
 المحاضرة الواحد والعشرون  
 األول الفصل الرابع /المبحث

 والرعي والزراعة المناخ بين العالقة
 أن شك وال كميتو أو نوعيتو في سواء الزراعي االنتاج عممية في رئيسي عامل المناخ

 االىتمام ىذا تطور وقد القدم منذ االىتمام من كبيرة درجة اعطاه العامل بيذا عني اإلنسان
  الزراعي المناخ عمم وىو بو مستقل عمم لو أصبح حتى اإلنسان بتطور

Agricultural climatology   التنبؤات وعمم الزراعية األنواء عمم عمى أيضاً  بني والذي 
  .الزراعية الجوية

 أي المناخ عناصر فييا تتوافر التي الزمنية الفترة ىي :Growing  season النمو فصل
  : ىي العناصر وىذه النبتة نمو عمى تساعد التي العناصر

 .(Temperature)الحرارة درجة - 2          (Insolation)الشمسي االشعاع.1
    (Winds)الرياح .3
 أو( Dew) ندى أو  (Rainfall)مطر شكل عمى كانت سواء ( Moisture) الرطوبة .4

 .(fog )ضباب
 من أخر أو نوع وجود مجموعيا في وتؤثر اإلنبات عوامل بينيا فييا تشكل العناصر ىذه

  .معينة وبدرجة النبات
 عمل عن معاكسة بصورة تعمل مناخية أخرى عناصر توجد العناصر ىذه جانب الى

  :وىي األخرى العناصر
   (Hil)البرد - 3       (Storms)العواصف  (Frost)    2 - الصيقع -1 

 (Drought)الجفاف  (snow)        5 - الثمج  4-
 .(Diseases and agricultural pests) الزراعية واآلفات االمراض  6 -

 جمع حيث أنتوني ريني الفرنسي العالم قبل من  كمياً  حسبت المالئم النمو فصل تقنية 
 مفيوم تحت النبات نمو مراحل من مرحمة كل في اليواء لحرارة اليومي المعدل
 تبقى أن يحب مرحمة كل اليومية  الحرارة معدالت أن إلى توصل لمنمو والذي المجمعة الحرارة

  :اآلتية المعادلة عنو تعبر لمنمو المجمعة الحرارة مفيوم السنين عبر النبات لنفس ثابتة
    ∑   ̅      

 درجات الحرارة المجتمعية لمنمو      حيث أن 
  لمنمو المجمعة الحرارة درجات   أن حيث
=Ti ما ليوم اليومية الحرارة معدل .  



=TM بحدود وتكوين لمنمو الحراري الصفر درجةf 50   م   15 أو.  
 

  :مالحظة
  .الحرارة ىذه من المزروعة النبتة تستفاد لن فحينيا المئوية الصفر من أقل الحرارة كانت إذا 

  الحراري الصفر درجة الحراري المعدل
                                    ̅      

            ̅      
 وىو لمحرارة اليومي المعدل مجموع أن عمى تعرف معين لمحصول لمنمو المجمعة والحرارة

  .لمنمو األدنى الحد ىو والذي لمبنات الحراري الصفر فوق واحدة درجة
 الحقل ذرة ، الشوفان :ومنيا النبات فصائل باختالف تختمف لمنبات الحراري الصفر درجة إن

  .14-12 الصفراء
 يحتاج التي الحرارة وحدات أو الحرارية الطاقة يوفر الذي ىو المثالي النمو فصل فإن وعميو

 أن يجب ذلك عن يزيد وما الثمار جني أو الجني إلى بذره من نموه مراحل في النبات إلييا
 أو لونو يصفر أو قزمياً  ويصبح االنتاج يقل قد واال نتج، /التبخر طريق عن النبات منو يتخمص

  .وييمك يجف قد
 Degree- days  لمنبات المجتمعة الحرارة معادلة

  النمو أيام عدد )× الحراري الصفر درجة – الشيري أو اليومي الحرارة معدل (
 شهر منتصف إلى شباط شهر منتصف من الشمس زهرة محصول لزراعة الربيعة العروة :مثال

  .حزيران
                  شباط 

                   اذار 

                 نيسان 

                   ايار 

                   حزيران 

 1748.5 المجموع 



 التركيب منيا النباتات في تحدث التي الفسيولوجية العمميات عمى الحرارة تأثير يتعدد
 ونموىا الثمار وعقد األزىار تكوين التنفس النتح، الغذائية، والعناصر الماء امتصاص الضوئي،
  . ونضجيا

