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ميٞخ اىضساػخ                                                    ػيً٘ اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ  / اىَشديخ اىثبّٞخ  –جبٍؼخ دٝبىٚ   

أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘ساىَذبضشح االٗىٚ                           -اىؼَيٜ   اىْجبد ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخثٞئخ   

  

صوجُ فجُز ثالٕؼز ث٤ُْٖٔز مالٍ ث١ ٣ّٞ دٞثّطز ثؽَٜر مجٙز ٖٓ ثٌٕٜٛج ثُؾٜجٍ ثُٔؼٌٝف  قٞبط االشؼخ اىشَغٞخ :

ٝثْٛ ثؽَثءٙ ػذجًر ػٖ ًٌر ٍؽجؽ٤ز فجًهز صْو٠ ػ٤ِٜج ثالٕؼز    Campbell-Stokesًجٓذَ ّضًِٞ  دجّْ ؽٜجٍ

كضنضٌهٜج ٝصضؾٔغ ك٢ دؤًر صٌٕٞ ك٤ٜج ثُقٌثًر ٌٓصلؼز دق٤ظ صقٌم ث١ ًٝهز صْو٠ ػ٤ِٜج ثالٕؼز ٣ٝٞٝـ م٠ ٤ٌّ ٛيٙ 

قٌى دؤًر ثُذؤًر ػ٠ِ م٣ٌطز دٌَٖ ٠٣ٌٕ ٖٓ ثًُٞم ٓوْْ ث٠ُ ثهْجّ صذ٤ٖ ّجػجس ث٤ُّٞ ٖٓ ثٌُٖٝم ث٠ُ ثُـٌٝح ٣ٝؤه١ ص

ثالٕؼز ٗض٤ؾز ُضقٌى ثُِٖٔ ٖٓ ثٌُٖم ث٠ُ ثُـٌح ث٠ُ ًّْ م٠ ٓقٌٝم ػ٠ِ ٠٣ٌٕ ثًُٞم ٝىُي ػ٘وٓج صٌٕٞ ثُْٔجء 

ٙجك٤ز ٍٟٞ ثُٜ٘جً ثٓج ثىث ثفضؾذش ك٢ ث١ ٝهش ٖٓ ثالٝهجس كجٕ ثفضؾجدٜج ٣ؤه١ ث٠ُ ثٗوطجع ثُن٠ ثُٔقٌٝم ثع٘جء ٛيث ثُٞهش 

ٖٓ ف٤ظ ثُظًٜٞ ٝثالفضؾجح مالٍ ث٤ُّٞ . ًٔج ٣ٌٖٔ ث٣ٞج صوو٣ٌ هٞر ٛيٙ ثالٕؼز ٝدٜيٙ ثُط٣ٌوز ٣ٌٖٔ ٓؼٌكز فجُز ثالٕؼز 

ػ٠ِ ثّجُ ٕور ثفضٌثم ث٠٣ٌُٖ ٝثُٔؼضجه ٛٞ ثٕ ٣ٌٕٞ ثالفضٌثم د٠٤ْ دؼو ثٌُٖٝم ٝهذَ ثُـٌٝح ثٝ ػ٘وٓج صضـط٠ ثُْٔجء 

ِ ٝمٚٞٙج ك٢ ٓ٘ضٚق ثُٜ٘جً دْقجح ٌٓصلغ ًه٤ن ال ٣قؾخ ثالٕؼز صٔجٓج د٤٘ٔج ٣ٌٕٞ ثالفضٌثم ٕو٣و ثع٘جء ّطٞع ثُٖٔ

ػ٘وٓج صٌٕٞ ثُِٖٔ ك٢ ثػ٠ِ ٝٝغ ُٜج ك٢ ثُْٔجء . ٝٗظٌث الٕ م٠ ٤ٌّ ثُذؤًر ٣ضـ٤ٌ هًؽز ٤َٓ ثٕؼز ثُِٖٔ ك٢ ثُلٍٚٞ 

ثُٔنضِلز كوو ٙٔٔش ثُنٌثة٠ دغالط ثٌٕجٍ ٣ْضنوّ ثفوٛج ك٢ كَٚ ث٤ُٚق ٝثُغج٢ٗ ك٢ ثُٖضجء ٝثُغجُظ ك٢ ك٢ِٚ ثٌُد٤غ 

 .ٝثُن٣ٌق 

 

 

 

 

 

 

 

Campbell-Stokes ًِٞؽٜجٍ ًجٓذَ ّض 

٣ٝوجُ ثالٕؼجع ث٢ُْٖٔ ًيُي دٞثّطز ثؽَٜر ثمٌٟ ث٤ٌُض٤ٌٗٝز ٖٓ د٤ٜ٘ج ثالؽَٜر ثُٔؼٌٝكز  دجّْ د٤ٓٞ٤ِ٤ٌٛ٤ضٌثس 

Perheliometers  ُِٕٞٝدٜج ٣وجُ ثُلٌم د٤ٖ صؤع٤ٌ ثالٕؼز ػ٠ِ ّطق٤ٖ ثفوٛٔج ثّٞه ٝثالمٌ ثد٤ٜ كجُٔؼٌٝف ثٕ ث

ثالّٞه ٣ٔض٘ ثالٕؼز ثٌّع ٖٓ ثُِٕٞ ثالد٤ٜ ًِٝٔج ٍثهس هٞر ثالٕؼز ٍثه ثُلٌم د٤ٖ صؤع٤ٌٛج ػ٠ِ ثُْطق٤ٖ ُٝيُي كجٕ ٛيث 

 ٢ .ثُلٌم ٣ْؾَ ث٤ُج دط٣ٌوز مجٙز ٝصووً ػ٠ِ ثّجّٚ هٞر ثالٕؼجع ثُْٖٔ

 

 كرة زجاجٌة حارقة
 البؤرة

 اطار الخارطة

 قاعدة

 مقٌاس ضبط خط العرض
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صؼضذٌ ٓوج٤٣ِ ٕور ثالٝجءر )ثُلٞص٤ٓٞضٌثس( ٖٓ ثْٗخ ثالؽَٜر ُو٤جُ ثالٕؼجع قٞبط شذح االضبءح )االشؼبع اىَشئٜ( : 

ثٌُٔة٢ ٜٝٓ٘ج ٓو٤جُ ثّٝضٖ ثُي١ ٣ضًٌخ ٖٓ م٤ِز ًٌٜٝٝٞة٤ز ٓضِٚز دؤ٤ٓٝضٌ فْجُ ُٜٝيث ثُؾٜجٍ ْٓطٌر صْ صو٣ًؾٜج 

٣ٝؼ٤ٖ ٛيث ثُؾٜجٍ ٕور ثالّضٞجءر ٌَُ ث٤ٟجف ثُٞٞء  Luxًُِٞ  ٓذجٌٕر دٞفوثس ٕور ثالّضٞجءر ٢ٛٝ هوّ/ٕٔؼز ٝ

ثُٔ٘ظًٞ صو٣ٌذج ٝال٣ضطِخ ثالٌٓ ّٟٞ  ثهثًر ثُؾٜجٍ ُِٞٞء ٣ٌٖٝٔ ه٤جُ ه٤ْ ثُٞٞء ػ٠ِ ٓو٤جُ ٓوًػ دط٣ٌوز ٓذجٌٕر ك٢ 

٤جُ ثُلٌٝم ٗلِ ثُِقظز ، ٝثُؾٜجٍ ٓٞٝٞع ك٢ ٙ٘وٝم دط٣ٌوز ٓقٌٔز ُٝيُي ٣ِٚـ ُالّضؼٔجٍ ك٢ ثُقوَ ٝٛٞ ٣ل٤و ك٢ ه

( ٖٝٓ ثؽَ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُ٘ض٤ؾز 5ثُضو٣ٌذ٤ز ُٖور ثالّضٞجءر ك٢ ثُذ٤تجس ثُٔنضِلز ٝثٕ ٜٓٔز ثًَُ ٛٞ صو٤ْْ ثُ٘ض٤ؾز ػ٠ِ )

 ػ٘و ثُوٌثءر . 5ثُٚق٤قز ٣ؾخ ثٌُٞح *

. 

