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 عالقةالعواماللبيئيةبنموالمحاصياللحقلية : 

 *عالقة الماء بنمو المحاصيل الحقلية :

لمحاصيل عة ايعتبر توفر الماء من المطر او الري من اهم العوامل التي يرتكز علها قيام زرا 

حة ناطق شحيالم الحقلية في العالم فالمناطق الت يتوفر فيها الماء تمتاز بتنوع المحاصيل بينما

هو  اءالم والمياه ال تنجح فيها اال انواع محدودة من المحاصيل ذات االنتاجية المنخفضة ، 

ت على صفا لماءالوسط الذي تحدث فيه جميع التفاعالت الحيوية و الكيمياوية بالنبات كما يؤثر ا

ط أربع نقاخص بالتربة الطبيعية و الحيوية و الكيمياوية . ان اهمية الماء في حياة النبات تتل

 رئيسية هي : 

ة االنسج % من 95 – 85الماء هو احد مكونات البروتوبالزم الرئيسية حيث يشكل  -1

 النباتية للنبات . 

 .  الماء عامل ضروري في عملية التركيب الضوئي و الهضم لتحويل النشا الى سكر -2

له ر خالو تنتشالماء مذيب لألمالح و الغازات و المواد االخرى التي يمتصها النبات  -3

 خالياه . 

تح فا و كلهالماء ضروري لحفظ خاليا النبات في حالة انتفاخ و جعل االوراق تحتفظ بش -4

وئي للمساهمة في عملية التركيب الض CO2وغلق الثغور مما يساعد على انتشار غاز 

 .  كذلك فأن انتفاخ الخاليا الحارسة يساعد على فقدان الماء بالنتح و التبخر

 

 

 

 صور الماء في الجو واهمته لحياة المحاصيل الحقلية :  -

حيوية بة الالرطوبة الحيوية يقصد بها بخار الماء الذي يحمله هواء الجو و تنشأ الرطو

 من انطالق جزيئات الماء من االسطح المعرضة للجو بواسطة التبخر والنتح من

لرطوبة اة او النباتات و يعبر عن الرطوبة الحيوية بتعبيرات مختلفة مثل الرطوبة المطلق

ة درج  لماء ، و تتأثر الرطوبة الجوية بعدة عوامل منهاالنسبية و نقص ضغط بخار ا

 الحرارة . 

 

 Soil Moisture*ماء التربة : 



 دراسات عليا     بيئة نبات متقدم 12عمر اسماعيل محسن الدليمي      محاضرة .د.م.أ

 

2 

 دراسات عليا     بيئة نبات متقدم 12عمر اسماعيل محسن الدليمي      محاضرة .د.م.أ

 

 يوجد الماء في التربة على عدة صور هي : 

 الماء الهايدروسكوبي -1

 الماء الشعري  -2

 ماء الجذب االرضي  -3

 بخار الماء  -4

  .التربة ات منالذي يمتصه النبماء حية العلمية المصدر لجميع الو يعتبر الماء الشعري من النا

 *رطوبة التربة : 

 للتعرف على رطوبة التربة ال بد من معرفة االصطالحات التالي : 

  Field capacityالسعة الحقلية :  -1

رب عد تسبو هي اكبر كمية من الماء يمكن ان تحتفظ بها التربة ضد الجاذبية االرضية 

وم ي 3 – 2 ة بعدالماء الزائد من التربة الى اسفل بفعل الجاذبية و تصل التربة بهذه الحال

  من الري او بعد مطرة غزيرة و تختلف السعة الحقلية باختالف نسبة التربة .

  Permanent wilting pointيم مستدنقطة الذبول ال -2

ماء فة الهي الحالة التي تستطيع النباتات ان تمتص الماء من التربة في حال عدم اضا

ال  هار واليها الى ان تصل مرحلة الذبول الدائم و يكون هذا في الوقت الحار من الن

 .  لتربةاتستطيع النباتات من العودة الى حالتها الطبيعية بأعاده توفر الرطوبة في 

 

  Wilting pointنقطة الذبول  -3

ي تات فتعرف بأنها ادنى مرحلة يمكن للنبات امتصاص الماء عندها و تظهر على النبا

غم موه رو يتوقف نهذه النقطة عالمات الذبول و ال يعود النبات الى حالته الطبيعية 

 اضافة الماء الى التربة . 

