الدمة 1

 تتحػر االذيشات الى اشػاك كسا في نبات االكاشيا/ 2

 / قج تحسل الشباتات اوراقا صغيخة في السػسع السصيخ و لكشيا تدقصيا في فرل الجفاف . 3

 / نباتات اخخى ال تحسل اوراقًا البتو و تعخف بالشباتات الال ورؾية 4

تي فػق االرض في فرل / تجف الشجميات السعسخة و تفقج جسيع اجدائيا الخزخاء الشاتجة ال5
 الريف . 

 تخؽيس الشتح الثغخي و االدمي :  (3

  Seed germinationإنبات البحور  (4

يسثل شخوع البحور في االنبات مخحمة يشتقل فييا الجشيغ مغ شػر االمان الحي يكػن ؼيو في 
ادًا حالة سكػن داخل القرخة الى شػر البادرة السفعسة بالشذاط الحيػي و التي تكػن اكثخ اعتس

عمى الطخوف البيئية السحيصة بيا و اكثخ حداسية و تأثيخًا بيا , و تحت الطخوف الرحخاوية 
و غيخ السزسػنة و السحفػفة بالسخاشخ يعتبخ تػقيت عسمية اإلنبات مع السػسع الحي تتييأ 

درة ؼيو افزل الطخوف التي تسكغ البادرة مغ ان تشسػ و تتػشغ امخًا ميسا و حاسسًا إذ أريج لمبا
ان تشسػ و ترل الى شػر الشزج . ولحلظ فإن االليات التي تشطع عسمية االنبات تعتبخ مغ 
بيغ التحػرات السيسة التي تسكغ الشبات مغ السعيذة في البيئة الرحخاوية , و يعتسج بقاء 
الشباتات في ىحه البيئة عمى ما تسمكو مغ خرائز وراثية تسكشيا مغ االستجابة لسؤثخات و 

البيئة الخارجية بحيث ال يتع االنبات اال في السكان و الدمان السشاسبيغ حيث تتػافخ  مؤشخات
 افزل الطخوف لمبػادر لتشسػ الى شػر الشبات الشاضج . 
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 Mesophytesالشباتات الػسصية 

 
ىي الشباتات التي تعير في بيئة ال يديج فييا ماء التخبة عادة ليرل الى حج التذبع إذ انيا ال 
تعير في الساء و ال في التخبة الستذبعة بو , و ال يشقز فييا الساء الى حج الجفاف , و نطخًا 

مغ ناحية نسػ الن ىحه السجسػعة تحتل مكانًا وسصًا بيغ الشباتات الجفاؼية و السائية فإنيا تتجرج 
 نباتات التخبة الجافة و مغ ناحية اخخى نحػ الشباتات البخمائية . 

 

 ثامشة الالسحاضخة 

 تأثير الحيهانات على الشبات 

Effect of Animals on Plants  

ال تتأثخ الشباتات بعػامل البيئة السشاخية و التخبة فقط وإنسا تتأثخ أيزا بالػسط الحيػي الحي يحيط 
مع بيا ذلظ أن الشباتات سػاء كانت تعير في مجتسع نباتي أرضي أو مائي تتفاعل باستسخار 

بعزيا البعس مغ جية و مشع الكائشات الحيػانية و الكائشات الجؾيقة و مكػنات البيئة غيخ الحية 
مغ جية ثانية . و يصمق عمى مجسل التأثيخات الستبادلة بيغ الكائشات الحية السختمفة اسع العػامل 

 تات . . و مغ ضسغ ىحه العػامل تأثيخ الحيػانات عمى الشبا Biotic factorsاالحيائية 

 تغحي الحيػانات عمى الشباتات او االعذاب : 

تبيغ الشطخية الذسػلية لمكائشات الحية أنيا تقع في مجسػعتيغ رئيديتيغ مغ حيث وسيمة الحرػل 
عمى الغحاء االولى , و ىي التي ترشع الغحاء في عسمية البشاء الزػئي و تعخف بالسشتجات 

Producers سػعة الثانية و ىي السدتيمكة و ىي الشباتات الخزخاء و السجConsumers   و
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و العالقات بيغ الكائشات   Carnivores او المحػم   Herbivoresالتي قج تكػن آكمة لألعذاب 
 آكمة الشباتات و الشباتات السشتجة لمغحاء و ىي في اساسيا عالقات غحائية . 