 

 

 

 

  -٣ٌٖٔ ثٕ ٣ضذغ ك٢ فْجح هًؽز ثُقٌثًر ك٢ ث١ ٌٓجٕ ثفو ٗظج٤ٖٓ ٓؼٌٝك٤ٖ ٛٔج : قٞبط دسجخ اىذشاسح :

Centigrade         1: ثُ٘ظجّ ثُٔت١ٞ)  

100ٝػ٠ِ ثّجّٚ صٌٕٞ هًؽز ؿ٤ِجٕ ثُٔجء ٢ٛ 
̊
0ٝهًؽز صؾٔوٙ  

̊ 
ٝٛيث ثُ٘ظجّ ٣ْضنوّ ك٢ ٓؼظْ هٍٝ ثُؼجُْ .  

Fahrenhietis ( ثُ٘ظجّ ثُلٌٜٜٗج٣ض٢ : 2   

212ٝصٌٕٞ هًؽز ؿ٤ِجٕ ثُٔجء 
̊
32ٝهًؽز صؾٔوٙ  

̊
 ٝدٔوجًٗز ثُ٘ظج٤ٖٓ ثفوٛٔج دج٥مٌ ٗالفع ثٕ  

  F
̊

5/9  ،F
̊
 1.8   =Ci 

ٝػ٘و صق٣َٞ هًؽز فٌثًر ٓؼ٤٘ز ٓقْٞدز دجُوًؽجس ثُٔت٣ٞز ث٠ُ ثُوًؽز ثُض٢ صوجدِٜج ػ٠ِ ثّجُ ثُ٘ظجّ ثُلٌٜٜٗج٣ض٢ 

  -:20كٔغال ُو٣٘ج ثُوًؽز  32عْ ٤ٞٗق ث٤ُٜج ًهْ  ٣5/9ؾخ ثٕ صٌٞح ثُوًؽز ثُٔت٣ٞز ك٢

 F
 
68   = 32 + ( 20*5/9          

 

٣ؾخ إٔ ف٤ظ دجُوًؽجس ثُلٌٜٜٗج٣ض٤ز ث٠ُ ثُوًؽز ثُٔت٣ٞز ثُض٢ صوجدِٜج  ًٝيُي ك٢ فجُز صق٣َٞ هًؽز فٌثًر ٓؼ٤٘ز ٓقْٞدز

( 9/5ٖٓ ثُوًؽجس ثُلٌٜٜٗج٣ض٤ز ٌٗٞح ثُذجه٢ * ) 32صطٌؿ   

̊
C20 9/5   = *(32-68) =

̊
F 

Temperature اىذشاسح :   
 

ٝثُـالف ثُؾ١ٞ ٟجهز ٗقِ دٜج ِِٝٗٔ ثعجًٛج ٌُٝ٘٘ج ال ٌٗثٛج ٝصؼضذٌ ثُِٖٔ ثُٔٚوً ثٌُة٢ْ٤ ُقٌثًر ّطـ ثالًٛ 

ثُٔق٠٤ دٚ ٣ٝضؤعٌ ثالٕؼجع ث٢ُْٖٔ ثُٞثَٙ ُْطـ ثالًٛ دؼٞثَٓ ػو٣ور ٜٓ٘ج ٍث٣ٝز ثُْوٟٞ ُإلٕؼجع ث٢ُْٖٔ ٍٟٞ ثُٜ٘جً 

 ٝثالٕؼجع ث٢ُْٖٔ ثُٔ٘ؼٌِ .

 زر

 صندوق

 قدم/شمعة

 لوكس

 خلٌة كهروضوئٌة

 مقٌاس اوستن

Light meter 

Lux meter 
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: ٢ٛٝ ٓو٤جُ ُٜيٙ ثُطجهز دطٌم ػو٣ور ٝٓنضِلز دجمضالف ثُو٤جُ ك٤ٜج ٝٛ٘جى   Temperature degree دسجخ اىذشاسح 

 -دؼٜ ثُٔٚطِقجس ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثُضؼذ٤ٌ ث٢ٓٞ٤ُ ٝث١ُْٞ٘ ُوًؽجس ثُقٌثًر:

Maximum Temperature َٚ1-  دسجخ اىذشاسح اىؼظ 

ٝثُغجُغز ٖٓ دؼو ثُظٌٜ .٣ٝوٚو دٜج ثػ٠ِ هًؽز فٌثًر ُِٜٞثء صْؾَ مالٍ ث٤ُّٞ ٝصٌٕٞ فٍٞ ثُْجػز ثُٞثفور   

Minimum Temperature ٙ2-  دسجخ اىذشاسح اىصغش 

٣ٝوٚو دٜج ثه٠ٗ هًؽز فٌثًر ٣َٚ ث٤ُٜج ثُٜٞثء مالٍ ث٤ُّٞ ٝصٌٕٞ هذَ دَٝؽ ثُِٖٔ ث١ صٌٕٞ د٤ٖ ثُْجػز ثُنجْٓز 

 ٝثُْجهّز ٙذجفج.

Diurnal Range    ٍٜ٘ٞ3-  اىَذٙ اى  

ٝثُٚـٌٟ ٤ُِّٞ .ٝٛٞ ثُلٌم د٤ٖ هًؽز ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ   

Daily Mean    ٍٜ٘ٞ4-  اىَؼذه اى 

ثُٔوٚٞه دٚ ثُٔض٠ّٞ ثُقْجد٢ ُِوٌثءثس ثُْٔؾِز ُوًؽجس ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ ٝثُٚـٌٟ ٝصو٤ْٜٔج ػ٠ِ ثع٤ٖ٘ ٝثُذؼٜ ثالمٌ 

 ٣وّٞ دؾٔغ ػور هٌثءثس ٣ْٝضنٌػ ٓؼوُٜج .

Interdiurnal change  5- اىزغٞشاد اىٍٞ٘ٞخ 

ث٢ٓٞ٤ُ ُوًؽجس ثُقٌثًر ٤ٓٞ٤ُٖ ٓضضج٤ُٖ .٢ٛٝ ثُلٌم د٤ٖ ثُٔؼوٍ    

 6- اىَؼذه اىشٖشٛ ىذسجبد اىذشاسح اىؼظَٚ 

 ٓؾٔٞع هًؽجس ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ ٌُِٖٜ ٓؤْز ػ٠ِ ػوه ث٣جّ ثٌُٖٜ .

 7- اىَؼذه اىشٖشٛ ىذسجخ اىذشاسح 

 ٛٞ ٓض٠ّٞ ٓؼوالس هًؽجس ثُقٌثًر ث٤ٓٞ٤ُز ُيُي ثٌُٖٜ .

