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، وسيتم اضافة محاضرات ستكمال للمحاضرات االربع السابقةالواردة في هذا املطبوع هي ا اتمالحظة: املحاضر 

 اخرى الحقا 

  



املتحكمة في توزيع الكائنات الحية  العوامل الحالية املحاضرة الخامسة: 

 النباتية

من فهم آثارها على التوزيع االفقي والعمودي للتشكيالت واالصناف  دراسة العوامل اإليكولوجيةتمكن 

بتعبير الفرنسيين،  c’est le climat qui fait la flore املناخالنباتية، وتجمع هذه العوامل عناصر متعددة، خصوصا 

 درجة الرطوبةو الرياح)تساقطات مطرية وثلوج ( و  اءاملو  الحرارةدرجات و  الضوءناي  ججد وضمن العامل امل

 وغيرها من العناصر املناخية االخرى. التبخرو

 التركيبات املناخيةوقد ساهمت العديد من املحاوالت العلمية ف  صياغة ما يسمى 

وه  مقاربات علمية لتكميم   les combinaisons climatiques et bioclimatiquesوالبيومناخية 

التغيرات االفقية والعمودية للعوامل املناخية الرئيسية خصوصا التساقطات والحرارة، عبر مجموعة 

من املعادالت الرياضية واملبياجات املناخية والبيومناخية والتي تمكننا من فهم التباينات املحلية 

 واالقليمية للعامل املناي  ومعه التشكيالت النباتية.

والذي  اإلنسان، فضال عن دور  الطبوغرافياو  التربةاما العوامل االيكولوجية االخرى فتشمل 

  ف  اتجاهات متباينة. وتطورها يسهم بدرجة كبير ة ف  التوزيع الجغراف  للمجموعات النباتية

وتنسج الكائنات الحية عالقات متشعبة مع ظروف الوسط، كما انها تترابط معها وتتاثر 

، وهو مركب جاتج عن le complexe écologiqueببعضها البعض، وتنسج ما يسمى باملركب االيكولوج  

عوامل متعددة من طبيعة طوبوغرافية وترابية وإحيائية والتي ال يمكن فصل بعضها عن البعض 

وضمن هذا املركب يمكن لعامل معين ان يكون أساسيا ومؤثرا بدرجة كبيرة على خصائص اآلخر، 

الوسط، خاصة عندما تميل قيمته الى االرتفاع او التراجع بشكل يؤثر على ظروف الوسط، كما هو 

 الحال بالنسبة لعنصر املاء من حيث وفرته او جدرته ف  مجال معين.

، لكون الفصل باألساسالتفريق بينها وذلك لهدف منهج  وتفرض دراسة العوامل االيكولوجية 

 بين تأثيراتها يعد عملية صعبة بسبب التداخل الشديد لتأثيراتها ضمن املركب االيكولوج .

 دور العوامل الطبوغرافية: .1

تؤثر الطبوغرافيا على توزيع الكائنات الحية النباتية، ويعتبر دورها محددا ف  تعديل العوامل  

االيكولوجية االخرى، فاالرتفاع وأشكال التضاريس والطبيعة الطبوغرافية والتوجيه واالجحدار، 



ية كلها عوامل تغير كثيرا من الظروف املناخية املحلية وتساهم ف  خلق مناخات محلية ومجهر 

 )خاصة بمجال جغراف  صغير(.

وترتبط بعض التشكيالت النباتية بالعامل الطبوغراف  )درجة االجحدار باالساس( على غرار 

املنخفضات الغنية باملياه والتي تتميز بتشكيالت تسودها االصناف اإللفمائية )تحتاج الى 

ف الصخرية وغيرها من كمية مهمة من املاء( الى جاجب جباتات االجراف التي ترتبط باالجرا

 التشكيالت االخرى التي تنتشر وفق تأثير العوامل الطبوغرافية. 

وعموما فتأثير العامل الطبوغراف  يبرز أساسا على مستوى تعديل التركيبات االيكولوجية 

action modificatrice   ويتأتى ذلك بفضل عاملين طوبوغرافيين أساسيين: االرتفاع

  والتوجيه الطبوغراف .

