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 تأثير الحيوانات على النبات 

Effect of Animals on Plants  

ذي لحيوي الاوسط ال تتأثر النباتات بعوامل البيئة المناخية و التربة فقط وإنما تتأثر أيضا بال

تمرار باس يحيط بها ذلك أن النباتات سواء كانت تعيش في مجتمع نباتي أرضي أو مائي تتفاعل

يئة غير الب مع بعضها البعض من جهة و منع الكائنات الحيوانية و الكائنات الدقيقة و مكونات

سم مختلفة اة الالحية من جهة ثانية . و يطلق على مجمل التأثيرات المتبادلة بين الكائنات الحي

 تات . لنباا. و من ضمن هذه العوامل تأثير الحيوانات على  Biotic factorsالعوامل االحيائية 

 تغذي الحيوانات على النباتات او االعشاب : 

 سيلةوتبين النظرية الشمولية للكائنات الحية أنها تقع في مجموعتين رئيسيتين من حيث 

عرف تالحصول على الغذاء االولى , و هي التي تصنع الغذاء في عملية البناء الضوئي و 

 موعة الثانية و هي المستهلكةو هي النباتات الخضراء و المج Producersبالمنتجات 

Consumers   و التي قد تكون آكلة لألعشابHerbivores   او اللحوم Carnivores   و

 ائية . القات غذها عالعالقات بين الكائنات آكلة النباتات و النباتات المنتجة للغذاء و هي في اساس

 التأثير الميكانيكي :  

حفر  عند نباتات و ايضاً اثناء سيرها على االرض اوتؤثر الحيوانات اثناء تغذيتها على ال

ا ق تأثيرهطري جحورها تأثيراً ميكانيكا مباشرا على النباتات و كما تأثر تأثيرا غير مباشر عن

  ية :على التربة بالوطء او بإثرائها بالمادة العضوية و اهم هذه التأثيرات هي التال

 لمروج وية كاالوطء : يلعب وطء الحيوانات دوراً بالغاً في بعض انماط المجتمعات النبات (1

السهوب و السافنا و انصاف الصحاري و الصحاري . و يتوقف التأثير على عدد 

 حيث قد يؤدي ،الحيوانات و شدة الوعي . فالوطء المعتدل يمكن ان يؤثر تأثيراً إيجابياً 

قة الطب ا النباتية عن طريق تقطيعها عند وطئها و طمرها فيالى زيادة فائدة البقاي

ور البذ السطحية للتربة . كما يزيد من انبات البذور ، ذلك ان الوطء المعتدل يغطي

 بطبقة رقيقة من التربة تحميها من التأثيرات العوامل الخارجية . 

 دة تراصزيا يضاً امااما الوطء الشديد فقد يسبب انخفاض كثافة الغطاء النباتي و يسبب ا

 التربة او زيادة تخلخلها ) كما في حالة التربة الرملية ( . 
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 تربة اوطح الالبقايا العضوية : تلقي الحيوانات كميات كبيرة من البقايا العضوية على س

 ه . ة الميتنباتيفي داخلها , و هذه البقايا تتميز بكونها اغنى بالنيتروجين من البقايا ال

 

ن المتك ) و هي نقل حبوب اللقاح م  Pollinationتلقيح : يمكن اعتبار التلقيح العملية 

 ت . نباتاالئبر ( الى الميسم احد التأثيرات المتبادلة النافعة بين الحيوانات و ال

ها ى مياسمار الو االزهار اما ان تتلقح ذاتيا إذا انتقلت حبوب اللقاح من متوك هذه االزه

 اتي . ، ذلك هو التلقيح الذ

ر ب الطيوا تلعتعتبر الحشرات من بين الحيوانات الرئيسية التي تقوم بعملية التلقيح ، كم

لتلقيح املية الطنانة ايضا دوراً مهما يمثل دور الحشرات , و أهم الحشرات التي تقوم بع

 هي : نحل العسل و النحل الطنان و الفراش و الدبابير . 

 

 

 عملية االنتشار 

Dispersant 

 

 ساليبيعتبر االنتشار مرحلة حساسة في حياة النباتات حيث تنتهج معظم النباتات ا

 باتها ،ة إلنمختلفة في طرقة نثر بذورها و توزيعها بما يكفل استقرارها في اماكن مواتي

ات حتياجاو من ثم نمو بوادرها و ثبات النباتات المتكونة من تلك البوادر بما يحقق 

 تي تعيش فيها . الضرورية من البيئة ال

 

 تأثير الحيوانات على انتثار النباتات :  (أ

ن عن طريق الحيوانات و هي واحدة م إن عملية انتثار بذور و ثمار النباتات

نات عن لحيواالتأثيرات النافعة من قبل الحيوانات . و يتم انتشار النباتات بواسطة ا

 طريق : 

