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 مخططيوضحاهمالتفاعالتالحيوية

 بينالبناءالضوئيوالتنفس

2CO 

 

 

 

 

 *البناء الضوئي / 

ق تزداد وتيرة البناء الضوئي في فترة ساعات النهار على حساب التنفس اي ان انطال

 االوكسجين تكون اكبر من استهالكه في عملية التنفس بوجود الضوء . 

 *التنفس / 

كسيد ني اتزداد وتيرة التنفس خالل ساعات الليل على حساب البناء الضوئي اي ان انطالق ثا

  كه او استيعابه في عملية البناء الضوئي بغياب الضوء .الكاربون اكبر من استهال

  

 * مصدر الطاقة في الكون الشمس 

 

 

 Ecosystemتركيب النظام البيئي 

 النظام البيئي                                                 

 

 عوامل ال احيائية ) غير حية (                       عوامل احيائية ) حية ( 

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 



 دراسات عليا     بيئة نبات متقدم 10عمر اسماعيل محسن الدليمي      محاضرة .د.م.أ

 

2 

 دراسات عليا     بيئة نبات متقدم 10عمر اسماعيل محسن الدليمي      محاضرة .د.م.أ

 

  ي ذلكعوامل مناخية                                جميع الكائنات الحية بما ف -

 ت لحشراا) االغلفة الجوية , درجات الحرارة ,      االنسان ، الحيوان ، النبات ، 

 . ، الكائنات الدقيقة .رطوبة , رياح , ضوء ،امطار(

 عوامل طوبوغرافية  -

 .) المرتفعات و الجبال و الهضاب ( 

 .عوامل التربة ) نوع التربة و تركيبها (  -

 *تشابك او تداخل العوامل البيئة 

ة نات الحيلكائاي عامل من العوامل البيئية التي تؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في حياة ا

و  ات الحيةكائنتعتبر احد العوامل البيئة او المواطن و المواطن ) هو المكان الذي تعيش فيه ال

 تتأثر في ظروفه (. 

 Ecosystemالنظام البيئي 

حية  لغيريحتوي على الكائنات الحية و المكونات ا جارة عن اي وحدة تنظيمية في مكان معين

تبر ر يعالمحيطة بحيث يؤثر كالهما على االخر و كالهما ضروري إلدامة الحياة مثل المختب

البيئي  محيطنظام بيئي مصغر و الحديقة المنزلية اما العالم يعتبر نظام بيئي واسع يسمى بال

Cosphere  . 

 و هو يقسم الى نظامين : 

 بيئي ارضي ) مثل اليابسة ، الجبال و الهضاب و السهول ( نظام  -1

 الخ (  .   –نظام بيئي مائي ) مثل البحار و المحيطات و االنهار  -2

 

 Ecohomeostasisما المقصود بالتوازن البيئي 

ي زن البيئلتواهو عبارة من نظام بيئي متكامل و مستقر اي خلل في النظام البيئي يعني خلل في ا

سبب في ي يتسواء كان خلل في العامل االحيائي او العامل اإلحيائي . مثل نقص الغطاء النبات

 خلل بنسبة االوكسجين بالجو الخ . 

  Adaptationالتكيف 
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 ئ فيخالل حياة الكائن الحي بمجرد فعل لتغير مفاج عبارة عن مجموعة من الصفات تغيرت

ا عند التفافه ت اوالظروف البيئية لحين الوصول الى التوازن البيئي مثل تغير اتجاه اوراق النباتا

لة الجفاف . او زيادة المجموع الجذري على حساب المجموع الخضري في النباتات في حا

 الجفاف . 

 

 

 

 المالئمة  Localizationاالقلمة

(  لزمناعبارة عن صفات ثابتة في الكائنات الحية تطورت نتيجة لالنتخاب الطبعي ) بمرور 

 اوية . لصحرلحين الوصل الى التوازن البيئي . مثل تحورات االوراق الى اشواك في النباتات ا

 الهواء كعامل بيئي 

Air as an Ecological factor 

 يتميز تركيب الهواء الجوي بثبات كبير ، و الهواء عبارة عن مزيج من غازات يشكل

 %  10% و االرجون 21% منها و االوكسجين 78النتروجين 

 االهمية البيئية للغازات المكونة للهواء : 