 التأثيخ السيكانيكي :  

تؤثخ الحيػانات اثشاء تغحيتيا عمى الشباتات و ايزًا اثشاء سيخىا عمى االرض او عشج حفخ جحػرىا 
تأثيخًا ميكانيكا مباشخا عمى الشباتات و كسا تأثخ تأثيخا غيخ مباشخ عغ شخيق تأثيخىا عمى التخبة 

 بالػطء او بإثخائيا بالسادة العزػية و اىع ىحه التأثيخات ىي التالية : 

: يمعب وطء الحيػانات دورًا بالغًا في بعس انساط السجتسعات الشباتية كالسخوج و  الػطء (1
الديػب و الدافشا و انراف الرحاري و الرحاري . و يتػقف التأثيخ عمى عجد 

الحيػانات و شجة الػعي . فالػطء السعتجل يسكغ ان يؤثخ تأثيخًا إيجابيًا , حيث قج يؤدي 
باتية عغ شخيق تقصيعيا عشج وشئيا و شسخىا في الصبقة الدصحية الى زيادة فائجة البقايا الش

لمتخبة . كسا يديج مغ انبات البحور , ذلظ ان الػطء السعتجل يغصي البحور بصبقة رؾيقة مغ 
 التخبة تحسييا مغ التأثيخات العػامل الخارجية . 

اما زيادة تخاص اما الػطء الذجيج فقج يدبب انخفاض كثافة الغصاء الشباتي و يدبب ايزًا 
 التخبة او زيادة تخمخميا ) كسا في حالة التخبة الخممية ( . 

 
البقايا العزػية : تمقي الحيػانات كسيات كبيخة مغ البقايا العزػية عمى سصح التخبة او 

 في داخميا , و ىحه البقايا تتسيد بكػنيا اغشى بالشيتخوجيغ مغ البقايا الشباتية السيتو . 
 

و ىي نقل حبػب المقاح مغ الستظ )   Pollination: يسكغ اعتبار التمؿيح  التمؿيحعسمية 
 الئبخ ( الى السيدع احج التأثيخات الستبادلة الشافعة بيغ الحيػانات و الشباتات . 
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و االزىار اما ان تتمقح ذاتيا إذا انتقمت حبػب المقاح مغ متػك ىحه االزىار الى مياسسيا , 
  ذلظ ىػ التمؿيح الحاتي .

تعتبخ الحذخات مغ بيغ الحيػانات الخئيدية التي تقػم بعسمية التمؿيح , كسا تمعب الصيػر 
الصشانة ايزا دورًا ميسا يسثل دور الحذخات , و أىع الحذخات التي تقػم بعسمية التمؿيح ىي 

 : نحل العدل و الشحل الصشان و الفخاش و الجبابيخ . 
 
 

 عسلية االنتذار 
Dispersant 

 

يعتبخ االنتذار مخحمة حداسة في حياة الشباتات حيث تشتيج معطع الشباتات اساليب مختمفة 
في شخقة نثخ بحورىا و تػزيعيا بسا يكفل استقخارىا في اماكغ مػاتية إلنباتيا , و مغ ثع 

نسػ بػادرىا و ثبات الشباتات الستكػنة مغ تمظ البػادر بسا يحقق احتياجات الزخورية مغ 
 تي تعير فييا . البيئة ال

 
 تأثيخ الحيػانات عمى انتثار الشباتات :  ( أ

عغ شخيق الحيػانات و ىي واحجة مغ التأثيخات  إن عسمية انتثار بحور و ثسار الشباتات
 الشافعة مغ قبل الحيػانات . و يتع انتذار الشباتات بػاسصة الحيػانات عغ شخيق : 

 االنتقال داخل الجياز اليزسي لمحيػانات .  (1

 لتراق بجدع الحيػانات . اال (2

 ادخال السػاد الغحائية و بشاء االعذاش .  (3
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  Grazingالرعي 

االستغالل الدميع لمسخاعي السبشي عمى اساس عسمية كفيل باإلبقاء عمى الغصاء الشباتي لمسخاعي في 
ضارة حالة جيجة . و القاعجة االساسية في فاعميات الخعي ان تكػن ذات فائجة لمحيػان و غيخ 

لمشبات . و يدتثشى مغ ذلظ الشباتات الدامة و الشباتات الذػكية و ذوات الدفار الزارة كالشجيميات 
 االبخية و غيخىا . 

ومغ اىع اسذ االستخجام الدميع لمسخاعي تحجيج الصاقة ) الحسػلة ( الحيػانية لمسخاعي بحيث يسكغ  
لسخاعي بحيث ال يزخ بتججد الشباتات و تجشب الخعي الجائخ و تحجيج اندب االوقات الستغالل ا

 تجشب الخعي السبكخ و الستأخخ . 

إن تحسيل السخاعي اكثخ مغ شاقاتيا مغ الحيػانات الخعػية يؤدي الى تخخيب الغصاء الشباتي و 
 تغييخ تخكيبو بحيث يشخفس عجد االنػاع الشباتية السخغػبة وذات الؿيسة الغحائية العالية . 

