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اجهاد بيئي /مرحلة رابعة/محاصيل حقلية
درجة الحرارة ونمو النبات
تعد درجة الح اررة من العوامل االساسية والمحددة لمراحل نمو النباا
اةتبار المدى الحراري بين ( ) 35 - 5درجة مئوية مالئما النبا
فااان العمفيااا

االي ااية ااالتنةو والبنااان ال ااوئف والتةاااةال

المتتفةاة ابتادان مان ةمفياة االنباا
معظم بذور النباتا

ن ويم ان

ن وةفى المساتوى التفاوي

االنخيميااة االتاارى تتاااتر تيا ار باادرجا

الحا اررة فان ااا

تخداد او تسرع فف تةاةالت ا ولغاية درجة مئوية معينة ( ةادة اقال مان  40درجاة مئوياة ) ن و ماا ذ ار فاف اةاال
فااان درجااة الح ا اررة ا تاار ماان  40درجااة مئويااة تااىدي الااى ابلااال مةعااول ا نخيمااا

ممااا يساابم ةاادم ا تمااال ذل ا

التةاةل المعنفن والمعروف ان درجة ح اررة الجو تصل احيانا الى قيماا ةالياة ا تار مان ( )40درجاة مئوياة ف فةاف
فص اال الص اايف ةف ااى س اابيل المت ااال تص اال درج ااة الحا ا اررة ن ااا ار ال ااى ا ت اار م اان ( )50درج ااة مئوي ااة ف ااف المن ااال
الصحراوية والجافة ما فف جنوم الع ار ن ل ن النباتا

تحافظ ةفى درجة الح اررة داتال اجساام ا بحيات الترتةا

ةاان الحااد المااىتر وذلا ا ماان تااالل ة اادد ماان االمااور ماان اةم ااا ماااتتوم باا ماان تبديااد الحا ا اررة فااف ةمفيااة الناات
 Transpirationالتااف يةتااد جساام النبااا
النبا

ح ا اررة بي ارة ن مااا ان ارتةاااع الح ا اررة يساابم خيااادة فااف ةمفيااة الناات فااف

ف ال ةن التبتر بش ل ةام مما يىدي الى الجةااف الاذي قاد ي فا النباتاا

ةاو االتاار لا تاااتي ار سافبية ةفااى نمااو النباتااا
النباتا

وبلىن العمفيا

نان انتةاات درجاا

الحا اررة

تاصااة ةناد وصااول ا درجااة االنجماااد التاف تااىدي الااى تحديااد نمااو

االي ية ف ال ةن تاتي ار

ممااا يساابم توقااف انساايام المااان الااى اةااالف النبااا

اترى انسداد االوةية التشبية من تالل تجميد المان في ا
فااف تف ا االوةيااة وبااذل تمااو تف ا االل اراف ماان النبااا

ويت ا ممااا تتاادم ان درجااة الحا اررة ةاماال م اام فااف نمااو النبااا

ن

وتلااور وبالتااالف تعتيرةااا يصااب وا ااحا ةفااى نااوع

الغلان النباتف وانتشاار وغ اخرتا ن وباذل يم ان ف ام جانام مان اسابام تناوع االقااليم الحياتياة الموجاودة ةفاى ال ارة
االر ية الغابا

المدارية والحشائش ونباتا

األجهاد الحراري

Heat Stress

المنلتة التلبية والسةوح الجبفية وغيرةا ن

ما ةفمنا بعن الح اررة ةامل بيئف م م لما ل ا من تعتير مباشار وو غيار مباشار ةفاى جميا العمفياا
وا ي ية فف النبا

ف لذل فتد ت ون درجة الح اررة ةامال بيئاف مج اد لفنباا

الةسايولوجية

وةناا نوةاان مان الج ااد الحاراري

-:
 -1إج اد درجة الح اررة المرتةعة

High temperature stress

 -2إج اد درجة الح اررة المنتة ة ( برودة ف تجمد ف صتي )
ان درجة ح اررة النبا
ح اررة وجخان النبا

Low temperature stress

غير تابتة ف ف تتغيار ما تغيار درجاة حا اررة المحايل حاول النباا

ف والعامال المحادد لدرجاة

ةاو درجاة حا اررة المحايل المالماو لاذل الجاخن منا ف وتعتماد درجاة حا اررة النباا

بي ن مية الح اررة الممتصة و مية الح اررة المةتودة ف فإذا خاد

ةفاى التاخان

اللاقة الممتصة ةن اللاقة المةتودة ينتج ةن ذل
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اللاق ااة الممتص ااة ة اان اللاق ااة المةت ااودة ي ااىدي إل ااى تبري ااد النب ااا

ف ولمعظ اام

الراقيااة درجااة الح ا اررة التااف تعااد تل ارة وم اار تتا بااين (  ) 55 - 45م وتتتفااف درجااة الح ا اررة الم ارة

وحياناً بين التاليا فف النبا

الواحد نةس ن

اجهاد الحرارة المرتفعة High temperature Stress
ان ارتةاع درجة الح اررة بش ل ةام يىدي بالنتيجة الى ارتةاع درجة ح اررة النبا
وتاصة فف حال انتةات معدل النت الذي ل دور فف تبرياد انساجة النباا
ارتةاع الح اررة تعتمد ةفاى الةتارة الخمنياة لتعارت النباا
النبا

