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 :  العالقة بين المحصول والكائنات الحية بالبيئة
يعتبررالحقل ررئل يسررهليمررمع يلكوت رراليتمرر المحيحرريالكررنلحق لحرر النحقميةعرري لحقليررهلحقعبي يررهل

نحقلي حنيهلحألخاىلناليعيشلحق لح ال يقل ئلكمت الالعنلحقميةعي لحقليهلحآلخاىلحق ليطهل

في يلنيتأثال  يلنكئلكع ريليتعري للقيلريف لل هلنيؤثالكئلكنلهذهلحقميةعي لفىلحقبيسهلحقتيليعيش

علىلن عهلن  رية لنيت فرذلكقرللعلرىلكرحىل رالبيهلحقبيسرهلحقتريليعريشلفي ريلحقميةعري لحقليرهل

نكحىلإحتوي هلحقميةعري لحقليرهلنفرحا  يلعلرىلحقتويرالنحقتلايرالفرىلترمل يلن اكيب ريلن بيعرهل

ألاضلعلررىلجا ررهلحقلرراحا لن  هريل تويررالحقفررانيلحقبيسيررهلنيت فررذلإنتلرريالهررذهلحقميةعرري ل رري

لنحقا   هلنحق يج لحقعض يهلحقتيل لزك يلنب  ضهلحألاضلنغيالكقللكنلحقع حكئ.

نيؤجىلإعححجلإعححجلحألاضلقلزاحعهل،لن اقلحقععييهل يق لح ال عحل احعتهلإقىلخلر ل يسرهل

لكعيحبهلقع  لحق لي يئلن ؤثالهذهلحقع حكئلعلىلإنتليالحقميةعي لحقليهل يقل رئلن   رحلعالفره

 ينلحقميةعي لحقليهلحق    ج ل يألاضلن عض يلحقبعضلنيرا  لحق لحر ال يقل رئلنحقميةعري ل

حقليررهلحألخرراىلعالفررهل إتلررذل ررئختاليلحقميةعرري لني مررنل  مرري لهررذهلحقعالفررهل ررينلحق لحرر ال

نحقميةعي لحألخاىلإقىلفم ينلك  ينلنه ريلت بريجالحق عةعرهل،لحقتضريجل يةضريفهلإقرىلحقلييجيرهل

ىلحن ري لكإتةرهلكرنلثيالألىلكنلحقع عينلعلىلحألخا(.لنيع مر لكرئلكع  ريلإقرمىلعحملن  جل أ

ل:يحق عيلهلك يليل

ل

لنيل ئ:للللSymbiosisمنأل:ل بيجالحق عةعهل

  Mutualismحق لياكه:ل-1

لCommensalismحق عييلهلمنلحقضييفه:ل-2

لنيل ئ:لAntagonismثينييا:لحقتضيج:ل

 Antibiotic ضيجلحقلي يه:ل-1

لنيل ئ:لExploitationحةحتوالا:ل-2

 Parasitismحقتطةئ:ل-ل

 Perdationحةفتاحس:ل-

 Competitionحقتعيفس:ل-3

 

 أوالً: تبادل المنفعة:

يتض نل بيجالحق عةعهلكعيلهلن عينلكنلحقميةعي لحقليهل،ل لا لإحتةيج لمبحه يلمنلكلي  يل

 بريجالحق عةعرهل بعريالقلةيةرح لحقتريلكنلن  جلحألخالكالعحملبحنثلمجنرىلضراالألىلكع  ري.لنيع مر ل

ل ع جلعلىلكاله يلمنلعلىلمبحه يلإقى:

لحق عييلهلمنلحقضييفه-2لللحق لياكه-1

    Competitionالتنافس                                                             

زحيرحلنفايتهلفىلحقمرميالنحقترىل  ر المالعرحجلحقمرمياليتل1798عيمللMaltsمعلنلكيقتسل

 بعيالق ت حقيهلهعححيهل يع يلحقزييج لفىلحق يج لحقوذحةيهل تبالكت حقيهلعحجيهلحألكالحقذىليؤجىلناللترلل

إقىل عاضلحقمميالفىلكابلهلكنلحقليي لإقىلمخطيالحق ويعه.لنق ل لفرىلهرذهلحقعفايرهل يةهت ريمل

عيعيهلحقترىلم يبر لحق عيحبلقةتا لفاال يقىلق يلنفحل رأخال ل ير لهرذهلحقعفايرهل مرببلحقار ا لحقحر

إكمينيي لكبيا ل تط يالحقزاحعهلنإحتزاحللكعري  لتيحرعهلنخلر لحر قلغذحةيرهلعيق يره.لمكريلفرىل

حألننهلحألخيا ل  ح رهلحقلرع ملكرأ قلنخطرال يريج لحقمرميالنحقترىليتضريةئلمكيك ريلمىل يريج لفرىل