 

 تاجية الشباتات : أثخ الخعي عمى ان

 االعذاب او الذجيخات ذوات الفمقتيغ :  (1)

السػجػدة في آباط تتسيد ىحه الشباتات بػجػد بخعع شخفي نذط اما البخاعع االبصية ) 
االوراق ( فال تشذط اال بعج إزالة البخعع الصخفي بالخعي حيث تعصي فخوعا جانبية اي 

 ان رعي ىحه الشباتات يؤدي الى كثخة التفخعات . 
 

 الشجيميات :  (2)

 تختمف الشجيميات عغ االعذاب و الذجيخات مغ ذوات الفمقتيغ في ميدتيغ رئيديتيغ : 
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صة في قاعجة نرل الػرقة و قػاعج الدالميات التي وجػد مشاشق ميخستيسية نذ -1
 تتكػن مشيا الداق . 

 وجػد بخاعع قاعجية نذصة عمى عقج الداق القخيبة مغ سصح التخبة لتشسػ .  -2

 

 أثخ الخعي عمى نسػ الجحور : 

يختبط بشسػ السجسػع الجحري في الشبات بسقجار ما يتػافخ لو  مغ غحاء يشتقل إليو مغ االجداء 
الخزخية , و عميو نتػقع تأثيخًا مباشخًا إلزالة بعس او كل السجسػع الخزخي لمشبات عمى درجة 

 نسػ السجسػع الجحري . 

 أثخ الخعي عمى تكاثخ الشباتات : 

ػية مغ البحور كثيخًا بدبب الخعي , و يتحجد مجى تأثيخ إنتاج البحور يتأثخ ما تشتجو الشباتات الخع
 : في نباتات السخاعي بعسمية الخعي تبعًا لالعتبارات االتية 

 وقت الخعي .  ( أ)

 درجة الخعي . ( ب)

 اثخ الخعي عمى تخكيب الغصاء الشباتي : 

الغصاء و ندبة كل مشيا  تخكيب الغصاء الشباتي ىػ تعبيخ عغ االنػاع الشباتية التي يتكػن مشيا ذلظ
ؼيو , و في غياب الخعي فإن تخكيب الغصاء الشباتي يحجده تفاعل الطخوف السشاخية و ضخوف 

 التخبة . و يكػن الغصاء الشباتي متػازنًا مع الطخوف البيئية الدائجة . 

 و الخعي باعتباره عاماًل بيئيًا يؤدي الى االخالل بتػازن الغصاء الشباتي . 
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  لعاشخةاالسحاضخة 

   Effect of man تأثير االندان

 التفاعل بيغ االندان و البيئة قجيع قجم ضيػر الجشذ البذخي عمى سصح الكخة االرضية . 

لإلندان تأثيخ بالغ عمى الغصاء الشباتي , و يدداد ىحا التأثيخ عامًا بعج اخخ مع تقجم العمع و 
تصػره . و تأثيخ االندان عمى الشباتات يسكغ ان يكػن مباشخًا او غيخ مباشخ و اىع ىحه التأثيخات 

 ىي : 

اراض  تغيخ السجتسعات الشباتية عغ شخيق االحتصاب او قصع االشجار و تحػيميا الى (1
 زراعية . 

قام و يقػم االندان و خاصة في السشاشق الجافة باسترالح االراضي الجافة و استشباط  (2
 اصشاف ججيجة . 

نقل البحور و الثسار او الشباتات كاممة مغ مكان الى اخخ حيث يدداد تأثيخ االندان في  (3
 نذخ الشباتات مشح لحطة وجػده عمى سصح االرض و حتى االن . 

 دان عمى الشباتات عغ شخيق تغييخ عػامل الػسط السحيط . تأثيخ االن (4

  Soil ( Edaphic Factors )عهامل التربة 

البيئة ىي مجسػعة مغ الطخوف او العػامل التي تؤثخ في حياة الشباتات و يقرج في مقجمة : 
 البيئة السكان او الػسط الحي يػجج ؼيو الشبات او مجتسعاتو . 
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مغ بيغ مجسػعات العػامل الخئيدية التي تأثخ تأثيخًا مباشخًا   Soil Factorsو عػامل التخبة 
و  Synencologyفي حياة الشبات . و ىحه العػامل ليا صمة وثيقة بعمع البيئة االجتساعية 

الدبب في ذلظ ان التخبة تسثل الػسط الحي تعير ؼيو الشباتات بسجتسعاتيا السختمفة حيث 
الغحاء السعجني الحي تحتػيو التخبة و تحسي نفديا مغ التعخض تتذغب جحورىا المتراص 

 لعػادي الخياض . 

و قبل الحجيث عغ الرفات الفيديائية و الكيسيائية لمتخبة يججر بشا ان نمقي الزػء اوال عمى 
 بعس الرفات التي تذخح لشا ما ىي التخبة و تكػيشيا و نذأتيا وتخكيبيا . 