Annual Range ْٛ٘8- اىَذٙ اىذشاسٛ اىغ 

.٣ؼ٢٘ ثُلٌم د٤ٖ ٓؼوٍ هًؽز فٌثًر ثًغٌ ًٕٜٞ ثُْ٘ز فٌثًر ٝثهَ ًٕٜٞ ثُْ٘ز فٌثًر  
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 َٝنِ قٞبط دسجبد دشاسح اىٖ٘اء ثبعزؼَبه اجٖضح خبصخ ٍزْ٘ػخ ٍْٖب :- 

Simple Thermometer  1) اىَذشاس اىجغٞظ  

ٛ٘جى ٗٞػ٤ز ٖٓ ثُٔقج٣ًٌ ثُذ٤ْطز ٗٞع ٍةذو٢ ٝثالمٌ ًق٢ُٞ ٝصٌٕٞ دؤٌٕجٍ ٝثفؾجّ ٓنضِلز ص٘جّخ ثٌُٔجٕ ثُٔطِٞح ه٤جُ 

 هًؽز فٌثًصٚ 

ٝثُٔقٌثً ثُذ٠٤ْ ػذجًر ػٖ ثٗذٞح ٍؽجؽ٢ ٕؼ١ٌ ٓوًػ ٓـِن ٖٓ ثالػ٠ِ ٣ٝقض١ٞ ٖٓ ثالّلَ ػ٠ِ دِٚز ِٓٔؤر دجَُةذن 

 ُْجةَ ك٢ ثالٗذٞح ثُٖؼ١ٌ .ثٝ ثٌُقٍٞ ٝػ٘و ثُو٤جُ ٣وٌأ ْٓضٟٞ ث

)ٍذشاس اىْٖبٝخ اىؼظَٚ(  Max . Temp . Thermo meter ٍذشاس دسجخ اىذشاسح اىؼظَٚ  (2  

ػذجًر ػٖ ٓقٌثً ٍةذو٢ ك٤ٚ ثمض٘جم ٙـ٤ٌ ٣وغ كٞم ثُذِٚز ٓذجٌٕر كؼ٘وٓج ٣ضٔوه ثَُةذن دْذخ ثًصلجع هًؽز ثُقٌثًر كجٗٚ 

هًؽز ثُقٌثًر ال ٣ْٔـ ىُي ثالمض٘جم ٖٓ ًؽٞع ثَُةذن ث٠ُ ثُذِٚز ٌٓر  ٣٘وكغ ث٠ُ ثالػ٠ِ ٖٓ ثُذِٚز ٌُٖٝ ف٤٘ٔج ص٘نلٜ

 ٤ٌٖٓثً ث٠ُ هًؽز ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ .ث٤ُٚ عج٤ٗز ٣ٝذو٠ ػ٘و ثػ٠ِ فو َٝٙ 

  Min . Temp . Thermo meter ٍذشاس دسجخ اىذشاسح اىصغشٙ  (3   

ٌٔٔ ثٌُقٍٞ ػ٘و ثٗنلجٛ هًؽز ثُقٌثًر ػذجًر ػٖ ٓقٌثً ًق٢ُٞ ٣ٞؽو هثمَ ثٗذٞدز ه٤َُ ٙـ٤ٌ ٖٓ ثَُؽجػ كؼ٘وٓج ٣٘

٣ْقخ ٓؼٚ ىُي ثُٔؤٌٕ ثَُؽجؽ٢ دْذخ هِز ثُضٞصٌ ثُْطق٢ ٌُِقٍٞ ٝػ٘وٓج صٌصلغ هًؽز ثُقٌثًر عج٤ٗز ٣ْ٘جح ثٌُقٍٞ 

 ٓ٘وكؼج ث٠ُ ثالػ٠ِ ٖٓ ؽٞثٗخ ثُٔؤٌٕ صجًًجً ث٣جٙ ك٢ ٓٞهؼٚ هٕٝ صقٌى ٓؤٌٕثً الٗنلجٛ هًؽز فٌثًر .

  Max & Min. Thermo meter ٍذشاس اىْٖبٝزِٞ اىصغشٙ ٗاىؼظَٚ  (4   

ٓغ ٓنَٕ  ٣Uْؾَ ٛيث ثُٔقٌثً هًؽز ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ ٝثُٚـٌٟ ُِٜٞثء ٓؼج ثى ٣ضٌٕٞ ٖٓ ثٗذٞح ٕؼ١ٌ دٌَٖ فٌف 

ٓغ ؽَء ٖٓ ثالٗذٞح ثُٖؼ١ٌ ثُٔؾجًٝ  ِٕٓٞ ثال٣ٌْ ِٓٔٞء دجٌُقٍٞ ثٝ ّجةَ ٣ٍض٢ ُِيًثعثّطٞث٢ٗ ثٌَُٖ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ثُؼ٤ِج 

دجَُةذن ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ثُؼ٤ِج ُِيًثع ثال٣ٖٔ ٓغذش ٛيث ثالٗذٞح ػ٠ِ ُٞفز ٓؼو٤ٗز ثٝ  ِٓٔٞء Creosoteٝٓنَٕ ًٔغ١ٌ ثٌَُٖ 

دالّض٤ٌ٤ز ٣ْؾَ ثُيًثع ثال٣ٌْ ثُقٌثًر ثُٚـٌٟ ٝثُيًثع ثال٣ٖٔ ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ ٠ُِّٞ ًٝيُي ٣ٞؽو ْٓٔجً ًه٤ن ٖٓ 

ٞم ْٓضٟٞ ثَُةذن ك٢ ٌٟك٢ ثالٗذٞح ثُٖؼ١ٌ ٣ٚلٌ ثُؾٜجٍ هذَ ثالّضؼٔجٍ دٞثّطز هطؼز ٓـ٘ج٤ِٟ ِٓقن ٓؼٚ ثُقو٣و ك

صوّٞ دضق٣ٌي ثُْٔٔجً ثُقو٣و١ فض٠ ٣ٌٕٞ ه٤جُ ٓغ ْٓضٟٞ ثَُةذن ك٢ ٌٟك٢ ثالٗذٞح ٣ٝضٌى ثُٔقٌثً ُلضٌر ٓؼ٤٘ز ٖٓ 

الٗذٞح ٤ٌٖٓث ُوًؽز ثُقٌثًر ثُٚـٌٟ ٝثُؼظ٠ٔ ُضِي ثَُٖٓ عْ ٣وٌث دؼوٛج ثُْٔضٟٞ ثُْل٢ِ ُِْٔٔجً ثُغجدش ك٢ ٌٟك٢ ث

 ثُلضٌر ث٤َُ٘ٓز.

Thermgraph ( اىَذشاس اىَغجو 5  

٣ْضؼَٔ ُو٤جُ هًؽز فٌثًر ثُٜٞثء ُلضٌر ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثَُٖٓ هو صٌٕٞ ٣ٞٓج ثٝ ثّذٞػج ٝدًٚٞر ْٓضٌٔر ٝػ٠ِ ٌَٕ م٠ د٤ج٢ٗ 

ؼضٔو ػ٠ِ صؤع٤ٌ هطؼز ٓؼو٤ٗز فْجّز دجُقٌثًر ف٤ظ ص٘لٌػ ٝٛٞ ال ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثَُةذن ثٝ ثٌُقٍٞ ك٢ ه٤جُ ثُقٌثًر ٝثٗٔج ٣

ٝصٌ٘ٔٔ فْخ ثُضـ٤ٌ ك٢ فٌثًر ثُٜٞثء ٝصوّٞ دؼٜ ثٌُٝثكغ دٔٞجػلز فًٌز ثُوطؼز ثُٔؼو٤ٗز ٝٗوِٜج دْٔجػور ػوه ٖٓ 

 ثُؼضالس ث٠ُ ٓؤٌٕ ٣٘ض٢ٜ دوِْ ٓقذٌ ٣الِٓ ًٝهز د٤ج٤ٗز مجٙز ٓغذضز ػ٠ِ ثّطٞثٗز هٝثًر دٞثّطز ّجػز صٞه٤ش .
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صٞٝغ ثؽَٜر ه٤جُ ثُقٌثًر ك٢ ٙ٘جه٣ن مٖذ٤ز صٞؽو ػ٠ِ ؽوًثٜٗج ثالًدؼز ٕوٞم ثكو٤ز ٓضؼوهر صْٔـ دًٌٔٝ  -الفظز :ٓ

 ثُٜٞثء ٝصٞٝغ ػ٠ِ ثًصلجع ٓضٌ ٝٗٚق ثُٔضٌ ٖٓ ّطـ ثالًٛ ٢ٌُ ال صضؤعٌ ثُٔقج٣ًٌ دجإلٕؼجع ثال٢ًٝ .