محرريقيبللحقمةرري  لحةنتي يررهلقل لي رريئلحرر ح لكرريالكقررلل إلرر ل احكيرربلناحثيررهل حيررح لمنل تطرر يا

حةنتيج.لنيوبلمالنمل ل أالكلملهلحقتزحيحلحقممينىل زجحجلإحتلميملفىلض  لحقتويراح لحقبي ق  يرهل

لحقتىلجفالهذحلحقتزحيحلإقىلتوئلمىلك حاجلي منلإحتوالق ي.ل



 بيئة النبات الجزء النظري          م. مخلد هادي اسماعيل        خامسةالمحاضرة ال

2 

 

نفررحلإحرررتحعىلك ضررر للحقتعررريفسلإهت ررريملحق لررتولينل بيسرررهلحق لي ررريئلبيررر لإحرررتعاضلل

Clements et al. حقحاححي لحقتىلم اي لفىلهذحلحقححجلنعاضلفىلجاححتهلحقمل هلحقترىلفيق ريلل

Decandle, 1820 نه لمنالكنلعايلحقتعيفسل أال  يرالحقعبي ري لحق   ر ج لفرىلكمريالكعرينلل

 رح لبرحنثلهريها لحقتعريفسلععرحلعرحمللClementsفىلبيقهلبامل عض يلكرنل عرض.لنق رحلبرحجل

حقبيسهل لي لالليةىل ئبتيي ي لحقعبي ي لفتبحملكئلكع ريلل  حفالإكححجلكعيحبلألىلععحالكنلععي ا

فىلكلينقهلحقلح العلىلهذحلحقععحالنفحلالل ضريالحقعبي ري لنتيورهل  ح رحهيلفرىلكوت راليع حرهل

عيكئلحقبيسهل طاي لكبيتال ئلفحليا الحقضاالإقىلع حكئلغيالكبيتا لكئفاح ل عض يلحق اكبي ل

عرنلللDecandle ي لمخاىلحألكرالحقرذىليوعرئل عايرذلحقميكهلحقتىل وعئلحق ح لغيالكالة لقعبي

حقلاملحق مت ا ل ينلحقعبي ي لمكاليعطب لعلىلكائلهذهلحألب حالني ائل عايذلحقلراملحق مرت ا ل

 ينلحقعبي ي لحقمةيحلحق بيتالنحق مت حيل ينلحقعبي ي لقإلحتسايال ععحرالغرذحةىلكعرينلك  ر جلفرىل

لك يهلفليلهلفىلحقتا ه.

ل

مالهذهلحألقةيهلحق متع لهلفىل عايرذلحقتعريفسلل Hanper, 1961ىلنكنلنيبيهلمخاىلام

 عطبرر لمكاررالكرريليمرر العلررىلحقمررل الحةنمررينىلك رريلجعرريهلإقررىلإفترراححلقةرر ل خررالهرر لحقتررححخئل

Interferenceل حالالكنلحقتعيفسلإاللمالكايالكنلعل ي لحقبيسهلق ليمتايو حلإحتع يالهذحلحقلة .ل

بيسررهلحقترىل تعرريفسلعلي رريلحق لي رريئلفررىلنحرر لنكرنلحقضرراناىلحقتعررايلعلررىلععي ررالحق

لحقع  لبتىلي منلقل زحاللحة  ي لعلي يل  حالحةكميا.ل

 يني منل ا يبلهذهلحقع حكئلفي يليل

ل

 أوالً: عوامل يتنافس عليها النباتات )نباتات المحصول(:

 

لتف قلنمحةئلحطحلحألاض(.لSpaceحق ميالل–حقةاحغل -1

لتف قلحطحلحقتا ه(.لLightحقض  ل -2

3- CO2لتف قلحطحلحقتا ه(.ل

لحقععي الحقوذحةيهلتمحةئلحطحلحقتا ه(. -4

 حق ي لتمحةئلحطحلحقتا ه(.ل -5

ل

 تسبب التنافس:  ي: الصفات المكتسبة للنباتات التثانياً 

 

لكنلحقتعةس.CO2 ةيعال لحقوذنالكائلحقتم ينلحقطبيعىلقوي ل -1

 يهلحقعبي ي .لحقتأثيالحق بيتالحقعي جلعنلإفاح ل عضلحقم  ملفىلحق ح لحقذىل عيشلف -2

ل

 ثالثاً: التأثير المتداخل مع العوامل الخارجية المؤثرة أو المسببة للتنافس:

 

لحقتعيفسلعلىلحق ل لي . -1

لحقتعيفسلعلىلحقع حكئلحق ميعح . -2

لإعيفهلحة زحالحقبيسىل  ححطهلحةنميالنحقلي حا. -3

 ريقفانيلحقبيسيرهللإعيفهلحقع حكئلحقبيسيهلحقتىل  رحلحألاضلحقويرالكعزاعرهلمنلحقبريجاح لحقعيكيره -4

لحق الة ه.

