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 العوامل البيئية و عالقاتها بنمو المحاصيل الحقلية :

ا روفهرغم ان معظم المحاصيل الحقلية تنجح في مناطق مختلفة من العالم ذات تباين في ظ

محصول , ك الالبيئية اال ان انتاج كل منها ال يوجد اال في مناطق ذات ظروف اكثر مالئمة لذل

ان زراعة  فالمحاصيل الحقلية تكون بصورة عامة مربحة اذا زرعت في المنطقة المالئمة لها ,

ً , و كلما كاي محص ً عاليا ً و انتاجا لظروف اانت ول في المنطقة المالئمة يعطي نموا طبيعيا

ر لكي ة اكثيحتاج الى عناية و خدمالبيئية غير مالئمة فان زراعة اي محصول في تلك المنطقة 

ً , و تلعب العوامل البيئية دوراً بارزاً و مهما في نجاح حاصيل و الم يعطي انتاجا اقتصاديا

 اهم هذه وصيل ا و انتشارها و العوامل البيئية متعددة و متداخلة في تأثيرها على المحاتوزيعه

 العوامل :

 العوامل المناخية : درجة الحرارة , الضوء , الرطوبة و الهواء -1

 عوامل التربة الحيوية نباتية و حيوانية -2

 عوامل طوبوغرافية -3

 العوامل االقتصادية و االجتماعية -4

ون يعلم جودة انتاجه هي محصلة لتفاعل عوامل و لذلك فان مربي النباتان نجاح المحصول و 

امل ف عوعلى ايجاد االصناف ذات التراكيب الوراثية المالئمة للمنطقة و بنفس الوقت تكيي

 البيئة لتالئم عوامل الوراثة للمحصول و بذلك يتحقق افضل انتاج من المحصول .

 

 

 

 المناخ :

صيل لمحاالذي يحدد زراعة المحصول في المنطقة و ان معرفة نوع المناخ هو العامل السائد ا

تلك و االصناف الناجحة من كل محصول يعتبر افضل مؤشر على مالئمة المنطقة لالحقلية 

 المحاصيل و االصناف .

ان تباين المناخ في المناطق يرجع الى االختالفات السائدة في كل منطقة من حيث موقعها 

لعرض و االرتفاع في مستوى سطح البحر و قربها و بعدها عن بالنسبة الى خطوط ا

المسطحات المائية و المحيطات و تعرضها للتيارات البحرية و الرياح الهابة و مصدر هبوب 

 الرياح و سرعتها , و بصورة عامة تقسم مناطق العالم الى :
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 مناطق ذات مناخ قاري : -1

 فاً هذاو صي ارة ليالً و نهاراً و شتاءً تتصف هذه المناطق بتفاوت كبير  في درجات الحر

فاف ار والجمنطقة عن البحار وكذلك تمتاز هذه المناطق بقلة االمط..... التفاوت كلما 

 م.لبعض السنوات وهذه المنطاق تمتاز بزراعة الحنطة ويقع العراق في هذا القس

 مناطق ذات المناخ البحري -2

يز و يتم و في الصيف و الشتاءتمتاز بقلة تفاوت درجات الحرارة خالل اليل و النهار 

 بنسبة الرطوبة في الجو .

 الظروف البيئية في العراق :

ة في لزراعاالعراق مهد الحضارات القديمة اذا بدأت فيه الزراعة منذ سبعة االف سنة و 

لعراق ايقع  ه االقتصاد القومي , اذالوقت الحاضر تعتبر العمود الفقري الذي يستند علي

 29درجة شرقا و بين خطي العرض  48و38في الرقعة المحصورة بين خطي الطول 

ونما دمليون  181الف كيلو متر مربع اي نحو  434درجة شماال و تبلغ مساحته  37و 

ليون دونم م 48مليون هكتار و لهذا االراضي القابلة للزراعة بحوالي  45او ما يقارب 

يون دونم مل 32مليون يقع في المنطقة المطرية الديمية في الشمال الشرقي و  16منها 

 تقع في المنطقة االروائية , و يقسم العراق الى اربعة اقسام رئيسية هي :

 

 السهل الرسوبي : -1

حبوب خصوبة االرض ووفرة المياه في المنطقة لذا تزرع في هذا السهل محاصيل ال

راعة محاصيل الفواكه و الخضروات و الرز ) تعتمد على الزكالحنطة و الشعير و 

 االروائية ( .