 ما هي التربة : 

جسع االجدام الصبيعية عمى سصح الكخة االرضية تقػم بجعع الشباتات و تتكػن التخبة ىي ت
 التخبة مغ مػاد رئيدية تذكل ـيكميا االساسي و ىحه السػاد تتمخز في ما يمي : 

  Mineral Particles    حبيبات معجنية  ( أ

     Orgainc Matterمادة عزػية  ( ب

                  Waterج( ماء 

 Airد( ىػاء              

  Soil water capacity بالدعة السائية لمتخبة 
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 مشذأ التربة 

تشذأ ىحه السػاد السكػنة لمتخبة في العادة مغ تفتت الرخػر بفعل عػامل التعخية السختمفة و 
ىحه العػامل بعزيا ىػائي و البعس االخخ مائي عغ شخيق تأثيخ االمصار التي تدقط و 

 تؤدي الى تكػيغ الديػل الجارفة . 

  Soil Formationعسلية تكهين التربة 

ىشاك العجيج مغ انػاع التخبة سػاء سصحية او تحتية و تعدى االختالفات بيغ ىحه االنػاع الى 
اختالف انػاع الرخػر التي نذأة مشيا , فالعسميات التي تؤدي الى تكػيغ التخبة تشقدع الى 

 قدسيغ : 

 عسميات ىجم .  ( أ

 عسميات بشاء .  ( ب

 
 تي نحكخ مشيا : عسميات اليجم تؤدي الى ىحا التفتت بعس العػامل ال

 الخياح :  -1

تؤثخ الخياح تأثيخًا واضحًا في تكػيغ التخبة حيث يكػن مغ تأثيخىا نقل كسات كبيخة مغ 
حبيبات التخبة مغ مكان الى اخخ وفي بعس االحيان يقػم بدمخ الصبقة الدصحية مغ 

 القذخة االرضية و تخسيبيا في اماكغ بعيجة عغ مػاقعيا االصمية . 
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  Glacial Driftتحرك الثالجات -2

في بعس الحاالت ال تتكػن التخبة مغ الرخػر التحتية و لكغ مغ تكػيشات صخخية 
اخخى تقع تحت تأثيخ تحخك الثالجات و مغ امثمة ىحه التكػيشات ما يدسى بالصيغ 

  Boulder claysالجمسػدي
  Temperature Fluctuations تقمبات درجات الحخارة  -3

سػاء كانت تقمبات يػمية او فرمية تحت  –ىحه التقمبات التي تتعخض ليا الرخػر 
تقمرات و تسجدات متعاؾبة في الكتل الرخخية تؤدي الى تذققيا تذققات متكخرة 

بسخور الدمغ يتختب عمييا في الشياية , و تحػل الكتمة الرخخية الى حبيبات تخبة 
 دؾيقة ندبيًا . 

 غخاؼية االرض شػبػ  Topographyالدصح  -4

يتأثخ عسق التخبة دائسًا بجرجة انحجار سصح االرض حيث نالحع ان التخبة االصمية 
الستكػنة مغ تفتت الرخػر في السشاشق السدتػية بعج انتقاليا مغ السشاشق السشحجرة و 
عميو فاألراضي السدتػية ىي التي تكػن في حالة استقخار و تدتسخ فييا عسمية تكػيغ 

 لرخػر االصمية الػاقعة تحت الدصح بال انقصاع . التخبة مغ ا
  Biological Activityالشذاط الحيػي  -5

 العسميات الدراعية  -6

 Chemical Processالعسميات الكيسيائية  -7

 االمصار او سقػط االمصار  -8

 الثمػج و ذوبان الثمػج  .  -9
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  Soil Structureتركيب التربة 

التخكيب مرصمح يعبخ عغ شخيقة تختيب الحبيبات السشفخدة ) كسا في االراضي الخممية الخذشة ( 
او مجسػعات الحبيبات ) كسا في االراضي الغخيشية و الصيشية ( التي تتكػن مشيا التخبة . و مسا 
يحػل دون التقاء حبيبات الرخخ التقاء تامًا , و تجخميا بإحكام مع بعزيا البعس , عجم 
انتطاميا في الحجع و الذكل , و ليحا تخمف بيشيا فخاغات غيخ مشتطسة يجور فييا الساء و اليػاء 
, و في الػقت نفدو يحقق ثقل الحبيبات و تزاعفيا وجػد السقاومة الالزمة لتثبيت الجحور بقػة . 

