
فسلجة المحاصیل واالجھاد



Ecophysiology  الفسیولوجیا البیئیة
ً علوم ❖  دراسة مقاومة النباتات لإلجھاد یتطلب دراسة فسیولوجیا اإلجھاد و التي تعتمد أیضا

 فسیولوحیا النبات, التغذیة المعدنیة, العالقات المائیة, فسیولوجیا النمو و التكشف و كیمیاء 

النبات.

 علم الفسیولوجیا البیئیة یدمج بین علمي البیئة و الفسیولوجیا, و یھتم بالعالقة بین العملیات ❖
الفسیولوجیة و بیئة النبات. 

اإلجھاد ھو اما:
 اإلجھاد فیزیائیاً: ھو مجموعة من الظروف تتسبب في إحداث تغیرات ملموسة في العملیات 

الفسیولوجیة و التي تؤدي تدریجیاً إلي إحداث الضرر.
 اإلجھاد فسیولوجیاً: ھو انعكاس لمجموعة من الضغوط البیئیة إلحداث تغیرات في 

فسیولوجیا النبات تمییزاً لھ عن اإلجھاد المغیر لألبعاد (Strain) و الذي یعرف بأنھ التغیر 

الجزئي في المادة نتیجة لإلجھاد و یمكن أن یمیز بالتغیر الفسیولوجي الحادث إستجابة 

لإلجھاد البیئي و الذي ال یؤدي بالضرورة إلى خفض بالنمو أو التكاثر.



.1Physical Stress اإلجھاد الفیزیائي
ھو كل ما یؤثر علي األنماط الفسیولوجیة بطریقة إیجابیة أو سلبیة فعلى سبیل المثال یزید 

الجفاف من النشاط اإلنزیمي إلي حد معین و إذا زاد عن ذلك فانھ یحدث تثبیط قوي.

Chemical Stress 2- اإلجھاد الكیمیائي
pH و ھذا مثل التلوث, المبیدات أو الزیادة المرتفعة في تركیز الملوحة أو

 Stress Biological 3- اإلجھاد الحیوي او البیولوجي
و ھو الذي یختص بمیكانیكیات التداخل بین المجتمعات (العشائر) و البعض منھا مثل 

األمراض و التي تعتبر مھمة في الزراعة. 

الشد الذي یسببھ اإلجھاد یزید مع زیادة شدة اإلجھاد و یمكن أن تعود العملیات المتأثرة 
باإلجھاد إلى وضعھا الطبیعي ھذا اإلجھاد إذا كان خفیفاُ. أما إذا كان اإلجھاد شدیداً فان الشد 

الذي حدث في النباتات یصبح ثابتا و دائماً و ال یزول

 أنواع اإلجھاد



عموما یعرف بعض الباحثین اإلجھاد (Stress)  بأنھ تغیر فسیولوجي یحدث عندما تتعرض 

األنواع إلى ظروف غیر عادیة و غیر مرغوبة ال تھدد بالضرورة حیاتھا, بل قد تكون حافزاً 

الستجابتھا لألقلمة لھذه الظروف.

(Stress Physiology) فسیولوجیا اإلجھاد

یتعرض النبات إلي تغیرات كثیرة في العوامل البیئیة المختلفة التي تحیط بالنبات سواء كانت

 ھذه التغیرات یومیة أو موسمیة و بالتالي تتأثر العملیات الفسیولوجیة التي تسببھا التغیرات 

البیئیة المختلفة.