 االنتقال داخل الجهاز الهضمي للحيوانات .  (1

 لتصاق بجسم الحيوانات . اال (2

 ادخال المواد الغذائية و بناء االعشاش .  (3

 الرعي 

Grazing  
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ي ي للمراعنباتاالستغالل السليم للمراعي المبني على اساس عملية كفيل باإلبقاء على الغطاء ال

غير  ان وفي حالة جيدة . و القاعدة االساسية في فاعليات الرعي ان تكون ذات فائدة للحيو

 الضارة سفارضارة للنبات . و يستثنى من ذلك النباتات السامة و النباتات الشوكية و ذوات ال

 كالنجيليات االبرية و غيرها . 

ي بحيث مراعومن اهم اسس االستخدام السليم للمراعي تحديد الطاقة ) الحمولة ( الحيوانية لل

تجدد بتجنب الرعي الجائر و تحديد انسب االوقات الستغالل المراعي بحيث ال يضر يمكن  

 النباتات و تجنب الرعي المبكر و المتأخر . 

نباتي و ء الكثر من طاقاتها من الحيوانات الرعوية يؤدي الى تخريب الغطاإن تحميل المراعي ا

 الية . الع تغيير تركيبه بحيث ينخفض عدد االنواع النباتية المرغوبة وذات القيمة الغذائية

 

 أثر الرعي على انتاجية النباتات : 

 االعشاب او الشجيرات ذوات الفلقتين :  (1)

باط آة في الموجودتتميز هذه النباتات بوجود برعم طرفي نشط اما البراعم االبطية ) 

بية ا جاناالوراق ( فال تنشط اال بعد إزالة البرعم الطرفي بالرعي حيث تعطي فروع

 اي ان رعي هذه النباتات يؤدي الى كثرة التفرعات . 

 

 النجيليات :  (2)

ن يسيتين ذوات الفلقتين في ميزتين رئتختلف النجيليات عن االعشاب و الشجيرات م

 : 

لتي وجود مناطق ميرستيمية نشطة في قاعدة نصل الورقة و قواعد السالميات ا -1

 تتكون منها الساق . 

  .وجود براعم قاعدية نشطة على عقد الساق القريبة من سطح التربة لتنمو  -2

 

 أثر الرعي على نمو الجذور : 

 االجزاء ه منبات بمقدار ما يتوافر له  من غذاء ينتقل إلييرتبط بنمو المجموع الجذري في الن

لى عبات الخضرية ، و عليه نتوقع تأثيراً مباشراً إلزالة بعض او كل المجموع الخضري للن

 درجة نمو المجموع الجذري . 
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 أثر الرعي على تكاثر النباتات : 

نتاج إأثير ت، و يتحدد مدى يتأثر ما تنتجه النباتات الرعوية من البذور كثيراً بسبب الرعي 

 : البذور في نباتات المراعي بعملية الرعي تبعاً لالعتبارات االتية 

 وقت الرعي .  (أ)

 درجة الرعي . (ب)

 اثر الرعي على تركيب الغطاء النباتي : 

 نسبة كل اء وتركيب الغطاء النباتي هو تعبير عن االنواع النباتية التي يتكون منها ذلك الغط

ة و ناخيمنها فيه ، و في غياب الرعي فإن تركيب الغطاء النباتي يحدده تفاعل الظروف الم

 ظروف التربة . و يكون الغطاء النباتي متوازناً مع الظروف البيئية السائدة . 

 و الرعي باعتباره عامالً بيئياً يؤدي الى االخالل بتوازن الغطاء النباتي . 

 

 

 

 تأثير النباتات على بعضها البعض 

Effect of Plants on Each Other  

 التحام الجذور : 

ية ، و لشجرتنتشر ظاهرة التحام ) انصهار ( الجذور بين االنواع النباتية و خاصة االنواع ا

د فة . و قلمختلابين افراد النوع الواحد و لكنها اقل نسبياً بين افراد االنواع تكثر بشكل خاص 

لتحام اهرة بينت الدراسات االولية التي تمت في الواليات المتحدة االمريكية و قد لوحظت ظا

 الجذور بين جذور ال يزيد قطرها على ثالثة مليمترات . 

ل ر من خالى اخلمعدني يمكن ان تنتقل من نبات إلو قد بينت التجارب ان الماء و موارد الغذاء ا

 جذوره الملتحمة . 