Soil Thermometers   6ٍذبسٝش اىزشثخ )  

-دجّضنوثّ ثٗٞثع ٖٓ ثُٔقج٣ًٌ ثُنجٙز ٝصٌٕٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ :صوجُ هًؽز فٌثًر ثُضٌدز   

ثُٔقج٣ًٌ ثُْٔضو٤ٔز : صٞٝغ ٛيٙ ثُٔقج٣ًٌ دوثمَ ثٗذٞدز ٍؽجؽ٤ز صقض١ٞ ػ٠ِ ثُذٌثك٤ٖ ثٝ دوثمَ ثّطٞثٗز ٓؼو٤ٗز ٝصغذش -أ

 ٛيٙ ثُٔقج٣ًٌ ك٢ ثػٔجم ثُضٌدز دقوٝه هوّ ٝثفو .

ٓؼو٢ٗ فجه ك٢ ثفو ٌٟك٤ز ٝثُٔغذش ػ٤ِٚ ثُٔقٌثً ٝدٌَٖ ٣ق٤ٔٚ ٖٓ ثُٔقج٣ًٌ ثُٔجةِز : صٞٝغ ٛيٙ ثُٔقج٣ًٌ ك٢ فجَٓ -ح

ثالفضٌجى دجُضٌدز مالٍ ثَٗثُٚ ٣ٌٕٝٞ ثُطٌف ثالمٌ ُِقجَٓ ثُٔؼو٢ٗ ثًغٌ ٟٞال ثُي١ ٣ْضنوّ ُوكغ ثُقجَٓ دجُضٌدز ث٠ُ ثُؼٔن 

ّْ .10ثُٔطِٞح ٣ٝل٤و ٛيث ثُٔقٌثً ػجهر ك٢ ه٤جُ هًؽز فٌثًر ثُضٌدز ُؼٔن فٞث٢ُ   

Water thermometers ( ٍذبسٝش اىَٞبٓ  7   

Inversal thermometers (ثُٔقٌثً ثُٔؼٌُٞ 2(ثُٔقٌثً ثالػض٤جه١   ٣ٝ1ٌٕٞ دٞثّطز     

.٣ٝقض١ٞ ػ٠ِ دِٚز ك٢ ؽَةٚ ثُؼ١ِٞ ٓضِٚز دؤٗذٞح ٣ِض١ٞ ؽَءثً ُٓ٘ٚ ُٔ٘غ فوٝط ًؽٞع ثَُةذن  

      

 

        

 جٖبص مبٍجو عز٘مظ جٖبص مبٍجو عز٘مظ

 خشٝطخ جٖبص مبٍجو عز٘مظ ىقٞبط شذح االضبءحٍقٞبط أٗعزِ 
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 ٍذشاس دسجخ اىذشاسح اىؼظَٚ اىَذشاس اىجغٞظ ثْ٘ػٞخ اىضئجقٜ ٗاىنذ٘ىٜ

 ٍذشاس دسجخ اىذشاسح اىصغشٙ

 اىَؤشش

 ٍذشاس رٗ اىْٖبٝزِٞ اىؼظَٚ ٗاىصغشٙ

 اىَذشاس اىَغجو
 ٍذشاس اىزشثخ اىَبئو

دبٍو 

ٍؼذّٜ 

 ٍذشاس اىَٞبٓ اىَؼن٘ط ٍذشاس اىَٞبٓ االػزٞبدٛ

االىز٘اء 

 فٜ اىغبق
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 ػيً٘ اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ  / اىَشديخ اىثبّٞخ                     ميٞخ اىضساػخ                              –جبٍؼخ دٝبىٚ 

 أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘س                اىثبّٞخاىَذبضشح   -ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخ اىؼَيٜ   اىْجبدثٞئخ 

    (Atmospher)-  :  اىج٘ٛ اىضغظ

ٖٓ ثُقوجةن ثُٔؼٌٝكز ثٕ ثُٜٞثء ٤ُِ ػو٣ْ ثٍُٕٞ ًٔج ٣ضن٤َ ث٤ُ٘ج دَ ثٗٚ ًؤ١ ٓجهر ثمٌٟ ىٝ عوَ ٓؼ٤ٖ ُيث ٣ؼٌف ثُٞـ٠ 

  -ثُؾ١ٞ دؤٗٚ :

ٓج صٌٕٞ صِي ثُْٔجفز  ثألًٛ فض٠ ٜٗج٣ز ثُـالف ثُـج١ٍ ٝؿجُذجً ّطـ ثُٜٞثء ثُي١ ٣ٔضو ٖٓ ْٓجفز ٓج ػ٠ِ ٖٓ ٍٕٝ ػٔٞه 

٢ِٓ  (milli bar)       ، ٣ٝوجُ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ دٞفوثس ٢ٛ (  2.45Cm)ثُذٞٙز = ّ٘ض٤ٔضٌ ٌٓدغ ٝثفو ثٝ دٞٙز ٌٓدؼز

دجً ٝثُي١ ٣ؼجهٍ 
 

    
ٖٓ ثُذجً  ثٓج ثُذجً كجٗٚ ٣ؼجهٍ )٤ِٕٓٞ هث٣ٖ /ّْ 

2 
(٣ٝذِؾ ٓض٠ّٞ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ػ٠ِ ّطـ ثُذقٌ ٝك٢ 

 .دٞٙز ٍةذن (29.92)٤ِٓٔضٌ ٍةذن ثٝ  760( ٢ِٓ دجً ٢ٛٝ صؼجهٍ  1013ٌٝف ثالػض٤جه٣ز )ظثُ

   

 ٣ٝٞٙق ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ك٢ ث١ ٌٓجٕ دجٗٚ ٌٓصلغ ثٝ ٓ٘نلٜ صذؼج ُيُي ثُٞـ٠ 

 -ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ أؽَٜر مجٙز ٝٓض٘ٞػز ٣ٌٖٔ ثٕ ٗٞؽَٛج دٔج ٢ِ٣ : ٣ْٝضنوّ ُو٤جُ

 

 Mercury Barometer  -اىجبسٍٗٞزش اىضئجقٜ : – 1

هجػوصٜج ٝثفو ّ٘ض٤ٔضٌ ٌٓدغ ٝصٌٕٞ   ٣ضٌٕٞ ٖٓ ثٗذٞدز ٍؽجؽ٤ز ُٟٜٞج ٓضٌ ٝثفو ْٝٓجفز 

                                                        ٓـِوز 

                                         ٝـ٠ ثُٜٞثء                                                       ٖٓ ٌٟف ٝثفو ٝصٔأل دجَُةذن ، ٣ٌِٝ٘                 

 ٌٟف ثألٗذٞدز ثُٔلضٞؿ هثمَ فٞٛ ٙـ٤ٌ 

 ك٤ٚ ٍةذن ٓؼٌٛ ُِٜٞثء ك٤الفع ثٕ ثًصلجع                                          

 ""Barometer                               ّْ (          76ُقو ثًصلجع  ) ثَُةذن ك٢ ثألٗذٞدز ّٞف ٣ٜذ٠ 

٣ٌٖٔ ٓؼٌكز ٓووثً ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ك٢ ث١ ٝهش دٔؾٌ ٓالفظز ْٓضٟٞ   ثىث ٝٝغ ثُذج٤ًٓٝضٌ ػ٘و ْٓضٟٞ ّطـ ثُذقٌ 

 ّطـ ثَُةذن ك٢ ثألٗذٞدز ًٔج ٣غذش ٓغ ثُؾٜجٍ ػجهر ٓقٌثً د٠٤ْ ُو٤جُ هًؽز ثُقٌثًر . 

