
  
  :مقدمة 

  ... المناخ ھو مجموع الظروف الجویة التي تسود في منطقة معینة ومن أھم مكوناتھ الحرارة ، التساقطات الریاح ، الرطوبة
   إذن فكیف تؤثر العوامل المناخیة على توزیع الكائنات الحیة؟ 

   اإلنتاج الفالحى ؟ة كیف یمكن استغالل تأثیر المناخ للرفع من مردودی-
  
I-العوامل المناخیة على توزیع النباتات  تأثیر :  
         Argania spinosaتوزیع شجر أركان   :  مثال-
   تعتبر شجرة أركان من األنواع -

  ممیزة  Endémiqueالمستوطنة 
  )أنظرالوثیقة(لمنطقة سوس 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                          
                                                     .ي العوامل البیئیة المسؤولة عن توزیع شجر أركان  ماھ-1
  قد تكون التربة أو المناخ أو العوامل الحیاتیة  : فرضیات -
  منطقة سوس  فی طبیعة التربة :  جانبھ  تحلیل الوثیقة-أ

  ماذا نستنتج من تحلیل ھذه الوثیقة 
نقول أن . ھذه الوثیقة أن شجر أركان یمكنھ أن یعیش على أنواع مختلفة من التربةتبین  : تحلیل

  .شجر أركان ال یبالي بنوعیة التربة
  .نستنتج أن التربة ال تتدخل في توزیع شجر أركان 

  
  :  ملحوظة-ب
 ویساھم بذلك في تقلص مساحة ھذه الغابة بحوالي ي یستغل اإلنسان شجر أركان بشكل عشوائ-

  .لكن ھذا العامل الحیاتي وحده غیر كافي لتفسیر توزیع ھذه األشجار  .كتار سنویا  ھ600
  
  .تأثیر العوامل المناخیة على توزیع شجر أركان  -2
  : التالیة  لمعرفة تأثیر التساقطات والحرارة نعتمد على المعطیات -

                                                                    mm(P)المعدل الشھري للتساقطات 
  :طبیعة الصخرة األم ألراضي                                                                                       

mm  aP(Pa)   التساقطات السنویة  p                                     منطقة سوس                  

70,3الدار البیضاء : مثال  60,7 60,7... 94,9aP       

                                                      461,1aP mm   

  
  :مقارنة المعطیات المناخیة بین مناطق یوجد بھا شجر أركان ومناطق ال توجد بھا   - أ
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أنظر الوثیقة 

  
المتعلقة بالمعدالت الشھریة للتساقطات ولدرجة الحرارة بمحطات بھا شجر أركان ، وأخرى ال  جدول المعطیات العددیة 

.یتواجد بھا 
  أكادیر وتارودانت مناطق یتواجد بھا شجر أركان 

  میدلت وطنجة مناطق ال یوجد بھا 
  :باستعمال معطیات الجدول أجب عن األسئلة التالیة

  لنسبة للمحطات األربعة باaPاحسب .1

 بین محطات تواجد أركان والمحطات األخرى aPقارن قیمة .2

.كیف نفسر عدم تواجد شجر أركان بكل من میدلت وطنجة.3
.و شجر أركانبقة الظروف المناخیة المالئمة لنماستنتج من المعطیات السا.4
  

  : األجوبة 
   aP:aPحساب .1

48أكادیر : مناطق یتواجد بھا شجر أركان   36,5 28, 2 ..... 52,7 247,9aP mm       

249,4aPتارودانت                                                   mm  

229,5aP: میدلت: مناطق ال یتواجد بھا شجر أركان mm   

751,5aPطنجة                                                 mm  

  . سنویا250mm في مناطق تواجد أر كان بحوالي aPتقدر .2

تتوفر طنجة على كمیة . تتوفر میدلت على نفس كمیة التساقطات تقریبا ومع ذلك ال یعیش بھا شجر أركان -
  .لتساقطاتمرتفعة من ا

أما في میدلت فیفسر غیاب شجر أركان بانخفاض . یفسر غیاب شجر أركان في طنجة بارتفاع التساقطات السنویة.3
  .المعدل الشھري لدرجات الحرارة

انطالقا من تحلیل المعطیات المناخیة السابقة یتبین أن شجر أركان یتطلب تساقطات سنویة ضعیفة تقدر بحوالي .4
250mm13تتعدى ( خصوصا خالل فصل الشتاء  وحرارة مرتفعة C( 

  
  :حرارياألخطوط المطر   - ب

  :األخطوط المطر حراري ھو مبیان یمثل علیھ منحنیین 
   ).T(منحنى تغیر المعدل الشھري للحرارة -
 ).P(لمعدل الشھري للتساقطاتامنحنى تغیر -

    P=2Tكل درجة حراریة یقابلھا ضعف التساقطات 



  
  :تمرین 

  
  جدول المعطیات العددیة المتعلقة بالمعدالت الشھریة للتساقطات ولدرجة الحرارة بمحطات بھا شجر أركان ، وأخرى ال  یتواجد بھا 