 التأثير الميكانيكي : 

 كثيراً ما تكون بعض االفراد عقبة امام النمو الطبيعي ألفراد انواع اخرى . 
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الى  هذا فقد تشكل بعض النباتات عقبة ميكانيكية اما حبوب اللقاح بالرياح ، و ربما يؤدي

ي فالبذور  نباتإانخفاض إنتاج النباتات من الثمار و البذور ، كما قد تسبب بعض النباتات إعاقة 

 نباتات اخرى . 

 هة ونفاذن جشنات مكما ان البوادر كثيراً ما تموت بسبب تغير رطوبة النباتات الحرارية و اال

  الى التربة من جهة ثانية .المواد المدخرة في البذور قبل ان تصل جذور البوادر 

الفرع اسير كما تؤثر النباتات على بعضها البعض تأثيراً ضاراً عن طريق تمزيق االوراق و تك

 الجديدة حديثة النمو ، و خاصة عندما تهتز النباتات بعنف بتأثير الرياح . 

 ل التطف

Parasitism 

ول في الحص اخر التطفل ظاهرة كثيرة االنتشار في العالم النباتي يعتمد فيها نوع نباتي على نوع

و جزئية ا  Complete parasiteعلى غذائه . و النباتات المتطفلة إما ان تكون كاملة التطفل 

 ( .   Hemi parasiteالتطفل ) شبه متطفلة 

 لتطفل الكثير من االجناس . و تنتمي الى النباتات كاملة ا

 آثار التطفل : 

 يثير النبات المتطفل النبات العائل مما يؤدي الى حدوث رد فعل مقاوم . 

 ذلك اما ثر وو للتطفل تأثير آخر على العائل إذ انه كثيراً ما يؤدي الى انعدام اعضاء التكا

 بصورة مباشرة بوضعه في مكان نلك االعضاء . 

 Symbiosisالتكافل ) التعايش ( 

ن هناك يكو التكافل هو عبارة عن شركة بين نباتين مختلفين يجدان فيها نفعا متبادال دون ان

دلة ( لمبااضرر على اي منهما في حالة التطفل . و هناك نوعان من التكافل هما : التقايض ) 

Mutualism  و المعايشةCommensalism  النباتات في مشاركة  . ففي حالة تقايض تدخل

 فيد منها كل منهما و ال يمكن ألي مها ينمو بدون االخر . يست

ب و هي نباتات تتركب من فطرة و طحلب و يقوم الطحل  Lichensومن امثلة ذلك االشنات

قايض ايضاً و من امثلة الت  Chlorophyllبعملية البناء الضوئي نظراً الحتوائه على اليخضور 

 ي تتم بين النباتات القرنية ، كالفول و البرسيم و غيرها . تلك العالقة الت
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 النباتات العالقة 

Epiphytes  

اتات التي و النب Epiphytesو من صور المعايشة بين النباتات العالقة بين النباتات العالية 

كوسط  ت االخرىباتاتستند اليها وتنمو عليها ، النباتات العالقة هي تلك النباتات التي تستخدم الن

 تنبت فيه بذورها و تنمو فيها كما تستخدمها ايضا كمستند لها .  Substrateنمو 

 النباتات نصف العالقة 

Hemi epiphytes 

نباتات العالقة و ال Lianasوسطا بين النباتات المتسلقة  و هي عبارة عن زمرة نباتية تحتل مكانا

Epiphytes  القة ، و تبدا حياتها اما على شكل نباتات متسلقة و اما على شكل نباتات ع.  

 النباتات المتسلقة 

Lianas  

على ، و لى ااالنباتات المتسلقة عبارة عن نباتات ضعيفة السيقان تحتاج الى دعامات لكي تنمو 

حيث  سب منبذور النباتات المتسلقة في التربة و تنمو بعد ذلك سوقها بسرعة دون المناتنبت 

 شدة االضاءة و هي تتسلق دعاماتها من النباتات المختلفة و ذلك بواسطة : 

 االشواك او المحاجم  (1

 الجذور العرضية  (2

 التفاف سيقان النباتات المتسلقة حول جذوع االشجار  (3

 المحاليق .  (4

 ا المختلفة ) اليولبائي (إفراز المود

Allelopathy 

و  Allelopathyان تأثير نبات على آخر عن طريق افرازه لمواد كيميائية هو ما يعرف باسم 

يمكن تعريفه بأنه تأثير نبات على نبات آخر ينموان معا في نفس المجتمع النباتي من خالل 

 1987تغيير الوسط نتيجة إلفراز مواد مختلفة في هذا الوسط ناتجه عن نشاط النبات التمثيلي 

Robotnovا فيها اما مولش فقد عرفها بأنها التأثيرات الضارة و النافعة المتبادلة بين النباتات بم

 الكائنات الدقيقة و الناتجة عن إفراز النباتات لمواد كيمياوية . 
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فقد   Muller ( Martin and Rademcher 1960 _ 1961) )أما بعض الباحثين مثل 

 راق آخر نباتاستعملوا هذا المصطلح للداللة على التأثيرات الضارة التي يلحقها النبات راق ب

 نتيجة آلفراز مواد كيميائية مثبطة للنمو في الوسط المحيط . 