مد على ذ تعتالهضبة الغربية : تمتاز هذه المناطق بفقر تربتها و قلة مصادر المياه ا -2

ض االبار و العيون و تصلح اراضي هذه المناطق للرعي الفصلي عندما تنمو بع

 .ية ( تعتمد على الزراعة االروائ االعشاب في الشتاء لرعي االغنام و الجمال )

 المنطقة المتموجة : -3

 فيها تمتاز بزراعة الحبوب كالحنطة و الشعير و تتوفر فيها المراعي كما تتوفر

 (ةروائين ) تعتمد على الزراعة االبعض العيون و االبار التي تستغل لزراعة القط

 المنطقة الجبلية : -4

ري السك تغطي اراضيها الغابات و االعشاب و تزرع فيها الفواكه و التبغ و البنجر

 المراعي الطبيعية ) تعتمد على الزراعة الديميه ( .باإلضافة الى توفر 

 

 مناخ العراق :
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ي فمناخ العراق على العموم قوي يمتاز بصيف حار وشتاء بارد و امطار قليلة 

تلف مال يتراوح المعدل السنوي لألمطار في مخالجنوب و الوسط و كثيرة في الش

عة لزرا المناطق بحوالي ........... االمطار الساقطة في المناطق الشمالية تكفي

تي دي الالعاموالمحاصيل الشتوية بينما في الوسط و الجنوب تعتمد على مياه السقي 

رين ن تشبدأ متقل فيها سقوط المطر .......على طبيعة االمطار في العراق موسمية ت

 الثاني حتى مارس .............................

هاراً في  ( نم   50اما بالنسبة لدرجات الحرارة فتكون مرتفعة في الصيف تصل الى ) 

ي او م  ( و في الشتاء تنخفض الى صفر مئو 20شهر آب و تنخفض في الليل الى ) 

يل يزيد من حاجة المحاصدون ذلك ان االرتفاع في درجة الحرارة اثناء الصيف 

ؤدي يشتاء الحقلية الى الري بكثرة اما االنخفاض الشديد في درجات الحرارة خالل ال

 الى تلف بعض المحاصيل بسبب التجمد الصقيع .

 

كون ية فتالرياح تكون شمالية غربية صافية عند هبوبها اما الرياح الجنوبية الشرق

 . بار فتسبب تلفاً لبعض المحاصيلممطرة خالل الشتاء و قد تكون محملة بالغ

 تربة العراق :

 

 

 

 

 

 التوزيع الطبيعي و الجغرافي لتراب العراق :

 ترب السهل الرسوبي : -1

لما كترب صالحة للزراعة اذا خلت من االمالح الضارة اذ تزداد ملوحة الترب 

ً بسبب رداءة الصرف و الترب الملحية منتشرة في معظم ارا ضي اتجهنا جنوبا

 الرسوبي . السهل

 

 ترب المنطقة المتموجة : -2

قة و هي على جزئيين االول يشمل سهول الموصل و اربيل و كركوك تربتها عمي

ثاني الحنطة و الشعير , اما الجزء الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية خاصة 

و  ملم ( 250فيشمل الجزيرة التي يقل فيها معدل سقوط المطر السنوي عن ) 

 ية ضحلة .معظم تربتها جبس
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 ترب الهضبة الغربية : -3

 تربها تكون كلسية ضحلة بسبب تعرية الرياح و الرعي الجائر او تكون في

 بعض المناطق ترب رملية حصوية و توجد في هذه المناطق ترب عميقة صالحة

 للزراعة اال ان ايصال الماء اليها يكون مكلف في الوقت الحاضر .