 لحركة مقياس فيي الحرارة درجة اما الجسم في الكامنة الطاقة ىي بالحرارة يعني
 تمك حركة مع طرديا الطاقة تمك تتناسب ،و الجسم في الكامنة الطاقة تمك تمثل التي الجزيئات
 كمما تقل ،و النيار و الصيف فصل من اقتربنا كمما ترتفع الحرارة درجات كانت لذا ، الجزيئات

 سطح الى الواصل الشمسي االشعاع شدة و لكمية وفقا ذلك و الميل، و الشتاء فصل من اقتربنا
 الفصول عمى االختالف ىذا يقتصر ال و.  الضوئية فترتو طول و ، سقوطو زواية و ، االرض

 شير في ذروتيا تصل اذ.  اليوم ساعات و الشيور ذلك يشمل انما و.  الواحد اليوم شطري و
 وعند ، الثاني كانون شير في ادناىا تصل بينما النيار منتصف بعد الثانية الساعة وعند اب

 اخر الى مكان من ذلك ويختمف.  الشمس شروق من قصيرة مدة قبل صباحاً  السادسة الساعة
 ، توزيعو حيث من النبات عمى الحرارة درجات تأثير تباين لذلك. العرض دوائر من لمموقع وفقاً 

 بيا يقوم التي والكيمياوية الفيزياوية الحيوية والفعاليات العمميات من العديد عمى تأثيره عن فضالً 
 ، السبات وطور ، والتغذية ، واالمتصاص ، الضوئي والتمثيل ، والنتج ، والتنفس ، كالنمو
 . جنييا ووقت الثمار ونضج وتمقيحيا ، االزىار وتفتح ، الورقية وتفتح ، البذور وانبات

 ووفقاً  اخر دون ومكان ، اخرى دون منطقة في تنمو نباتات وجدت المنطمق ىذا ومن
 . المناطق تمك في معينو حرارة درجات من يتوافر لما لمالئمتيا

 حال ذلك ويقل بموغيا عند نموه اوج في يكون معينو حرارية متطمبات نبات لكل ان
 ما حيث من بينيما فيما تختمف متعددة اصناف نبات لكل ان ذلك عن فضال ، عنيا االبتعاد

 من.  لو الزمة حرارية حدود نباتي طور لكل ان ذلك وتعدى ، لنموىا حرارية حدود من يمزميا
  االتي النحو وعل التفصيل من بشيء الحرارة درجات دراسة سيتم المنطمق ىذا
 

 درجات مع أعمى وحداً  أدنى حداً  زراعي محصول لكل بأن عممياً  المعروف من •
 .الحرارة

 عندىا يتوقف التي األعمى الحد :لإلنبات العظمى أو العميا الحرارة درجة تعريف
  .الموت ثم بالذبول يبدأ تجاوزىا وعند لممحصول الحيوية العمميات

 لنمو المالئمة الدنيا الحرارية الدرجة وىي :لمبنات الصغرى أو الدنيا الحرارة درجة تعريف
 يتوقف ىبوطيا وعند سرعة وأقل مستوى أدنى عمى الحيوية العمميات تكون حيث المحصول،

  . الحراري النمو   صفر أو النوعي بالصفر عمييا ويطمق نموه يتم وال النبات نشاط



 المتطرفين الحدين جانبين تقع التي الحرارية الدرجة بأنيا :المثمى الحرارة درجة تعريف
 عمى الحصول خالليا النبات يستطيع التي الحرارة درجات أفضل وىي لمنمو، واألعمى االدنى

 بأقصى النبات في الحيوية العمميات عندىا تستمر إذ والنضج والنمو االنبات من مستوى أعمى
  .…النضج ، الضوئي ، التركيب ، التنفس سرعتيا

 اآلثار السلبية النخفاض درجات الحرارة

درجاات الحاارارة المنخفضااة ساابب رئيسااي النعاادام الزراعااة فااي مناااطق ماان العااالم كمااا  فااي  -
 شمال المنطقة القطبية الشمالية و جنوب الدائرة القطبية الجنوبية 

سااوائل فعناادما تاانخفض درجااات خميااة النبتااة متكونااة ماان مااواد بروتينيااة و كاربوىياادرات و  -
) اي عنااد تجمااد      الحارارة تتجمااد السااوائل التااي بااداخل الخميااة و تنفجاار الخميااة و تمااوت