ثقيمة و و ليدت التخبة مجخد خميط شبيعي ألجداء التي تتكػن فييا , فالحبيبات في االراضي ال
إما ان تكػن متػسصة القػام متخابصة بإحكام في مجاميع تمتحع فييا بتأثيخ السػاد الغخوية التي 

غخويات عزػية ) الجبال ( او غيخ عزػية ) حبيبات الصيغ الجؾيقة ( و االراضي ذات الحبيبات 
بخ بديصة تعت –مدتقمة عغ بعزيا البعس وىي التي تؤدي فييا الحبيبات وضائفيا  –السشفخدة 

ندبيًا , و تػجج ىحه االراضي في السػاضع التي ال يػجج بيا القجر الكافي مغ الغخويات السمرقة 
, كاألراضي الخممية . و التخبة الصيشية ذات تخكيب معقج غاية التعقيج الن حبيباتيا او مجاميع 

مغ الجبال , و معًا بػاسصة مػاد غخوية ناشئة عغ ادق حبيبات الصيغ و الحبيبات بيا تمترق 
يتختب عمى وجػد ؼيس مغ الحبيبات الجؾيقة ان ترغخ حجع الفخاغات البيشية او الثقػب التي 
بالتخبة حتى ال يعػد الساء و اليػاء قادريغ عمى التحخك فييا بحخية . مثل ىحه االراضي تغخق 

اتات . و في بديػلة , و عشجما تجف تذقق تذققا شجيجا غائخًا يؤدي الى االضخار بجحور الشب
اثشاء الجفاف يكػن تحخك الساء في مثل ىحه التخبة الصيشية بصيئًا ججًا , و قج ال تدتصيع الشباتات 
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ان تحرل عمى احتياجاتيا الزخورية بالدخعة الالزمة . و التخبة الرفخاء الخربة تسثل التخبة 
 ذات التخكيب السستاز , و ذلظ الن بعس حبيباتيا كبيخة . 

الحبيبات الجؾيقة بالتخبة تعػق الى حج ما تحخك الساء و اليػاء كمييسا , ولحلظ فإن  وزيادة ندبة
االراضي الخممية و اكثخ انػاع االراضي الرفخاء تتسيد بسحتػى مائي اعمى و اكثخ انتطامًا مغ 

التخبة مالءمة لمشبات ىي تمظ السعخوفة بالتخبة الدراعية الجيجة , و ىي التي تتخكب مغ حبيبات 
 دؾيقة ولكغ في مجاميع مثل تمظ التخبة ال بج ان تكػن ذات تخكيب تجسعي ثابت ال يغيخه الساء 

و تخكيب التخبة ىػ الحي يحجد مدسياتيا الى حج بعيج , و تؤثخ السدامية بجورىا عمى امتراص 
الساء و بالتالي عمى االندياب الدصحي و ما يتختب عميو مغ انجخاف التخبة . و لمتخكيب تأثيخ 

حي واضح عمى مجى تأثخ التخبة بالتعخية التي تدببيا الخياح و الساء . و في اثشاء الجفاف  ال
حتى لػ  –يدتسخ شػيال تتعخض التخبة العارية مغ الغصاء الشباتي احيانا لتعخية سيئة بالخياح 

كانت بيا ندبة عالية مغ الصيغ و مسا يحفع عمى التخبة جػدة تخكيبيا في الطخوف العادية تشاوب 
تأثيخ . و كحلظ االبتالل و الجفاف و التجسج و االنريار , و فعل السادة العزػية و الجيخ 

التفكيظ السيكانيكي لمشباتات و الحيػانات القارضة و ديجان االرض و يربح التخكيب رديئا بتأثيخ 
 االمصار الغديخة التي تحػل سصح التخبة العارية الى وحل . 

و اىسية الجحور في السحافطة عمى جػدة تخكيب التخبة مغ االمػر التي ال يمتفت الييا غالبا . و 
وجػد تمظ االعجاد اليائمة مغ الجحور و التي تغدو التخبة , و ما تقػم بو مغ ربط في الػاقع يؤدي 

اجدائيا و ضفخىا معا الى انزغاط كتمتيا , و تسيدىا الى دقائق يحجد ىػيتيا و مجى ثبػتيا و 
 بال . يد إلىاستجاقتيا وجػد غذاء غخوي حػليا مغ مادة جحرية متحػلة 
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تكػيغ التخبة ميع كحلظ . فجيجان االرض تمعب دورًا كبيخًا , و و تأثيخ الحيػانات الحفارة في 
ليذ مقرػر عمى الصبقات الدصحية , إذ انيا  –نذاشيا في السشاشق نرف الجافة عمى االقل 

 قجم .  11تتغمغل احيانا الى عسق 

 

 Soil Profileمقظع التربة 

ذكخه ان معطع االراضي تتكػن مغ حبيبات تختمف في احجاميا و اشكاليا و تخكيبيا مسا سبق 
 الكيسيائي و قابميتيا لمحوبان . 

و لجراسة الصبقات الستعاؾبة في التخبة يقتزي االمخ عسل مقصع او حفخة في ىحه االرض شػليا 
اء الجراسة السصمػبة و حػالي الستخيغ و تتدع لذخز واحج عمى االقل بإجخاء عسمية الحفخ و إجخ 

 يختمف عسق ىحه الحفخة حدب شبيعة االرض و حدب ىجف الجراسة . 