 

  Available waterالماء المتيسر  -4

 ودنى : ده االحو هو الماء الذي يمثل السعة الحقلية حده االعلى و يمثل الذبول المستديم 

نقطة  د عندهو الفرق بين الماء الموجود في التربة عند السعة الحقلية و الماء الموجو

ي رالذبول و هو الماء الذي يجب العمل الى توفره بمنطقة الجذور خالل عمليات 

 المحاصيل . 
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اخلي ائي الدن الملماء الداخلي للنبات :  ان نمو النبات يتمدد بدرجة كبيرة بالتوازتوازن ا -

ي لداخلاو هو التوازن بين امتصاص الماء و فقده من النبات ، و يحصل النقص بالماء 

ق ن طريعفي النبات عندما يفقد الماء عن طريق النتح بكمية اكبر مما يمتصه النبات 

 الجذور . 

 

ة ح على عدة عوامل تشمل مساحة الورقة ، بتركيب الورقة سمك طبقو يعتمد النت

حرارة جة الالكيوتين ، الفترة التي تسقى فيها الثغور مستوحة ، كذلك عوامل مناخه كدر

ي الجذر اما امتصاص الجذور للماء فأنه يعتمد على حجم المجموعو الرياح و غيرها . 

  تربة .الشد لرطوبة الل التربة ، قوة ، سرعة النتح ، رطوبة التربة ، تركيز محلو

  _ االستهالك المائي او االحتياج المائي الحقيقي )  التبخر ، النتح الفعلي ( .

 يتمدد االستهالك المائي للحصول بعوامل ثالثة هي : 

 اقصى تبخر خط نتح .  -1

 النظام الرطوبي للتربة .  -2

 طبيعة المحصول و تفاعالته الوظيفية ) الفسلجية ( اتجاه نقص الرطوبة .  -3

لتربة تفاظ انتح فعلي و نظام رطوبة التربة تتأثر بتركيب و قوة اح –ان العالقة بين التبخر 

 نتح .  –بالماء و طبيعة المحصول و بسرعة جهد التبخر 

 Water use Effieecmcey_ كفاءة استعمال الماء في المحاصيل 

نتح و تمثل به  –و يقصد به كمية الحاصل المنتج لكل وحدة من الماء تستعمل في التبخر 

 المعادلة التالية : 

 كفاءة استعمال الماء = 

عوامل نتح تتأثر بصورة رئيسية بال –فالحاصل يتأثر بعمليات خدمة المحصول بينما تبخر 

ستعمال ءة اتزيد من كفاالمناخية رطوبة التربة . ان كًل من التسميد و عمليات خدمة المحصول 

 الماء و تعطي افضل حاصل . 

 _ العوامل المؤثرة على كفاءة استعمال المحصول للماء هي : 

 طبيعة المحصول  -1

 عوامل مناخية  -2

 الحاصل

نتح  –تبخر   
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 الرطوبة النسبية  -3

 درجة الحرارة  -4

 المستوى الرطوبي للتربة  -5

 _ المقاومة للجفاف : 

ذي ماء ال: هو نقص في الماء المتيسر في التربة الذي يتنج عنه نقص في ال  Droughtالجفاف 

 يحتاجه النبات بشكل يؤثر على نموه طبيعياً . 

النتاج في اللنمو و : فأنها تعني مالءمة النباتات   Drought Resistanceاما المقاومة للجفاف 

 الظروف الجافة . 

 و هناك عدة عوامل تؤثر على مقاومة المحصول للجفاف و تشمل : 

 كفاءة المحصول على االمتصاص  -1

 مساحة الورقة وتركيبها  -2

 حركة الثغور  -3

 حجم الخلية النباتية و شكلها  -4

 قابلية البروتوبالزم لتحمل الجفاف  -5

 *تكيف المحاصيل لتحاشي اضرار الجفاف 

 التركيبية تتصف بما يلي : _ التكيف من الناحية 

 زيادة حجم المجموع الجذري : حيث تكون الجذور منتشرة و متعمقة .  -1

معرض قلة نسبة المجموع الخضري الى المجموع الجذري بما يقلل من مساحة السطح ال -2

 للنتح . 

 صغر حجم االوراق  -3

 الثغور قليلة غائرة بارزة على السطح  -4

 بينية بين الخاليا صغيرة . المسافات ال -5

 طبقة الكوكتيل سميكة تعمل كمادة عازلة  -6

 اما تكيف المحاصيل لمقاومة الجفاف من الناحية الوظيفية هي : 

 الفعالية و قد تبقى مغلقة خالل النهار . تكون الثغور بطيئة  -1

 زيادة كمية السكر في الخاليا  -2
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 يكون الضغط االزموري في االوراق اعلى مما هو في الجذور  -3