لخضر ، فال % من حجم الهواء وسطاً خامال بالنسبة للنباتات ا78يعتبر النتروجين الذي يشكل 

ليق ي تخفد بعد االدلة التي تثبت قدرة النباتات الخضر على استخدام النتروجين الجوي توج

ي على لبيئالمركبات العضوية التي تحتوي على النتروجين و اهم غازات الهواء ذات التأثير ا

ثاني  ونفس النباتات هي االوكسجين و ثاني اوكسيد الكاربون ، فاالوكسجين ضروري لعملية الت

 لكاربون ضروري للبناء الضوئي . اكسيد ا

لبناء ي معدل ااً فاما بالنسبة لغاز ثاني اكسيد الكاربون فإن اي تغير في كمية يؤثر تأثيراً بالغ

 الضوئي . 
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  Windالرياح 

 اليابسة رارةتتكون الرياح نتيجة لحركة الهواء الجوي و التي تعود بدورها الى اختالف درجة ح

دتها شالعتبار ين او المحيطات . و عند دراسة اهمية الرياح من الناحية البيئية ال بد من االخذ بع

 و اتجاها , و تزداد عادة سرعة الرياح كلما ارتفعنا فوق سطح التربة . 

 اح على النباتات : تأثير الري

ا لضوئي كماناء و تؤثر الرياح في عملية النتح الشديدة في العديد من النباتات انخفاض معدل الب

 يزداد معدل التنفس و يعتقد ان نتيجة لزيادة معدل النتح و التنفس . 

 ح . لرياو انخفاض معدل البناء الضوئي سينخفض معدل النمو في النباتات المعرضة لتأثير ا

 مصدات الرياح : 

 ر اتجاههيغي من المعروف جيداً ان الغطاء النباتي يشكل عائقاً يعترض تحرك الهواء فيعوقه او

عاً قداره تبلف مو بالتالي يغير من تأثيره ، و تحدث المصدات نفس هذا النوع من التأثير وان اخت

 تصل الى ليةجز نباتية عالالرتفاع و االتساع و الكثافة و التركيب ، و المصدات عبارة عن حوا

على  فوق سطح االرض و تقف عائقاً امام الرياح و تقلل من سرعتها و تقضيارتفاع معين 

 شدتها و تزيل معظم تأثيراتها الضارة 

 و تعمل المصدات على 

 حماية التربة من االنجراف و التعرية  -1

 الحد من ضياع ماء التربة و النباتات  -2

 حماية النباتات و زيادة محصولها  -3

 فوائد الرياح 

 مطار ط االدفع طبقات الهواء الرطبة الدافئة الى طبقات الجو الباردة و تكثفها و سقو -1

 مساعدة في عملية التلقيح  -2

 تلطيف الجو و خاصة في اوقات ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف  -3

 اضرار الرياح 

 تعرية التربة و هذا ما يسمى بالتجوية .  -1
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ى ) ا يسمتسبب الرياح العالية القوية تكسر سيقان النباتات و موت المحاصيل و هذا م -2

 بالرقود( 

 حمل االتربة السطحية للتربة و تسبب باختناق االنسان و النباتات  -3

 عامل الماء 

Water Factor  

 اهمية الماء : 

 الصور التي يتوفر بها الماء في البيئة : 

 يتوفر الماء في البيئة في ثالثة صور : 

( و يمكن Invisible vapor , humidityفي صورة بخار ماء غير مرئي ) الرطوبة  -1

 االستدالل عليه بالماء الذي يتكيف على سطح بارد 

 Cloudsباب الممثلة في السحب و الض  Visible vaporصورة بخار الماء المرئي  -2

and fog  . 

او في شكل صلب مثل  Rainالماء المتسرب على شكل قطرات ماء سائل كاألمطار  -3

 .   Snowو الثلج   Hailالبرد 

 الرطوبة النسبية : 

نها على الماء الموجود في صورة بخار غير مرئي و يعبر ع Humidityتطلق كلمة الرطوبة 

الموجود  هي عبارة عن النسبة بين كمية بخار الماءو   Relative humidityبالرطوبة النسبية 

حدة من الو في الهواء ) في وحدة الحجم ( عند درجة حرارة معينة و كميته الالزمة لتشبع هذه

 الحجم تحت ظروف مماثلة . و تتأثر الرطوبة النسبية بعدة عوامل و هي : 

لمائي احتوى طاء النباتي و المو الغدرجة الحرارة و الرياح و االرتفاع عن مستوى سطح البحر 

لى ه تعمل ععلي للتربة ، و تزيد درجة الحرارة العالية من قدرة الهواء على حمل بخار الماء ، و

إزالة لك بخفض الرطوبة النسبية . و الرياح الجافة تقلل من كمية بخار الماء في الهواء وذ

لنسبية بة االمر الذي يخفض الرطوالهواء الرطب المحيط بالنباتات و مزجه بالهواء الجاف ، ا

 في الهواء المحيط بالنباتات . 