التغیرات الفسیولوجیة التي تؤثر علیھا العوامل البیئیة
التغیر في العوامل البیئیة تسبب تغیراً في تفاعالت البناء (تأثیر الضوء, ثاني أوكسید 

الكربون علي البناء الضوئي) , حدوث تغیرات في مكونات أو تركیب النبات مثل تأثیر 
الضوء علي تمدد األوراق و علي اخضرار األوراق, الحد من توزیع و نجاح النبات في 

منطقة معینة.
فغالباً تتعرض النباتات خالل دورة حیاتھا إلي ظروف بیئیة قاسیة مما یسبب حدوث إجھاد 

للنبات
و لكي یحافظ النبات علي حیاتھ و استمراره كان لزاماً علیھ أن یقاوم الضغوط البیئیة و 

یتأقلم مع ھذه التغیرات.
لذلك البد من معرفة أضرار اإلجھادات المختلفة و معرفة میكانیكیة مقاومة النباتات لھذه 

اإلجھادات.
Stress Injury أضرار اإلجھاد

أضرار مباشرة  (Direct Injury): یحدث ھذا النوع من الضرر عند التعرض 1)
لإلجھاد حیث ینتج عنھ شد غیر مرن Plastic  Strain و یؤثر ھذا الشد تأثیراً مباشراً 

و سریعاً ویحدث موت للنبات بعد التعرض لھذا اإلجھاد بعد فترة قصیرة.
مثال ذلك عندما یتعرض النبات لدرجة حرارة  منخفضة لدرجة التجمد بشكل فجائي یموت النبات و ذلك الن بروتوبالزم 
النبات یحدث لھ تجمد و یتمزق الغشاء البالزمي بسبب وجود البلورات الثلجیة التي تكونت و بالتالي یفقد البروتوبالزم 

خاصیة النفاذیة االختیاریة وبالتالي تموت الخلیة من جراء التعرض لھذا اإلجھاد الفجائي.



2)  أضرار غیر مباشرة   : (Indirect Injury) یحدث عند التعرض لإلجھاد بصورة غیر 
مباشرة وفي ھذه الحالة یحدث شد مرن Elastic Strain  أي عكسي. 

و ھذا النوع غیر ضار و لكن إذا طالت مدة التعرض لإلجھاد فیمكن أن یتحول ھذا الشد 
المرن إلى شد غیر مرن أي غیرعكسي. و ھذا النوع یمكن أن یسبب ضررا للنبات و قد 

یؤدي إلي موتھ.
مثال ذلك عند تعرض النبات لدرجة حرارة منخفضة ال تسبب التجمد ألنسجة النبات مما یؤدي إلى حدوث شد مرن یحدث 
معھ نقص في معدل جمیع العملیات الكیمیائیة والفیزیائیة في داخل النبات و التي ال تكون ضارة و لكن یحدث أحیانا عدم 

اتزان في العملیات االیضیة للنبات وقد تتراكم بعض المركبات السامة.

3)  ضرر ثانوي (Secondary injury): و یحدث ھذا الضرر عند التعرض لإلجھاد و 
لكن ال ینشأ عن الشد الذي یحدثھ اإلجھاد, و لكنھ ینشأ بسبب إجھاد آخر و الذي یكون نتیجة 

تعرض النبات لذلك اإلجھاد. 
یحدث ھذا النوع عند تعرض النبات لدرجة حرارة مرتفعة (درجة الحرارة المرتفعة) ال یضر النبات بصورة مباشرة و 
لكنھ یسبب إجھادا آخر ھو اإلجھاد الجفافي في النبات نتیجة لزیادة التبخر - نتح Evapotranspiration على معدل 

االمتصاص و بالتالي ینتج شداً بسبب اإلجھاد الجفافي مما یحدث ضرراً للنبات, و ھذا ما یطلق علیھ الضرر الثانوي.



العوامل البیئیة المجھدة
(1(Biotic Factors) مجموع العوامل اإلحیائیة
(2(A biotic Factors) مجموعة العوامل غیر اإلحیائیة

و التي تقسم الى ثالثة أقسام:
.1Atmospheric (Climatic) factors (المناخیة) مجموعة العوامل الجویة

و ھذه تشمل (المناخیة) الضوء- درجة الحرارة- الغالف الجوي- الھواء- الماء- التضاریس 
و العوامل األخرى التي لھا دور في تنظیم العملیات الحیویة و التفاعالت الكیمیائیة في 