  Barograph  -: )ٍغجو اىضغظ اىج٘ٛ( سافگاىجبسٗ - 2

٣ْؾَ ٛيث ثُ٘ٞع ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ُلضٌر ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثَُٖٓ  ٝدٌَٖ ْٓضٌٔ ف٤ظ ٣ٌّْ دجّضٌٔثً مطجً د٤ج٤ٗجً ُِضـ٤ٌ دجُٞـ٠ 

ثُؾ١ٞ دٞثّطز هِْ ٓقذٌ ػ٠ِ ًٝهز د٤ج٤ٗز ٓغذضز دجّطٞثٗز صوًٝ فٍٞ ٗلْٜج دٞثّطز ّجػز صٞه٤ش ، ٣ضَٚ ثُوِْ ثُٔقذٌ 

ٖ ثُٚ٘جه٣ن ثٝ ثألهٌثٗ ثُٔؼو٤ٗز ثُٔلٌؿز ٖٓ ثُٜٞثء ُقو ٓج ٝىثس دٌَٖ مجٗ دؼور ٗٞثدٜ ٝثُض٢ صضَٚ دوًٝٛج دؼوه ٓ

أٝؽٚ فْجّز ُِٞـ٠ كجىث ثًصلغ ثُٞـ٠ ػ٤ِٜج ثٗٞـطش ٝٛذطش ٝؽٜٞٛج ٗقٞ ثُوثمَ ٓٔج ٣ْذخ ثًصلجع ًأُ ثُوِْ ثُٔقذٌ 

 د٘لِ ثُٞهش ٗقٞ ثألػ٠ِ ٝثىث هَ ثُٞـ٠ فوط ثُؼٌِ . 

 

 

 أنبوبة زجاجٌة

 حوض زجاجً

 زئبق



 

8 

 

 

 

 ىًثع

 هٝثًر ثّطٞثٗز                

 

 ٙ٘جه٣ن

 ثٝأهٌثٗ 

 ٓؼ٤٘ز

 

                                                                                

        

 ثُذج٤ًٓٝضٌ ثُٔلٌؽ                      هِْ ٓقذٌ                                                                        

 Barograph                                         [Arenoid Barometer])ساف )گاىجبسٗ                     

 

 Arenoid Barometer     -: )اىَؼذّٜ(اىجبسٍٗٞزش اىَفشؽ  – 3

، ٣ضَٚ  ءث٣٢ُٖضٌٕٞ ٖٓ ٙ٘وٝم ٓؼو٢ٗ ْٓضو٣ٌ ٓلٌؽ ٖٓ ثُٜٞثء ُقو ٓج ٓـط٠ دـطجء ٓؼو٢ٗ ًه٤ن ّطقٚ ٓقوح دؼٜ 

دٚ ػور ٗٞثدٜ ص٘ض٢ٜ دٔؤٌٕ ٣ضقٌى ثٓجّ ُٞفز هثة٣ٌز ٣غذش ػ٤ِٜج ه٤ْ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ كجىث ثًصلغ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ثٗٞـ٠ 

ثُـطجء ٗقٞ هثمَ ثُٚ٘وٝم ٣ٝقوط ثُؼٌِ دجٗنلجٛ ثُٞـ٠ ٣ٝضقٌى ثُٔؤٌٕ صذؼجً ُيُي ٤ٌٖٓثً ث٠ُ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ٓذجٌٕرً 

 ٤ُِٔذجً( أٝ )ثُْ٘ضٔضٌثس ثَُةذو٤ز( . ٝٛيث ثُؾٜجٍ ٣ؼط٢ هٌثءر ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ )دج

ٝٛيث ثُؾٜجٍ ثهَ ههز ٖٓ ثُؾٜج٣ٍٖ ثُْجدو٤ٖ ُٜٝيث كجٗٚ ٣ْضنوّ ػجهر ك٢ ثألؿٌثٛ ثُض٢ الصَِّ ُٜج ه٤جّجس هه٤وز ٌُٝ٘ٚ ٓغ 

 ىُي ٣ْضنوّ دٌغٌر ك٢ ثُطجةٌثس ٝػ٘و ثُض٘وَ ٗظٌثً ُذْجٟضٚ ٝٙـٌ فؾٔٚ ُوًؽز صؾؼَ ٖٓ ثَُْٜ فِٔٚ . 

    Fortin barometerف٘سرِ ثبسٍٗٞزش  – 4

ٝك٤ٚ ٣ٚ٘غ مَثٕ ثَُةذن ٖٓ ٓجهر ٤ُ٘ز ًجُؾِو ٝكٞم ّطـ ثُنَثٕ ٖٓ ثُوثمَ ّٖ ٖٓ ثُؼجػ ثالد٤ٜ ) ٣ٚ٘غ ثُْٖ ٖٓ ثُؼجػ 

ّطـ ثَُةذن ٣ٌٖٔ صؼو٣ِٚ  ثًصلجعصـ٤ٌ  كئىث٣ضلجػَ ٓغ ثَُةذن( دق٤ظ ٣الِٓ ٌٟف ثُْٖ ّطـ ثَُةذن  ثالد٤ٜ فض٠ ال

دق٤ظ ٣الِٓ ٌٟف ثُْٖ دٞثّطز ثُٞـ٠ ػ٠ِ ثُؾِو ٖٓ ثالّلَ دٞثّطز ْٓٔجً ٓق١ًٞ ًٌٓخ ك٢ ثُـالف ثُنجًؽ٢ 

 أّلَ ثُنَثٕ ، ٝػٖ صٖـ٤َ ثُؾٜجٍ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ّطـ ثَُةذن ك٢ ثُقٞٛ ثَُؽجؽ٢ ٓالِٓ ُْٖ ثُؼجػ.
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   -:اىؼ٘اٍو اىَؤثشح فٜ اىضغظ اىج٘ٛ 

  -ذشاسح :دسجخ اى – 1 

ف٤ظ ٣٘نلٜ ٓووثً ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ دجًصلجع هًؽز ثُقٌثًر ألٕ ثُٜٞثء ػ٘وٓج ٣ْنٖ ٣ضٔوه ثالٌٓ ثُي١ ٣ٞطٌ هْْ ٓ٘ٚ دجٕ 

ثمٌٟ ٣ٝؤه١ ىُي ث٠ُ ٗو٘ ٍٕٝ ػٔٞه ثُٜٞثء ٝهِز ٝـطٚ ك٢ ف٤ٖ ػ٘وٓج صٜذ٠ هًؽز ثُقٌثًر كجٕ ثُٜٞثء  ؽٜز٣٘ضوَ ث٠ُ 

 ثء ؽو٣و ث٤ُٚ ٓٔج ٣َ٣و ٍٝٗٚ ٣َٝهثه ٝـطٚ ثُؾ١ٞ . ّٞف ٣ضوِ٘ ٣ٌٝ٘ٔٔ ٣ٝٚـٌ فؾٔٚ ك٤ٞجف ٛٞ

 