 رأثيالحقلراحا لنحقا   ررهلنحةترعيللحقل مريلنحقايرريحلنغياهريلعلرىلحقع حكررئلحألخراىلحقتررىل -5

ليلحثلعلي يلحقتعيفس.

حقفانيلحألاضيهلحقويالكعيحبهلكائلكلل الحقتا هلحقمريملمنلحقععي رالحقا يلرهل  ريلمنلحقزيريج لل -6

لكنلكا  ني لحقميقمي م.
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  Space                                                                           : أوالً: الفراغ ـ المكان

ل

مال عيفسلحقعبي ي لعلىلحق ميال ريق ة  ملحقةزيريةىلنريجالحقلرحنثللDonald, 1963الب ل

برحنثلحقتعرريفسل رينلنبي ري لحق لي ريئلحقحانيرهلحق عزاعرهلعلررىلل Clements, 1929نمنضرحل

كمرريفي لفايبررهلبيرر ل حرربحلحقررحاني لحقعيضرروهلكضررلعهلحقلررمئلمنلفررحل افررالحقتا ررهلنتيوررهلق  رر جل

حقحاني لحق وينا .لني منلكالبفرهلحقتعريفسلعلرىلحق مريال رينلكو  عرهلحقبرذنالععرحلنضرع يلفرىل

قللفرىلحقعبي ري لحقإلربيهلععرحكيل تلري للحألفراللمنل  ا لنحبح لنإ يبهلحقةا رهلق ريلقإلنبري لنكرذ

حقوذنالحق مريعح .لنقعرئلمكارالحألكالرهلعلرىلحقتعريفسلهر لحقتعريفسل رينل رذنالحقور ا لحق حبرح لععرحل

حةنبي لعلىلحقع حكئلحقبيسيهلحق الة هلقإلنبري لكارئلحقا   ره.لكرذقللكرنلمهر لحألكالرهلعلرىلحقتعريفسل

يهلننفيمل   يع يلعلىل  الحقعبي لنعالفهلكقلل يقض  لعلىلحقةاحغله لحقليجثلقلع  ح لحقإضا

نغيالكقللك يليلةر لنفرالحق لرتولينل ئنتريجلحق لي ريئلإقرىلمه يرهلل2COنباكهلحقاييحلن اكيزل

لحقت  يالحقةاحغىلقإلحتةيج لكنلحقةاحغلف قلحطحلحقتا هل.

ل

  Light                                                                                      : ثانياً: الضوء

 

يت يزلحقتعيفسلعلرىلحقضر  ل ريةنةاحجلفرىلمه يترهلنفراحالقطبيعرهلهرذحلحقعيكرئلفرىلضرانا ل

حةحتةيج ل هلفىلمحاللنف لنكقللألنهلالليحلحلقلتإزينلث ليمتةيجل هلكائلعيكئلحقا   ه.لن مللل

فععرحكيل فرئلحق افرهلل Individual Unitحألناحقلفرىلعالفت ريل يقضر  لحرل النبرحح لكمرت لهل

قةتا ل  يلهل لر لن طرهلحقتعر يضل لراملكرنلن ر النر ح جلحقت ايرئلحقضر  لق ريلكرنل  يرهلم رزح ل

حقعبي لحألكالحقذىليؤجىلإقىلحاعهلك   ي.لعلىلكقللفئالحقتعيفسلعلىلحقض  ليلحثل ينلحألناحقل

 حالعلررىلكقررللفطبيعررهلحقطب رري لحقةاجيررهلعلررىل رر الحقعبرري لععررهل ررينلحقعبي رري ل عضرر يلن عررضلن عرري

حقإضايهلعلىلحقعبي ل لرحجلإقرىلبرحلكبيرالحق عرحال لحق حر ىلقلمةري  لحقت ايليرهلنحق رحا لحقتعيفمريهل

قلعبي لعلىلحقض  .لنيعتبالحقتبيينلفىلتح لحقض  لحقعي جلعنل أثيالحقتعريفسل يقتفليرئلمكارال ع يرححال

إتلةهلفىل  الحقير ملنكرذقللحقتفليرئلحقعري جلكنلمىلعيكئلمخالكنلع حكئلحقبيسهلقتبيينلحق  حح لحق 

عنلحقملب.لنععحلحقتعيفسلعلىلحقض  ليوبلمال مرت بئلحقعبي ري لك يرهلكرنلحقضر  لكيفيرهلق ييك ريل

 يقت ايئلحقما  نىلنماليم الكيزحالهذهلحقع ليهلك  بيالمكيلإكحلكريالكيرزحالحقع ليرهلحريقبيالقعرح لميريمل

كإتلةريال يقعمربهلقتفليرئلحقعبي ري ل عضر يل ربعض.لف رحللفئالحألناحقل بحملفىلحق ر  لنيمر الحق ضرا

