
  الفصل األول

 الجغرافية الحيوية  تعريفها وموضوعها 

الجغرافية الحيوية هي العلم الذي يدرس الكائنات الحية , النبات والحيوان على سطح الكرة االرضية , وتنضيمها في 

 مجموعات وتوزيعها الجغرافي كما تبحث في العالقة بين الكائنات الحية والظروف الطبيعية .

بالعلوم الحياتية  (Geography)لقد اصبحت الجغرافية الحيوية هذه االيام مادة علمية تقوم بربط علم الجغرافيا      

(Biology)   في حياة النبات والحيوان عن طريق , بمعنى ان الجغرافية الحيوية تفسر مختلف الظواهر والقوانين

 لجغرافية الطبيعية والعلوم الحياتية .استخدام الطرق والمنهجية والتحليل المستخدمة في ا

ان الجغرافية الحيوية هي علم  توزيعات االحياء مع اسباب هذه التوزيعات وتعديالتها والتي  Lame . Gويعتبر ليمي     

اتية ترتبط بكل من علم الجغرافية وعلم االحياء . فعلم الجغرافية يحاول الوصول الى العالقة الموجودة بين المجتمعات النب

والحيوانية والظواهر والعمليات التي تحدث في البيئة الجغرافية ) الهواء ,والماء , والتربة ( بينما يدرس علم االحياء 

الطبيعية التي الكائنات الحية التي تشكل حقل دراسته , ويمكن القول بأن الجغرافية الحيوية التي هي احد فروع الجغرافية 

لغطاء النباتي والحيواني وعالقته مع كل من النظام الصخري والنظام الغازي والنظام تهدف الى وصف وربط وتوضيح ا

 المائي .

, حيث تضم االبحاث المتعلقة  Biosphereوعلية فان الجغرافية الحيوية هي علم يهتم بدراسة الغالف الحيوي     

وجغرافية الحيوان    Phytogeopraphyالجغرافية الحيوية فرعين رئيسين هما : الجغرافية النباتية 

Zoogeopraphy    وهكذا فان هذا العلم يتفرع الى مجال واسع من المشكالت والتي يمكن وضعها في ثالث اتجاهات

 .  Biocenologyوعلم المجموعات الحيوية  Ecology وعلم البيئة   Corologyرئيسية هي علم توزيع االنواع 

  Familyوالعائلة     Genusوالجنس   Speciesفي توزيع مختلف االنواع  Corologyيبحث علم توزيع االنواع     

 للكائنات الحية ,باالضافة الى المنطقة الجغرافية التي ضمن االقاليم النباتية والحيوانية . 

كذلك فانه يهتم بدراسة مختلف العالقات بين الكائنات الحية والوسط الذي تعيش فيه, و Ecology اما علم البيئة     

 عالقات االحياء مع بعضها البعض والتاثير المتبادل بين االحياء والوسط الذي تعيش فيه . 

فهو قسم من الجغرافية الحيوية يهتم بدراسة المجموعات     Biocenologyاما  علم المجموعات الحيوية         

وهكذا فان بإمكان  القول بأن الجغرافية الحيوية هو النباتية والحيوانية بمختلف اشكالها وتنظيمها وتراكيبها التصنيفية , 

علم يدرس توزيع مناطق الكائنات الحية وكيفية توسيع الكائنات الحية لمناطقها او انكماش هذه المناطق , كذلك تدرس 

تشكل الجغرافية الحيوية الظروف البيئية وتأثيرها على الكائنات الحية , حيث تؤدي ذلك الى انتظامها في مجتمعات 

 جزءمن الغطاء الجغرافي الطبيعي لألرض . 

  عالقة الجغرافية الحيوية بالعلوم الجغرافية  الطبيعية والعلوم االخرى    

فاننا نالحظ بانها ذات عالقة قوية مع الجغرافية الطبيعية من حيث  لجغرافية الحيويةلمن خالل ما تقدم من تعريف      

ية وتطورها وتركيبها , أي من خالل فروع الجغرافية الطبيعية كالجيمورفولوجيا التوزيع الجغرافي للمناطق الحيو

 والمناخ وجغرافية المياه وجغرافية التربة حيث تتأثر هذه العلوم بعضها ببعض .

واالشكال الناجمة عنها وهي بذلك تكون على فالجيولومورفولوجيا تهتم بدراسة القشرة الخارجية لسطح االرض     

 وية مع الجغرافية الحيوية من خالل تأثير اشكال السطح على النبات والحيوان .عالقة ق

اما المناخ فله التأثير األقوى على حياة النبات والحيوان من خالل النظام الحراري للهواء ومختلف اشكال التساقط     

 والتكاثف حيث تقوم الكاءنات الحية بالتكيف حسب رطوبة وحرارة كل منطقة .

اما جغرافية التربة فتهتم بدراسة التركيب الكيماوي والميكانيكي للتربة وكذلك المواد الغذائية الموجودة فيها, حيث     

تعتمد النباتات والحيوانات على التربة في غذائها التمام العمليات الغذائية الالزمة لها من التربة , وال ننسى بان الكائنات 

يكون متبادال سم التربة وغناها بالمواد العضوية والعناصر الكيماوية وبهذا فإن التأثير الحية تساهم بدورها في زيادة ج

 فيما بين التربة والكائنات الحية . 



وتبحث جغرافية المياه في دراسة المياه السطحية , وتحتوي المياه على مصدر الماده الحية  في الغذاء حيث انه ال    

ں   ں  ڻ    ڱگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ   ٹ ٹ  حياة بدون ماء , 

 ٣٠األنبياء:  چۀ  ہ  ہ    ۀڻ       ٹ  ڻ

 ء بتحقيق كل العمليات الحياتية .وتقوم النباتات والحيوانات من خالل الما

وهكذا فإننا نجد ان الجغرافية الحيوية هي احد فروع الجغرافية الطبيعية وذلك للتدخل الواضح في العالقات بين      

 الجغرافية الحيوية . فروع الجغرافية الطبيعية و

.  Zoologyوعلم الحيوان  Botany  من ناحية اخرى فان الجغرافية الحيوية لها عالقة واضحة مع علم النبات    

علم النبات يوفر لنا تفصيالت مهمة دقيقة عن مختلف االنواع واالجناس والعائالت النباتية وكذلك التصنيفات النباتية ف

وبيئة   Plant Geographyالمختلفة والوسط الحيوي وقد نشا عن ذلك فروع علمية جديدة مثل جغرافية النبات 

فانه  Zoologyحيوية بين هذين العلمين اما علم الحيوان ويمكن القول بان الجغرافية ال  Plant Ecologyالنبات 

ومن خالل  Abiotic Factorsيدرس الحيوانات على الكرة االرضية ولكنه يرتبط بعالقة وثيقة مع العوامل البيئية 

 Morpholgyوعلم الشكل او الهيأة  Anatomyتركيب هذه العوامل فإننا نجد فروع علمية اخرى مثل علم التشريح 

وجغرافية الحيوان     Animal Ecologyوعلم بيئة الحيوان   Physiologyلم وضائف اعضاء الحيوان وع 

Geography  Animal   وبين هذه العلوم يقع علم البيئة وجغرافية الحيوان في ماكن هام في عالقتها الجغرافية

جيولوجيا  ويهتم بدراسة المتحجرات فأنه احد فروع علم ال Paleontologyالحيوية , اما علم اال حياء القديمة 

والذي يوضح مع الجغرافية الطبيعية األسباب  1971عام  Banarescu .P )المستحاثات( النباتية والحيوانية 

الحقيقية للتوزيع  الجغرافي الحالي لألنواع النباتية والحيوانية ومن خالل هذا العلم ايضا يمكننا ان نستنتج كيفية تطور 

 وانية وخاصة الحيوانات الثدية . االنواع الحي

 وظيفة الجغرافية الحيوية      

 تقوم الجغرافية الحيوية بمجموعة من الوظائف لتحقيق االهداف المرجوة من دراستها اهم هذه الوظائف :

والمياه تفسير ردود فعل النباتات والحيوانات لظروف بيئتها وكيفية تأثيرها بالعوامل الطبيعية كالمناخ والتربة  -1

وطبيعة سطح االرض , هذه العوامل تؤثر في تطور النباتات والحيوانات وانتشارها , كما تعمل الجغرافية 

الحيوية على تفسير كيفية تأثير االحداث الجيولوجية التي وقعت في الماضي على تطور وتوزيع نباتات 

نسان على نمو وتطور وانتشار تأثير اال ىدوحيوانات الزمن الجيولوجي الحالي ,كما تبين الجغرافية الحيوية م

 النباتات والحيوانات وتأثيره على تدمير وانقراض بعض االنواع النباتية والحيوانية .