  -ٍقذاس ثخبس اىَبء : – 2 

٣ض٘جّخ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ػ٤ٌْجً ٓغ ٤ًٔز دنجً ثُٔجء ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُٜٞثء كؼ٘وٓج صَهثه ٤ًٔز دنجً ثُٔجء ك٢ ٛٞثء ٓ٘طوز ٓج ، 

 ؽَء ٖٓ ٛٞثء صِي ثُٔ٘طوز ٤ُقَ ٌٓجٗٚ كض٘نلٜ ه٤ٔز ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ .  دئٍثفز٣وّٞ 

 -االسرفبع ٗاالّخفبض ػِ ٍغز٘ٙ اىجذش : – 3 

ف٤ظ صٌصلغ ه٤ٔز ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ًِٔج ثٗنلٞ٘ج ػٖ ْٓضٟٞ ّطـ ثُذقٌ دْذخ ٣ٍجهر ٍٟٞ ػٔٞه ثُٜٞثء ٝدجُضج٢ُ ٣ٍجهر ٍٝٗٚ 

 كٞم ْٓضٟٞ ّطـ ثُذقٌ . ٝٝـطٚ ثُؾ١ٞ ، ٣ٝقوط ثُؼٌِ صٔجٓجً ػ٘وٓج صٌصلغ 

 "ػالقخ اىضغظ اىج٘ٛ ثبالسرفبع ػِ عطخ اىجذش"

ُٔج ًجٕ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ٣وَ صو٣ًؾ٤جً ًِٔج ٍثه ثالًصلجع كوو أٌٖٓ ثّضنوثّ ثؽَٜر ه٤جُ ك٢ دؼٜ ثألف٤جٕ ُضوو٣ٌ ثًصلجع أ١ 

ٓؼوٍ عجدش ألٗٚ ٣نضِق ٖٓ ٌٓجٕ ٌٓجٕ ػٖ ّطـ ثُذقٌ ٌُ٘٘ج ٣ؾخ إٔ ٗالفع ثٕ ثٗنلجٛ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ دجالًصلجع ٤ُِ ُٚ 

٥مٌ فْخ هًؽز ثُقٌثًر ٝثصؾجٙ ث٣ٌُجؿ ًٔج ثٗٚ ٣نضِق ك٢ ثُطذوجس ثُْل٠ِ ٖٓ ثُؾٞ ػ٘ٚ ك٢ ثُطذوجس ثُؼ٤ِج صذؼجً المضالف 

ًغجكز ثُٜٞثء ٝهًؽز صنِنِٚ ثال ثٗٚ ٓغ ىُي ُٞفع ٖٓ ثُضؾجًح ثٌُغ٤ٌر ثُض٢ هجّ دٜج ثُؼِٔجء ثٕ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ٣٘نلٜ ػ٠ِ 

ٓضٌ كٞم ّطـ ثُذقٌ  3000( ٓضٌ فض٠ َٗٚ ث٠ُ ثًصلجع 100ثالًصلجع دٔووثً ) ( ٤ِِٓذجً ًِٔج ٍثه10ثُؼّٔٞ دٔؼوٍ )ٝؽٚ 

 -عْ ٣ذطب ٓؼوٍ ثالٗنلجٛ دؼو ىُي ًٔج ٗالفع ٖٓ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ :

ٍؼذه رْبقص اىضغظ اىج٘ٛ ٍييٞجبس  االسرفبع ثــ) ً (

 100ًمو 

 ٍؼذه اىزغٞش فٜ اىضغظ اىج٘ٛ 

 165 ٤ِِٓذجً 11       0 – 1500

 150 ٤ِِٓذجً 10 1500 – 3000

 120 ٤ِِٓذجً  8 3000 – 4500

 105 ٤ِِٓذجً 7 4500 – 6000

 90 ٤ِِٓذجً 6 6000 – 7500

 27.2 ٤ِِٓذجً 2.3 7500 – 15000

  ٤ِِٓذجً 0.7 15000 – 30000
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ك٢ هًثّز ثُٔ٘جك ألٕ ثُْٜٔ ص٣ٍٞغ ثُٞـ٠  ٣ٜٔ٘ج ًغ٤ٌثً  ٝثٗنلجٛ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ دجالًصلجع ٣ْٜ ثُط٤ج٣ًٖ دٚلز مجٙز ٝال

 كٞم ّطـ ثألًٛ ٝثمضالكٚ ٖٓ ٌٓجٕ ٥مٌ كٜيث ثُض٣ٍٞغ ٛٞ ثُي١ ٣قوه ٗظجّ ث٣ٌُجؿ ٝٓج ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓظجٌٛ ٓ٘جم٤ز .

 ٤ِِٓذجً    ٤ِٓ1.36ٔضٌ ٍةذن = 1ّ دج٤ُِٔٔضٌ ٍةذن ؟ ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ  8700ٛٞ ٓووثً ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ػ٠ِ ثًصلجع   / ٓج ٍثبه

 اىذو : 

   165 + 150 + 120 + 105 + 90 + 27.2 = 657.2ٓؼوٍ ثُضـ٤ٌ ك٢ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ = 

 ٓؼَ ثُضـ٤ٌ ك٢ ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ –=  ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ػ٘و ّطـ ثُذقٌ  8700ثُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ػ٘و 

                             =657.2 – 1013.2 

 ٤ِِٓذجً    356=                              

 ػ٘و ثُضق٣َٞ ث٠ُ ٤ِِٓٔضٌ ٍةذن ٗوّٞ دجؽٌثء ْٗذز ٝص٘جّخ 

 ٤ِِٓذجً                 ٤ِِٓٔضٌ ٍةذن

      1                        1.36 

      X                        356            X  =
     

    
 ٤ِِِٓضٌ ٍةذن   261.7=  
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 اىجبسٍٗٞزش اىضئجقٜ
 اىجبسٗمشاف
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 اىجبسٍٗٞزش اىَؼذّٜ

 ثبسٍٗٞزش ف٘سرِ
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 ّٞخ/ اىَشديخ اىثب  اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخػيً٘                                      ميٞخ اىضساػخ              – دٝبىٚجبٍؼخ 

 أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘س                  اىثبىثخاىَذبضشح   -اىؼَيٜ   ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخ ْجبداىثٞئخ 

 

  Humidityاىشط٘ثخ : 

صطِن ًِٔز ثٌُٟٞدز دٚلز ػجٓز ػ٠ِ دنجً ثُٔجء ثُؼجُن ك٢ ثُؾٞ ٌُٝ٘٘ج ٣ؾخ ثٕ ٗلٌم د٤ٖ ثُضؼذ٤ٌثس ثُضج٤ُز ػ٘و 

  -هًثّز ثٌُٟٞدز ٢ٛٝ :

  Absolute humidity -اىشط٘ثخ اىَطيقخ :

ثُٔجء ثُٔٞؽٞه ك٢ فؾْ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٜٞثء )ؿْ/٢ّٛٝ ػذجًر ػٖ ٍٕٝ دنجً 
3

.) 

  Specific humidity -اىشط٘ثخ اىْ٘ػٞخ :

٢ٛٝ ػذجًر ػٖ ْٗذز ٍٕٝ دنجً ثُٔجء ك٢ ف٤َ ٓؼ٤ٖ ك٢ ثُٜٞثء ث٠ُ ٍٕٝ ثُٜٞثء ثُي١ ٣ٞؽو ك٢ ٛيث ثُق٤َ صقش 

 ٝثُٞـٟٞ ثُٔنضِلز ٣ٝؼذٌ ػٜ٘ج دجُـٌثٓجس / ث٤ٌُِٞ ؿٌثّ . زهًؽجس ثُقٌثًر ثُٔنضِل

 Relative humidity -اىشط٘ثخ اىْغجٞخ :

 ٢ٛٝ ثُض٢ صٜٔ٘ج دٚلز مجٙز ك٢ هًثّز ثُٔ٘جك .    