ص انخفاض في سرعة التركيب الضوئي و انغالق الثغور مما و ذلك يقلل من اختصا -4

 ألنه يحتاج الى المسرفي عمله   CO2غاز 

 مقدار النتح يكون قليالً  -5

 التكبير في التزهير و النضج و انتاج البذور  -6

 

 ليل اضرار الجفاف : _ االجراءات المطلوبة لتق

أثير اوم تاتباع طرق التربية و التحسين إلنتاج اصناف ذات صفات تركيبية و وظيفية تق -1

 نقص الرطوبة 

سطحي و زف الاتقان العمليات الزراعية التي تقلل من مقدار الماء من التربة و تشمل الع -2

طوبة من ر مكافحة االدغال و استخدام تغطية الخضراء و التكبير في الزراعة لالستفادة

 التربة و زراعة مصدات الرياح . 

 يث تكونم بحوتاسياتباع طريقة تسميد متوازنة و التقليل من النتروجين و الفسفور و البو -3

 حسب حاجة المحصول المزروع 

 

 _ االضرار التي تسببها زيادة كمية المياه عن حاجة المحاصيل : 

 اختناق الجذور لنقص التهوية و قلة االوكسجين  -1

ي ضعف عملية النترجة و يظهر نتيجة ذلك اصفرار النباتات و قلة نموها خاصة ف -2

 االراضي الرديئة البزل 

 ء الما رداءة التهوية تؤثر على نمو الجذور و انتشارها و قلة فعاليتها في امتصاص -3

لة امتصاص بالتربة يقلالن من نفاذية خاليا الجذور للماء و ق O2وقلة   Co2زيادة غاز  -4

 الجذور للعناصر المغذية االولية كما انها تؤثر على احياء التربة 

 ار بعض االمراض زيادة رطوبة التربة تكون سببا في انتش -5

 زيادة مياه الري اول الموسم بعد االنبات قد تسبب موت البادرات الناجية  -6

 لبذورازيادة مياه الري اخر الموسم فأنها تؤخر التزهر و النضج و تخفض من نوعية  -7

 عملية الحصاد . الى صعوبة  باإلضافة

 رطوبة التربة 
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Soil Moisture  

ربة االحتفاظ به ضد قوى الجاذبية االرضية و الى ان يستمر و يسمى الماء الذي ال تستطيع الت

 Freeفي التسرب حتى يصبح جزءاً من المياه الجوفية ، بالماء الحر او ماء الجاذبية االرضية ، 

or gravitational water   و يسمى الماء الحر المتوفر في طبقة التربة دائمة التشبع ، الماء

العلوي لهذه الطبقة باسم " مستوى الماء كما يعرف السطح  Ground waterاالراضي 

. " وعندما يتوقف تسرب ماء الجاذبية االرضية تبلغ التربة سعتها   Water tableاالرضي 

. و ماء التربة عند سعتها الحلقية هو مجموع الماء الشعري  Field capacityالحلقية 

Capillary water  و الماء الهيجروسكوبيHygroscopic   و الماء المتحدCombined   و

. و الماء الشعري هو ذلك الجزء من ماء التربة الذي تمسكه   Water vaporبخار الماء 

تغلف   Filmsحبيباتها بالقوى السطحية و الشعرية و يكون على هيئة اغشية او طبقات رقيقة 

اء الميسور ما يكفي لمنع النبات حبيبات التربة . و تعتبر التربة جافة عندما ال يكون فيها من الم

من الذبول و يطلق على النسبة المئوية للمحتوى المائي في هذه الحالة اسم معامل الذبول 

Wilting coefficient   او النسبة المئوية للذبول الدائمPermanent wilting 

percentage   . 

الية لى فععوامل التي تؤثر عالماء الميسور في التربة . فكل الهناك عدة عوامل تحدد كمية 

ح المطر ) كمية االمطار التي تهطل و طبوغرافية االرض كاالنحدار و مدى استواء سط

لى اء عاالرض ، و طبيعة االرض التي تهطل عليها االمطار ، و درجة الحرارة و قدرة الهو

 التبخر و قدرة النباتات على اعتراض طريق االمطار . 