مالحقعبي ي لخي هلنبي ي لحقفئل تل ئلفتاح لحقفالملحقط يلهل حا هلكت حطهلللHatshonمنضحل

نيمرر الهررذحلحقتررأثيالمكاررالنضرر بيالإكحلبررحج لع حكررئلمخرراىلكعررحالن  هرريلكاررئلن رر لحقععي ررال

كعفرر لهرذهلحألبرر حاليا رالكرر  لحألناحقلحقوذحةيرهلمنلن ر جلكرر حجلحريكهلفررىلكللر الحقتا ررهلنفرىل

حق فللررهلإقررىلإ رري ت يل رريألكاحضلحقةطايرره.لن عتبررالحةحررتوي هلقلررح لحةضرري  لحق عإةضررهلعرريكالال

بيح يالنعلىلجا هلكنلحأله يهلفىلحقطب ي لحقإضايهلحق ايبهلكنلفيعح لحقعبي ري لخي رهلحقعلربيهل

ثيالحقترحايجلفرىلترح لحةضري  لفييحي لعرنل رأل Lipetsh & Watson, 1968كع ي.لنق حلم اىل

علررىل رر الحقعبرري لعلررىلكعررحالحقت ايررئلحقضرر ةىلعلررىلنبي رري لحقمانرربلنن ررحلمالكعررحالحقت ايررئل

حر لكرنل60عنلحقعبي ري لحق عاضرهلقلضر  لحقعريجىلعلرىلإا ةريللل%4حقما  نىلإنإةضلإقىلنل ل

هلترح لحطحلحقتا هلنعيج لكيليرعإةضلكعرحالحقت ايرئلحقضر ةيلحق  ضرعيلعرنلكريلهر لكت فرالنتيور

إضرري  لكعيعررهلنكقررللق رريلفررحليعةررذلكررنلحألتررعهلحقضرر ةيهلخررالالحق افررهلناللي ررت لإاللحقضرر  لفررىل

حق   هلحقإضاح لنهذحلحقض  لفليئلحقتأثيالعلىلحقت ايئلحقض ةى.لنيفرئلحقضر  لعريكالالهيكريالفرىل

فمريهلحقتعيفسلبتىلفىلحق وت الحق حبحلحق تلي هلنفحلإ ضحلمالهعيالم عييلكنلحألا لق يلفحا ل عي

كبيا لفىلإحت بيالحقض  لعنلم عييلمخراىلنحقترىلق ريلفرحا ل عيفمريهلكعإةضرهلك ريليؤكرحلن ر جل

عالفرهل ررينلحقتعريفسلعلررىلع حكرئلحقبيسررهلحألخراىلكيق رري لنحقععي رالحقوذحةيررهل يةضريفهلإقررىلعيكررئل

لحقض  لحألكالحقذىلي لئلحق و  للحقإضايلقلعبي ي لععحلن ر لحقع حكرئلحقبيسيرهلحألخراىلن يقتريقى

 فئلكةي  ل لللحأل عييلفىلإحت بيالحقض  لكا ةعه.لننفاحالقتبريينلترح لحةضري  ل تبريينلحألنر حلل



 بيئة النبات الجزء النظري          م. مخلد هادي اسماعيل        خامسةالمحاضرة ال

4 

 

حقعبي يهلفىلإبتيي ي  يلحقض ةيهلنيت فذلحةبتييجلحقض ةىلقعبي لكيلعلىلكييلحثل هلكنل ل اح ل

 يقعمربهلل RGRنمفحىلكعحالنمبىلقلع  لل NAR ميعحلعلىلبح قهلعلىلمفحىلكةي  ل  ايليهل

م يهلكلحنج لكنلحقطيفهلك  ريلكينر لفي ت ريلنكقرللخرالالحقةترا لحقةعيقرهلحقترىلي ر ملمثعية ريلحقعضر لق

لل:يليالكيل ا ب لهذهلحقتل اح ل  يليلحقعبي ىل يقت ايئلحقض ةىلنغيقب

ل

ل  ليئلحقة حلحقعي جلكنلحقتعةس. -1

ك  ريللحقلح العلرىلمفحرىلفرحالكرنلحقمةري  لحقت ايليرهلقلعبري لألىلنبرح لكرنلنبرحح لحقطيفره -2

ل وا لفي ت ي.

 Jril, 1965نالل ليالحقع حكئلحقمي  هلإقىلإ ويهلنحبحل ئلفحليتعيكسلفعل ي.لنق حلمنضرحل

مالعحيحلكرنلنبي ري لحقفرئلق ريلكعرحال عيفمرىلمفرئلكرنلكايلت ريلكرنلنبي ري لحقلر سلك ريليرؤجىلإقرىل

تل ررئلقل Hatshnson, 1967حقلةريهلعلررىلنرر ح جلحقت ايرئلكررنلحق ررحملنهررذحلكريليؤكررحلكالبفرري ل

لنبي ي لحقفئلقلفالملقةتا لم  الكنلنبي ي لحقل س.

