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 االيجابي بالدور أيضاًً بل فقط الحرارية الطاقة بتوافر يتحدد ال المثالي النمو وفصل :الرياح

 وحمل واليواء النبات بين الحراري بالتبادل تسمح التي بالسرعة يتحدد الذي وىو لمرياح
  .النبات بتنفس يسمج الذي بالقدر الماء بخار

 :هي للرياح السلبية االثار أما
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  .والشرجي
 ما أفضل وتنتج تنمو تجعميا التي المثمى الرطوبة درجة في النباتات أصناف تتباين :الرطوبة

 في زراعتو ثم إذا الشعير محصول مثالًً األخرى البيئة الظروف مالئمة حالة في يمكن
 فصل عمى وزعت إذا فيما كافية تكوين المياه من بوصات 10 الباردة المعتدلة المنطقة
 موت إلى تؤدي نضج عند وانعداميا النمو فصل بداية في الكمية ىذه سقوط ولكن النمو
 اختناق إلى يؤدي حاجتيا عن الماء زاد إذا الماء من معينة حاجة نبتو فمكل النبتة،
 الكمية تقل عنده وبالعكس  الساق بداية فيتعفن التربة سطح الماء ويغطي الجذور
 .تيبسيا إلى تؤدي الالزمة

  
 ً
ً
ً
ً



 
  :الرطوبة لزيادة السلبية اآلثار 
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  .البروتين تدىور  .3
  .لالستطالة القابمة واالجزاء األغصان عمى التأثير .4
   . الجذور استطالة .5

  :اآلتية المعادلة باستخدام النباتات لنمو الالزمة الماء كمية إلى الحاجة تقدير يمكن
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 سان في الري مياه إلى الخضروات حاجة يقدر الذي اآلتي المثال نورد المعادلة ولتطبيق
 وحزيران البذار عممية تم حيث اذار بيبن يقع النمو فصل أن نجد حيث كاليفورينا، في دياكو
  .الحصاد عممية تم حيث

 عمى ف 66,61,58,59 بين النمو لفصل األربعة لألشير الحرارة معدالت تتراوح
  .التوالي

  . 0.6 تساوي K قيمة كانت التوالي عمى انج 0.09,0.2,0.8,1.6 كانت المطر وكمية
 التوالي عمى 0.09,0.09,0.09,0.08 كانت الشمسي االشعاع ونسبو
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 االنتاج في المباشر تأثيرىا سواء – الزراعية واآلفات االمراض انتشار في المناخ تأثير أما
  :رئيسيتين ناحيتين في واضحاًً فيبدو – نفسو الحيوان في او والمراعي الزراعي
 الحتضان المالئمة البيئة تكون والرطوبة الحرارة االساسين عنصريو في المناخ ان  •

 مثالية بيئة تشكل العالية الرطوبة مع الحرارة درجات ارتفاع .الزراعية واآلفات المرض
 لذلك . الحرارة درجات انخفاض من اكثر االمراض والنتشار والحشرات اآلفات لتكاثر
 النبات امراض لتوطن بيئة تشكل والرطوبة الحرارة الرتفاع نتيجة الدنيا العروض فان

 يشكل الشتاء فصل مع بالمقارنة الصيف فصل ان كما .العميا العروض عكس والحيوان
 تنوعاًً يوفر الصيف فصل ان فقط ليس والحشرات اآلفات فيو وتنتشر تنمو الذي الفصل

 اآلفات من كثير قتل عمى يساعد الشتاء فصل وانما وغزارتو الزراعي االنتاج في
 في الحرارة انخفاض كان وكمما .القطن دودة خاصة االمراض عمى والقضاء الزراعية
 يمكن وكذلك . الزراعية واآلفات األمراض انتشار من الحد من زاد اكبر الشتاء فصل
 اآلفات لنشاط بيئة تكون دفئيا نتيجة فالوديان ,والمرتفعات الوديان الى بالنسبة القول

 في زراعتيا تنجح ال القيوة ان نجد لذلك واليضاب المرتفعات سفوح من اكثر واالمراض
 بيئة ,منيا السفمى خاصة ,المرتفعات سفوح تمثل بينما بالمرض االصابة بسبب االودية
 وفصائميا والشعير الحنطة زراعة فشل سبب عن يقال وكذلك . القيوة نتاج ال مثالية

  . الحارة الرطبة المناطق في زرعت ما اذا المشابية



 .  االقاليم وعبر ألخر موقع من والحشرات االمراض نقل في اساسياًً عامالًً الرياح تعد  •
 ارتفاع الن الباردة الرياح من واآلفات االمراض نقل في خطورة اكثر تكون الحارة والرياح
 ان .االمراض تكاثر من وينشط البيوض تفقيس عممية عمى يساعد الرياح حرارة درجات
 وىبوب مع تتزامن آسيا غرب وجنوب أفريقيا شمال مناطق في تسود التي الجراد موجات
  .اإلقميمين ىذين في الحارة الرياح
 تعمل فإنيا والحشرات األمراض نقل عمى الرياح فيو تعمل الذي نفسو الوقت وفي

 اآلفات أو األمراض االنتشار من لمحد اإلنسان بيا يقوم التي المكافحة لعمميات كعارض
 يصيب الذي الدقيقي البق أو النخيل تصب التي الدوباس حشرات مكافحة وقت ففي الزراعية،

 عمى خطراًً تشكل وبذلك الموقع في وتنشرىا السموم ىذه تنقل الرياح فإن ونحوىا الحمضيات
 .لمعسل المنتج النحل وخاصة الحيوانية الثروة

 