و بشاء عمى ما قام بو الكثيخون مغ الجراسة في عسل مقاشع التخبة و تػصمػا الى تسييد مشاشق 
 مختمفة تدسى بآفاق التخبة يبمغ عجدىا ثالثة الى اربعة بحدب عسق االفق . 

 

  Zone of Extractionمشصقة االترال و االستخالص :  اواًل : االفق االول

و يصمق عمى ىحه السشصقة اسع االفق و ىحه ىي الصبقة االولى مغ السقصع و تستاز بأنيا خذشة 
الحبيبات بدبب انتقال الحبيبات الجؾيقة او الغخوية الى اسفل تحت تأثيخ سقػط االمصار و تعج 

 االمالح القابمة لمحوبان . ىحه الصبقة مغ افقخ شبقات القصاع في 

 ومغ صفاتو انو ادكغ لػنا لػجػد الجبال ؼيو بشدبة كبيخة . :  Al Horizonاالفق  - أ
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: و مغ صفاتو انو انرل لػنا مغ الصبقة العميا و ىحا االفق   A2 Horizonاالفل  - ب
 يقع مباشخة تحت االفق االول . 

 

  Zone of Concentrationثانيًا : االفق الثاني و يصمق عميو مشصقة التخسيب 

و ىػ ما يدسى باألفق ب و يقع اسفل السشصقة االولى ) مشصقة االستخالص ( و يستاز بتجسع 
 االمالح الحائبة و الحبيبات التي تحسل بػاسصة الساء مغ الصبقات . 

 

ثالثًا االفق الثالث او ) ج ( : و ؼيو يحجث اي اختخاق بػاسصة الجحور و يتخكب عادة مغ 
التي تكػنت مشيا التخبة و قج تكػن ىحه الرخػر الى حج ما   Parent rocksالرخػر االصمية 

 في ) مفتتة ( حالة تأكل و في ىحا االفق ال يحجث استخالص و ال تدخيب . 

 

متأكمة ) غيخ متفتتة( و بشاء عمى ما سبق فإن / مكػنة مغ الرخػر الغيخ رابعًا : االفق الخابع 
 ىحه االفاق يسكغ ان نتعخف عمييا بعػامل عجيجة و نمخريا ؼيسا يمي : 

     Soil colorلػن التخبة  - أ

    Soil textureقػام التخبة  - ب

 سشعالج كل عامل كل عمى حجه التخكيب الفيديائي لمتخبة 
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الحادية عشر المحاضرة   

  Soil colorلهن التربة 

ىي عامل اساسي في السداعجة عمى دراسة االفاق الخئيدية لمتخبة فسغ حيث المػن نالحع ان 
 السادة العزػية تكػن ىي العامل السؤثخ في لػن التخبة الدصحية . 

 

  Soil textureقهام التربة 

, و  Sandو تترف االجدام السختمفة الخئيدية مغ حبيبات التخبة حدب احجاميا الى الخمل 
 Clay, و الصيغ  Siltغخيغ 

مع ,  بيشسا الصسي تكػن حبيباتو  2و تعتبخ حبيبات الخمل اخذغ الحبيبات , فقج يديج قصخىا عمى 
بيباتو اصغخ الحبيبات و وسصًا في احجاميا بيغ الخمل و الصيغ , و ىحا االخيخ يستاز بأن ح

ادقيا حجسا و ىي عمى عكذ حبيبات الخمل , تستز الساء بػفخة و ليا عسل كيسيائي , و سعة 
مائية كبيخة و قابمية لمتذكل عالية , و مغ خرائريا ايزا انيا تشفتح عشج ابتالليا و تشكسر و 

 تتقمز عشج جفافو , و في العادة يراحب االنكساش . 

 ئية او التأثير السيكانيكي للترب . العهامل الفيزيا

تذقق التخبة و تعج ىحه الخرائز خرائز غخوية . و تتكػن حبيبات الصيغ عادة تحت تأثيخ 
 عػامل مختمفة كالتعخية الجدئية لبعس مػاد الرخػر . 

فيي تتكػن مغ احجام متداوية تقخيبا مغ الخمل و الصسي و الصيغ و تكػن   Siltاما التخبة الغخيشية
ناعسة السمسذ احيانًا , وتستاز بمدوجتيا . و رداءة التيػية و الرخف ىي اكبخ عيػب التخبة 



جامعة األنبار-أ.م.د.عسر إسساعيل محدن الدليسي    كلية الزراعة        

71 

 جامعة األنبار-أ.م.د.عسر إسساعيل محدن الدليسي    كلية الزراعة     

الصيشية ذات الحبيبات الستفخقة و يختبط التخكيب السيكانيكي او الفيديائي لمتخبة عادة بخرائريا 
 و يتسثل ىحا االرتباط في الشػاحي االتية : 

 Soilحا يصمق عميو اسع ) الدعة السائية لمتخبة ارتباشو بقجرة التخبة عمى حسل الساء و ى -1

water capacity   . 