الخلیة.
Soil (Edaphic) factors ب- مجموعة عوامل التربة

و تشمل الماء و العناصر المعدنیة و المواد العضویة و مسامات التربة التي تحتوي علي 
محلول التربة و الھواء

Topographic (Orgraphic) factors ج- مجموعة العوامل الطبوغرافیة
تستجیب النباتات للعوامل البیئیة عند حد معین و ھو ما یطلق علیھ الحد Optimum حیث 
تصل جمیع العملیات الفسیولوجیة و االیضیة ألقصي معدل لھا. لكن إذا زادت أو قلت شدة 

أو تركیزالعامل البیئي فان معدل العملیات یقل.
لكل عامل من العوامل البیئیة المختلفة حد أدني و حد أمثل و حد أقصي. 



العوامل البیئیة والحاصالت الزراعیة
Climatic factors  عوامل مناخیة

وھي تمثل العوامل البیئیة على المدى الطویل : أي تأثیر المناخ مثل الشتاء البارد ، الصیف 
الحار بحیث تحدد المحاصیل الممكن نجاحھا في منطقة معینة أو فشلھا ، 

 .Weather factors عوامل البیئة على المدى القصیر وتعرف بإسم عوامل الطقس
وعموماً تؤثر العوامل البیئیة على اإلنتاج أو النمو بإختالف شدتھا وفترة مكثھا في الحقل أو 
موسم النمو. وأھم العوامل البیئیة التي تؤثر على اإلنتاج الزراعي ھي : الضوء ، الحرارة ، 

الرطوبة ، الریاح. 

:Light  أ- الضوء
یخترق اإلشعاع الشمسي الكون الخارجي في شكل موجات كھرومغناطیسیة وتقوم طبقة 

األوزون المغلفة للكرة األرضیة بامتصاص اإلشعاعات الضارة للنبات واإلنسان وتمتص 
السحب جزءاً من اإلشعاعات لیصل الباقي إلى النبات الذي یستفید بحوالي 1 – 2 % فقط 

من الطاقة الشمسیة للقیام بعملیاتھ الحیویة التي تحتاج إلى ضوء (ومن مجموع الطاقة 
الشمسیة الممتصة ما بین 75 – 80 % یستعمل لتبخیر الماء و 5 – 10 % طاقة تخزن في 
التربة). والضوء الذي یمتصھ النبات ھو الضوء المنظور حیث تحول النباتات ھذه الطاقة 

الضوئیة إلى طاقة كیمیائیة في عملیة التمثیل الضوئي



ویمتص كلوروفیل النبات (أ و ب) األلوان – الزرقاء (بواسطة كلوروفیل ب) والحمراء 
(بواسطة كلوروفیل أ) وتعكس باقي األلوان وال یستفید النبات إال بجزء ضئیل من ھذه 

األلوان. والضوء لھ تأثیرات عدیدة على النبات توجزھا فیما یلي : 

 تكوین المادة الخضراء وإكتمال تكوین البالستیدات الخضراء.•
 یدخل في عملیة التمثیل الضوئي كمصدر للطاقة.•
 یتزاید نمو النباتات نتیجة للضوء األزرق واألحمر.•
 تؤثر الموجات الضوئیة في توزیع األوكسینات وبالتالي یؤثر ذلك في عملیة النمو •

واالنتحاءات وتكوین ھرمونات األزھار.
 یؤثر الضوء في فتح وغلق الثغور (عملیة النتح).•
 یتأثر التركیب التشریحي للنبات باختالف شدة الضوء. فالنباتات المحبة للشمس تتمیز •

بوجود طبقات من النسیج العمادي وأدیم أكثر سماكة (Epiderm) مع تواجد شعیرات أو 
زغب على السطح الخارجي عن النباتات المحبة للظل.