  عامل االرتفاع: .1.1

-مع زيادة االرتفاع تتغير الظروف البيومناخية من حيث درجات الحرارة )

0,6°C متر من االرتفاع( وكمية التساقطات )املماالت املطرية  100لكل

gradients pluviométriques وهو ما يعني تعديل الظروف االيكولوجية ،)

ومعها تغير طبيعة التشكيالت النباتية واالصناف املشكلة لها. وينتج عن هذا 

 التباين التدرج النباتي وفق عامل االرتفاع.

تدرج التشكيالت النباتية 

بالسفوح الجنوبية لجبل 

 تازكة باالطلس املتوسط

 الشمال  

تشكيالت االرز  -1

فوق االطلس ي )ما 

 متر( 1700

السنديان االخضر  -2

 متر(1500-1700)

السنديان الفليني  -3

 متر( 1500)ما دون 
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  :exposition topographiqueعامل التوجيه او التعريض الطبوغرافي:  .1.1

خاصة على مستوى السفوح املتباينة التوجيه، وهكذا  ظروفا ميكرومناخيةيخلق تباين توجيه السفوح 

فالسفوح الظليلة تتلقى كمية قليلة من االشعاع الشمس ي مقارجة بالسفوح الشميسة، وجفس االمر 

بالنسبة لدرجات الحرارة وحدة البرودة خالل الفصل البارد، وينتج عن هذه التباينات تطور اتربة 

املكوجات، بالرغم من تشابه الصخر االم، وهذه التباينات  مختلفة من حيث السمك واللون وطبيعة

 تجعل طبيعة التشكيالت مختلفة. 

تباين التشكيالت النباتية حسب توجيه السفوح بغابة باب ازهار باألطلس املتوسط الشمال  فوق 

 متر 1200جفس االرتفاع 

سيادة  سفح موجه جحو الشمال الغربي )ظليل(

)اوراق الخنشار باللون البني خالل  اصناف الفمائية

 باللون االخضر( Asphodèleالفصل البارد والبرواك 

سفح موجه جحو الجنوب الشرق  

مح حضور ألصناف ذات  )شميس(

متطلبات مائية محدودة خصوصا جبات 

  Ampelodesma mauritanicaالديس 

  
 

االصناف ذات املتطلبات املائية ففي السفوح الظليلة واملتميزة برطوبة عالية تنتشر 

املهمة، اما فوق السفوح الشميسة فنجد االصناف النباتية املتميز بمتطلبات مائية 

 محدودة.

من جاجب آخر يخلق التعريض الطبوغراف  تباينا بين السفوح املواجهة للرياح الرطبة، والسفوح 

مية أقل من التساقطات املطرية بسبب املوجودة ف  موقع املخبأ الطبوغراف ، وهذه االخيرة تتلقى ك

   Foehnظاهرة الفوهن



ففي االطلس املتوسط جميز بين الواجهة الشمالية والغربية والتي تتلقى كميات مهمة من التساقطات 

وموقعها ف  مواجهة التأثيرات املحيطية الرطبة، املطرية والثلجية، وذلك بحكم تعريضها الطبوغراف  

وبين السفوح الجنوبية الشرقية املطلة على ملوية حيث شدة الجفاف وقلة التساقطات مقارجة 

 بالسفوح املوجهة جحو الشمال والغرب. 

 رسم تبسيطي لظاهرة الفوهن في االطلس املتوسط 

 

 تاثير العوامل املناخية:  .1

املعادالت والتصنيفات والتي تتمثل ف  توظيف العناصر املناخية التركيبات املناخية: 

وتركيب على شكل معادالت وتمثيالت مبياجية، وقد حاول العديد من بتحليل  مف  القيا

الباحثين دوج العناصر املناخية ف  شكل معادالت رياضية تركيبية ملختلف العناصر املناخية 

 االساسية 

اصر املناخية خصوصا التساقطات ودرجات الحرارة، ولقد ادمج هؤالء مختلف العن

تمثل  Pحيث  Lang.  I=P/Tومن ابرز املعادالت التي تهم املناطق املعتدلة ججد معادلة 

و الحاصل املغياتي أتمثل املتوسط الحراري السنوي،  Tاملتوسط السنوي للتساقطات و



والذي حاول فيه تصنيف املناخ املتوسطي الى تدرجات بيومناخية   Embergerالحراري ل

معتمدا على متوسط التساقطات السنوية ومتوسط درجات الحرارة الدجيا للشهر االكثر 

. ووضع معادلة رياضية Mومتوسط درجات الحرارة العليا للشهر االكثر حرارة  mبرودة 

من تحديد تدرجات بيومناخية  وبها تمكن، Q2تمكن من تصنيف املناطق حسب قيمة 

متعددة تبدا من الصحراوي وتنتهي بالشديد الرطوبة، واستمر تالميذه على جفس املنوال 

 داخل هذه التدرجات.  variantes thermiquesفتمكنوا من تحديد املتغيرات الحرارية 

 