للجغرافية الحيوية وظيفة تطبيقية فهي تمكن من تحديد مالئمة االرض لزراعة المحاصيل ام ان من االفضل  و -2

 بر.تركها لتكون مراعي يستفاد بشكل اقتصادي اك

ان فهم مبادئ الجغرافية الحيوية ومعرفتها تساعد االنسان على البدء في الخطوات الالزمة إلعادة اصالح بيئة  -3

وتعويضها عما فقدته وتفقده والمحافظة عليها كما تساعد هذه المبادئ على  التعرف  الى الطريقة االنسب 

 التي يجب اتباعها إلعادة تنظيم هذه البيئة 

 

مثل تفسير اسباب معيشة فية الحيوية العديد من مشكالت التوزيع الجغرافي للنباتات والحيوانات تفسير الجغرا -4

انواع خاصة في اماكن التي تعيش فيها االن كوجود الجرابيات  المتنوعة في استراليا ووجود اشجار السيكويا 

متر كما تفسر الجغرافية 100الفي كاليفورنيا والتي يزيد ارتفاعها عن  Sequoia Gegantea العمالقة 

الحيوية عدم دخول اسماك السلمون الصاعدة المهاجرة الى المياه االسترالية او تفسير مثال وجود نباتات 

على حيوانات متميزة من افريقيا  ةفريقيا في حين ال تحتوي هذه المنطقة المنطقمتميزة في الطرف الجنوبي أل

ية في القارة القطبية الجنوبية رغم مالئمة الظروف الطبيعية لوجودها . كما تفسر عدم وجود الدبدبة القطب .

كما الجغرافية الحيوية اتساع رقعة الصحراء وانتشار ظاهرة التصحر ومدى تناقص مساحة الغابات االستوائية 

زالت قيد . هذه هي بعض المشكالت التي تقوم الجغرافية الحيوية بتفسيرها وهناك الكثير من المشكالت التي ال

 الدراسة والحث . 



 Bioshphereلغالف الحيوي ا  

تشكل الكائنات الحية غطاء حيا متجددا على سطح الكرة االرضية يدعى بالغالف الحيوي , حيث يحدد ابتداء من التربة 

Pedosphere   وقشرة التحلل الصخري التي تليهاLithosphere   وفي الغالف الجويAtmosphere  ترتفع

     , واما حدوده في الغالف المائي    Torposhereمجال الحيوي في معظمة الى  نهاية التربوسفير حدود ال

Hydresphere  فتصل الى اعماق سحيقة سوف نأتي فيما بعد الى تحديدها اما الغالف اليابس او سطح الشرة

االرضية فيستعمل من اجل تثبيت النباتات ونموها ودعمها ودعم دوره الحيوانات في هذا الكوكب  وتوجد اكثر االحياء في 

ما تكون هذه الطبقة غير عميقة بحيث ال  ( وغالبا Pedosphereالطبقة العليا من القشرة االرضية )غالف التربة  

تتجاوز المتر الواحد لكنها ربما تمتد الى عدة امتار . وتعيش عادة في هذه الطبقة جذور النباتات والديدان والحشرات , 

فتعيش ما بين   Marmot(متر اما بعض القوارض 8 ) ولهذا فأنها تعتبر طبقة غنية باألحياء الديدان تصل الى عمق

بينما تصل بعض جذور النباتات الى أكثر من عشرة امتار كما هو الحال في وستة امتار تحت سطح االرض , خمسة 

 .   Colociutusالنباتات الصحراوية 

 اهمية الغالف الحيوي 

حية في تمثل المادة الحية في المجال الجغرافي المتداخل دوراً بالغ األهمية على القشرة االرضية , حيث تشارك الكائنات ال

تفتيتها وفي تكوينها , كما ان  بعض المعادن المفيدة تشارك في تشكيل التربة وتغير التضاريس وبمعنى آخر فإنها 

 -عوامل نشطة في ديناميكية الغالف الجغرافي . ويمكن ان تتمثل اهمية الغالف الحيوي فيما يلي :

تيتها وذلك من خالل العمليات الكيمياوية دوراً هاماً في تحليل الصخور وتف تلعب النباتات والحيوانات -1

والميكانيكية . ويكن ان يتمثل ذلك في الدور الذي تلعبة جذور النباتات حيث انها تمارس ضغوطا على الصخور 

من خالل تطورها في الشقوق الصخرية التي تزداد بإزدياد حجم الجذور وتطورها , وقد وجد بأن الجذور يمكن 

وتعتبر هذه احدى  العمليات الميكانيكية  2كغم على سم   50 – 30قد يصل الى ما بين ان تمارس ضغطاً كبيرا 

فيمكن مالحظته من خالل في تفتيت الصخور من قبل النباتات . اما التحليل الكيماوي للصخور من قبل النباتات 

وذلك من خالل بعض تكويناتها   Fungi Lichineالنباتا السفلى مثل الفطريات واالشنات والطحالب 

الحامضية حيث تقوم بعملية تحلل كيماوي للمواد المعدنية . ولهذا نجد ان هناك أنواعاً مختلفة من الصخور 

, وهي صخور تشكلت بفعل  Organogen Rocksالتي تشكلت بفعل هذه التحوالت للصخور العضوية 

تحولة والصخور الزيتية )العضوية( .اما الحيوانات فأن البقايا العضوية  مثل الصخور الرسوبية والصخور الم

دورها الميكانيكي في تكوين التربة يمكن مالحظته من خالل ما تقوم به الحيوانات من حفر األنفاق داخل جسم 

التربة خاصة الحيوانات القارضة ومن خالل هذه العملية الميكانيكية فإن التربة تتطور من الناحية الكيماوية 

حفر الحيوانات لألنفاق ,  كذلك فأن االنفاق تساهم في خلط آفاق التربة يق التهوية التي تزداد بإزدياد عن طر

 مما يساعد على تطورها وايضا تساعد هذه العمليات في زيادة النفاذية .  

 Mineralهناك نتيجة هامة للنشاط الذي تقوم به األحياء وهو متمثل في التجمع المعدني  -2

accumulation    وذلك من خالل عمليات األكسدة للبكتريا الحديديةFerobacteria     وهي عمليات,

 .  Limoniteتحدث في المستنقعات والبحيرات والتربة وتكون على شكل الليمونايت 

3-  ً  تؤثر الكائنات الحية) نباتية وحيوانية ( على تشكيل التربة بمشاركة العوامل الجوية المختلفة , فهي تلعب دورا

هاماً في تحلل وتفتت الصخور الصلبة , ومن جهة ثانية فان تراكم اوراق االشجار على سطح االرض يؤثر في 

بأن اوراق االشجار للغابات النفضية تؤدي تطور التربة من خالل العناصر الكيماوية التي تحتويها , فنالحظ 

وان اوراق  7.4-6.4بين   PHعل التربة الى تكوين تربة محايدة في المناطق الكلسية تكون قيمة محلول تفا

االشجار والغابات الصنوبرية )االبرية (تزيد من حامضية التربة باالضافة الى انها تشكل دبال حامضي يدعى 

كذلك تساعد الحيوانات من خالل افرازاتها وتحلل جثثها على استمرار زيادة    Mor  Humusدبال المور 

 المادة العضوية . 

ات الحية في بعض االحيان التضاريس في مياه المناطق الحارة والضحلة حيث يستمر تطور تشكل الكائن -4

التضاريس عن طريق تراكم الكائنات البحرية والحيوانية والنباتية مما يساعد على ظهورها على السطح فوق 

 الماء لتشكل جزرا صغيرة مثل جزر الكورال . 

  Geochimical force  حيث يكون علم القوة الكيماوية  يعتبر الغالف الجوي مختبرا كيماوية ضخما  -5

تعتمد الحيوانات مهم جدا ,فمثال تعتبر النباتات الخضراء محوالت قوية للطاقة الشمسية , وعلى هذه النباتات 

في حياتها وتطورها فالكلوروفيل يقوم بامتصاص الطاقة الشمسية والتي هي طاقة  مستهلكة من اجل تبخر 



الماء , وبعد ذلك يختلط الهيدروجين مع ثاني اكسيد الكربون فيعطي هيدرات الكربون مثل السليولوز 

 والليجانين  

نية المياه فيها حيث تقوم بعض الحيوانات والنباتات بامتصاص تقوم الكائنات الحية في المحيطات والبحار بتق -6

بعض الخصائص المعدنية في الماء فالمياه الصافية التي تخترقها االشعة الشمسية تتأثر بنمو وتطور الطحالب 

 , ولهذا فان هذه المياه تصبح غنية باألكسجين , وهذا ما يخلق بيئة مفضلة لبعض الحيوانات الصغيرة . 