 Light وشدة اإلضاءة Quantity الكمیة ، Quality ویختلف تأثیر الضوء من حیث النوع
 .Duration ومدة اإلضاءة Intensity



Temperature  ب- الحرارة
من أھم العوامل البیئیة التي تؤثر على الكائنات الحیة. وتلعب الحرارة دوراً رئیسیاً في كثیر 
من العملیات الطبیعیة والكیمائیة والتي تؤثر بدورھا في التفاعالت الحیویة. فتؤثر الحرارة 
على عملیات إنتشار الغازات والسوائل وكذلك على عملیات إذابة األمالح كما تؤثر على 

التفاعالت اإلنزیمیة في الخالیا. 
 Cardinal Temperature : الدرجات الحدیة

وھي الدرجات التي تحدث عندھا تغیرات حساسة في حیویة النباتات وفي  نموه وفي 
طاقتھ اإلنتاجیة.  وقد حدد لكل عملیة حیویة ثالث درجات حراریة ممیزة ھي القصوى (الحد 

األعلى) الصغرى أو الدنیا (الحد األدنى) وبینھما المثلى وھي أكفئ درجة حرارة لحدوث 
التفاعل. 

 محاصیل المناطق المعتدلة Temperate : وھذه تنمو بین درجات حرارة 5 – 530م ، •
درجة الحرارة المثلى لھا بین (15 – 525م) مثل القمح – الشعیر – الراي – الشوفان . 

 محاصیل المناطق الدافئة : وھذه تنمو ما بین درجة حرارة 10 – 540م والمثلى ما بین •
(30 – 538م) وال تنمو إذا قلت درجة الحرارة عن 510م. وأھم ھذه المحاصیل الذرة 

الشامیة – الذرة الرفیعة – القطن األرز – فول الصویا 



 DD” Thermal“ (العالقة بین دراجات الحرارة والنضج) : الوحدات الحراریة التراكمیة
unit Heat units

بالنسبة للمحاصیل المحایدة لطول النھار فإن العامل المحدد لتمام النضج ھي درجات 
الحرارة التي یتعرض لھا ھذا المحصول. ولكل محصول حد أدنى من درجات الحرارة – إذا 
قلت عنھ – ال ینمو ھذا المحصول ویعرف بالحد األدنى باسم صفر النمو grow zero وھي 

أقل درجة حرارة الزمة لنمو المحصول. 
أما درجات الحرارة التراكمیة ( المجمعة) فھي عبارة عن  مجموع درجات الحرارة التي 

 accumulative تزید عن صفر النمو والتي یحتاجھا المحصول من الزراعة حتى النضج
. (Degree days (DD (الوحدات الحراریة)   heat units

 وتساوي = متوسط درجة حرارة الیوم – صفر النمو للمحصول
 (Accumulative Heat = ( Ta - Tzero



المحصول صفر النمو
القمح  53م
العنب  510م

الذرة الشامیة 513م
القطن  516م
النخیل  518م

ویوضح الجدول اآلتي صفر النمو لمجموعة من المحاصیل

مارس أبریل مایو یونیة یولیة
عـدد األیـام  31 30 31 30 أیام منھ   10

درجة الحرارة القصوى  27 32 39 42 44
درجة الحرارة الدنیا  13 18 23 25 27

المتوسط  20 25 31 33.5 35.5
الحرارة التراكمیة الیوم  7=20-13 12 18 20.5 22.5

  الحرارة التراكمیة للنمو =  ( 7 × 31 ) + ( 12  × 30 ) +( 18× 31 )  + (20.5 × 30 ) + (10 × 22.5) =     2010 درجة متراكمة 

مثال: إذا زرع نبات الذرة الشامیة في أول شھر مارس وحصد في العاشر من یولیة وكانت درجات الحرارة 
القصوى والصغرى كما یلي: 

وعلى ھذا كلما أرتفعت درجة الحرارة كلما زادت عدد الوحدات الحراریة التراكمیة ویقل 
موسم النضج أما إذا أرتفعت درجة الحرارة عن 535م في الذرة فنحسب على أنھا الحد 

األعلى. (الوحدات الحراریة). 