و لما كان الغطاء النباتي يعمل على تقليل تأثير درجة الحرارة و الرياح باإلضافة الى امداد 

الهواء ببخار الماء المنطلق من عملية النتح فإنه يعمل على زيادة الرطوبة النسبية في الجو و 
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ل للشاطئ تعتبر المناطق الساحلية و التي ال تهب عليها الرياح بانتظام من الجانب اليابس المقاب

 من المناطق الرطبة ، بينما تعتبر المناطق الداخلية البعيدة عن المسطحات المائية جافة نسبياً . 

ي دل عمليتى معو تعتبر الرطوبة النسبية من عوامل البيئة الهامة نظراً لكونها تؤثر مباشرة عل

كوينهما تيث هان من حالنتح في النبات و التبخر من سطح التربة . اما الضباب و السحاب فيتشاب

رجة دفاض من قطرات الماء او احيانا من بلورات الثلج الصغيرة جداً ، و التي تنتج من انخ

لسحاب اتكون يختلفان من حيث الموضع ، إذ يحرارة الهواء الى ما دون نقطة الندى ، و لكنهما 

 الحاالت  فياالرض االنتيجة لبرودة الهواء في طبقات الجو العليا و لذلك يكون بعيداً عن سطح 

ية اما لجبلالتي تالمس فيها السحب قمم الجبال الشاهقة اثناء مرورها افقياً عبر المناطق ا

متداً مادة عالضباب فيحدث نتيجة لتبريد الهواء على سطح االرض او بالقرب منها و لذلك يبدو 

 من سطح االرض الى اعلى على االقل اثناء تكوينه . 

 و يمكن ان يتكون الضباب في الحاالت االتية : 

 عندما يمر هواء دافئ فوق سطح تيار مائي بارد تبريد مائي .  -1

 عندما يصعد هواء دافئ عبر سطح ارض ترتفع بميل الى االعلى .  -2

 .  شعاععندما يكون الهواء ساكناً بالليل و تبرد االرض نتيجة لفقدان الحرارة باإل -3

و الحرارة تتكاثف السحب فتكون قطيرات ماء في شكل امطار و عند انخفاض درجة ا

 ر جميعاً ،. و يعتبر المطر من الناحية البيئية اهم هذه الصو  Hailاو برد  Snowثلوج 

همية اثلوج و البرد قليل السقوط و لذلك فليس له تأثير فعال على ماء التربة و لكن لل

ً قليلة عابر ر لماء فة تذكيكاد يضيف إضالدرجة انه ال  كبيرة . اما الندى فكميته دائما

.  ل النتحل معدالتربة و لمنه حينما يتبخر يساعد على تقليل التبخر من سطح التربة و تقلي

طوط خو تعتمد كمية االمطار في منطقة معينة كثيراً على وضعها الجغرافي من حيث 

ة و طق االستوائيالعرض ، و تكون إمكانية هطول االمطار الغزيرة كبيرة في المنا

  تمكنهرجة التنخفض في المناطق القطبية الن الهواء في المناطق القطبية يكون بارداً بد

ى ان رد المن ان يحتفظ بكمية كبيرة من بخار الماء و زيادة على ذلك فان الهواء البا

 يكون مستقراً بدال من ان يصعد و يتمدد . 

 فعالية االمطار 

Affectivity of Rainfall 

يق االنهار تعتمد النباتات في كل البيئات عدا تلك التي تستمتع بمدد مائي مستمر عن طر

المائي على الماء المتسرب ) و ذلك اما في حالة سائلة على  موردها و الينابيع مثال في

شكل مطر او صلدة على شكل ثلج او برد ( و تعتبر االمطار اهم هذه المصادر و تأخذ 
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حاجتها من الماء عن طريق التربة التي تضرب جذورها فيها ، و على النباتات االرضية 

ذلك فالمياه المتسربة يجب ان تتسرب الى داخل التربة قبل ان تكون في متناول النباتات 

 . 