 

 الحياة في البحار والمحيطات 
 

تبعا للظروف الطبيعية السابقة فان الحياة في البحار والمحيطات تنتشر وتتنوع في اعماق المياه في البحار 

جغرافي لمناطق انتشار الكائنات الحية . فيشكل الوسط البحري للحياة ومن خالل والمحيطات , حيث يتم توزيع 

 العمق وتدرج افقي من الساحل وحتى وسط   البحار او المحيطات . خصائص , تطبق عمودي للحياة حسب

  المناطق الساحلية  -1

م .  200ينخفض اليابس تحت مستوى البحار بدرجات مختلفة ويكون هذا  االنخفاض تدريجيا حتى العمق   

الساحلية ,  اوالمنطقة Continental Platformeهذه الطبقة من المياه المعروفة باسم الرف القاري 

 والتضاريس تحت البحرية ال تمثل في هذه المنطقة اختالفات كبيرة 

تتغير تبعا لها درجة حرارة تتغير درجة حرارة الماء تحت تاثير االشعاع الشمسي وتغير الفصول التي 

 الهواء وكذلك التيارات البحرية , ان تركز الضوء في هذه المنطقة السطحية للماء يؤدي الى غنى هذه

 المنطقة بالنباتات وباشكال والوان مختلفة جداوتقسم هذه الطبقة الى ثالث طبقات ثانوية :

الطبقة فوق الساحلية : وهي الطبقة المحاذية تماما للساحل والمرطبة من  مياه البحر ومن التيارات    (أ

  Cyanophyceaeواالمواج وعملية المد وبدون ان تكون تحت سطح الماء هنا يعيش الفطر األحمر 

Crustaceae , و Coleoptereو  Halophytes fanerogame  واحياء اخرى تكيفت مع

 الحياة الهوائية . 

تقع هذه الطبقة تحت تأثير المد المباشر وهي مميزة من خالل طبقات ثانوية الطبقى الساحلية الوسطى : (ب

أنها قليله العمق مما يسمح صخرية يتراكم فوقها طبقة صغيره السمك من الطين , وتتصف المياه هنا ب

بتخلل االشعة الشمسية وبالتالي التأثر بالتغيرات الحرارية الفصلية باالضافة الى تغيرات في درجة ملوحة 

  & Chlorophycere&  Chtamalusانواع من الفطر مثل المياه .ومن االحياء التي تتواجد هناك 

Nereis  &Myaarenaria  

م من الرف القاري ,ولكن اعلى ارتفاع  200الطبقة الساحلية السفلى : يصل اقصى عمق لهذه الطبقة الى  (ت

م , الحياة في هذه الطبقة وخاصة في اسفلها حياة ضعيفة االضاءة  80 – 15لهذه الطبقة محصور بين 

الفطر االحمر وتتميز بدرحة حرارة منخفضة , ومن اهم انواع الفطر الموجود في هذه الطبقة هو 

Cyanophyceae  ويمكننا القول بان الطبقة الساحلية تمثل نباتات وحيوانات غنية جدا ومتكيفة ,

فتنمو في السطوح القليلة    Mangrove, اما نباتات المنجروف لظروف الوسط الذي تعيش فيه 

لمانجروف نامية على التضرس في المحيطات ضمن المناطق المدارية واالستوائية للقارات وتكون اشجار ا

شكل ادراج او غابات متشابكة االغصان والجذور وتكون جذورها خارجة من سطح الماء وبما ان 

المنجروف يعيش في مناطق البحار الساحلية فان درجة التملح للماء هنا تكون عالية خاصة سطح الماء 

 يع المانجروف هي :الذي يتلقى االمالح من افراز األغصان لألمالح , ومن اهم مناطق توز

, وتضم وهذه المناطق السواحل الشرقية والمحيط الهندي الهادي  المنطقة الشرقية : وتضم المحيط  -1

والجنوبية الشرقية آلسيا وسواحل استراليا وكذلك سواحل جنوب شرق أفريقيا حيث يوجد في هذه 

 نوع نباتي أهمها المانجروف. 22المناطق اكثر من 

المحيط االطلسي :وتمتد اشجار المانجروف على السواحل الغربية ألفريقيا  –المناطق الغربية  -2

والسواحل الشرقية ألمريكيا الجنوبية والوسطى ,لكن هذه المنطقة اقل تنوعا من الناحية النباتية حيث 

 يوجد فيها فقط اربعة انواع نباتية باإلضافة للمانجروف .

م ويمكن ان يتم بناء  50- 40عمق يتراوح بين وتعيش مجموعات المرجان  من سطح الماء وحتى 

 -الحواجز المرجانية بثالث صور على النحو التالي :



 المرجان الجانبي او الساحلي , وهو ملتصق بالساحل . (أ

 الحواجز المرجانية التي بنيت على جوانب اليابسة او الجزر . (ب

  بركانية تحت سطح الماء المرجان المبني في داخل مياه البحار والمحيطات على جانب مخاريط (ت

 الطبقة الوسطى 

تمتد الطبقة الوسطى افقيا بعد الطبقة الساحلية وتحتوي على غطاء الماء في البحار والمحيطات .وتعد هذه الطبقة منطقة 

 م.وتتصف هذه المنطقة بما يلي. 500اختراق الضوء لتصل الى عمق حوالي 

تميز بتجانس كبير للوسط البحري ويختفي فيها تعدد المدى هي منطقة خالية من الضوء وبناءعلى ذلك فهي ت -1

مكان . ويختفي فيها تعدد الطبقات الثانوية ومكامن الحماية للحيوانات التي تبحث عن  Biotopesالجغرافي 

 لتختبي فيه .

ئنات الحياة في هذه الطبقة مكونة من كائنات حية صغيره تنتقل بواسطة التيارات البحرية ومن اهم هذه الكا -2

والبالنكتون حيواني  Phyto planctone الحية ,البالنكتون والذي يتكون من بالنكتون نباتي 

Zooplanctone   وباالضافة الى ذلك يمكن ان يتواجد ايضا النكتونات . ان اهم انواع البالنكتونات فتتمثل

ود في مياه منطقة بحرية معينة في الفطر االحادي الخلية وهذه الفطريات المختلفةتعطي لون البحار عندما تس

ويوجد هذا بشكل كثيف وكما مر معنا فإن الفطر االحمر يكثر وجودة في البحر االحمر ويعطيه اللون المحمر 

فيوجد بكميات   Actina myinas الفطركذلك في بحر البلطيق بشكل كبير جدا . اما الفطر االزرق الصافي 

يير فصول السنة . ففي البحار الباردة وبحار العروض الوسطى يظهر مختلفة في البحار ووجوده له عالقة بتغ

هذا الفطر مرتين في السنة )في الربيع والخريف (. كما تعتبر البالنكتونات  مراعي جيدة او مناطق شبيهه 

كائن حي دقيق من الحيوانات  12000و 3000بالمراعي . ولدقة هذه الحيوانات فإنه باإلمكان  ان تجد ما بين

النباتات في لتر واحد من الماء . وتتأثر البالنكتونات الحيوانية الفصلية والسنوية تبعا لفترة الضوء والحرارة و

بدوائر العرض . فالبحار القطبية والبحار الباردة تكون غنية جدا بالبالنكتونات مما والتكاثر وتنتشر متأثرة 

كن باتجاه خط االستواء يزداد عدد االصناف ولكن يؤدي الى وجود كبير لالسماك وخاصة اسماك الصيد  .ول

 عدد الكائنات الحية الصغيرة ينخفض .