  : للوثیقة دیة باستعمال المعطیات العد
  حراریة للمحطات األربعة سابقا -أنجز األخطوطات المطر .1
   حراریة ؟ –مادا تستنتج من تحلیل ومقارنة األخطوطات المطر . 2

   بعض المعطیات المناخیة األخرى لمناطق تواجد أركانالتالیةبینت الوثائق 
  
  
  
  
  
  

  

   الرطوبة بأكادیر وتارودنتنسبة  
  
  
  

   أخرىمعطیات مناخیة  
  
  .انطالقا من تحلیل ھذه المعطیات استنتج المتطلبات المناخیة لشجر أركان.3
  
  

  :األجوبة
  
  حراریة للمحطات األربعة سابقا -ز األخطوطات المطر انجا .1
  





  
  

  
 تتمیز بارتفاع الحرارة  .T والمنحنى P حراریة تتوفر على منطقة تقاطع المنحنى - جمیع األخطوطات المطر.2

  .وانخفاض التساقطات تسمى فترة القحولة أو الجفاف



  
أما . ف في تارودانت وأكایرتبین مقارنة األخطوطات اختالفا في مدة فترة القحولة حیث تقدر ھذه الفترة بثمانیة أشھر ونص

  .عة أشھر ونصف فقطة طنجة فتقدر فترة الجفاف أربفي محط
  .تواجد في مناطق تتمیز بطول فترة الجفافنستنتج أن شجر أركان ی

انطالقا من تحلیل المعطیات السابقة یتبین أن شجر أركان یتواجد في مناطق تتمیز بطول فترة الجفاف، لكنھا تتمیز .3
  .ز بارتفاع درجة الحرارةة مھمة كما تتمیاب والندى التي تشكل تساقطات خفیبرطوبة مرتفعة وبكثرة الضب

  
  :ملحوظات

 یشكل
P

T
   معامل الجفاف

 2إذا كان
P

T
 فإن الشھر جاف .

 2إذا كان
P

T
 فإن الشھر رطب .

  : احسب معامل الجفاف بالنسبة لتارودانت لفبرایر ونونبر:تطبیق 

فبرایر -
42,8

2,9 2
14,8

P

T
   شھر رطب   

نونبر -
30,2

1,7 2
10,6

P

T
   شھر جاف 

 الشيء  ، الذي یكون مرتفعا في بعض المناطقM-mباإلضافة إلى العوامل المناخیة السابقة ، فھناك الوسع الحراري 
  .الذي یؤثر على الكائنات الحیة التي تخضع لقانون التحمل

  
  :خالصة

  :اخیة التي تتطلبھا النباتات یجب األخذ بعین االعتبار جمیع المعطیات المناخیة التالیةلدراسة العوامل المن
   Paالتساقطات السنویة -

 Tالحرارة -
 M-mالوسع الحراري -

  
   Embergerاألخطوط الحیمناخي ل .3

 صیغة Embergerاقترح بعین االعتبار ,aP   M.m, Tبأخذ   

   :Qالمطر حراري 
1000

( )( )
2

aP
Q

M m
M m





   

Q  : الحاصل المطر حراري.  

aP : التساقطات السنویة بmm

M :  معدل درجات الحرارة القصوى لألشھر األكثر حرارة ب
0 K  

m : 0شھر األكثر برودة ب معدل درجات الحرارة الدنیا لأل K  
M-m : 0: الوسع الحراري 0 273K C    

 تمكن m وقیمة Qباستعمال قیمة الحاصل المطر حراري 
Emberger الوثیقة جانبھأنظر ( من إنجاز األخطوط الحیمناخي(  
رطب ، شبھ :  یمكن تمییز خمس مجاالت مناخیة Qحسب قیمة 

  .طب ، نصف قاحل، قاحل وصحراوير
مناطق ذات :  ، یقسم كل مجال إلى أربع مناطق mحسب قیمة 

شتاء بارد جدا  0m  مناطق ذات شتاء بارد ،   



 0 3m  مناطق ذات شتاء معتدل ،  3 7m  7 ، مناطق ذات شتاء حارm    

  .مثال تقع الصویرة في المجال نصف القاحل ذو شتاء حار
  .أما باب بودیر فتقع في المجال الرطب ذو الشتاء البارد جدا

  
  :تمرین 

   ) من الكتاب المدرسي منھل علوم الحیاة واألرض 59و58و57ص16و(باستعمال المعطیات العددیة المتعلقة بالمناخ 
   حراري ألكادیر، میدلت وطنجةاحسب الحاصل المطر-
طات الثالث على األخطوط الحیمناخيمثل المح-
.حدد المجال المناخي الذي تنتمي إلیھ كل محطة-

  
  :األجوبة

247,9aP: أكادیر - m   

27,1 273 300,1M c K      
7, 2 273 280,2m c K      

751,6aP: طنجة- m   

26,8 273 299,8M C K       
9,6 273 282,6m C K      

231,5aP:میدلت - mm  
34,1 273 307,1M C K       
0,3 273 273,3m C K       

: أكادیر -
1000 247,9

/ 42,93
(300,1 280,2)