 ترب السهول المتموجة : -4

رب قة مكونة من صخور كلسية و ترب كلسية دبالية حمراء ضحلة و تهذه المنط

هل ثل س................... خصبة تجود فيها زراعة معظم المحاصيل الزراعية م

 وسهل ............حرير و سهل رانية 

 

 عالقة درجة الحرارة بنمو المحاصيل الحلقية :

ة ن بدرجاالنتشار و النمو و التكويالتوزيع و تتأثر المحاصيل الحقلية من حيث 

 مثيلالحرارة حيث انها تؤثر على العمليات الفسلجية و الحيوية للنبات كالت

ه الضوئي و التنفس و امتصاص الماء و المواد االولية اذ تزداد اي من هذ

لى العمليات بزيادة درجة الحرارة حتى تكون افضلها في درجة الحرارة المث

لنمو و ا عمليات بالهبوط ، و بصورة عامة فأن النشاط الحيويبعدها يبدا نشاط ال

  .م   50للمحاصيل يكون على اقلها في المدى تحت الصفر المئوي و فوق درجة 

 

 لكل محصول ثالث درجات حرارة هي :

( : و هي الدرجة Maximum temperatureدرجة الحرارة العظمى )  -1

 لحيوي .التي يتوقف بعدها النبات بالنمو و النشاط ا

: و هي الدرجة  ( Minimum temperature )درجة الحرارة الصغرى  -2

 التي يتوقف قبلها النبات بالنمو و النشاط الحيوي .

: و هي الدرجة التي  ( Optimum temperature )درجة الحرارة المثلى  -3

 يحصل فيها افضل نمو و نشاط للنبات .

مرتفعة عن الحد االعلى ) ارتفاع درجة  و ال شك ان النباتات التي تتعرض لدرجات حرارة

الحرارة ( حيث تزداد سرعة التنفس مقارنة مع التركيب الضوئي مما تسبب استنزاف للمواد 

و اذا صاحب ارتفاع درجة الحرارة هذه هبوب رياح جافة فانها الغذائية المخزونة في النبات 

جفاف االوراق و تقليل التركيب تسبب في زيادة النتح و فقدان الماء من النبات و بالتالي 

الضوئي و ان تحمل النباتات للحرارة تختلف حسب اطوار حياتها و يمكن تفسير سبب قلة نمو 
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النباتات في درجات الحرارة المرتفعة الى استنفاذ الكاربوهيدرات المخزونة مما يؤدي بطاء نمو 

تكوين و تعويض االوراق التي  االوراق و تكوينها و كذلك في اعادة تكوينها و كذلك في اعادة

 تساقطت من النبات . 

 (اما اضرار درجات الحرارة المنخفضة على المحاصييل الحقليية ) انخفياض درجيات الحيرارة 

فتيرة لفقد تسبب اختناق او موت المحاصييل الشيتوية كيالحبوب عنيد بقائهيا تحيت الغطياء الثلجيي 

عة و سلجي عندما تكون عملية النتح سريطويلة بسبب قلة االوكسجين وكذلك وصول الجفاف الف

النييتح و ان انخفيياض درجيية  امتصيياص الميياء ميين التربيية ضييعيفة بحيييث ال يعييوض المفقييود ميين

صياص  التربة يجعل مياء التربية يتجميد وهيذا يقليل مين امت نقص في المفاجئ مع وجود الحرارة 

صيل تليف النباتيات مين اماكنهيا فيحالنبات للماء وعند تجمد الماء في التربية تحصيل عمليية رفيع 

ة و فييي بالجييذور و ربمييا مييوت النباتييات و عنييدما تكييون بلييورات ثلجييية فييي داخييل الخاليييا النباتييي

 المسافات البيئية تسبب موت النبات النجماد االنسجة و تلفها . 