خطوط املطر حراري والذي يهم كوسن وباجيول، األ  Bagnoulsو Gaussenكما وضع 

حديد الفترة الجافة والرطبة والباردة ضمن محطة مناخية معينة، مع معادلة رياضية ت

املتوسط الحراري الخاص  T: متوسط التساقطات الخاصة بالشهر، P≤2T (Pخاصة 

بالشهر( فكلما كاجت قيمة التساقطات أقل من ضعف متوسط درجة الحرارة الخاصة 

 بالشهر كلما صنف الشهر جافا. 

 La température الحرارة:درجات  .1.1

 يبرز تاثيرها على ثالث مستويات:

 تحديد املناطق النباتية او االقاليم النباتية الكبرى فوق سطح االرض  -

 التدرجات النباتية  -

 املحطات واملناخات املحلية واملجهرية  -



لتشكيالت النباتية الكبرى عامليا، اي توطين املناطق النباتية الكبرى، على مستوى توزيع ا

فان تأثير الحرارة يبدو واضحا، بحيث تتغير التشكيالت والعشائر االحيائية كلما ابتعدجا عن 

 قطب الحرارة واقتربنا من قطبي البرودة 

 

عها تتغير على مستوى التدرجات النباتية، فمع االرتفاع تنخفض درجة الحرارة وم

التشكيالت النباتية، لكن بسبب املوقع الجغراف  املتباين للجبال وتغير الخصائص حسب 

التباينات الجغرافية فان التدرجات تختلف حسب الخصائص النباتية لكل منطقة 

 )استوائية، متوسطية، قارية،....(.

بخصوصيات  اما التأثيرات املحلية فتهم اساسا خلق مناخات مجهرية ومناطق محدودة

 جباتية مختلفة )سفوح بتشكيالت مختلفة(.

 عامل الضوء  .1.1

يرتبط التركيب الضوئي كثيرا بشدة ودرجة وحدة االضاءة وتوزيعها املجال  والزمني، 

 لذلك فان النباتات تتأثر كثيرا بهذا العامل املهم )التركيب الضوئي، اإلجبات، اإلزهار،...( 

ا وتطورها فان النباتات يتم تصنيفها على وحسب شدة االضاءة الضرورية لنموه

 الشكل التال : 



( Romarinعلى غرار إكليل الجبل )أزير، ، Héliophilesجباتات الضوء، او جباتات إلفضوئية 

 ، وغيرها من االصناف االخرى.la fougère aigle( والخنشار Doumوالدوم )

 عملية التركيب الضوئي 

 

 كاألشنات وبعض اصناف الخنشار.  sciaphilesاإللفظلية: جباتات الظل أو النباتات 

على غرار املروج وتميز النباتات االلفضوئية عادة التشكيالت النباتية االحادية الطبقات 

يفة الكثافة من الناحية النباتية، اما واملاطورال والغابات املفتوحة واملناطق الضع

 selaginellaفتميز الطبقات الدجيا ضمن التشكيالت الكثيفة على غرار  االصناف االلفظلية

dentata  وبعض اصناف البصلياتcarex . 

 جباتات الفظلية
Selaginella denticulata  صنف من الخنشار 

  
 جباتات الفضوئية

 le romarinاكليل الجبل  القمح صنف الفضوئي بامتياز



 

 

 

االلفضوئية وااللفظلية ججد اصناف وسيطية، اي تحتاج إلضاءة عالية وبين االصناف 

خالل فترات معينة وتنمو بمعزل عن الضوء خالل فترات اخرى وخصوصا ف  فترة الراحة 

)على غرار النباتات التي تتخلص من اوراقها خالل الفصل البارد   repos végétatifالنباتية 

 (. chêne zeènكالتين مثال او السنديان الزان 

  



 املحاضرة السادسة:

 les précipitations et degré de: التساقطات ونسبة الرطوبة .1.2

l’humidité   

يبرز تاثير التساقطات من خالل التطابق بين توزيع التشكيالت النباتية الكبرى فوق سطح 

والتاثير االرض وتوزيع الكميات السنوية للتساقطات، وهو ما يعكس حجم الترابط الكبير 

 املهم لعامل املياه ودرجة الرطوبة ف  هذا التوزيع الجغراف .