ل

مال  ري للDecker, 1955 يةضيفهلإقىلكعحالحقتعيفسلحق عإةضلقعبي ري لحقفرئلمنضرحلل

لحقت ايئلحقض ةىلفىلنبي ي لحقفئليتلبال يقض  لععحلإضي  لكعإةضهلععهلفىلنبي ي لحقل س.

 ايليرهل مراعهلفتفرئلعلرىلهرذحلحق عرحالقةترا لقذقلل بلغلنبي ي لحقفئلمفحىلبرحلق ريلكرنلحقمةري  لحقت

م  الخالالحقحنا لحقي كيهلقلض  لإاللمالكايالكنلهذهلحألن ري ل ة رحلفرحا  يلحقت ايليرهلفرىلحقضر  ل

حق ا ةالحقذىليوعرئلهرانيلحةضري  لحقعيقيرهلغيرالكالة رهلقع  هريلن يقتريقىلك   ري.لنعلرىلعمرسل

تحقعبي ري لا يعيرهللHatch and Silackجنا للل2C Oنبي ي لحقفئلفئالحق لي يئلحقتىليتبالفي يل

(ليم الق يلحق حا لعلرىلحةحرتةيج لكرنلترح لحةضري  لحقعيقيرهلعرنلحق لي ريئلC4 Plantsحقما  ال

(لفىلحقت ايئلحقما  نىلحألكالحقذىلC3 Plantsتحقعبي ي لثالثيهلحقما  الل Calvenحقتىل تبالجنا 

حقلرريكيهلنحقافيعررهلنفحرربلحقمررمالنعلررذلحقةيررئ.للي ضررحلحق ررحا لحةنتي يررهلحق ا ةعررهلقعبي رري لحقررذا 

نعلىلمىلحألب حالفالل ا ب ل رةهلحقمةري  لحقت ايليرهلحقعيقيرهلنحةحرتةيج ل يقضر  ل يق رحا لحقتعيفمريهل

حقمبيا .لمكيلحقتل الحق لت ئل عمبهلكميبهلحق افهليعتجلعنلحقتويالفىلحقتاكيربلحقتلرايلىلقل افرهل

حقحاححري لعلرىل رأثيالحقضر  لنكرذقللحق ري لكرالحقتاكيربللفىلنبي ي لحقل سلنق حلجقر لحقعحيرحلكرن

حقتلايلىلقألناحقلبي لمالحةضي  لحقلحيح ل رؤجىلإقرىل مر ينلمناحقلحر يمهل  ريل ب ري لعحيرح ل

كررنلحقبالحررتيحح لنكررذقلل  رريلمنمرروهلإحمالانلرري يهلكبيررا .لنكررنلنيبيررهلمخرراىل ررؤجىلحةضرري  ل

نحبرح لكرنلحقبالحرتيحح لفرىلكعط رهلحق يزنفيرئلحق عإةضهلإقىل م ينلمناحقلمفئلح ميالنكح ل ب هل

 لي ل ّم النمبهلكبيا لكنلنبرح لحق مريبهلإقرىلحقر  ا.لك ريليت يرزلحقتاكيربلحقتلرايلىلقرألناحقل

ميضرريال ررع  لحألنمرروهلحةحمالانلرري يهلحقتررىليمرر جلفررىلخالييهرريلع ليررهلحقتررعةسلك رريليوعل رريلمكةررأل

لبالحقض ةى.ل يع يلن طهلحقتلبالحقض ةىلفىلقإلضي  لحق عإةضهلنمبييالن حئلحايعيالإقىلن طهلحقت

نبي رري لحقلرر سل مرر الكا ةعررهلبيرر ل ع ررئلحقطب رري لحقمرر يمهلنمرربييالكررنلحقبالحررتيحح لإقررىل يرريج ل

لحةحتةيج لكنلحقض  .ل

ل

 لن ؤجىلحقحةي لحقتيقيهلإقىل ييج لكةي  لحقعبي ي لفىلحةحتةيج لكنلحقض  :ل

ل ة حلحقوز لحقمةلىلكنلحألناحقلحقزحةح .حق ليففهلعلىلجقيئلكميبهلحألناحقلمفئلنكقلل -1

لحةنتإيملألكائلتمئلن   يالقألناحقلعلىلحقعبي . -2

 وعبلحقتعيفسل ينلحقعبي ي لحق عزاعهلكائل احعهلكلح العلذلكع اليزجهالن  ل يةيالكال -3

لبي لاللي  حل يع  ل عيفس.  مخاليزجهالن  هلتتي ا

ل

عي لحقمايةهلن ؤجىلهرذهلحقفريها لإقرىلنيعتبالف حلحألناحقلحقمةلىلهيها لعيجيهلفىلحقزاح