تعتبر االسماك الكبيرة في هذه الطبقة ممتازة في السباحة من خالل تطور اعضاءها مثل معظم انواع سمك                  

, وبعض انواع السمك في الطبقة توجد له خيوط جانبية وبعضها االخر له   القرش والتونا والسردين وسمك مورهوا

 Exocentusu  volitanusواالسماك الطائرة   Istiophorus gladiusاجنحة مثل سمك استيوفورس 

(156:4)  

 الطبقة العميقة : -3
ة الظالم الحالك , تمتد هذه الطبقة من نهاية الطبقة الوسطى وحتى اعمق في البحار . حيث يسود هذه الطبق

فيختفي وجود النباتات الخضراء , ويصبح ضغط الماء هناك كبيرا جدا , لكن هناك ضغط متكافئ في اجسام 

الحيوانات ضد ضغط الماء على البقاء . اما درجة حرارة الماء فهي منخفضة جدا , ولكنها ثابته تقريبا فاذا 

ولكنها تنخفض احيانا الى الصفر المئوي  على عمق مئويه ,  4م اصبحت درجة الحرارة  1000كان العنق 

جدا واما سهل مغطى بطبقة طينية رخوة كلسية م ,اما قاع المحيط فإما ان يكون متضرس  6000م او  5000

 مكونة في غالب االحيان من اعضاء الحيوانات في الطبقة الوسطى وكذلك من غبار البراكين 

 تكييف الكائنات الحية في هذه الطبقة 

لقد حدد الظالم الحالك في هذه الطبقة وجود حيوانات تتنتج الضوء العضوي , باإلضافة الى ان عونها كبيرة ومعظم 

الحيوانات هنا فوسفورية مثل نجم البحر او يكون لها اعضاء مضيئة, ترسل الضوء باتجاه مسارها , اما االعضاء 

للوجه بينما تكون االعضاء المضيئة في البعض االخر والثلث العلوي المضيئة موجودة في اعلى شارب االسماك 

 الجسم والبعض االخر تحت الزعانف . للحيوانات بجانب العينين اما البعض االخر فتكون هذه االعضاء على  سطح 

 المكونات العضوية للتربة :

من تتكون المواد العضوية في التربة من االجسام الميتة للنباتات والحيوانات التي تعيش في التربة وعلى سطحها وكذلك 

 -وتكون المادة العضوية على اشكال ثالث هي :الحية  فضالت الحوانات 



اق واغصان المادة العضوية االكبر حجما او وزنا وهي تلك الموجودة على سطح التربة وهي عبارة عن اور -1

وتشكل اوراق االشجار الجزء  Litterوبراعم وازهار وثمار واجزاء خشبية اخرى وتكون مايعرف ب 

الرئيسي من هذه المواد وخاصة في اراضي الغابات العريضة االوراق وتتكون هذه الطبقة من ثالث طبقات 

  -فرعية :

جرى عليها بعض االنحالل ولكنها ال الطبقة العليا وهي مكونة من مواد حديثة السقوط ومواد اخرى و -أ

  Lتزال تحتفظ بكثير من خصائصها االصلية ويمكن التعرف على اشكالها بسهوله ويرمز لها بالحرف 

 . Litterاختصارا لكلمة 

الطبقة الوسطى وهي تحت الطبقة العليا وتكون موادها قد جرى عليها التحليل بدرجة كبيرة تغيرت  -ب

 وتعني التخمر.  Fermintionاختصارا لكلمة  Fخصائصها ويرمز لها بالرمز 

الطبقة السفلى وتقع على سطح التربة مباشرة وتتميز باختفاء خصائصها الفيزيائية أي انه ال يمكن  -ت

على اصل المادة هل هي من ورقة ام من غصن او من ثمر ام من برعم ام من زهرة ويرمز  التعرف فيها

 . Humus ويعني ذلك بانها تحللت تحلالَ كامال وتحولت الى دبال  Hلها بالحرف 

المادة العضوية االولية تحت سطح التربة وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الكمية وتتكون من الجذور  -2

م االكبر منها من جذور الحشائش الفصلية او السنوية , وتشارك جذور الحشائش في هذه المادة ويتكون القس

 بنسبة اعلى من نسبة جذور االشجار .

المادة العضوية المكونة من جثث الكائنات الحية النباتية والحيوانية ومنها ما هو مجهري  -3

Microorganisms   ومنها ما يرى بالعين المجردةMacroorganisms  وتتكون المجهريات من.

ويتميزافراد كل منها بأنها تقضي كل اوقات حياتها مرتبطة بالتربة فيها تولد  Microfaunaطوائف نباتية 

 وفيها تعيش وفيها تموت .

 -وللدبال )المادة العضوية المتحللة( وضائف كثيرة اهمها :

ة كبيرة على امتصاص محاليل التربة والتشبع بها وبهذايوفر انه يحتوي على كثير من المواد الغذائية وله قدر -1

 للتربة االسباب الضرورية لخصوبتها وزيادة قدرتها االنتاجية .

 يعتبر الدبال عامل مهم من خطط مكونات التربة العضوية منها بالمعدنية . -2

 ة .يساهم الدبال في صنع بناء قوي للتربة  يسمح بمرور الماء والهواء في جسم الترب -3

يوفر الدبال االلوان القاتمة للتربة والتي تزيد من قابليتها على امتصاص حرارة الشمس  وبالتالي تزيد من  -4

 نشاط احياء التربة وبالتالي تزيد من خصوبتها .

 ماء التربة : 

ياه االمطار والثلوج ان مصدر المياه العذبة في الكرة االرضية هو التساقط بكافة اشكاله وبالتالي فإن ماء التربة مصدرة م

 وفي فصول الجفاف تستخدم مياه االنهار او المياه الجوفية في ري التربة .

ان الماء هو اساس  الحياة والمكون الرئيسي ألجسام الكائنات الحية وتعتبر قدرة التربة على االمساك بالماء         

االنتاجية  ومحددا النواع  النباتات التي يمكن ان تنمو وتسهيل حركته المتصاصه بواسطة جذور النباتات مقياساً لقدرته 

والماء من العوامل الهامة والفعالة في تكوين قطعات التربة وطبقاتها, وبواسطة تحدد العمليات الكيميائية التي فيها ,

فعندما تهطل االمطار تساعد في تحليل وتركيب العناصر المعدنية والعضوية في التربة , ان مياه االمطار ليست نقية تماماَ 

تنقل معها من الجو شوائب على شكل امالح واحماض ومواد كيمياوية اخرى وعند دخول الماء الى جسم التربة ترتفع 

 فيه نسبة الحموضة بما ينقله معه من احماض موادها العضوية .

د وحملها , ويكون تركيب الماء في ان زيادة محتوى المياه من االحماض يزيد من قدرتها على اذابة الكثير من الموا    

مرتبطة بأحياء التربة الالحيوية التربة في تغير مستمر بسبب العمليات الكيمياوية المرتبطة به وكذلك بسبب العمليات 

,كما ان مقدار الماء في التربة في تغير مستمر وذلك بسبب عاملين مهمين هما االمطار )التي تضيف الى التربة ماء 

 والتبخير والنتح الذي يأخذ من ماء التربة باستمرار  . باستمرار (

 ماذا يحدث   لمياه االمطار بعد وصولها الى االرض ؟

فانه يفقد جزء منه مباشرة بالتبخر , وتكون كمية التبخير مرتبطة بعد سقوط المطر على تربة جافة                   

ا ان قسما اخر من مياه االمطار بعد وصوله الى االرض بدرجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح كم



ويرتبط الجريان السطحي بطبيعة السطح ودرجة   Surface  runottيفقد عن طريق الجريان السطحي 

انحداره وغطائه النباتي , كما يرتبط الماء ايضاَ بخصائص التربة الفيزيائية ايضاَ مثل نسيجها وبنائها ودرجة 

الى داخل التربة ليصبح متيسرا َ المتصاص جذور    Infiltrateقى من مياه االمطار يترشح نفاذيتها , وما تب

 النباتات . 