(300,1 280,2)
2

Q Q


 



   

/: طنجة - 150,06Q  
/: میدلت - 23,6Q  
  )أعالهي أنظر األخطوط الحیمناخ( 
  
تنتمي میدلت إلى المجال القاحل ذو شتاء بارد ،  وطنجة إلى المجال شبھ الرطب ذو شتاء حار، أما أكادیر -

  .تنتمي إلى المجال نصف قاحل ذو شتاء حارف
  

  :خالصة
لنباتیة التي لھا نفس المتطلبات من خالل المعطیات السابقة ، یتبین أن كل مجال مناخي یتمیز بمجموعة من التشكالت ا

  .المناخیة لھذا یطلق علیھا اسم منطقة حیمناخیة
  

  :ملحوظة

  
   معدل التساقطات السنویة ببعض المدن المغربیةارتفاع

  معدل التساقطات                                                                                            ارتفاع مدى البعد عن البحر و
                                                  



                         

                                                السنویة ببعض المدن المغربیة
                                                         

 أن التساقطات تزداد كلما انتقلنا من 3 و 2بعض العوامل المؤثرة على المناخ على الصعید الوطني ، یبین تحلیل الوثاق 
  .الجنوب إلى الشمال وكذا كلما اقتربنا من البحر، وتزداد التساقطات كلما زاد االرتفاع

  
IIمناخ على توزیع الحیوانات تأثیر ال:  

.تأثیر شدة عامل بیئي معین على توزیع الكائن الحي: تحلیل وثیقة   - أ

  
   المبیاني لتأثیر عامل بیئي على كائن حي التمثیل                      

  
  :تأثیر درجة الحرارة على الجراد المھاجر:     مثال

 المھاجر جامدا ال یتحرك ،  ویستعید نشاطھ العادي عندما تتراوح  ، یبقى الجراد°18  عندما تكون درجة الحرارة دون 
 یدخل في °45 یدخل الجراد في حالة ھیجان،وابتداء من °35عندما تفوق درجة الحرارة  . °35  و °18درجة الحرارة بین 

  .حالة فتور
0حدد قیمة  0, , ,M M m m   

  
18 : الجواب m    . 035 M    

            018 m .45 M   

  
  : تأثیر عاملي الحرارة والرطوبة على توزیع الحیوانات  - ب

یرتبط توزیع الحیوانات بعدة عوامل مناخیة كالحرارة والرطوبة وھما عاملین مرتبطین، لذلك ولمعرفة ظروف عیش 
  .یوان ما نلجأ إلى إنجاز األخطوط المناخي لمنطقة تواجده واألخطوط البیئي المناخي للحیوانح
 ویمكن من تتبع تغییر درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في منطقة معینة بداللة شھور السنة: األخطوط المناخي.  

  . المناخي لمیدلتط أنجز األخطوالتالیةباستعمال معطیات  : 1مثال 

  



                  
                       

  معطیات عددیة لمعدل درجة الحرارة الشھریة والرطوبة النسبیة في بعض المحطات                  
  
حدد ظروف الرطوبة والحرارة ) األخطوط البیئي لذبابة الفواكھ المتوسطیة  ( التالیةانطالقا من تحلیل الوثیقة . 2

المحطة األنسب لتكاثر ھذه ) الرباط -  میدلت - أكادیر( حدد من بین المحطات الثالثة ..لحشرة المالئمة لتواجد ھذه ا
  .الذبابة

  

  
         

  
  :الجواب 

1.  

  



  :ظروف الحرارة والرطوبة المالئمة لتواجد ذبابة الفواكھ المتوسطیة . 2
%55: الحد األدنى للتفضیل بالنسبة للرطوبة * 
  %90:الحد األقصى للتفضیل بالنسبة للرطوبة* 
  °9:بة للحرارة الحد األدنى للتفضیل بالنس*
. °35  : للحرارةبالنسبةالحد األقصى للتفضیل *

المحطة األكثر مالئمة لتواجد ذبابة الفواكھ المتوسطیة ألن أخطوطھا المناخي یقع داخل المنطقة المال ئمة لتواجد ھذه 
  .الحشرة

  
IIIفالحي كیف یمكن استغالل تأثیر العوامل المناخیة للرفع من المردودیة في اإلنتاج ال:  

الزراعة داخل البیوت البالستیكیة .1

     
       

نالحظ أن مردودیة اإلنتاج داخل البیوت البالستیكیة بالنسبة للمزروعات مھمة مقارنة مع مردودھا في الھواء 
  .الطلق

خیة للتحكم بالعوامل المناروف المالئمة لتواجد المزروعات نفسر ذلك لكون البیوت البالستیكیة توفر الظ
  . وشدة اإلضاءة2Oكدرجة الحرارة و 

  
 اإلنتاج، وكذا توفیر ةودیمردتتمیز البیوت البالستیكیة بمناخ متحكم فیھ مما یمكن من الرفع من : خالصة. 2

  .بعض المنتوجات طیلة السنة

  