(لنهر لL.A.I ceiling عمي لحقع  لحقإضاىلنل لحق   الإقىلجقيرئلكمريبهلحألناحقلحألعفر لت

حقذىلاللي منل وين هلبي ل    لحألناحقلحقمةلىلععحل ملذلنلإنبايقلحألناحقلحقعلييلنعلرىلكقرلل
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منلإقرىلكعري  لحقتإرزينل يقعبري لفئال  يالن ح جلحقت ايئلحقض ةىل عت ئلإقىلكعي  لنلرطهلمخراىل

ن فئلحقمةي  لحقت ايليهلثي تهلععحلحقحةال ت حملحقعبي ي لفرىلحقع رالنيحرئلحقعبري لفرىلهرذهلحق ابلرهل

إقىلمفحىلن ال ييلقهلنقمنل فرئلكلرملهل   يرالنر ح جلع ليرهلحقت ايرئلحقضر ةىل رينلحألعضري ل

لل.يئلحق لحجلقم يهلحق لح الحةفتحيجحق إتلةهلقلعبي لهىلحقعيك

ل

نكنلمه لحقع حكئلحقتىل لحجلإحتةيج لحقعبي لكنلحقض  لحقميف لعليهلإا ةيللحقعبري لنترمئل

ن   يالحألناحقلعلىل  الحقميقلنكةي  لحقع  ح لحقإضايهلعلىل  الحقعبري لفرىلحةحرتةيج لكرنل

لحقض  لحقميف .

ن اكيزلنكنلحقع حكئلحق لحج لقع ليهلحقت ايئلحقما  نىلفىلحقعبي لتح لحةضي  لنحقا   هل

2COفتزحيررحلكةرري  لحألناحقلفررىلع ليررهلحقت ايررئلحقما رر نىل زيرريج لتررح لحةضرري  لن رر حفالحقا   ررهلل

عرريكالالكلررحجحالقع ليررهلحقت ايررئلحقما رر نىلفيررزجحجلل2C Oحألاضرريهلنيحرربحلفررىلهررذهلحقليقررهل اكيررزل

كنلل%13ن متةيحلحق افهلحقةاجيهلععحلحةضي  لحق عإةضهلكنلنل لل2COحقت ايئلحقما  نىل زييج ل

كللي مانال،لن رعإةضلكةري  لحألناحقلفرىلل700-400 يفهلحقض  لحقميفطهلعلي يلفىلحق حىلكنل

 ل يئلحقطيفرهل زيريج لترح لحةضري  لنن ر لحقع حكرئلحألخراىلحق لرحج لقع ليرهلحقت ايرئلحقما ر نى.ل

حقضر ةىلإكحلكينر لمناحفرهلكل ريلكعاضرهلقلرح لإضري  لكتمرينيهلن زجحجلكةري  لحقعبري لفرىلحقت ايرئل

نكعإةضهل يق  يانهل تعايضل عضلمناحقلحقعبي لقلح لإضي  لمكبالكنلإبتيي ي  يل يع يلق ليحرئل

لقلبعضلحألخالمىلإضي  لنتيوهلحقزاحعهلحقمايةهلن يقتيقىل فليئل عض يلقبعض.

ل

ئلنقضررانا لحةحررتةيج لكررنل  يررالنأله يررهلحقت  يررالحقةاحغررىلقررألناحقلفررىلع ليررهلحقت ايرر

حقض  لحقميف لعلىلحألاضليحبحلقحقيئلكميبهلحألناحقلمه يرهلكبيرا لفرىلكةري  لنبرح لحق مريبهل

 ة رحلكايرالكرنلحقطيفرهلحقضر ةيهللL.A.Iحألاضيهلفىلإحت بيالحقطيفهلحقضر ةيه.لإكحلإنإةضر لفي رهل

يج لجقيرئلكمريبهلحألناحقلقم    يلعلرىلحألاضلحقويرالكعزاعرهلن رزجحجلك يرهلحقطيفرهلحق ابترهل زير

(لثرر ليتعرريف ل عررحلكقررللنتيوررهل فليررئلحألناحقلحقعليرريل.L.A.I Optبتررىليحررئلإقررىلبررحهلحألكاررئلت

قألناحقلحقمرةلىلن يقتريقىل  ر ملحألناحقلحقمرةلىل ريقتعةسلجنالبرحنثلحقت ايرئلحقضر ةىلك ريليرؤثال

قيئلكمريبهلحألناحقلعلىل يفىلحقت ايئلحقضر ةىلقلعبري .لنفرحلجقر لحقتورياملمالحق ي رهلحق الرىلقرح

 5) ب ري لخضرايهللللللللللل5قمايرالكرنلحق لي ريئلنيترأ ىلكقرللنتيورهلن ر جلل8-3 تاحنحل ينل

Canopies)كررنلحألناحقل  رر مل ع ليررهلحقت ايررئلحقضرر ةىلك رريل ررؤثالتررح لحةضرري  لنحقعحيررحلكررنلل

لحقع حكئلحألخاىلعلىلحق ي هلحق الىلقحقيئلكميبهلحألناحق.