الجافة ليم اعند مقارنة مياه االمطار الهاطلة على اقليمين مختلفين نجد  ان الماء يدخل في ترب االق                      

والصحراوي (  ويبقى فيها الى ان يذهب اما بالتبخر او التبخر نتح تاركا خلفه في جسم التربة  )االستبس

االمالح والمعادن التي كانت فيه , لذلك نجد ان ترب المناطق الجافة تربة مالحة , اما في االقاليم الرطبة فان 

ماء يستمر نزوال الى الماء الجوفي او كمية االمطار تزيد عن كمية التبخر والنتح معاَ لذلك فان قسما من ال

ينصرف الى االراضي المنخفضة المجاورة  مشكال المستنقعات .كما ان الماء الخارج من جسم التربة يشكل 

خطرا كبيرا عليها ألنه اليكون ماءا نقيا بل ماءا يحتوي على الكثير من المواد المخصبة والمبيدات واالسمدة 

 التربة فيقلل من خصوبتها  . فيزيد تركيز هذه المواد في

اما بالنسبة لحركة الماء داخل التربة فانها تكون سريعة في البداية ثم تقل بعد ذلك تدريجيا وتكون                     

اسرع في الترب المحروثة )بسبب تفككها ( منها في الترب الغير محروثة كما تكون اسرع حركة الماء بالتربة 

سبب تشقق التربة ولكنها سرعان ما تقل بسبب ضيق المسام بعد التشبيع وبشكل عام فان في الترب الجافة ب

حركة الماء في الترب  الرملية اسرع ما تكون بسبب ارتفاع عدد وحجم المسام غير الشعرية فيها بينما تكون 

 .ابطأ ما تكون في الترب الصلصالية )الطينية ( وذلك الرتفاع عدد المسام الشعرية فيها 

  -كما يخضع الماء في الترب الى تاثير ثالث قوى وهي :

 . Adhesionاو قوة االلتصاق    Adsorbtionمتصاص دقوة اال -1

 .  Cohesionاو قوة التماسك  Copiddarity قوة الخاصية الشعرية  -2

 .  Earth gravityقوة الجاذبية االرضية  -3

 الماء في التربة بثالث حاالت .  وبتاثير هذه القوةيوجد

ويتاثر هذا   Hygroscopicويعرف ايضا بالماء الهيجروسكوبي  او ماء االلتصاق : ماء االدمتصاص -أ

بالقوة االولى ويوجدفي كل نوع من انواع التربة ويعرفالمقدار الذي يوجد في التربة بسعتها الهيجروسكوبية 

Hygroscopic Capacity of Water   ف بالمعامل الهيجروسكوبي او يعرHygroscopic 

Coefticient of the soil    وبتعريف ادق يمكن تعريف الماء الهيجروسكوبي بانه الحد االدنى من الماء

 الموجود في التربة وغير متاح للتبخر او الحركة . 

ا بماء التماسك الن الماء الشعري او ماء التماسك : وهو الماء الذي يتحرك في المسام الشعرية ويعرف ايض -ب

 جزيئاته تتماسك بعضها مع بعض برابطة هيدروجينة لها قوة اكبر من قوة جاذبية االرض .

:وهو الماء الذي يخضع لجاذبية االرض وحدها وهو الماء الذي   Gravitaional Waterماء الجاذبية  -ت

 رية .بشكل حر وال يخضع لقوة االدمتصاص او قوة الخاصية الشعالتربة  من ينصرف 

ان استهالك الماء من النباتات ونقصه في التربة يؤدي الى وصول النباتات النامية الى الذبول اال اذا تم تعويض 

 Wittingالنقص في الماء ويعرف مقدار الماء الموجود في التربة عندما يبدأ النبات في الذبول بنقطة الذبول )

point  , وهو الحد االدنى من الماء الموجود في التربة وغير متاح للتبخر نتح أي التستطيع النباتات امتصاصة ) 

 وهناك نوعان من الذبول : 

الذبول المؤقت : وهو الذي يالحظ غلى النبات في اثناء النهار بتأثير االنخفاض في الرطوبة النسبية يترتب  -1

 اق عن معدل امتصاص الجذور بالرغم من وجود  رطوبة كافية .ارتفاع في معدل النتح في االورعلية 

الذبول الدائم : ويحدث هذا النوع عندما تجف التربة وتبقى قوة النتح متفوقة على قوة االمتصاص وعليه  -2

 يستمر النبات بالذبول حتى الجفاف والموت .

 انواع نسيج التربة الرئيسية هي :



% من الطين ويتميز ويتميز 10 % من الرمل ومن اقل من  85 يتكون من اكثر من Sand النسيج الرملي  -1

 بملمس خشن وذراته مفككة وتكون ذراته ضعيفة التماسك حتى وهي مبلله بالماء .

% من 10 % من السلت واقل من 90 ويتكون هذا النسيج من اكثر من  Silty النسيج الغريني )السلتي (  -2

ملمسة ناعم كالحرير وقابليتة على التماسك ضعيفة وقابليتة على  االلتصاق ضعيفة  –الرمل ومن مميزاته 

 .ويمكن تكويره الى كرات ولكن من الصعب برمه خيوطا 

%من الرمل ويتميز بلدانته 45 % من الطين ومن اقل من 40 ويتكون من اكثر من Clay النسيج الطيني  -3

 خيوطاَ وتدويره حلقات .وبرمه  كبيرة فيمكن تسويتة سطحا املسا وتكويره كرات

% من الطين ومن مميزاته متوسط 30-25% من الرمل ومن 50-40ويتكون من   Loamالنسيج اللومي  -4

 اللدانه والتماسك واللزوجة ومن الصعب مده خيوطاَ او تدويره حلقات .

فيه بعض % من الطين 20-10% من الرمل ومن 70يتكون من   Sand Loamy النسيج الرملي اللومي  -5

 التماسك .

% من الطين ومن مميزاته ان 20% من الرمل ومن 50يتكون من  Sandy Loam النسيج اللومي الرملي  -6

 فيه بعض الخشونة والتماسك واللدانه وااللتصاق واليمكن مده خيوطاَ .

% من الرمل 40 -20% من الطين ومن 30ويتكون من اكثر من  Caly Loamالنسيج اللومي الطيني  -7

 ولكن الخيوط تتقطع اذا ثنيت لتشكيلها حلقات .ومن مميزاته انه يمكن مده خيوطا 

35 -20% من الرمل ومن 45ويتكون من اكثر من Sandy clay loamالنسيج اللومي الطيني الرملي  -8

 % من الطين ومن مميزاته ان فيه بعض الخشونة ويمكن مده خيوطا .

% من السلت ومن مميزاته 70 ويتكون غالبا من السلت أي حوالي y  loamSitt النسيج اللومي الغريني  -9

 مملمسه ناعم قليل التماسك واللدانه وال يمكن مده خيوطا َ .

% من 20 % من من السلت ومن 60 ويتكون من  Silty Clay Loam النسيج اللومي الطيني السلتي   -10

 ولذلك يمكن مده خيوطا .% من الرمل ومن مميزاته انه ناعم الملمس فيه بعض اللدانه 20الطين ومن 

%من الطين واالقي سلت 35 % من الرمل و45ويتكون من  Sandy clay النسيج الطيني الرملي  -11

ويتساوى فيه تقربا تأثير مكونيه الرئيسسين  فيعطي الرمل لملمسه بعض الخشونه بينما يعطي الطين تماسكا 

 ولدانه ولزوجة ويمكن مده خيوطا ولكن من الصعب تدويره حلقات .

من الطين فالسلت يعطيه  40  %% من السلت و60ويتكون من  Silty clay النسيج الطيني السلتي   -12

ملمسا ناعما بينمل يضعف فيه تاثبر الطين فيصعب تدويره حلقات .كما يمكن استخدام مثلث نسيج التربة 

ضلع الرمل وضلع الطين وضلع السلت ويقسم كل ضلع الى ث اضالع كل ضلع فيه قيمه والذي يتكون من ثال

عند كل راس من رؤوس المثلث وعند   100وتنتهي ب  10عشره اقسام متساوية تمثل نسبا مئويهتبدأمن 

ين تعيين نسبة الرمل نتجه باتجاه ضلع الطين , وعند تعيين نسبة الطين نتجه باتجاه ضلع السلت ,وعند تعي

نسبة السلت نتجه باتجاه ضلع الرمل ويجب ان تلتقي النسب الثالث في نقطة واحدة وهذه تكون داخل احد 

 انواع النسيج وبالتالي يمكن تحديد نسيج التربة بسهوله .