ویفید حساب عدد درجات الحرارة التراكمیة في اآلتي : 
 تحدید أنواع الحاصالت التي یمكن زراعتھا وكذلك األصناف وتحدید موعد الزراعة •

المناسب. 
 تحدید موسم النمو وبالتالي میعاد النضج بدقة وسھولة وذلك لتجھیز الحصاد في الوقت •

المناسب وخصوصاً للمحاصیل الحقلیة. 
 تحدید مواعید الزراعة إذا زرع في الحقل أكثر من صنف ویراد التلقیح بینھما (التوافق •

بینھما في مواعید التلقیح) كما في حالة إنتاج الذرة الھجین. 

Heat Stress : األضرار الحراریة
في الملزمة



Salt stress     اإلجھاد الملحي

تعد الملوحة ھي أحد أھم عوامل األجھادات غیر الحیویة a biotic stress  المحددة لنمو 
وإنتاجیة النبات. وھناك دلیل على تأثیرات األمالح في أنزیمات البناء الضوئي،الكلوروفیل 

والكاروتینات، القدرة على البناء الضوئي،تغیرات في الجھد المائي والضغط االنتفاخي 
للورقة حیث سجلت تأثیرات متراكمة تعزى إلى اإلجھاد الملحي، كذلك بعض الترب 

والعوامل البیئیة األخرى لھا تأثیرھا على نمو النبات تحت الظروف الملحیة

تاثیر تراكم االمالح في التربة
 إنبات البذور،نمو البادرات،النمـو الخضـري، التزھیـر وتكویـن الثمار وبالتالي تقلیل الغلة 

االقتصادیة ورداءة نوعیة المنتوج
لذلك تم تقسیم النباتات حسب تحملھا الملوحة الى: 

glycophytes -1  حساسة للملوحة haplophytes -2 متحملة للملوحة

وللملوحة عدة تأثیرات فقد تعمل على تكوین معقدات من عملیات نشـوئیة مختلفة. أن األعراض المورفولوجیة 
تظھر تأثیرات مؤذیة باإلجھاد الملحي،لذلك فأن الملوحة  تثبط بشكل مباشر أو غیر مباشر االنقسام الخلوي 
cell division واتساع الخلیة cell enlargement لمناطق النمو في النبات وكذلك اختزال نمو المجموع 

الخضري، تقلیل محتوى الكتلة الجافة،زیادة نسبــة shoot: root، تقلیل حــجم الورقــة وبالــتالي قــلة إنتاج 
الحبوب.







التأثیر الفسیولوجي لملوحة التربة على النبات عن طریق التأثیر االسموزي والنوعي لألمالح





میكانیكیات التحمل والتكیف والتجنب للملوحة

النباتات المتحملة للملح لھا القابلیة على تقلیل التأثیرات على النبات بواسطة أنتاج تكیفات 
تشریحیة،مورفولوجیة وفسیولوجیة مثل النظام الجذري الواسع، وغدد خازنة للملح 

Secreting glands على سطح الورقة. إن التأثیرات التي تسببھا النسب المختلفة من 
الملوحة للنباتات كفیلة بموت الكثیر من النباتات السیما الحساسة منھا،أو على األقل تعیق 
النمو أو تقلل من نسب اإلنبات  أو الحاصل، لذلك أصبح من الضروري أن یحصل النبات 

على التكیفات التي تسمح لھ بالحفاظ على دیمومة حیاتھ ونموه

 ھناك مجموعتان من التكیفات وھي: 

أوال التكیفات المظھریة والتشریحیة ومنھا قلة عدد أوراق النبات وصغر حجمھا، وزیادة 
سمك طبقة الكیوتكل والطبقة الشمعیة لألوراق وقلة عدد الثغور في وحدة المساحة للورقة 

واختزال في تمایز وتكشف األنسجة الناقلة واختزال تكشف الشعیرات الجذریة وغیرھا من 
التكیفات التشریحیة أو الشكلیة الحاصلة في كثیر من النباتات.  الملوحة تؤثر في توفر 