 % من حجم السائل ( 01السوائل يزيد  
فاااي المنااااطق البااااردة يكاااون وزن الاااثمج كبيااار و ثقيااال ياااؤدي الاااى كسااار اغصاااان االشاااجار  -

 اختناق البادرات .عندما يكون سقوطو بغزارة . و كذلك يؤدي الى 
الصاقيع و يكااون تاأثير قمياال فاي الشااتاء بسابب الساابات الشاتوي لمنباتااات و يعتبار الصااقيع  -

الربيعي من اخطر انواع الصاقيع الن النباتاات تكاون فاي طاور النماو و االزىاار . اماا فاي 
الخرياف فيكاون تااأثيره قميال بسابب اكمااال نماو النباتااات و تكاون عماى وشااك جناي الثمااار . 

ارة تحاات الصاافر ر ان الفصاال الااذي يحاادث فيااو الصااقيع فااأن االنخفاااض السااريع لمحاااي كاا
بساابب تجماااد عصاااارة الخالياااا النباتياااة و حتاااى الجااذور تااانكمش عماااى نفسااايا و تبتعاااد عااان 

ى عممياات رفاع و قماع النباتاات الصاغيرة لاالمصادر الغذائية و ان تجمد مياه التربة يؤدي ا
. 

كمياة المااء الواصال الاى النبتاو ) الجاذور ( و بالتاالي  ان درجة االنجماد تعمال عماى تقميال -
( 3يذبل و يموت كما ىو الحال الاى الارز و القطان اذا تعارض لمثال ىاذه الادرجات لمادة )

 ايام في حين تستطيع مقاومة ىذا الجو البارد البطاطا 
 حبااوب الباارد او الحااالوب تكااون امااا بحجاام البندقااة او البرتقالااة  فتتساابب تكساار االغصااان -

العريضااااة كااااالموز و سااااقوط االزىااااار و الثمااااار و اذا لاااام يحاااادث سااااقوط او كساااار يحاااادث 
خاااادوش او جااااروح او انسااااالخات فااااي االغصااااان و التااااي تكااااون منفااااذ لاااادخول البكتريااااا و 
 الفطريااااااااااااااااااااااااااااااااات مثااااااااااااااااااااااااااااااااال العفااااااااااااااااااااااااااااااااان الطااااااااااااااااااااااااااااااااري فاااااااااااااااااااااااااااااااااي الخضاااااااااااااااااااااااااااااااااروات . 



الى تمف محصول الطماطة فاي مسااحات كبيارة فاي 0791سقوط الحالوب في موسم  ىاد
 قى الوسطى المنط

 

 االثار السلبية الرتفاع درجات الحرارة
ان اطااوال النمااو المختمفااة لمنبااات تتحماال درجااات الحاارارة بصااورة متباينااة مثااال عمااى ذلااك 
ارتفااع درجااات الحاارارة  فاي بدايااة النمااو  ضااارة  بينماا تصاابح اكثاار تحمال بعااد النمااو مثاال 

ت التزىياار سااوف يساابب ضااعف الشاااي و القيااوة ، كمااا ان ارتفاااع درجااات الحاارارة فااي وقاا
 في حيوية حبوب المقاح و بذلك تنعدم عقد الثمار 

ارتفاع درجات الحرارة  يسابب اخاتالل فاي التاوازن الماائي مماا يجعال كمياة الميااه المساتغمة  -
ماان قباال النباتااات قميمااة بالمقارنااة ممااا يفقااده فااي عمميااة النااتج و تساابب حالااة ذبااول وقتااي 

يار فاي الخضار كاالرقي و الفاكاة و ظو جفااف االوراق ىاذه تلمنباتات في االجزاء الغضاة 
 التفاح و العنب و التين كميا ذات االوراق العريضة 

ارتفاع درجة الحرارة مصاحوبة بقماة فاي الرطوباة النسابية ياؤدي الاى كثارة التبخار فاي الترباة  -
فيكااون رواسااب ممحيااة و كااذلك ارتفاااع الحاارارة يااؤدي الااى تفكااك و فقااد البااروتين و ايضاااا 

 يؤدي الى استنفاذ الكاربوىيدرات المخزونة و التي تشكل نسبة كبيرة في االوراق . 
ة يااؤدي فاي زيااادة فاي التبخاار الناتج و يااذبل النباات و يصاابح قزميااًا ان ارتفااع درجااة الحارار 

او يصاافر لونااو او قاااد يجااف و ييماااك تمامااًا اذا وصاامت درجاااة الحاارارة فاااي اي موقااع باااين 
01- 01 o.م 

 
 