 التوزيع الجغرافي للتساقطات

 

 االقاليم النباتية الكبرى في العالم 



 

ف  املناطق املتميزة بمناخ إستوائي مقابل أقل  2000mm+حيث جميز بين الحاالت القصوى 

وي، وبين هذه الحاالت ججد حاالت سنويا ف  املناطق ذات املناخ الصحرا200mmمن 

وسيطية، مع تباينات ترتبط بعامل التضاريس والقرب او البعد عن البحر فضال عن تأثير 

 عوامل طوبوغرافية محلية )االرتفاع والتوجيه وطبيعة السطح طوبوغرافيا(. 

وزيع كما تتدخل عوامل محلية ف  التأثير على كمية املياه وحجم التساقطات السنوية، وللت

حسب الشهور اهمية بالغة وله تأثير مهم كذلك على الحصيلة املائية لألتربة، اي الفرق بين 

 الكمية املتسربة والكمية املفقودة بفعل التبخر.

ومن خالل مقارجة بعض املحطات املناخية يبرز التباين الواضح والتأثير املهم للتوزيع الزمني 

ملم، مقابل 678ف  فرنسا تتلقى سنويا ما يعادل  Rennesرين محطة للتساقطات، ف

، فاعتمادا على هذه االرقام يمكن القول بان محطة موجاكو Monacoملم ف  موجاكو 750

اكثر رطوبة من رين، لكن التوزيع الشهري مختلف، لذلك فان الظروف املناخية تختلف 

وتوزيع سيئ  بين املحطتين، ففي موجاكو يسود املناخ املتوسطي )فصل جاف قاس

 للتساقطات( اما ف  رين فتتميز التساقطات بتوزيع متناسب طيلة السنة وبمناخ محيطي.

 



 

 التوزيع الشهري للتساقطات بمحطة موجاكو

Monaco 

 التوزيع الشهري للتساقطات بمحطة رين 

Rennes 

  
لذلك فالحصيلة املائية لألتربة جد متباينة ففي موجاكو تبقى الحصيلة املائية ضعيفة 

ملم كادنى و 15مع توزيع شديد التباين حسب الشهور )خصوصا خالل الفصل الجاف، 

الجفاف الصيفي مع فقر شديد ف  التساقطات خالل فترة معدل شهري(  كأقص ىملم 120

 غشت( ف  وقت تكون فيه القدرة التبخرية عالية جدا. -)يوجيو

ملم اال انها 72اما ف  محطة رين ورغم ان التساقطات السنوية تقل عن محطة موجاكو ب 

تتمتع بنظام مطري متوازن طيلة السنة ومعه تكون الحصيلة املائية متوازجة كذلك مع 

 اب فترة جفاف صيفي. فائض ف  بعض الشهور واالهم هو غي

فالبعض منها متطلب من حيث الرطوبة ويختلف سلوك النباتات تجاه عامل املاء والرطوبة 

لفمائية والبعض اآلخر يندرج ضمن الجفافيات والتي التحتاج كمية باألصناف اإلوتسمى 

 مهمة من املاء لنوها وتطورها، وبين الحالتين ججد اصناف وسيطية.

 

 

 



  Hygrophiles جباتات إلفمائية

تعيش ف  اوساط غنية باملاء وذات 

رطوبة عالية ف  الجو والتربة قريبة 

من درجة االشباع مثل جباتات 

 هوامش االودية واملروج

 

 

جباتات وسيطية 

Mésophiles 

من حيث  وسيطية

سلوكها تجاه عامل 

الرطوبة واملاء، قد يتغير 

سلوكها حسب الفصول 

)حاجة خالل فصل 

وعدم الحاجة خالل 

 فصل آخر(

  xérophilesجفافيات 

تميز االوساط الجافة من 

 حيث التربة والجو 

 

 

 

 