فالساء يشفح بديػلة عطيسة مغ التخبة الخذشة ذات   Permeabilityارتباشو بإنفاذ الساء  -2
 الحبيبات الكبيخة و بطء ندبيًا في التخبة الجؾيقة . 

  Mechanical resistanceاما العالقة التالية فتتخكد ؼيسا يدسى بالسقاومة السيكانيكية  -3

ثع تأتي بعج ذلظ العالقة التي تخبط تخكيب التخبة السيكانيكي بخرائز التخبة االنتاجية و  -4
  Soil fertilityالتي تتسثل في خرػبة التخبة . 

فتتأثخ ىي ايزا بالتخكيب السيكانيكي لمتخبة , و ذلظ ان التيػية   Aerationاما التيػية  -5
 ات الحبيبات الكبيخة و كحلظ في التخبة ذات الحبيبات السخكبة . تكػن افزل في التخبة ذ

 Soil Moistureرطهبة التربة  

  Soil water contentالسحتػى السائي لمتخبة 

 فالساء الذعخي إذن يػجج في التخبة عمى صػر شتى :  

 اغذية رؾيقة حػل الحبيبات .  (1

 في الدوايا التي بيغ الحبيبات .  (2

 بيغ الحبيبات .  في الثقػب الزيقة (3

 عمى اسصح الغخويات . (4

 Hygrosopic waterالساء الييجخوسكػبي
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 Water Vapourبخار الساء 

 

 بعض السرظلحات ذات العالقة بساء التربة 

  Maximum water capacityالدعة السائية القرػى  (1

  Field Capacityالدعة الحمؿية  (2

  Wiltingمعامل الحبػل  (3

 خػاص التخبة ) الفيديائية و الكيسيائية ( 

 التخكيب الكيسيائي لمتخبة 

Chemical composition of Soil  

 Soil Solutionمحمػل التخبة : 

 يحتػي محمػل التخبة عمى السػاد االتية : 

 اواًل : االمالح السعجنية التي تػجج بالخماد الشباتي . 

 ثانيًا :  ندبة مغ الشتخاتات او الكبخيتات او الفػسفات الشاتجة عغ تحميل الشفايات العزػية . 

 ثالثًا : السػاد الحائبة التي تبشييا البكتخيا و غيخىا مغ الكائشات التخبة الجؾيقة . 

 رابعًا : السػاد الحائبة التي تفخزىا الجحور الشباتية . 

 سيػم . خامدًا : جانب كبيخ مغ البػتا

 سادسًا : بعس الغازات السيسة مثل االوكدجيغ و ثاني اوكديج الكاربػن . 
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 يتع الحرػل عمى عيشو مغ السحمػل تخبة بإحجى الصخق االربع االتية : 

 الزغط السباشخ  -1

 القػة الصاردة السخكدية  -2

 اإلزاحة الدفمية  -3

 الصخيقة العادية  -4

 اختالف تخكيب تخاكيد محمػل التخبة في مختمف االراضي : 

 اختالف القجرة االذابية لمساء في االراضي السختمفة .  -1

 كسية غخويات التخبة و انػاعيا  -2

 كسية الساء السػجػد بالتخبة .  -3

و مغ السعخوف ان تخكيد و تخكيب محمػل التخبة في تغييخ مدتسخ , و يخجع ذلظ لالسباب االتية 
 : 

 ية السصخ كس -1

 االمتراص الجحري  -2

 التبخخ ) درجات الحخارة (  -3

 الرخف ) البدل (  -4

 استشداف الكداء الخزخي لبعس مػاد الغحاء السعجني السػجػد في التخبة  -5

 تدخب كسيات اخخى مغ ىحه السػاد بالخشح الى اغػار التخبة .  -6

جنية السػجػدة في يؤدي استسخار زراعة السحاصيل الى انقاص كسية السػاد الغحائية السع -7
 التخبة . 
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 نذاط كائشات التخبة الجؾيقة .  -8

 بحدب نػع و قػام التخبة  -9

 وجػد او عجم وجػد السػاد السعجنية و العزػية .  -11

 Essential Emementsالعشاصر االساسية 

عشرخ , جسيعيا بصبيعة الحال مدتسجة مغ التخبة ,  31يحتػي الخماد الشباتي عادة عمى اكثخ مغ 
فإنو سيالحع ان الشسػ الصبيعي لمشبات ال يحتاج اال لمقابل لمحوبان مغ العشاصخ الحاتية : الكاربػن 

حجيج , و ايزًا , الشتخوجيغ , الكبخيت , الفدفػر , البػتاسيػم , الكالديػم , السشغشيديػم , ال
 الكمػر في االحيان . 