وي ون عامل مج اد لنماو النباا
 -وان ا ارار النباا

لاذل ا رتةااع  -ومان اةام تاعتي ار

الناتجاة بسابم

الحا اررة المرتةعاة ةفاى

ةف -:

 -1إنتةااات معاادل البنااان ال ااوئف وارتةاااع معاادل التاانةو وبااذل يتعاارت النبااا

لفمجاةااة ةاان لريا اساات ال

ال ربوةيد ار ن
 -2نتص مية البروتين النشل نتيجة ت سير وو فتد لش ف اللبيعف ن
 -3ت ار م بعت المواد السامة نتيجة خيادة نةادية ا غشية ن
 -4خيادة سيولة الدةون تاصة دةون ا غشية التفوية ن
 -5تغير فف لبيعة ا حمات النووية ن
 -6ارتةاع معدل النت مما يعرت النبا
 -7تتبيل النمو وصغر حجم النبا

إلى إج اد جةاف ن

وستول ا و ار مب اًر والةشل فف ت وين ا خةار ن

 -8تجما لفبروتااوبالخم نتيجااة لتااعتير الحا اررة الماادمر لم ونااا

التفيااة حياات ون لفحا اررة تااعتير ماادمر ةفااى ا غشااية

والسيتوبالخمن
اما اهم األعراض التي تظهر على النبات نتيجة الحرارة المرتفعة فهي -:
 -1تفون ا و ار بالفون البنف وقد تسود بخيادة الج ادن
 -2ذبول وجةاف ةام يصاحب اصةرار فف بداية الج ادن
 -3ظ ور لس مو عية فف ا و ار ( قتل مو عف)ن
 -4ستول ا و ار ن

اجهاد بيئي /مرحلة رابعة/محاصيل حقلية
 -5صغر حجم النبا

م.م نور جبار

والةشل فف ت وين ا خةارن

 -6و رار الح اررة المرتةعة تعتمد ةفى الةترة الخمنية لفتعرتن
اجهاد الحرارة المنخفضة Low temperature Stress
يم ن تتسيم اج اد الح اررة المنتة ة الى نوةين -:
 -1ينشع ال رر او ا ج اد من تعرت النبا

إلى درجا

ح اررة منتة اة وةفاى مان درجاة حا اررة التجماد يسامى

( إج اد البرودة  ) Chilling Stressن
 -2ينشع ال رر او ا ج اد من تعرت النباا

لدرجاة حا اررة منتة اة تصال إلاى درجاة التجماد ( إج ااد التجماد

 ) Freezing - Stressن
ومن اةرات اج اد انتةفت الح اررة ةفى النبا

ةف -:

 -1تحدت استجابة بليئة تالل (  ) 6 - 5ويام بعد ذل تظ ر وةرات الذبول ةفى النبا
 -2ظ ور بت ةفى وو ار النبا
 -3تتخم النبا

ن

وظ ور وةرات نتص العناصر ن

وتوقف نمو ن

إجهاد البرودة Chilling Stress
يحدت إج اد البرودة لمعظام النباتاا

ةناد تعر ا ا لدرجاة حا اررة وقال مان  15م وو  10م 0وقاد تصال إلاى صاةر

مئوية ف قد يسبم إج اد التجمد مو ونسجة النبا
ون تبرد بعت النباتا
والبفو ار

بسابم ت اون بفاو ار تفجياة فاف ونساجة النباا

ف ومان المم ان

رر إذا لم تت ون البفاو ار

التفجياة في اا ف

إلى درجة ح اررة وقل من الصةر وال يحدت ل ا

التفجية قد تت ون فف المسافا

و ج اد البرودة ةدة تعتيرل

ةفى النبا

البينية لفتاليا وو داتف ا ن
من ا -:

 -1توقف حر ة السايتوبالخم ن
 -2خيادة نةاذية ا غشية وتسرم المواد الذائبة من التاليا ن
 -3خيادة معدل التنةو وانتةات معدل البنان ال وئف ( مجاةة ) ن
 -4ت رر وغشية البالستيدا
 -5ت ار م المواد السامة ن

الت ران وت سير ال فوروفيل ( نتص معدل البنان ال وئف ) ن
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نتةات معدل امتصاص الجذور لفمان ن

 -7خيادة معدل ةدم البروتين ةن معدل بنان وت ار م  NH3السام ن
 -8تتبيل ةمفيا

النتل لفتغير فف لبيعة الدةون الم ونة لألغشية ن

إجهاد التجمد StressFreezing
ينشا اج اد التجمد من تعرت النباا
انسااجة النبااا

الاى درجاة حا اررة منتة اة تصال لدرجاة التجماد  -وقاد يسابم التجماد ماو

 -والساابم الرئيسااف لفمااو ةااو ت ااون البفااو ار

التفجيااة فااف انسااجة النبااا

 -وقااد تت ااون البفااو ار

التفجية تارج التاليا او فف داتل التاليا ويعخى المو وال رر ةند ت ون التفج فف داتل التاليا الى -:
 -1ا تتالل فف التر يم اللبيعف لم ونا

التفية النباتيةن

 -2تجةيف التاليان
 -3خيادة تر يخ المواد السامة فف التفية نتيجة التجةيفن
 -4حدوت
-5

رر لفبروتوبالخم نتيجة انتتال المان من تارج التفية الى المسافا

رر مي اني ف تحدت البفو ار فف التارج ةفى التفية

البينية ( وجود بفو ار

التفج ) ن