 

 اتات : اهمية ماء التربة للنب

لنطاق لى ايؤثر ماء التربة على النباتات في جميع مراحل حياتها و على توزيعها الجغرافي ع

 البذور  نباتإالضيق و النطاق الواسع ، حيث يبدأ تأثيره احياناً في مرحلة مبكرة تسبق مرحلة 

 تكيف النباتات لعامل الماء : 

و جفافية  Hydrophytesو تقسم النباتات عادة حسب عالقتها المائية الى نباتات مائية 

Xerophytes   ووسطيةMeso  النباتات المائية هي التي تكيفت لتعيش مغمورة في الماء ،

ً او في االماكن المشبعة بالماء ، و تنتمي الى هذه المجموعات نباتات البرك و  ً او جزئيا كليا

و النباتات و مجاري المياه و غيرها من المسطحات المائية العذبة منها و المالحة .  المستنقعات



 دراسات عليا     بيئة نبات متقدم 12عمر اسماعيل محسن الدليمي      محاضرة .د.م.أ

 

7 

 دراسات عليا     بيئة نبات متقدم 12عمر اسماعيل محسن الدليمي      محاضرة .د.م.أ

 

الجفافية هي تلك التي تعيش في البيئات ذات الموارد المائية المحدودة الشحيحة و تحت وطأة 

 التبخر الشديد . 

ى حد ة فيصل العاد اما النباتات الوسطية في النباتات التي تعيش في بيئة ال يزيد فيها ماء التربة

 التشبع و ال ينقص الى حد الجفاف . 

 النباتات المائية : 

 ة : ية االتيطبيعيمكن تقسيم النباتات المائية من حيث عالقتها بالماء و الهواء الى االقسام ال 

و  Submerged anchored hydrophytesالنباتات المغمورة المثبتة في القاع  (أ

ماء و طح الستنتمي الى هذه المجموعة تلك النباتات التي تعيش مغمورة غمراً تاماً تحت 

 ية . سفنجتثبت نفسها في تربة القاع مثل بعض انواع الطحالب و الشعب المرجانية و اال

 ( Suspended hydrophytesالنباتات المائية الهائمة ) المعلقة  (ب

ة في سابح واء و ال ترتبط باألرض بل تظل معلقة وال تتصل النباتات الهائمة هذه باله

 الماء و لذلك تنتقل بسهولة عن طريق تيارات الماء مثل نبات الشمبالن . 

 

 :   Floating hydrophytesج( النباتات المائية الطافية 

 لماءال ترتبط نباتات هذه المجموعة باألرض و لكنها تتصل بالماء و الهواء مثل عدس ا

lemna minor   . 

 كيف تواجه النباتات مشكالت التربة الغدقة 

Water – Logged soils  

 تحوراتموروفلويجة و تشريحية .  (أ

 خصائص فسيولوجية .  (ب

 ج ( آليات لعزل او تخفيف آثار المواد السامة . 

 

 :   Xerophytesالنباتات الجافة 

  Ephemeral annualsالنباتات الحولية الموسمية  (1
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 – 1بين  هذه النباتات من اكمال دورة حياتها في فترة قصيرة تكون في المتوسط تتمكن

جفاف شهر ، و يقتصر نشاطها الخضري على فترة االمطار القصيرة و تقضي فترة ال 2

 التي قد تمتد الى عدة سنوات على شكل بذور كامنة . 

 

جذري ضحل قليل العمق و و من اهم مميزات الموروفولوجية انها صغيرة الحجم و مجموعها ال

لكنه ينتشر افقياً ليغطي مساحة كبيرة من التربة فيستغل مياه االمطار حتى القليلة منها و التي ال 

تبلل التربة الى اعماق بعيدة . و يعتمد بقاء النباتات الحولية الهاربة من الجفاف في البيئة 

ً على قدرتها في انتاج البذور ، لذا فإنه ا باالضافة الى سرعة نموها و قدرتها الصحراوية كليا

على االزهار و االثمار المبكر تتميز بقدرة فائقة على تنظيم حجمها تبعاً لظروف النمو المتاحة 

 في البيئة التي تعمرها . 

 (   Ephemeridsالنباتات شبه الموسمية )  (2

طها س نشاتشبه هذه النباتات المعمرة النباتات الموسمية سريعة الزوال في انها تمار

ة الخضري في الموسم المطري و تتميز بفترة نمو قصيرة حيث تتمن من اكمال دور

جزؤها  اشهر فتعطي بذوراً جديدة ، و مع بداية فصل الجفاف يجف 3 – 2حياتها خالل 

 جزاؤها المطمورة في التربة . الذي فوق التربة و يموت و تبقى ا

  Perennial succulentsالنباتات المعمرة العصارية  (3

ل فيها تختز تتميز النباتات العصارية المعمرة بوفرة االنسجة البرانشيمية الرخوة التي

ات كن النبما يمالفراغات بين الخلوية بينما تتضخم فيها الفجوات الخلوية و تتسع كثيراً م

صل ر من الماء الذي يجمعه خالل موسم االمطار ليستعمله خالل فمن خزن اكبر قد

الجفاف ، و قد يخزن النبات الماء في االوراق ، كما في نبات 

Mesembryanthemum و الغاسول Agave  و االجافAloe vera  الصبار او في

 Carallumaالساق كما في نبات الغلثي

Penicillata  او في الجذور كما في نباتCiebaparvifora  و تتميز هذه النباتات

 بقدرة فائقة على االحتفاظ بالماء . 