الترب ذات النسيج الرملي ان قدرتها على االحتفاظ بالماء ضعيفة جدا الن نفاذيتها عالية وال تمسك ومن صفات          

,ولكن الترب ذات النسيج الطيني تعتبر ذات قدرة عالية على االحتفاظ بالماءولذلك فهي تربه ثقيلة ورديئة الماء 

اثتها , اما أفضل انواع النسيج فهو النسيج التصريف واذا اشبعت بالماء تصعب حراثتها واذا جفت ايضا تصعب حر

ملم وهي من احسن انواع الترب وافضلها لالنتاج  0.002)-0.05اللومي والسلتي والذي يتراوح حجم ذراته بين)

الزراعي بسبب نسيجها المعتدل  الذي يجعلها تحتفظ بنسبة معتدلة من الماء والهواء وهي تربة سهله الحراثة لعدم 

 .تماسك نسيجها 

 

 مجوعة المناطق المعتدلة 

 المنطقة شبه المدارية المتوسطية : 

 شماال ويسودها مناخ حوض البحر المتوسط وتعتبر مساحتها قليله نسبيا   45-30تقع هذه المنطقة بين خطي عرض 

 الظروف المناخية 



ة اشهر اما عدد االيام الممطره يتميز مناخ هذه المطقة بصيف حار وجاف وشتاء قصير . وقد يمتد فصل الجفاف لعد      

ملم في مختلف اجزاء هذه المنطقة وتهطل معضمها في 700-300فهو قليل جدا .وبالنسبة لكمية االمطار يتراوح بين 

درجة  12و5بين  اَ مشمسة كثيرة اما معدل درجة حرارة كانون الثاني فهي محصورهفصل الشتاء ,وبالمقابل هناك ايام

مئوية اما التوزيع الجغرافي لهذا المناخ فنجد ان هناك مناخ خاص بالسواحل الشمالية ومناخ خاص بالسواحل الجنوبية 

للبحر المتوسط وكذلك الحال لجزر ايطاليا والسواحل الغربية والجنوبية لألناضول وشبه جزيره البلقان وغرب كاليفورنيا 

. 

تعتبر فترة انبات هذه المنطقة طويله بسبب ان معظم االمطار تسقط في فتره قليله من السنه وتختزن النباتات كميات     

من الرطوبة في فصلي الشتاء والربيع وذلك من اجل حاجتها للرطوبة خالل فترة الجفاف الطويلة اما االشجار فتعتبر 

المتفرقة والباتات العشبية ,وتنمو هذه النباتات على تربة حمراء شجيرات االشجار واليزداد تنوع  قليله التنوع بينما

(بالضافة الى الترب الغابية المتوسطية ويمكن ان تنقسم الغابات الى الغابات 27:17متوسطية غنية بالكالسيوم )

لنوع يحتل منطقة وهذا ا  Quercus ilexالمتوسطة الشمالية والتي تتكون من اشجار متساقطة االوراق مثل البلوط 

 ومما يميز   Quercus suberواسعة  حول البحر المتوسط وحتى جنوب فرنسا وتركيا ,وهناك نوع اخر من البلوط 

 Pistaciaومن االنواع الشجرية االخرى اشجار البطم   Olea europaeaهذه المنطقة الزيتون االوربي 

terebenthus  وlentiscus  .P   والبطم الفلسطينيPalaestina  .P  واشجار العرعرJuniperus 

oxycedrus  وphoenicea  .J والعشب االسودCalluna vulgaris . باالضافة الى انواع اخرى مختلفة 

والصنوبر الحلبي والبلوط السنديان والبلوط  Cidrus libanoticaاما في الشرق فتوجد اشجار االرز اللبناني     

 . الملول والعرعر النفيقي والسرو

 :االحراج المتوسطية الشمالية  

وتدهوره تقريبا او في طريقها الى التدهور  بسبب النشاطات البشرية المختلفة ولذلك فقد تعتبر كل غابات البحر المتوسط 

  Chaparalو   Maquisو Garrigaتغيرت الحياة النباتية االصلية  وحلت مكانها احراج متدهورة مثل 

 وغيرها .  friganaو   Tomilareو 

وهي تسمية كورسكية وتطلق على الغابات المنتشرة في كورسكا وفي كل الساحل  -:Maquisالماكيس  -1

 فوق مستوى سطح البحر .  400الشمالي للبحر المتوسط وحتى ارتفاع 

2- Garriga :-  واحراج صغيره تنمو على صخور يطلق هذا المصطلح على المناطق المكونة من شجيرات

خاصة في جنوب فرنسا ومن اهم تلك االشجار هي اشجار البلوط والنخيل القزمي القصير كلسية حوارية  

 ويعتبر هذاالنوع الوحيد الذييمثل عائلة النخيل التي تعيش في خطوط العرض هذه وبشكل طبيعي .

3- frigana   :- كل وهو اسم يوناني يطلق على الغابات المتدهوره في اليونان وكريت وسواحل تركيا حيث تتش

 الحجم .االحراج من شجيرات صغيره ومتوسطة 

4- Tomilare   :-. وهو مصطلح اسباني يطلق على التشكيالت النباتية ذات الحجم المتوسط 

5- Chaparal  :-  وهو مصطلح امريكي يطلق على النباتات التي تتواجد في المناطق المنخفضة والمتواجدة

 المريكية والتي حلت محل غابات ابرية .على السواحل الجافة في غرب الواليات المتحدة ا

 

 

 ة التربة صيان

لقد تمثل تدخل االنسان في التربة باستغاللها بشكل مفرط ادىالى انهاكها ولم يتوقف عند هذا الحد بل قام بقطع الغابات 

مستمرة دون ان وهذا يؤدي الى انهاك االرض بزراعتها بصوره تعماالت اخرى وحرقها من احل اعدادها للزراعة او الس

 يهتم بخصوبتها والمحافظة على قدرتها االنتاجية .



ان العناية بالتربة والمحافظة عليها تعتبر مقياسا لدرجة تقدم االمم ورقيها ,الن التربة اساس الحياة ومن اهم الموارد    

خاصةعلماء اهمية التربة كمصدر الطبيعية , وبدونها تصبح االرض عديمة الفائدة دون نبات او حيوان ,لقد ادرك العالم و

 ومن هذه الطرق . ا العديد من الطرق والمحافظة عليهاحيوي واقترحو

 االعتدال في الري  -1

ان معظم الماء المستخدم في االراضي الزراعية يكون من مياه االمطار او من مياه االنهار او من اماء الجوفي    

لكثيفة كأمطار االقاليم الرطبة والتي تكون امطارها طوال العام اما في .ويستخدم ماء المطر في المناطق ذات االمطار ا

المناطق االخرى فيعتمد الري على مياه االمطار الفصلية والتي غالبا ما تكون متذبذبة فيتذبذب االنتاج الزراعي تبعا لها 

االبار الجوفية لري مزروعاتهم ان .كما ان المناطق الجافة تعتمد على المياه الجوفية حيث يعتمد المزارعون على حفر 

االعتدال في استخدام مياه الري يعني االستخدام السليم لها وفي هذه والحالة تكون الزراعة اقتصادية فال يحدث تبدد 

 وبالتالي فان االعتدال في الري يترتب عليه ما يلي :لقسم من المياه او انفاق  زائدة على استخدامه 

عدم احتمال تعرض المحصول الزراعي للذبول او النقص في االنتاج ويلجأ المزارعون عادة العطاء كميات من  -1

المياه اكبر من حاجتها وخاصة اذا كان المزارعون يتنافسون على مياه الري من قناة او من بئر او من انبوب 

. 

التربة ال تتعرض للتشبع اولغسل موادها االعتدال في الري يحفظ خصوبة التربة النتاج زراعي مستمر ,الن  -2

 الغذائية او التمليح او الحموضة كما يضعف احتمال تعرضها للتعرية.

والجهد  يساعد الري المعتدل على المحافظة على انتاجية عالية  للتربة للدونم كما يوفر الوقت والتكاليف -3

 المبذول في استخدام مياه زائدة عن حاجة المحاصيل .

 تحقيق االعتدال في استخدام مياه الري عن طريق ما يلي :كما يمكن 

عندما يتحكم المزارع في مياه الري الواصلة الى حقله فيعطيها الماء بالقدر المناسب ويتوقف عن الري عندما  -1

 تتم عملية الري .

االنحدار ان تكون قنوات الري مناسبة لجريان مياه الري فيها وخاصة عندما تكون مناسبة من حيث العمق و -2

 وعندما تكون خالية ونظيفة من االعشاب والشجيرات والطمي .

ان تكون االراضي خالية من الدغال والشجيرات الضارة النها تتقاسم مياه الري مع النباتات المزروعة حيث  -3

 تجف االراضي التي تكثر فيها االدغال بسرعة فتحتاج المزروعات بعد ذلك للري بعد فترة قصيره .

العتدال في الري عندما تعطي مياه الري لالراضي الطريقة االكثر مالئمة لها باعتبار طبيعة التربة حقق ايت -4

 والسطح ونوع المحصول .