 تعطي و لذلك فإن المعدالت المجردة لألمطار التي تسجلها اجهزة قياس االمطار ال

حتوى إن الممتاحة لالمتصاص النباتي . و عليه فصورة حقيقية لوجود الماء فيه و بحالة 

يعة و طب المائي للتربة يختلف من مكان آلخر و يعتمد ذلك على عدة عوامل اهمها كمية

 قدرة واالمطار التي تهطل و طوبوغرافية االرض و طبيعة االرض التي تهطل عليها ، 

مية . و تتأثر ك الهواء على التبخير و قدرة النباتات على اعتراض طريق االمطار

تهطل  التي االمطار المفقودة ايضاً بدرجة االنحدار و طبيعة سطح التربة و نوع التربة

 عليها . 

 

 

 

 

  

 المطر كعامل بيئي 

Rainfall factor  

من  عبارة عن تكثف بخار الماء و زيادة وزنه و حجمه على و نزوله على شكل قطرات ماء

 السحب الى االرض و هو من العوامل البيئية المهمة في حياة الكائنات الحية . 

 اهمية االمطار ) فوائد االمطار ( 

  . و الحيواناتضرورية لحياة جميع الكائنات الحية و منها االنسان و النباتات  -1

مثل  ضرورية في انبات النباتات و خصوصاً التي تعتمد في الري على مياه االمطار -2

 المناطق الصحراوية و الجبلية . 

 زيادة كمية الماء في االنهار و البحار و المحيطات .  -3

لالت المح )ترطيب التربة و المساعدة على تحلل المواد العضوية بوجود الكائنات الحية  -4

 ) 

 ل االتربة على اوراق النباتات . تلطيف الجو و غس -5
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 المحافظة على سطح التربة من عوامل التعرية الريحية .  -6

 اضرار االمطار 

 االمطار الغزيرة تسبب انجراف و تعرية للتربة ) الغربية المائية (  -1

قود االمطار الشديدة تسبب موت بعض النباتات بسبب تكسر سيقان النبات و تسبب ر -2

 النباتات . 

 لنباتات بسبب تجريف التربة و تعرية جذورها . انجراف ا -3

 . يلمل تسبب موت النباتات و المحاصاالمطار الحامضية الناتجة من تلوث ادخنة المعا -4

 الغزيرة في اختناق الجذور و بادرات المحاصيل . تتسبب كميات االمطار  -5

 ال( انجراف الطبقة السطحية المهمة من التربة الغنية بالمواد العضوية ) الديب -6

 انواع االمطار 

 مطر التيارات الصاعدة -1

كيف و يت عبارة عن صعود الهواء الرطب الحار الى طبقات الجو العليا الباردة فتبرد 

 فيسقط على شكل امطار كما في المناطق االستوائية . 

 مطر االعاصير  -2

اصير عبارة عن صعود الهواء الدافئ الى طبقات الجو العليا الباردة بواسطة االع

  وسط .فيتكثف و ينزل على شكل امطار غزيرة كما في غرب أوربا و امطار البحر المت

 امطار التضاريس  -3

 لهضاباعبارة عن صعود تيارات الهواء الحار او الدافئ الرطب الى سفوح الجبال او  -4

 ووربا برد و يتكثف و ينزل على شكل امطار كما في جبال شمال غرب أو المرتفعات في

 مرتفعات االنديز و جبال شبه جزيرة الهند . 

 

 

 

 

 

 

 دورة مياه االمطار 

  Evaporationالتبخر  -1
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لماء اعبارة عن تبخر مياه االنهار و البحار و المحيطات بواسطة اشعة الشمس و 

 الناتج من عملية النتح في النباتات 

 

 

  Condensationالتكثف  -2

ا عندم يتحول بخار الماء الى الحالة السائلة عند انخفاض درجة حرارة الهواء او

 تسقط يالقي بخار الماء طبقات باردة في الجو فيتكثف و يزداد حجمها و وزنها و

 االمطار . 

 

 Rainfallاالمطار  -3

ئة لى هيعتطفو االبخرة المائية المتكثفة في الهواء فيزداد حجمها و وزنها فتسقط 

 امطار او ثلوج . 