 استشداف الكداء الخزخي لمشتخاتات

 استشداف السػاد الغحائية االخخى 

 السخكبات التي تخشح الى اعساق التخبة و التي و ال تخشح 

  Soil Reactionتفاعل التربة 

ذلظ لالسباب اما في السشاشق الخشبة ذات االمصار الغديخة فتكػن التخبة عادة حامزية و يعدى 
 التالية : 

 رشح االمالح و خاصة القابمة لمحوبان الى اسفل مع ماء السصخ .  -1

يتجسع الجبال بالتخبة الدصحية في ضخوف رداءة التيػية ) عسمية التبخخ ( و ىحا يداعج  -2
 عمى تكػيغ االحساض . 
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ػجػدة بيا تتحخر احساض مغ السكػنات السعجنية لمتخبة و مغ السػاد العزػية الستحممة الس -3
 . 

 

 العالقة بيغ الخقع الييجروجيشي و بعس خرائز التخبة 

 ىشاك بعس العالقات بيغ الخقع الييجروجيشي و بعس خرائز التخبة تتسثل ؼيسا يمي : 

 التغحية الفدفػرية :  -1

( تتكػن  5وذلظ انو في االراضي شجيجة الحسزية التي يقل رقسيا االيجروجيشي عغ ) 
ج و االلسػنيػم و فػسفات ىحيغ العشرخيغ قميمة الحوبان في الساء و امالح فػسفات الحجي

لحلظ ال يدتصيع الشبات امتراصيا و الحرػل مشيا عمى ما يمدمو مغ غحاء فدفػري اما 
( و  7,  5في االرقام االيجرويشية الحامزية القخيبة مغ درجة التعادل اي ؼيسا بيغ الخقع ) 

قجر مالئع مغ القػاعج في التخبة مثل الكالديػم و ىػ رقع التعادل فإنو يكػن ىشاك 
الساغشيديػم و البػتاسيػم , و بحلظ يسكغ ان تكػن فػسفات ىحه العشاصخ القاعجية و ىي 

قابمة لمحوبان في الساء بديػلة و بحلظ يدتصيع الشبات ان يستريا و يحرل مشيا عمى 
 غحائو الفدفػري . 

 التغحية الحجيجية :  -2

يجروجيشي درجة ذوبان كثيخ مغ االمالح السعجنية مثل امالح الحجيج و الدنظ يحجد الخقع اال
و السشجشيد و الساغشديػم و غيخىا مغ االمالح المدمة لتغحية الشبات , و عشجما يكػن 

محمػل التخبة شجيج القمػية اي مختفع الخقع االيجروجيشي كثيخا تربح امالح الحجيج البديصة 
و لحلظ يفقج الشبات لػنو االخزخ بتأثيخ ىحه السحاليل شجيجة القمػية  عجيسة الحوبان ندبيًا ,

نطخًا لكػن عشرخ الحجيج يعسل كػسيط في تكػيغ الكمػروفيل , اما إذا كانت التخبة شجيجة 



جامعة األنبار-أ.م.د.عسر إسساعيل محدن الدليسي    كلية الزراعة        

75 

 جامعة األنبار-أ.م.د.عسر إسساعيل محدن الدليسي    كلية الزراعة     

الحسزية فإن درجة ذوبان كثيخ مغ العشاصخ مثل االلسػنيػم و الحجيج و السشجشيد و الدنظ 
لعشاصخ شجيجة الدسية لمشبات , يتبيغ مغ ىحا ان االراضي تدداد الى حج ان تربح ىحه ا

 القخيبة مغ درجة التعادل ىي اكثخ انػاع االراضي مالئسة لشسػ معطع الشباتات . 
 جػدة الرخف او التيػية ) درجة نفاذية التخبة ( :  -3

مغ السعخوف ان الحبيبات الفخدية السػجػدة بالتخبة تحسل شحشات كيخبائية سالبة عمى 
ػحيا , و ىحه الذحشات ال تتعادل اال اذا تجسعت عمى سصح قخويات التخبة بعس سص

الكاتيػنات اي االيػنات القاعجية و خاصة مشيا الكاتيػنات ثشائية التكافؤ مثل الكالديػم و 
 الساغشيديػم . 

 
  Exchangeable Beasالقػاعج الستبادلة 

  Saline Soilsاالراضي السمحية 
 و مغ ىحا السشصمق ندتصيع ان نقدع الشباتات التي تقاوم ممػحة التخبة الى االقدام التالية : 

 
  Halophytesنباتات ممحية حؿيقة  -1

و ىي التي تدتصيع ان تشسػ و تكيف نفديا لتحسل السمػحة الدائجة  ومغ اىع فرائل 
 الشباتات السمحية الفريمة الخمخامية . 

 

 