ل

 :.L.A.I. Optدليل مساحة األوراق األمثل 

 

في ررهلجقيررئلكمرريبهلحألناحقلحقتررىل بلررغلععررحهيلكةرري  لحقت ايررئلقل و رر للحقإضرراىلمفحرريهيل

ن ميه ل  يالحألناحقلإيوي ييالفىلع ليرهلحقت ايرئلحقضر ةىلن مر ينلحق ريج لحقويفرهلاغر لمال ريفىل

لحألناحقلحقمةلىليم الفليالا.

ل

 : L.A.I. ceiling دليل مساحة األوراق األعظم

 

في ررهلجقيررئلكمرريبهلحألناحقلحقتررىليتمررينىلععررحهيلكعررحالكرر  لحألناحقلحقمررةلىلتنتيوررهل

حقتفليئ(لكالكعحال م ينلمناحقل حيح لقلعبي لن م الكةري  لحقت ايرئلقرألناحقلفرىلهرذهلحقليقرهلمفرئل

لكنلكايلت يلفىلبيقهلجقيئلكميبهلحألناحقلحألكائ.

ل

ل

ل
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 فىلبيقهلجقيئلكميبهلحألناحقلحألكائ.ليع ليهلحقت ايئلحقض ةلي يفليحقتيقلوحناني ضحلحق

ل

ل

 الصافى معدل التنفس معدل التمثيل

ل10ل2ل12

ل8ل2ل10

ل4ل2ل6

ل1ل2ل3

ل-ل-ل-

31 8 23 

 

لفىلبيقهلجقيئلكميبهلحألناحقلحألعف .ليع ليهلحقت ايئلحقض ةلي يفليحقتيقلوحناني ضحلحق

 الصافى معدل التنفس معدل التمثيل

ل10ل2ل12

ل8ل2ل10

ل4ل2ل6

ل1ل2ل3

ل1-ل2ل1

ل2-ل2ل ةا

ل1-ل1ل ةا

ل-ل-ل-

ل19ل13ل32

ل

نفىلهذهلحقليقهلق لمجخئلفىلحقلمبيالحقطيفهلحقتىليمت لم يلحق و  للحقورذاىلفرىلحقترعةسل

لنبح لفىلحقتعةس(ليحبحل يفىلحقت ايئلحقض ةىليمينىل ةا.لل19ت مت لللحقوذنالب حقىل

ل:2حقما  الالملثيقايا:لثينىلمكميح

ل

 يةهت ريملحق عيحربلنتيورهلحةعت ريجل تر حفاهلفرىلل2C Oقر ليلفرىلك ضر للحقتعريفسلعلرىل

نح لحقع  لإاللمالحقتويامل ل لهانيلكتلم لفي يلفىلحقح ملحقز ي يرهلفرحلمثبر ل زحيرحلكعرحال

حألكالحقذىلي ضرحلمال اكيرزلهرذحلحقوري لل2C Oحقت ايئلنكذقللن طهلحقتلبال يقض  ل تزحيحل اكيزل

ل2COفىلحق  ح لحقو ىلمفئلكنلحةبتيي ي لحق الىلقلت ايئلحقض ةىلك يليلرحثل عريفسلكبيرالعلرىل

فىلحقطب ري لحقعليريلقل لي ريئلفرىلهرانيلحةضري  لحقلرحيح لبير لي ّمرتا لللهرذحلحقوري لفرىلع ليرهل

لحقت ايئل  عحالمكبالكنلكايلهلفىلحقطب ي لحقحنيي.

ل

بل  فررالكيةيررهلبررحنثلحقتعرريفسل ررينلحألناحقلعلررىلهررذحلحقورري لإكحلقرر ليتعرريف لفررىلنيحررع

إنتلرياهلكرنلبيرر لحقتاكيرزلفرىل ب ررهلحق يزنفيرئلقل افرهلكرريق ليلعربلحقترعةسلحقضرر ةىلحقلريجثلفررىل

 Cحقبيانكميزنمل و حالحقبالحتيحح لنلحقعي جلعنلهحملحقوليم ال لحق    ج لجناحالهيكيالفىل م ينل

2Oليهلحقت ايئ.لنكنلنيبيهلمخاىل تبيينلحق لي يئلفىلن طهلحقتعر يضلبير ل مر الحقآل ملفىلع ل

كعإةضهلفىلنبي ي لحقذا لحقليكيهلنحقافيعهلنفحربلحقمرمالتحقعبي ري لا يعيرهلحقما ر ا(لنكا ةعرهل

لفىلحقبعوالنحق  حلتحقعبي ي لثالثيهلحقما  ا(.
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 :  رابعاً: العناصر الغذائية