 وحتى تتحقق هذه االعتبارات االربعة البد من المعرفة الدقيقة بما يلي :

 معرفة الخصائص الفيزيائية للتربة , مثل النسيج والتركيب والنفاذية . -1

 خصائص التضاريسية مثل استواء السطح ودرجة االنحدار .معرفة ال -2

معرفة تطبيق عمليات التحضير المناسبة لجعل الماء يتحرك على السطح بالسرعة المناسبة ,مما يضمن توزيعا  -3

مناسبا له على جميع اجزاء االرض دون على جميع اجزاء االرض دون ان يحدث ذلك اضراراً للتربة او ألنتاج 

 .المحاصيل 

 معرفة طريقة الري لطبيعة التربة والمحصول والمحصول الزراعي . -4

يمكن اختيار طريقة الري المناسبة على اساس المعلومات المتوفرة عن خصائص التربة الفيزيائية والكيمياوية وعلى 

 نفاذيتها وعلى اساس النظام المستخدم لزراعة المحصول .   قابلية على االمساك بالماء 

 عمليات الري استخداماً فهي :اما اكثر 

   Surface irrigationالري السطحي  -1

وهذه الطريقة تناسب المحاصيل   Flood irrigationاعتماد طريقتين للري السطحي االولي الري بالغمر ويمكن 

 وتمارس في Basin irrigationالمزروعة نثرا وطريقة الري بالغمر تنقسم الى قسمين ايضا وهما الري الحوضي 



االراضي المستوية حيث يتم تشكيل سطح االرض على شكل احواض محاطة بجوانبها باكتاف ترابية ويتم غمرها بالماء 

ويمارس هذا النوع في االراضي قليلة االنحدار وبالتالي فان   Border irrigationالى عمق معين ,والري الشريطي 

 تم الزراعة على االكتاف الواطئة ,والري الكونتوريوتاالحواض تكون على شكل اشرطة ضعيفة مع اتجاه المنحدر 

Contour border irrigation  وتتم هذه العملية في االراضي االكثر انحدارا وهي كالطريقة السابقة شريطية اال

 وليس متعامدا عليها .ان اتجاهها يكون مع خطوط الكنتور 

 Sprinkler irrigationالري بالرش  

الري بالرش عن طريق ضخ الماء في انابيب كبيره ومنها الى انابيب صغيرة )هي انابيب وتتم عملة        

الري ( المتصلة بالرشاشات التي تقوم برش الماء في الهواء فينزل الماء كنقاط ماء المطر على الحقل ومن 

 . سيئات هذا النظام هو التكلفة العالية وضياع كميات من الماء بالتبخر اثناء عملية الرش

فقد شاع استخدام  هذه الطريقةفي العقد االخير من القرن العشرين  Drip irrigationاما الري بالتنقيط  

توفر الماء وتعطي القدرة الكافية من الماء لكل نبتة  واصبحت من اكثر طرق الري نجاحاً وانتشارا ,وذلك النها

وتشبه هذه العملية عملية الري بالرشاشات اال ان االنابيب المستخدمة تكون ممدودة على سطح االرض 

ومثقوبة عند كل نبتة وتتم عملية التحكم فيها عن طريق الحاسوب كما تتم عملية اضافة المخصبات والمواد 

     مع مياه الري وتستخدم في ري الخضار والفواكه ولكنها ال تناسب المحاصيل التي تزرع نثرا الكيمياوية للتربة 

 

 : Drainageالتصريف  -2
االرض الزراعية ,ونقله من التربة الى خارجها بواسطة التصريف يعني ازالة الماء الزائد عن حاجة        

ئد عن حاجة االرض الزراعية , الن كثرة الماء , ويعود سبب تصريف الماء الزا Drainsجهاز من المصارف 

تؤدي الى اضعاف قابلية االرض وقدرتها على االنتاج كما يؤدي الماء الزائد عن الحاجة الى صعوبة الحراثة 

والزراعة وكل العمليات الزراعية مما يؤدي الى خفض كمية االنتاج ونوعية وبالتالي تقليل دخل المزارع منها 

 ماء تؤدي الى كثرة البعوض وصعوبة حركة االنسان على االرض .,كما ان كثرة ال

يؤدي الى معالجة هذه المشاكل وتصحيح اوضاع االرض الزراعية فتصبح التربة قادرة على انتاج التصريف   ان       

تتوفر لها فاكثر وفرة وتنوعا من كافة المحاصيل الن التصريف يوفر لكافة المزروعات عمقا كافيا المتداد جذورها .

تحت السطحي الالحاجات الضرورية من الماء والهواء والمواد الغذائية وبهذا العمق تزول الملوحة حيث ال يستطيع الماء 

 ان يصعد لسطح التربة بالخاصية الشعرية وال حتى لمنطقة الجذور النباتات لينقل اليها الملوحة .

 ويصبح الماء زائدا عن الحاجة في الحاالت التالية:

 غمر مؤقت او دائم للجريان السطحي كمياه الفيضان . -1

طبقة  بسبب وجود و ا تجمع كميات كبيرة بشكل دائم او مؤقت للماء الجوفي بسبب االسراف في مياه الري -2

 .صماء او طبقة ذات نفاذية منخفضة على عمق قليل من سطح االرض 

كل مساماتها او يملؤ مسام القسم الذي تمتد اليه جذور  التربة انها مشبعة به وانه يملؤ ان وجود ماء زائد في

 النباتات فيها مما يترتب على وجوده اضرارا عامة للتربة والنباتات المزروعة وتنشا هذه االضرار بسبب

 وجود الماء الزائد نفسه  -1

 انخفاض درجة حرارة التربة بسب وجود الماء الزائد -2

 نقص محتوى التربة من االوكسجين  -3

 نسبة الملوحة في ترب المناطق الجافة ارتفاع  -4

 ان التاثيرات الضارة التي يسببها الماء الزائد في التربة هي 

اذا كان الماء يغطي سطح االرض فان زراعتها بالغالت العادية تكون غير ممكنة اما اذا كان عمق الماء  -1

قادرة على اخذ االوكسجين من الهواء ونقله الى الجذور  مناسبا فان من الممكن زراعتها بغالت افتصادية

 رز والجوت كاأل

عندما تكون التربة مشبعة بالماء فان البقايا العضوية ال تتحلل لكي تصبح دباال ومواد مغذية وانما تبقى  -2

 الهيدروجين وهو غاز سام للنباتات   وتتخمر وتطلق غاز كبريتيد



صف عام ثم تجف في النصف االخر فانها تكون غير صالحة للزراعة عندما تتشبع التربة بالماء لمدة ن -3

في النصف االول وصالحة للزراعة في النصف الثاني لكن عدم انتظام هاتين الفترتين ال يكون في صالح 

 انتاج زراعي جيد 

د في ان تشبع التربة بالماء تؤثر في حياة النباتات المزروعة فجذور معظم انواعها ال تستطيع االمتدا -4

الجزء المشبع من التربة فاذا ارتفع مستوى الماء في الفصل المطير الى ما يقرب من سطح التربة فان 

يوجد فوق مستوى الماء واذا انخفض مستوى الماء  جذور النباتات تنتشر فقط في المجال الضيق الذي 

الالزمة فتذبل النباتات  فان الجذور تصبح في منطقة جافة ال تتوفر لها كمية المياهفي الفصل الجاف 

 وتموت .

بسبب انخفاض درجة حرارة التربة الناتجة عن تشبعها بالماء يحدث بطؤ في نمو البذور وفي امتداد  -5

 .الجذور وتفرعها 

عند تشبع التربة بالماء ينقص وجود االوكسجين فيها فيضعف نشاط كل االحياء في التربة  ومنها  -6

م بتحويل المواد العضوية االولية الى دبال او الى مواد غذائية يسهل على الكائنات الحية الدقيقة التي تقو

 الجذور امتصاصها ,كما وتكتسب التربة فوائد جديدة مثل: 

 زيادة رقعة االرض الزراعية المنتجة . -أ

ترتفع درجة حرارة التربة وتتحسن تهويتها فتنبت البذور بسرعة وتنتشر الجذور وتتعمق فتنمو  -ب

 اعية نمواً جيدا .المحاصيل الزر

 فتحتفظ التربة بخصوبتها ويتحسن تركيبها .تزداد احياء التربة نشاطا وتتحلل المواد العضوية االولية  -ت

 تتهيأ التربة للعمليات الزراعية في مواعيدها )الغرس والبذار والحصاد ( -ث

 تزول ملوحة التربة . -ج

 

  Crop Rotationالدورات الزراعية -3

متتابع ودوري وعلى اسس علمية يتسم بواسطتها تقسيم المزرعة الى حقول زراعية تزرع ان زراعة المحاصيل بشكل 

بالتناوب وبصوره دائمة بمحاصيل زراعية من شأنها ان تزيد من خصوبة التربة . وترف الدورة الزراعية بانها تكرار 