٢ٛٝ ػذجًر ػٖ ْٗذز دنجً ثُٔجء ثُٔٞؽٞه كؼالً ك٢ فؾْ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٜٞثء ك٢ هًؽز فٌثًر ٓؼ٤٘ز ٝصقش ٝـ٠ ؽ١ٞ ٓؼ٤ٖ  

 ذجع ٝك٢ ٗلِ ثُظٌٝف .إ٠ُ ٤ًٔز دنجً ثُٔجء ثُٔٞؽٞه ك٢ ٗلِ ثُقؾْ ٖٓ ثُٜٞثء ٢ٛٝ ك٢ فجُز ثإلٕ

 ٤ًٔز دنجً ثُٔجء ثُلؼ٢ِ ك٢ ثُٜٞثء                          

 100× ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤ًٔز دنجً ثُٔجء ثُالٍّ ُإلٕذجع                           

ُٔجء صض٘جّخ ص٘جّخ ٌٟه١ ٓغ هًؽز ثُقٌثًر دٔؼ٠٘ ًِٔج ثًصلؼش هًؽز ٣ٝالفع إٔ ٓووًر ثُٜٞثء ػ٠ِ فَٔ دنجً ث

ٞٝـ ثُلٌم د٤ٖ ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز ٝثٌُٟٞدز ٗثُقٌثًر ٍثهس ٓووًر ثُٜٞثء ػ٠ِ فَٔ ٓوجه٣ٌ ؽو٣ور ٖٓ دنجً ثُٔجء ٢ٌُٝ 

 -ثُٔطِوز ٗيًٌ ثُٔغجٍ ثُضج٢ُ : 

إىث كٌٛ إٕ دنجً ثُٔجء ثُٔٞؽٞه كؼالً ك٢ ّ
3

ؿْ ٝٗلِ  60ك٢ ثُٜٞثء ك٢ هًؽز فٌثًر ٓؼ٤٘ز )ًٟٞدز ٓطِوز( ٛٞ  

 ؿْ كئٕ ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز ُٜيث ثُٜٞثء صٌٕٞ 120ٛيث ثُٜٞثء ٣ْضط٤غ ٝٛٞ ك٢ ٗلِ هًؽز ثُقٌثًر ثٕ ٣قَٔ 

  60  ×100 

 %50ــــــــــــــــــــ =  

    120 

ٟٞدز ثُض٢ ٣ْضط٤غ ٌٕ ٛيث ثالًصلجع ٤ّؤه١ ث٠ُ ٣ٍجهر ٓووثً ثٌُُٖٝ ُٞ كٌٝ٘ج ثٕ هًؽز ثُقٌثًر ُْ صذو٠ عجدضز دَ ثًصلؼش كئ

 كضٚذـ ثٌُٟٞدز ػ٘وةي 140ث٠ُ  ٝٛٞ ثٌُهْ ثُٔلضٌٛ ّجدوجً  120ٖٓ  ٛيث ثُٜٞثء فِٜٔج
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% . أٓج إىث كٌٝ٘ج ثٕ هًؽز ثُقٌثًر ُْ صٌصلغ دَ ثٗنلٞش كئٕ ٓووثً دنجً ثُٔجء )ثٌُٟٞدز( 42.86 = ــــــــــــــــ 

 ٓغالً ٝك٢ ٛيٙ ثُقجُز صٌٕٞ ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز 90ث٠ُ  120ثُي١ ٣ْضط٤غ ثُٜٞثء فِٔٚ ٤ّ٘نلٜ ٖٓ 

 % .66.7ـــــــــــــــــــ =    

ؿْ ٛٞ ٗلِ ثُٔووثً  60ّضٌٔس دجالٗنلجٛ دؼو ىُي فض٠ أٙذـ ٓووثً دنجً ثُٔجء ثُي١ ٣قِٔٚ ثُٜٞثء كؼالً كِٞ ثٕ ثُقٌثًر ث

 ثُي١ ال ٣ٌٖٔ ُٜيث ثُٜٞثء إٔ ٣قَٔ أًغٌ ٓ٘ٚ كئٕ ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز ّضٚذـ ك٢ ٛيٙ ثُقجُز

اىْذٙ ضلن ٓغ ثُوًؽز ثُض٢ ٣طِن ػ٤ِٜج ٗوطز % ٝػ٘وةي ٣وجٍ ثٕ ثُٜٞثء َٝٙ ث٠ُ فجُز ثُضٖذغ ٢ٛٝ ص100ـــــــــــــــــ =  

dew point :- 

٢ٛٝ ثُوًؽز ثُض٢ ثىث ثٗنلٞش هًؽز ثُقٌثًر ث٠ُ ثهَ ٜٓ٘ج كئٗٚ ٣ٚذـ ؿ٤ٌ هجهً ػ٠ِ فَٔ ًَ ٓج دٚ ٖٓ دنجً ثُٔجء 

 ثُْقخ , ثالٓطجً , ثُٞذجح , ثُ٘وٟ .  -ك٤ضٌجعق ثُؾَء ثَُثةو ٓ٘ٚ ٣ٝضقٍٞ ٖٓ ثُقجُز ثُـج٣ٍز ث٠ُ ٝثفور ٖٓ ثُقجالس ثُضج٤ُز :

ز ثُْ٘ذ٤ز ُِٜٞثء ٣ض٘جّذجٕ ص٘جّخ ٌٟه١ كٌِٔج ًجٗش ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز ٌٓصلؼز ًجٗش ٣ٝؾخ ثٕ صالفع ثٕ ٗوطز ثُ٘وٟ ٝثٌُٟٞد

ٗوطز ثُ٘وٟ ٌٓصلؼز ًيُي ٝثُؼٌِ ٙق٤ـ ٝٓؼ٠٘ ٛيث دؼذجًر أمٌٟ ثٕ ثُٜٞثء ثُي١ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ْٗذز ٙـ٤ٌر ٖٓ ثٌُٟٞدز 

ٜٞثء ثُي١ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ْٗذز ػج٤ُز ٣ؾخ ثٕ ص٘نلٜ هًؽز فٌثًصٚ ًغ٤ٌثً ٢ٌُ صذوأ ًٟٞدضٚ ك٢ ثُضٌجعق دنالف ثُقجٍ ك٢ ثُ

 ٖٓ ثٌُٟٞدز . 

 Humidity System determinationأجٖضح قٞبط اىشط٘ثخ : 

  -ًٔج ٢ِ٣ : أؽٔجُٜجٛ٘جى ثُؼو٣و ٖٓ ثالؽَٜر ثُض٢ صؼَٔ ػ٠ِ ه٤جُ ثٌُٟٞدز ٝدطٌم ٕض٠ ٣ٌٖٔ ثٕ 

 Psychrometer -اىغبٝنشٍٗٞزش : -1

دِٚضٚ دٞثّطز  لٞكزٓقٌث٣ًٖ أفوٛٔج ٓؼٌٛ ُِؾٞ ٓذجٌٕر ٣ٝطِن ػ٤ِٚ ثُغ٤ٌٓٝضٌ ثُؾجف أٓج ث٥مٌ ٣ِٝٓضًٌخ ٖٓ 

ٕجٓ ٣ذَِ دجُٔجء دجّضٌٔثً ُٝيُي كٜٞ ٠ْٔ٣ دجُغ٤ٌٓٞٓضٌ ثُٔذَِ كجُي١ ٣قوط ك٢ ٛيٙ ثُقجُز ٛٞ ثٕ ثُٔجء ٣ضذنٌ ٖٓ ثُٖجٓ 