يحعبلجاححهلحقتعيفسلعلىلحقععي الحقوذحةيهلفىلحقبيسهلحقطبيعيهلنفراحالقتر حفالحقعحيرحلكرنل

حقععي الحقوذحةيهلحقمباىلنحقحواىلكتحخلهلكرال عضر يلكرنل  رهلنكرالحقع حكرئلحقبيسيرهلكرنل  رهل

نويحل عضلحألن حللحقعبي يهلفىلإكتحري لنحريبلمنفرالكرنللDonant, 1964مخاى.لنفحلالب ل

قلع  لفيزجهالن  هيلن لاملغياهيلحألفئلكع يلفحا لعلىلحقتعيفسلعلرىلحقععي راللحقععي الحق لحج 

لحقوذحةيه.

ني ئلحقتعيفسل ينلحقعبي ي لعلىلحقععي الحقوذحةيهلععحكيليحخئلعيكئلحقض  لكعيكئلكلرحجل

قلع  لنتيوهلحقتفليرئل رينلحقعبي ري لحق تزحب ره.لنق رحلإحرتإحك لنحريةئل لايرهلكإتلةرهلقلتعبيرالعرنل\

فعئلحقتعيفسلعلىلحقععي الحقوذحةيهلكالعيكئلحقض  .لن ؤثال بيعهلإنتليالحقوذنالنحق حىل ححخئل

جا هلحقل  ضه(لل–حقا   هلل–حقلاحا لل–حقذىل حئلإقيهلنكذقلل ةي لحقتا هلتحقبعي لحألاضىلل

فررىلإكتحرري لحقععي ررالحقوذحةيررره.لنعلررىلمىلحألبرر حالفتت ح رررحلحقععي ررالحقوذحةيررهلفرررىلحألاضل

 مةىلةبتيي ي لحق لي يئلفي يلعححل عضلحقععي رالكارئلحقعيتران ينلنحقةمرة اللحق حايهل م يه

لنحقب  يحي ملتحقععي الحقم يجيه(لحقتىل لزملإضيفت يل م يي لكعيحبه.

ل

 خامساً: الماء:

 

  يسلحق حا لحقتعيفميهلقل لي يئلعلىلحق ي ل تم يع يلق و  للخضاىلمنلكيج ل يفرهلقمرئل

 ريئلكح لحق رحا لحقتعيفمريهلحقعيقيرهلقل ري لهرىلحقترىل مرطيالمال مر النبح لن نيهلكنلحق ري لفيق لي

ك يهلمكبالكنلحق يج لحقويفهلعنلغياهيلكنلحق لي يئلقل بح لحق يةيهلحق حبح .لنيلرحثل عريفسل رينل

نبي ي لحق لي يئل ل لهانيلنحا لحق ي لمنلعحمل  فاهلنيم الكقللغيقبريالفرىلهرانيلحقزاحعرهل

لي يئلفىلكرحىل ع ر لنإنتلريال رذناهيلفرىلحألاضلني مرنلمال تضرحلحقبعليهلنععحةذل تبيينلحق 

لعالفهلحقتعيفسلعلىلحق  حجلحقوذحةيهلععحلكعيفلهلعالفهلحقتعيفسلعلىلععحالحق ي .ل

ل

لحقع حكئلحقعبي يهلحق مببهلقلتعيفس:
لل

يعلألعنلحقتعيفسلكلينقهلكئلفراجلكرنلمفراحجلحق وت رالحقلحر العلرىلععي رالحق حر ل

حقذىليعيشلفيهلكيقض  لنحقلاحا لنغيالكقل.لك يلفحل ةا لنتيوهلق   جلمفاحجلحق وت ال ور حال

 عضرررر يلحقرررربعضل عررررضلحق رررر حجلحق عب ررررهلمنلحق ابطررررهلقع رررر لحقمرررريةنلحقلررررىلحألخررررا.لن  فرررراللللل

Decandle, 1983ي لحقم  ملكنل ذناهيلفرىلحألاضلنيمرت ال رأثيالهرذهلحق ر حجلإفي لحقعبي ل

علررررىلحق لي رررريئلحقآلب ررررهلفررررىلحقررررحنا ل،لك رررريلفررررحل ةررررا ل عررررضلحق ابطرررري لكاررررئلبرررريكضل

Transcisnnamicلك يلفحل عت ئلغي ح لكنلحق و  للحقإضاىلقلعبي ي ل ؤثالفرىلحألنر حللل،

يرهل مراملكر حجلكرنلحقعبري لحق وينا لق يلكائلكلح الحقمتيالنبليلهلحقميكبيعي.لن عرايلع ل

إقررىلحق حرر لحقررذىليعرريشلفيررهلقتررؤثالعلررىلحق وت عرري لحألخرراىلحقتررىل عرريشلفررىلحق حرر ل ع ليررهل

Allelopathyل.ل
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