تمرة ضمن دورة زراعية مخطط بصوره دائميه ومسزراعة االرض بمحاصيل مختلفة وبالتناوب على نفس الحقل الواحد 

لها مع االخذ بعين االعتبار الظروف المناخية وحالة التربة ,حيث  تزيد خصوبة التربة عن طريق اضافة النيتروجين 

وذلك بزراعة البقوليات والجت , ورغم تعدد  المحاصيل الزراعية  الحقلية الشتوية والصيفية اال انها تقع ضمن احد هذه 

ث فهي اما ان تكون ضمن محاصيل العلف وإما ان تكون ضمن محاصيل الحبوب او ضمن المحاصيل المجموعات الثال

التي تزرع صفوفا ان لهذا التصنيف اهمية كبيرة وذلك الن لكل مجموعة متطلباتها الغذائية وبالتالي يمكن ان نستفاد من 

 تضاف الى التربة عن طريق االسمدة .المواد الغذائية المتوفرة والتي 

 ومن فوائد اتباع الدورة الزراعية ما يلي :

 تقديم الحماية الكافية للتربة من عوامل االنجراف والتعرية . -1

 تسمح بالتغيير بين المحاصيل . -2

 انها ذات مردود اقتصادي جيد . -3

 استخدام المكائن بكفاءة عالية. -4

 تجنب مخاطر  الطقس وذبذبة االسعار . -5

 طوال السنة .توفير متطلبات الماشية من العلف  -6

احد محاصيل : وهي عبارة عن زراعة احد محاصيل الصنوف تليها زراعة   الدورة الثالثيةومن ابسط الدورات الزراعية 

زم التمام هذه الدورة ثالث سنوات, (ويل1:1:1الحبوب ثم احد محاصيل العلف في كل حقل من حقول المزرعة أي بنسبة )

: صفر ( وذلك يعني زراعة الحقل بمحصولين من المحاصيل التي تزرع على 1: 2نسبة )وتتم باتباع الدورة الثنائية :اما 

شكل صفوف مثل ذرة ثم ذرة ثن احد محاصيل الحبوب والذي يزرع معه برسيم وعند حصاد القمح يبقى البرسيم في 

 وات ايضا .االرض وتكون قد زرعت االرض برسيم دون ان تخصص جزء  منها لذلك ويلزم هذه الدورة ثالث سن



( أي تقسيم المزرعة الى اربعة حقول وتكون الدورة في 1: 1: 2: 2وتتم بزراعة المزرعة بنسبة ):   الدورة الرباعية 

 ثمان سنوات وتكون الدورة هنا كما يلي :

 السنة االولى تزرع الذرة .

 السنة الثانية يزرع فول الصويا .

 ع تحته برسيم (.السنة الثالثة يزرع قمح او شعير )على ان يزر

 السنة الرابعة تزرع ذرة مرة اخرى .

 السنة الخامسة تزرع  الصويا .

 السنة السادسة تزرع قمح اوشوفان .

 السنة السابعة يزرع برسيم .

 السنة الثامنة برسيم مع اضافة مخصبات .

  Fertilization التسميد  -4

الزراعية على شكل سماد عضوي او على شكل سماد معدني  هو اضافة العناصر الغذائية االساسية الى التربان التسميد 

والتي تحتاجها النباتات ويكون التسميد من اجل تعويض التربة عن العناصر التي فقدتها بهدف الحفاظ على قدرتها 

كبر االنتاجية ومنع تدهورها ولكي تعطي انتاجا زراعيا جيدا باستمرار ,ويكون التسميد احيانا  من اجل الحصول على ا

( عنصر يكون  16قتصادية, وتتكون المواد الغذائية الالزمة للنباتات من ) ير االيقدر من االنتاج بحيث يتماشى مع المعا

مصدر ثالث منها الهواء ,وهذه العناصر هي االوكسجين والهدروجين والكربون ,اما بقية العناصر فيكون مصدرها التربة 

والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والكبريت والبورون والنحاس والحديد نفسها ,وهي النيتروجين ,والفوسفور ,

والمنغنيز و المولبدنوم  والكلورين , والعناصر الثالثة االولى تسمى بالعناصر الكبرى وتسمى العناصر الثالثة  والزنك 

 عة المتبقية باسم العناصر الصغرى.االخرى بالعناصر الوسطى وتسمى العناصر السب

وجد في جسم النبات من هذه العناصر اساس ما ي ذائه, او علىود سبب هذه التسميات للكميه التي ياخذها النبات لغويع

 وعند القيام بعملية التسميد يجب مراعاة االعتبارات االتية :

ان الهدف من التسميد هو توفير الغذاء للمحصول الزراعي ولهذا يجب ان يوزع السماد على اكبر مساحة  -1

 ن ان تمتد فيه جذور النباتات .يمك

 ان لكل عنصر من العناصر الغذائية وظيفة يؤديها لهذا يجب ان يكون السماد محتوياً على كل عنصر . -2

ان السماد العضوي اليحتوي على كل العناصر الضرورية للمحصول بالكميات الكافية ,يجب ان يضاف  اليه  -3

 سماد معدني يحتوي على كل العناصر .

 .على النيتروجين اكبر من الطلب على أي عنصر اخر لذلك يجب إضافته باستمرار  ان الطلب -4

ان وجود البوتاسيوم بكميات كبيرة في التربة قد يؤدي الى ان يصبح مادة سامة للنباتات ولهذا يجب ان يعطى  -5

 البوتاس عدة مرات وليس مرة واحدة  .

ير متيسره عندما يضاف الى التربة ويخلط بمكوناتها الفسفور عنصر نشط , فيتحول قسم كبير منه الى حالة غ -6

 المعدنية وباالخص  االكاسيد المائية للحديد وااللمنيوم .

 بسبب صغر الكميات التي يحتاج اليها النبات من العناصر المتوسطة والضآلة ما يحتاج من العناصر الصغرى . -7

ان السماد )عضوياً كان ام كيمياوياً( اذا وضع على سطح التربة مكشوفاً يتعرض قسم منه الى الضياع ,ولهذا  -8

 يجب تغطيته بطبقة رقيقة من التربة 

 تدرج السفوح   -5

المقصود بتدرج السفوح هو بناء مدرجات او مساطب من الحجارة على السفوح الجبلية ذات االنحدار الطويل ,وقد 

استخدمت في كل من اليمن واليابان والصين ,وقد توسع استخدامها في اغلب الدول خاصة تلك التي تعاني من نقص في 

وتستخدم هذه الطريقة لزراعة محصول االرز في كل من مساحة االراضي الزراعية كما هو الحال في جنوب شرق اسيا 



حائط او حاجز صخري على السفوح وتبنى المساطب على شكل .الصين والفلبين ,وفي دول حوض البحر المتوسط 

الجبلية وبزاوية قائمة مع المنحدر ويكون شكل المسطبة لطيف االنحدار ليساعد  المياه المسطحيه على التحرك ببطئ 

مدرج الثاني  , للتتحرك المياه من مسطبة الى اخرى دون يؤدي ذلك الى انجراف التربة او تعريتها او حفر باتجاه ال

لذلك تكون بعض ا سعة المسطبة او المدرج مختلف من مكان الى اخر ألنحدار السفح وطوله ام , اخاديد في سطحها

 المساطب واسعا والبعض االخر ضيقا 

 Contour Farmingالزراعة الكنتورية  -6

ان اساس الزراعة الكنتورية يقوم على اساس الحراثة الكنتورية والتي تتبعها بل لضرورة الزراعة والحصاد 

كنتور بدل ان تكون الحراثة بطريقة يراعي فيها انحدار سطح االرض فتكون الحراثة متوازية مع خطوط ال

تعرقل سرعة الماء الجاري على سطح  عمودية من اعلى السفح الى اسفله وبذلك فان الزراعة الكنتورية

التربة فتمنع تعريتها ويتجمع الماء في االخاديد الصغيرة التي عملها المحراث مما يساعد على توغل الماء 

مما لو كانت الحراثة   /50داخل التربة بدل الجريان عليها وتعمل هذه الطريقة على تقليل التعرية بمقدار 

اث تعمل بدورها كسدود صغيرة تحجز الماء خلفها فتعطيها  الوقت  الكافي االنحدار فخطوط المحرباتجاه 

للتوغل في جسم التربة كما وان اتباع هذه الطريقة تزيد من كمية االنتاج الزراعي بمقدار يزيد احيانا عن 

 صفوف مثل الذرة والقطن والبطاطا خاصة للمحاصيل التي تزرع على شكل 50%

      