المغذیات والماء،االنخفاض في جودة األراضي الصالحة للزراعة وتبدیل التراكیب في 
ecological communities المجتمعات البیئیة



ثانیا التكیفات الفسلجیة وقد قسمت إلى نوعین ھما التحاشي أو التجنب avoidance  وطرق 
التحمل tolerance المتعددة،ویقصد بطرق التجنب أو التحاشي قلة امتصاص االیونات 

الملحیة حیث إن بعض النباتات لھا قابلیة انتقائیة في امتصاص االیونات الضارة بمیكانیكیة 
تسمح بعد ذلك بامتصاص االیونات المفیدة،والتخلص من األمالح الفائضة أو طرحھا خارجا 

وذلك من خالل استبعاد الملح exclusion وھذا یمكن أن ینجز بواسطة نفاذیة الجذور 
الیونات مختلفة وخصوصا الصودیوم،وكذلك من خالل عملیة اإلفراز secretion وھذا 

یعتمد على وجود غدد ملحیة وتراكیب مثانیة bladder خاصة
وآلیـات التحـاشي للملوحـة األخـرى ھـي تخفیـف dilution تركیز األمالح الداخلة إلى 

النباتات بواسطة العصاریة ،حیث في بعض األحیان یزداد سمك الورقة النباتیة إلى درجة 
تصبح كأنھا ورقة نبات عصاري

ومیكانیكیات التحمل للملوحة تتضمن بعض المیكانیكیات المھمة التي تمنح النباتات آلیة 
التحمل وھذه تتضمن استبعاد االیون ،الحفاظ على اخذ ایونات البوتاسیوم K+، التنظیم 

االوزموزي،تحمل النسیج الیونات الصودیوم Na+ وتجمع ایونات الصودیوم فــي األوراق 
القدیمة



وان آلیـات التحمـل للملح تتطلب توفر محالیل  متناغمة تتجمع في السایتوبالزم والعضیات 
 .osmoprotectants التي لھا وظیفة في التنــظیم االوزمــوزي وحامــیات االوزمــــوزیة
كما إن األصناف الرئیسة للمحالیل العضویة األوزموزیة تتكـون مـن سكریـات بسیطـة 
 methylated(بصـورة رئیسة الفركتـوز والكلوكوز)،كحوالت سكریة (كلیسرول و
inositols) وسكریات معقدة(تریھا لوز،رافینوز و fructans). وأخرى تتضمن مشتقات 
 betaine،Balancing betaine،proline،األحماض األمینیة الرباعیة (برولین،كالیسین
 tetrahydro-2-methyl-4-carboxyl-1,4,5,6) وأمینات ثالثیة (betaine
 choline sulfonamide O-sulfate    ,dimethyl ومركبات (pyrimidine

.sulphonium propironate
 أن التكیف لإلجھاد الملحي یتضمن العدید من العملیات منھا : زیادة في محتوى ABA، تراكم 

الذوائب مثل األحماض األمینیة والسكریات وبروتینات حمایة protective protein مثل 
(PRD) البروتینات المتعلقة باألمراض وزیادة مضادات األكسدة وكبح مسالك استھالك 

الطاقة وتلك الذائبات التي تتراكم تحت اإلجھاد الملحي ربما تشترك في  إزالة الـROS  كذلك 
تتراكم الكاربوھیدرات غیر التركیبیة Non-structural carbohydrates مثل (السكروز 

والھكسوز والكحوالت السكریة )،وتعمل ھذه السكریات بدور الحمایة حیث تساھم في الحفاظ 
على ثباتیة الغشاء ومن األحماض األمینیة المھمة التي تزداد خالل اإلجھاد ھو البرولین حیث 

یقوم بدور حمایة سالمة الغشاء البالزمي وإنتاج الطاقة



اآلثار الناجمة عند تعرض النبات لظروف اإلجھاد وعالقتھا بالمنشطات والمثبطات الداخلیة وكیفیة عالجھا 