٤ٓٞٓضٌ ألٕ ثُضذنٌ ًٔج ٓؼٌٝف ٣ْض٘لي دؼٜ ثُقٌثًر ُٝٔج ًجٕ ك٤٘ضؼ ػٖ ىُي ثٗنلجظ ك٢ هًؽز ثُقٌثًر ثُض٢ ٣ذ٤ٜ٘ج ٛيث ثُغٌ

ٖٓ ثُغجدش ثٕ ثُضذنٌ ك٢ ثُؾٞ ثُؾجف ٣ٖضو ػ٘ٚ ك٢ ثُؾٞ ثالًغٌ ًٟٞدز كئٕ ثٗنلجٛ هًؽز ثُقٌثًر ثُض٢ ٣ذ٤ٜ٘ج ثُغ٤ٌٓٞٓضٌ 

ُٜٞثء ٝصْضنوّ ُيُي ثُٔذَِ ػٖ هًؽز ثُقٌثًر ثُض٢ ٣ذ٤ٜ٘ج ثُغ٤ٌٓٞٓضٌ ثُؾجف ٣ٌٖٔ ثٕ صضني ٓو٤جُ ُْ٘ذز ثٌُٟٞدز ك٢ ث

 -ؽوثٍٝ مجٙز صْؾَ ك٤ٜج هٌثءثس ثُغ٤ٌٓٞٓض٣ٌٖ )ثُٔذَِ ٝثُؾجف( ٝٓج ٣وجدِٜج ٖٓ ًٟٞدز ْٗذ٤ز , ٝصْضنٌػ ًٔج ٢ِ٣ :

 100× ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤ز = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

140 

60  ×100 

60  ×100 

60 

 هًؽز ثُقٌثًر ُِٔقٌثً ثٌُٟخ هًؽز ثُقٌثًر ُِٔقٌثً ثُؾجف

90 

60  ×100 
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 Psychrometer   اىغبٝنشٍٗٞزش 

 

 Hygrometer -اىٖبٝنشٍٗٞزش : -2

ٝٛٞ ؽٜجٍ ٣ٖذٚ ثُْجػز ُٝٚ هّٞجٕ أفوٛٔج ًذ٤ٌ ك٢ ثُؾٜز ثُؼ٤ِج ٝث٥مٌ ٙـ٤ٌ ك٢ ثُؾٜز ثُْل٠ِ , صوًػ ثُوُٞ 

 (ّ̊ 50ث٠ُ  10-( ٣ٝوٌأ ًْ٘ذز ٓت٣ٞز أٓج ثُٚـ٤ٌ كضوًػ ُوٌثءر هًؽز ثُقٌثًر )100 –ثٌُذ٤ٌ ٖٓ )ٙلٌ 

 

 Hygrometer   اىٖبٝنشٍٗٞزش 

 Thrmohygrograph -اىثشٍٕ٘بٝنشٗمشاف : -3
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ّجُلز  دجألؽَٜرثُقٌثًر , ٝثٌُٟٞدز . ٣ٝؼضذٌ ٖٓ ثالؽَٜر ثُوه٤وز ٓوجًٗز  ثُوٌثءص٤ٖٝٛٞ ؽٜجٍ ٣ل٢ دجُـٌٛ ٌُال 

ثُيًٌ . ٣ٌٕٝٞ ثُٔؤٌٕ ثُنجٗ دوًؽز ثُقٌثًر ٌٓصذ٠ د٘ٞثدٜ ٌٓصذطز ٛيٙ دوطؼز ٓؼو٤ٗز صضقِْ دوًؽز ثُقٌثًر عْ صضٔوه 

ق ٛيٙ ثُقًٌز دٞثّطز ثُ٘جدٜ ثٌُٔصذ٠ عْ ص٘ضوَ ُِٔؤٌٕ ٢ٌُ ٣ْؾَ ٓووثً ثُضـ٤ٌ ثُقجَٙ ػ٠ِ )ًٌثف ٓوًػ( كضضٞجػ

 ٝٓوْْ فْخ ثأل٣جّ ٝثُْجػجس ٝدجُِٕٞ ثألمٌٞ. 

أٓج ثُٔؤٌٕ ثُنجٗ دجٌُٟٞدز ك٤ضقٌى ٗض٤ؾز صٔوه ٝصوِ٘ مِٚز ٣ِٟٞز ٖٓ ٕؼٌ ثالْٗجٕ صغذش ٖٓ ٌٟك٤ٜج ٝصٖو 

ث٠ُ صق٣ٌي  (ص٘جهٜٚج )ىثس عوَ ٓؼ٤ٖ ٣ٝؤه١ صٔوه ٛيٙ ثُنِٚز ػ٘و ٣ٍجهر ثٌُٟٞدز ٝثٌٗٔجٕٜج ٖٓ ّٝطٜج دٞثّطز ًثكؼز

 ،ىًثع ك٢ ٜٗج٣ضٜج ٣غذش ثُٔؤٌٕ ثُي١ ٣ٌّْ م٠ ٤ٌّ ثٌُٟٞدز ػ٠ِ ًٝهز ِٓلٞكز فٍٞ ثّطٞثٗز صوثً دٞثّطز ّجػز صٞه٤ش

 د٤ٖ ثالع٤ٖ٘ .  ثٕ ثٌٌُثف ثُٔوًػ ثُنجٗ دجٌُٟٞدز ٣ٌٕٞ دجُِٕٞ ثألًٍم ٢ٌُ ٣ٌٖٔ ثُض٤٤َٔ

 ٣ٌٖٔ ثُؼٞهر ث٤ُٚ ٓض٠ ٕجءس ثُقجؽز . أ٤ًٕقٝصقلع ٛيٙ ثٌٌُثكجس دٌَٖ 

 

 Thrmohygrograph   اىثشٍٕ٘بٝنشٗمشاف 

 Cobalt paper -طشٝقخ اعزخذاً أٗساق اىن٘ثيذ : -4

ك٢ ٓقٍِٞ ؼ٘و ثُقجؽز صـٌٔ ٛيٙ ثالًٝثم ك٢ٛٝ أًٝثم ٓٚ٘ٞػز دط٣ٌوز مجٙز ٤ُْش ًٚ٘جػز ثالًٝثم ثالػض٤جه٣ز 

٣ضٌٕٞ ٖٓ ٓجهر )٤ّج٤ٗو ثٌُٞدِش( عْ صؼٌٛ ثًُٞهز ث٠ُ ثُٔق٠٤ ثُنجًؽ٢ ك٤ضـ٤ٌ ُٕٞ ثًُٞهز ٓغ صـ٤ٌ ٤ًٔز ثٌُٟٞدز ْٝٗذضٜج 

 ك٢ ثُؾٞ .

كل٢ فجُز ًٕٞ ثٌُٟٞدز ػج٤ُز كئٕ ثالًٝثم ّضضِٕٞ دجُِٕٞ ثالفٌٔ أٓج ك٢ فجُز ثٌُٟٞدز ثُو٤ِِز كئٕ ثالًٝثم ٤ّضـ٤ٌ 

ًٍم ٝٛيٙ ثُط٣ٌوز صؼط٢ صوو٣ٌ صو٣ٌذ٢ ػٖ ثًصلجع ثٌُٟٞدز ثٝ ثٗنلجٜٝج ثٓج ثُٔووثً ك٤ٌٕٞ ٓضٌٝى ُٜٞٗج ث٠ُ ثُِٕٞ ثال

 ُألؽَٜر ثُٔنضذ٣ٌز ثُوه٤وز .
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 أٗساق اىن٘ثيذ
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 ّٞخ/ اىَشديخ اىثب  اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخػيً٘                                   ميