
  الحيوية البيئة دراسة

على العمليات  السيطرةفي  اكبير را دو  زراعية الغالف الحيوي نبات طبيعي محاصيليساهم 
اشكال سطح  تساب وتؤثر على تحديد سمار ونقل وا ةوتعري ةمن تجوي والجيومورفولوجية

بين  الوثيقة العالقةالى اخرى بسبب  ةاو من فتر  ألخراالرض وتطورها واختالفها من مكان 
يم ساب او تنظر االعلى النقل و  السيطرةوالرياح في  الجاريةالمياه ة حجم التصريف المائي وقدر 

تحديد  التربة دراسةفضال عن  الحيوية البيئةعلى الفيضان و يتطلب تحليل  يطرةلسوا الموازنة
لتقييم نتائج استعمال االرض و ,الغطاء النباتي  السيماالستعماالت االرض  الدقيقةالسمات 

شكال سطح االرض و وا الجيومورفولوجية العملياتب تهاعالقو مقدار التغير الذي تعرضت له 
 -:على النحو التالي 

 مخروطية حشائشاو  نفضيهانتشاره غابات  ةنوع الغطاء النباتي ونسب -1
 .او بساتين ةمحاصيل زراعي ةاو قصير  ةطويل

االشجار اراضي الحشائش عدد  ةالغطاء النباتي تحديد مساح ةكثافتقدير   -2
 األرض.ارتفاعها عن سطح  نتشارهاا ةقطر جذوعها كثاف

عريضة ام راق و اوراق النباتات التي تغطي سطح االرض نوع اال ةكمي -3
 ابرية.

  .انتشارها كثافتها رقها مقدامللنباتات ع ريةذالج المجموعةصفات   -4

 األرض. حانحدار سط مع ةحراث كنتورية درجاتم المتبعة الزراعةاساليب  -5

ت التي قام بها االنسان في استعمال االرض على مناطق الغابات راالتحوي -6
وتحت  السطحية مائيتصريف الالحجم قنوات  .الزراعيةاو االراضي 

 إعادة تشجيرها.ت عمليات قطع الغابات حرائق الغابا السطحية



البشري  وحجم االستيطان البشريةالمستوطنات  مساحةتحديد وتعيين   -7
 النفاذةالغير  طةاالراضي المبل ةوكثافتها مساح المدنية المنشآت ةمساح

حجم العمليات  االمطارومياه  القذرةسمات وامتداد مجاري تصريف المياه 
 ة.االروائي

 االراضي الجرداء ةعي وكثافته مساحالر   -8

  

من غطائها  التربةيد نباتاتها الى تجريد جر المراعي الى ت ةالذي فوق طاق المفرط يؤدي الرعي
ويقلل حبيباتها  ماسكدي الي تاألرض يؤ  علىالحيوانات  مسير تها الننفاذيتقلل من و الطبيعي 

 ةومن كمي مائيةعدد القنوات الو  السطحيةحجم المياه  زدادفيها وي ةالمياه المخزون ةكمي من
الجفاف في الى  التربةسقوط االمطار بينما تتعرض  عنداألنهار المنقولة بواسطة  ترسباتال

  التربةنقل  ةالرياح في عملي تأثيرموسم الصيهود ويزداد 

 للبيئة مائيةال الموازنةالى تنظيم  ةغابات اوال وحشائش ثاني من ةالنباتي اتتساهم الغطاء - 3
ي ويعيد تنظيم مطر ثلج بارد يحتجز من قبل النبات الطبيع رطوبةمن التساقط الحيوي ل الحيوية

 التعريةمعدالت  قلالى باطن االرض وت شربةالمتو  المحتجزةمياه ال ةتوزيعه وتزداد كمي
 القصيرة السيمامن الحشائش والغطاء النباتي  اكبر لألرض الحمايةوتوفر الغابات  والفيضان

ليات عم ديؤ االنحدار وت ةقليل راضيمن اال مطر رانحدارا واغز د شاال الجبليةفوق المرتفعات 
جديده من النباتات الى االخالل بالتوازن البيئي عموما  بأصنافا شجيرهاعاده ت قطع الغابات او

المستهلك بما كان سائدا و  المفقودة ةختالف كميال شجيرهاالمعاد ت للمنطقة مائيةال الموازنةو 
غابات ب ةفي كينيا كانت مغطا ةتجارب زراعي ةلمنطق  نعلى مزرعتي دراسةفي ف ,يرشجقبل الت
ة صنوبرياشجار  ةزراعو الشاي في احداهما  ةزراع طعت وحلتاشجار الخيزران ق ة منمداري
سنتين من عمليه التحوير بعد مرور  ةمطري ةلقد حدث عاصف األخرى,في  اللينةاخشاب  ذات



 ةوكثاف ةوبشد ةواحد ةخالل ساع ملم 75ملم سقط منها  90 الساقطةاالمطار  ةبلغت كمي
في  ة,متر مكعب ثاني 27الشاي  لمزرعةالتصريف المائي  ذروة تغبل الساعةملم في  250
 المداريةلمنطقه الغابات  متر 0.06 المداريةالتصريف المائي في منطقه الغابات  ةذرو  ان حين

. 

الخرى من النباتات لقد تمت ا باألصناف المقارنةبلمياه لعتبر االشجار اقل استهالك توعموما 
الخيزران  شجارا مع الصنوبريةاالشجار  ةفي منطق والمستهلكة المفقودةالمياه  ةكمي ةمقارن

قصيره صغيرا استغلت  الصنوبريةعندما كان شتالت االشجار  راعمال التحوي بدايةفي  ةاريمدال
متر  5ارتفاع األشجار الى ان بلغ  باقالء , يقطينبين اشجار في زراعه الخضروات اراضي ما 
 املم سنوي 5000جار الصنوبر بما يقرب من اش ألراضي المستهلكةالمياه  ةكمي لقد سجلت 

 ارتفاعصبح ا ت في منطقه اشجار الخيزران عندمااستهلك ام سنويلم 1000مقدار بمقارنه 
المياه  ةاصبحت كمي رالتحوي ةمتر بعد مرور عشر سنوات من عملي 15اشجار الصنوبر 

 .متساويةصنفين من االشجار لل ةوالمستهلك المفقودة

 الحاسمة األدلةيعتبر من  النباتيةو  الزراعيةوتحديد اصناف المحاصيل  الحيوية البيئةتحليل  ان
تدل على  عميقةللنباتات من الجذور ال الجذرية المجموعة قعم ةمعرف من التربة رطوبةعلى 
او الحصول عليها عند حدوث  على امتصاصهاالنباتات رة وقد التربةفي  المخزنةالمياه  كثرة

للنباتات  ةلمجموع الجذريئي لالما الثابتن تحديد ا كما السطحية، للتربة والعجز المائيالجفاف 
 الجاريةالمياه  ةودورها في تحديد كمي للتربةالمائي  ضئالفايعتبر مؤشرا على مقدار العجز او 

 للزراعة.كفي التي ت الرطوبةفي االنهار وهي مؤشر على الحد االدنى من 



 