 تكيف النباتات لتقليل تأثير الحرارة المرتفعة : 

 زيادة عملية النتح حيث تعمل على تخفيض درجة حرارة النبات  -1

ً على الساق لتقليل الحرارة و االشعة التي تتعرض  -2 ها لتأخذ اوراق وضعا موازيا

 االوراق 

 وجود زغب يغطي االوراق و الساق  -3

ا وجود طبقة شمعية تغطي االوراق و الساق تقلل من امتصاص الحرارة لكون لونه -4

 ابيض 

على  فلينية تغطي الساق تعمل كعازل يقلل من تأثير الحرارة المباشرةوجود طبقة  -5

 االنسجة التي تحتها 

 انخفاض كمية الماء في البروتوبالزم -6

 تكييف النبات لتقليل تأثير الحرارة المنخفضة : 

لماء اقدان ارتفاع تركيز السكر في العصير الخلوي لذلك تنخفض نقطة التجمد كما يقلل ف -1

 بالنتح 

 ة نفاذية الغشاء الخلوي و زيادة الماء غير الحر من الخاليا زياد -2

 تكون االوراق الصغيرة سميكة مغطاة بطبقة من الكيوتين -3

 تكون النباتات مفترشة  -4

 جذورها كثيرة التفرع و نمو النباتات قصيرة  -5
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 اهمية التغير في درجات الحرارة و تأثيرها على العمليات الفسلجية : 

موها صل نلحقلية ان تغطي افضل انتاج لها في درجة حرارة ثابتة خالل فال يمكن للمحاصيل ا

 يضهابل تحتاج الى درجات حرارة معينة خالل كل طور من اطوارها فبعض االصناف يتم تعر

ملية عهي  الى فترة برودة لكسر ظاهرة السبات فيها , و من االمور المعروفة في هذا المجال

 هي عملية تعرض البذور الى درجة حرارة منخفضة لغرض و ( Vernalization )االرتياع 

 كسر تكونها و لغرض التكبير بالتزهير و النضج . 

 و تتلخص تأثير درجات الحرارة على العمليات الفسلجية للمحاصيل الى ما يلي : 

بات في ة للنالتنفس : يزداد التنفس بارتفاع درجة الحرارة حتى تصبح عملية التنفس هدام -1

 لحرارة العالية . درجات ا

لماء اة من النتح : يزداد النتح بزيادة الحرارة حتى يصل درجة يفقد النبات كمية كبير -2

 فيتعرض الى نقطة الذبول الدائم . 

درجات الحرارة حتى تصل التركيب الضوئي : ينخفض التركيب الضوئي بارتفاع  -3

 م  (  38 – 21للدرجة المثلى ثم يزداد و افضل درجة ) 

ى امتصاص الماء : تقل قدرة النبات المتصاص الماء بانخفاض درجات الحرارة حت -4

ية و تصل الى الصفر لكون لزوجة الماء تصبح ضعف ما هي عليه و تقل الحركة الجزئ

 30 )تصاص بذلك تقل قابلية التربة على تجهيز النبات بالماء و افضل درجة حرارة لالم

 م  ( 

ً  لزوجة البروتوبالزم بانخفاض الحرارة و نالحظ لزوجة البروتوبالزم : تزداد -5  ايضا

 تخثر البروتوبالزم و موت الخاليا بارتفاع الحرارة 

 د النمويزدا النمو : هو حصيلة العمليات الفسلجية و الكيمياوية التي تحدث في النبات و -6

ارة بزيادة درجات الحرارة وصوال الى درجة الحرارة المثلى و وجد ان درجة الحر

 بات . س النمثلى للتزهير و عقد الثمار اعلى من درجة حرارة المثلى للنمو تحتوي لنفال

 