رزها د تفقوقد تفرز المواد الكيميائية من المجموعة الجذري او الخضري او من كليهما كما  

ت و هيداو الدون هذه االفرازات في صورة سائلة او صلبة او غازية البذور و الثمار ، و تك

 كومارينات و جلوكسيدات و تربينات . 

 التأثير في عوامل الوسط : 

د و الموا لماءيؤثر الوسط المحيط في النباتات تأثيراً بالغاً و هو مصدر الضوء و الحرارة و ا

 المغذية اللزمة لنموها و تكاثرها . 

 النباتاتة ، فان النباتات التي تنمو في اي مجتمع نباتي تكون ذات ارتفاعات مختلفمن المعروف 

 الطويلة تحجب جزاءاً من الضوء على النباتات االقصر منها اي تظللها . 

 

 التنافس

Competition 

و  ،المحيط  لوسطايغير اي نوع من االنواع النباتية اثناء قيامه بالعمليات الحيوية المختلفة من 

 فرازاتظهر هذه التغيرات عن طريق امتصاص الماء و المواد المعدنية و تلقى الضوء ، و 

ي فة و مركبات كيميائية مختلفة في الوسط المحيط و ترسب بقايا النباتات على سطح الترب

 لوسطاداخلها ، و يؤثر النبات بشكل غير مباشر من خالل هذه التغيرات التي يحدثها في 

 شرة و هيلمبالنباتات االخرى ، و يمكن عادة تمييز نوعين من التأثيرات غير االمحيط به على ا

 : 

 يرها ة و غتأثير نبات على اخر من خالل التنافس على الماء و الضوء و المواد المعدني -1

تجة عن النا تأثير النبات على آخر من إفراز مركبات كيميائية معددة او من خالل المواد -2

 .  ( Allelopathy )ميتة وهو ما يسمى تحلل اجزاء النبات ال

و يمتص كل نبات الماء و العناصر المعدنية و ثاني اوكسيد الكاربون , كما يملك 

الخواص المتعددة التي تمكنه من اشباع احتياجاته من الضوء و يعرف التنافس بأنه 

من الوضع الذي ينشأ عندما تنمو النباتات في مكان واحد يكون فيه عامل او اكثر 

العوامل الضرورية لحياة النبات غير كاف لسد احتياجات جميع االنواع منه اي ان 
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التنافس يحدث عندما يجتمع افارد من نوع او انواع كثيرة من النباتات تكون احتياجاتها 

من الضوء او الماء او المواد المغذية اكثر مما يتوافر و يعتبر التنافس صفة عامة لجميع 

 تية ، و ال وجود له في المراحل االولى . المجتمعات النبا

 

 .  ختلفةو التنافس اما ان يكون بين افراد النوع الواحد او بين افراد االنواع الم

 التنافس بين افراد النوع الواحد : 

 ذائية وا الغتتنافس افراد النوع الواحد فيما بينها خاصة او انها تتشابه في احتياجاته

الية و نوع عالمائية و متطلباتها من الضوء و يحدث التنافس عندما تكون كثافة افراد ال

ها نتشاراتكون االختالفات بينها من حيث االرتفاع وامتداد االوراق تغلغل الجذور و 

رة القد الت صغيرة و لكن االختالف في جميع هذه العوامل و كذلك فيضئيلة و هي ما ز

 على انتاج البذور و الثمار تزداد مع الوقت جراء التنافس بينها . 

 فراد فيد االو يزداد التنافس بين افراد النوع كلما كانت اكثر كثافة ) أي كلما كان عد

 وحدة المساحة اكبر ( . 

 لى زيادة عدد االفراد الميتة ( . و ال تقتصر نتيجة التنافس ع

 التنافس بين االنواع المختلفة : 

ر االشجا ، او يكون التنافس اشد بين االنواع ذات الصور المتشابهة ، كالنباتات النجيلية

لقة رة المغلمستقامنه بين االنواع غير المتشابهة ، و يكون التنافس في المجتمعات النباتية 

 على الماء و المواد الغذائية و الضوء . 

لقدرة االتي تميز النباتات ذات الى ان اهم الخواص   ( Grime 1973 )و تشير دراسات 

 العالية على المنافسة : 

 قامة عالية .  (أ

 صورة نمو .  (ب

 سرعة النمو  (ت

 ذات قابلية عالية إلنتاج البذور .  (ث


