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 مقدمة في علم البيئة النباتية 

Introduction to plant Ecology or Environment 

من العلوم ان للبيئة التي تعيش فيها النباتات و الكائنات الحية المختلفة اختالفاً وثيقاً بحياة 

 االنسان المزارع و الحيوانات التي تستوطن نفس البيئة . 

Ecology  ما هو علم البيئة 

و تتأثر بظروفها المحيطة بها و هو المكان الذي يعيش فيه جميع الكائنات الحية و منها النباتات 

 عوامل البيئة الخارجية و الداخلية . 

اهو دراسة الكائنات الحية من حيث عالقتهما بوسطهما الذي تعيش فيه و جميع العالقات 

 المتبادلة بين الكائنات و الوسط الخارجي . 

Crops Ecology  ) ما المقصود ببيئة المحاصيل ) النبات 

هي فرع من فروع علوم الحياة و الذي يختص بدراسة الكائنات الحية ) النباتات ( و تتأثر 

ة ( من بداية االنبات بالعوامل الخارجية و الظروف المحيطة ) المناخ , التربة , الموقع , الحيوي

 الى الحصاد . 

ي يختص بدراسة جميع العوامل الخارجية و الظروف التي تؤثر في حياة و اهو ذلك العلم الذ

 سلوكية النبات او الكائن الحي من االنبات و حتى الحصاد . 

اهو ذلك العلم الذي يختص بدراسة العالقة بين الكائنات الحية و عالقة المحصول بعوامل البيئة 

ة , االحيائية ( . المحيطة بالنبات ) المناخ , التربة , الطوبوغرافي  

 

 فكرة اساسية عن العوامل البيئية

Basic Information Ecological Factors 

غالباً ما تتصف العوامل البيئية ذات التأثير الفعال على توزيع المجتمعات و االنواع النباتية في 

 اربع مجموعات هي : 

                                                      Climatic Factors 1– ) العوامل المناخية ) الجوية  

Soil Factors 2-  ) العوامل االرضية ) التربة  
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Topographic Factors العوامل الموقعية ) الطوبوغرافية (  -3  

Biotic Factors 4-  ) العوامل الحيوية ) االحيائية  

Stress Factors 5-  ) العوامل االجهادية ) عوامل االجهاد  

 

*مالحظة / اي عامل من العوامل البيئة التي تؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة داخلية كانت 

او خارجية في حياة النبات تعتبر احد عوامل الموطن ) أي الوسط الذي يعيش فيه النبات ( يعني 

النبات و هي مهمة لإلنبات و النمو اذن تعتبر درجة الحرارة مثال درجة الحرارة تؤثر في حياة 

 عامل من عوامل الموطن ) البيئة ( التي يعيش فيها النبات . 

 

 

 

   Climatic Factorsأوالً : مجموعة العوامل المناخية ) الجوية ( 

 تشمل العوامل الجوية على : 

  Atmosphereالغالف الجوي  -1

ئم و عبارة عن غالف غازي سميك يحيط بالكرة االرضية و يشاركها في دوراتها الدا

شرة او ة مباالذي تكون طبقته السفلى مسؤولة عن جميع التقلبات المناخية التي لها عالق

ن عتألف و هو بدوره يغير مباشرة في حياة الكائنات الحية على سطح الكرة االرضية , 

 عدة أغلفة : 

1- Troposphere  

يو متر كل 15 -10و هي الطبقة السفلى من الغالف الجوي و التي يصل ارتفاعها الى 

 فوق سطح االرض . 

2- Stratosphere  

رة كيلومتراً فوق سطح االرض تزداد درجات الحرا 55 – 50يتراوح ارتفاعه من 

ي تلك درجة فوق الصفر في تلك الطبقة كما ينعدم وجود بخار الماء ف 30 – 10من 

 الطبقة . 

3- Mesosphere  
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يط كيلو متراً فوق سطح االرض و فيها تح 80 – 50يصل ارتفاع تلك الطبقة من 

 درجة تحت الصفر .  95درجة الحرارة لتصل الى 

4- Ionosphere   اوThermosphere 

لك تتصف تلك الطبقة بدرجات الحرارة العالية لتصل الى اكثر من الف درجة لذ

  Thermosphereتسمى بالـ 

 

5- Exosphere  

  داً .جهو الغالف الغازي الخارجي و الذي تكون فيه حركة جزيئات الغازات سريعة 

 

  lightالضوء  -2

بناء  فهو يعمل علىهو عامل مهم من العوامل البيئية و المصدر الرئيسي للطاقة , 

تح و لية فالكلوروفيل و غيرها من الصفات كما يعمل على بناء الهورمونات و يؤثر في آ

ة الكر غلق الثغور و في نمو النباتات و تكوين االنسجة و توزيع النباتات على سطح

 االرضية . 

 الطبق الشمسي : 

يستقبل سطح االرض ضوء الشمس على هيئة موجات كهرومغناطيسية , و تتراوح 

ة نفسجيموجات االشعاع الشمسي من حيث الطول بين القصيرة جداً مثل االشعة فوق الب

سي هو على ميكرون او نانومتر . و الطبق الشم 390و  10و التي يتراوح طولها بين 

  .الرض الوان المختلفة و التي تستقبلها مجموعة االشعة الشمسية ذات االطوال و اال

 

 *ما المقصود بطول الموجة الضوئية 

 ضوء منقمتين متتاليتين و تقدر باألنجستروم و يتكون الهي المسافة المحصورة بين 

قة و مجموعة من الجسيمات تسمى كل منها بالفوتون و يحمل الفوتون قدراً من الطا

 تسير في موجات . 