 

 Sclerophytesالنباتات الجفافية القاسية  (4

و تضم هذه معظم النباتات الصحراوية المعمرة التي تنتمي الى انماط مورفولوجية 

مختلفة من اعشاب متخشبة و حشائش و شجيرات و اشجار و تمتلك هذه النباتات تكيفات 

مختلفة تمكنها من مقاومة او تحمل الجفاف ، و تواجه ظروف شح الموارد المائية 
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المتاحة و شدة عوامل التبخر التي تزيد من فقد الماء بالنتح و لذلك ال بد لها من ان تزيد 

مواردها المائية بزيادة امتصاص الماء و الحصول عليه و نقله بكفاءة و سرعة الى 

لل من فقده بالنتح حتى تستطيع ان تحفظ توازنها المائي في حالة االجزاء الناتجة و ان تق

 تسمح باستمرار حياتها و تنتهج شتى الطرق لتحقيق هذه الغاية . 

 زيادة القدرة على الحصول على الماء و كفاءة توصيله الى السطح الناتج : (1

انتاج مجموع جذري غزير يستطيع ان يشغل اكبر حجم ممكن من التربة  -1

 للحصول منه على الماء . 

 انتاج جذور عميقة تصل الى مستوى الماء االرضي  -2

 قدرة فوق المعتاد المتصاص الماء من التربة .  -3

 

 

 

 القدرة على تقليل فقد الماء  (2

 هناك صفات مظهرية اخرى تقلل من مساحة السطح الناتج منها : 

 ظهور مجموعة من االوراق الصغيرة الحجم في موسم الجفاف .  (أ

 تتميز بعض النباتات بتحورات في شكل أوراقها او أذيناتها (ب

 

 كما في نبات العاقول و السلة تتحور االفرع الى اشواك  /1

 نبات االكاشيا تتحور االذينات الى اشواك كما في /2

 .  جفافقد تحمل النباتات اوراقا صغيرة في الموسم المطير و لكنها تسقطها في فصل ال /3

 نباتات اخرى ال تحمل اوراقاً البته و تعرف بالنباتات الال ورقية  /4

صل ففي  تجف النجليات المعمرة و تفقد جميع اجزائها الخضراء الناتجة التي فوق االرض /5

 الصيف . 

 فيض النتح الثغري و االدمي : تخ (3

  Seed germinationإنبات البذور  (4

يمثل شروع البذور في االنبات مرحلة ينتقل فيها الجنين من طور االمان الذي يكون 

فيه في حالة سكون داخل القصرة الى طور البادرة المفعمة بالنشاط الحيوي و التي 

بها و اكثر حساسية و تأثيراً بها ،  تكون اكثر اعتماداً على الظروف البيئية المحيطة
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و تحت الظروف الصحراوية و غير المضمونة و المحفوفة بالمخاطر يعتبر توقيت 

عملية اإلنبات مع الموسم الذي تتهيأ فيه افضل الظروف التي تمكن البادرة من ان 

.  تنمو و تتوطن امراً مهما و حاسماً إذ أريد للبادرة ان تنمو و تصل الى طور النضج

ولذلك فإن االليات التي تنظم عملية االنبات تعتبر من بين التحورات المهمة التي 

تمكن النبات من المعيشة في البيئة الصحراوية ، و يعتمد بقاء النباتات في هذه البيئة 

على ما تملكه من خصائص وراثية تمكنها من االستجابة لمؤثرات و مؤشرات البيئة 

نبات اال في المكان و الزمان المناسبين حيث تتوافر افضل الخارجية بحيث ال يتم اال

 الظروف للبوادر لتنمو الى طور النبات الناضج . 

 Mesophytesالنباتات الوسطية 

 

ذ لتشبع إحد ا هي النباتات التي تعيش في بيئة ال يزيد فيها ماء التربة عادة ليصل الى

لى حد الماء انها ال تعيش في الماء و ال في التربة المتشبعة به ، و ال ينقص فيها ا

ً بين النباتات الالجفاف ، و نظراً الن هذه المجموعة  و  جفافيةتحتل مكاناً وسطا

 رى نحومن ناحية نمو نباتات التربة الجافة و من ناحية اخالمائية فإنها تتدرج 

 النباتات البرمائية . 

  