 

 ى النباتات : تأثير الضوء عل

 يؤثر الضوء على النباتات بأشكال عدة منها 

 التمثيل الضوئي  -1

ان الضوء هو المصدر الوحيد للطاقة الالزمة لعملية البناء الضوئي و عملية البناء 

الضوئي هي عبارة عن عملية فسلجية حياتية ينتج فيها النبات المادة الجافة و التي ال 

ه الضوء المرئي و يلزم ان تكون االضاءة كأنية متى تتم اال بوجود الضوء و يقصد ب
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تفوق عملية التمثيل الضوئي عملية التنفس . كما ان كمية الضوء الالزمة لعملية 

 في عملية التنفس تسمى نقطة التعويض . التمثيل الضوئي حتى تعادل فقد المركبات 

 

ية بعملاذن نقطة التعويض / هي النقطة التي تعادل فيها كمية الضوء الالزمة 

  .مركبات تاج الطاقة التمثيل الضوئي مع فقدان المركبات في عملية التنفس 

 

 النتح  -2

لك تح كذالضوء الشديد يشجع من عملية النتح حيث ينبه الضوء الخاليا الحارسة فتف

 ة . يؤيد الضوء من نفاذية الجذر للخلي

 و هناك نباتات يمنع الضوء انباتها مثل نباتات العائلة الزنبقية 

 

 التكاثر ) التزهير (  -3

ما ان الضوء الغير كافي يعوق عملية االزهار و يساعد على النمو الخضري , ك

 و البراعم الزهرية في اشجار الفاكهة على الضوء . يتوقف تفتح االوراق 

 يعمل الضوء على بناء مواد النمو او الهورمونات .  -4

 

ث في ينبه الضوء االعضاء النباتية مثل السيقان تستجيب له باالنحناء كما يحد -5

 انحراف السيقان و هذا ما يسمى باالنحناء الضوئي . 

 

 .ركيبه  ه و تأثيراً كبيراً في شكليعمل الضوء على تكوين مواد كيمياوية معينة تأثر ت -6

 

و  شكله الضوء على النبات في جميع مراحل نموه فهو يؤثر تأثيراً كبيراً في يؤثر -7

 تركيبه . 

 تأثير الغطاء النباتي على الضوء 

رض او ى االالذي يسقط عليؤثر الغطاء النباتي تأثيراً بالغاً في االشعاء الشمسي , فالضوء 

عكاس د انزء الباقي . يعتماالوراق ينعكس جزء منه و ينفذ الجزء االخر و تمتص الورقة الج

رقة , الو الضوء على نوع النبات , كثافته , طبيعته , اوراقه , يعتمد االمتصاص على طبيعة

 يعتمد النفوذ على تركيب الورقة و سمكها . 

 *تقسيم النباتات بحسب حاجاتها الى الضوء : 
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 Helophytesنباتات محبة الضوء  -1

 و هي نباتات التي تنمو و تتكاثر في وجود الضوء و ال تتحمل الظل . 

 

 Scio phytesنباتات الظل ) الكارهة للضوء (  – 2

كهوف و ي الهي النباتات التي تنمو و تتكاثر في شدة اضاءة منخفضة , و تعيش هذه النباتات ف

 اعماق الماء و داخل الغرف و في الطبقات السفلى للغابات . 

 النباتات المتحملة للظل او المحايدة . – 3

لى رر عهي النباتات التي تعيش في اضاءة مرتفعة و لكنها قادرة على تحمل الظل دون اي ض

 نموها و تكاثرها . 

 باإلمكان تقسيم الطبق الشمسي على اساس طول الموجه الى : 

 الضوء المرئي  -1

نانومتر وهي الموجات ملي او 700 – 400هي الموجات التي يتراوح طولها بين 

ضوئي و اء الالوحيدة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة  و هي التي تدخل في عملية البن

 % من مجموعة الطاقة الشمسية . 50تفيد بنمو 

 

 االشعة تحت الحمراء  -2

راري ملي ميكرون اونانومتر و ال تحس فيها العين , لها تأثير ح 750هي اطول من 

ظة في لمنخفاوجة و لها تأثير منبه على استطالة السيقان و المناطق يزيد كلما طالت الم

 الوديان . 

 االشعة فوق البنفسجية  -3

ملي ميكرون اونانومتر و هي ال ترى و ال تحتاجها  390و هي موجات اقصر من 

شاط وقف نتالنباتات إال انها يعتقد انها تشجع تكوين صبغة االنتوسيانين و تعمل على 

تقزم  ا سببمنشطة للنمو مما يؤثر على استطالة السيقان و كما يعتقد بأنهاالنزيمات ال

 سوق النباتات في المرتفعات . 

 

 *التواقت الضوئي او التوقيت الضوئي او الفترة الضوئية 
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رى لى اخهي كمية الضوء التي يحتاجها النبات في وقت معين عند االنتقال من مرحلة ا

 لنمو الخضري الى مرحلة التزهير . مثل انتقال النبات من مرحلة ا

 لتأثير التواقت الضوئي أو فترات االضاءة الى : و تقسم النباتات تبعاً 

  Short day plantنباتات النهار القصير  -1

 اعة ( س 14هي النباتات التي ال تزهر اال في فترات اإلضاءة القصيرة ) اقل من 

 مثل بعض انواع التبغ و قصب السكر و فول الصويا . 

  Long day plantنباتات النهار الطويل  -2

مثل  ساعة ( 14هي النباتات التي تزهر في حدود فترات ضوئية طويلة ) اكثر من 

 نباتات القمح و الشعير . 

  Neutral day plantنباتات النهار المحايد  -3

 االضاءة مثل الطماطم و القطن . و هي النباتات الغير حساسة لفترات 

 

 

 


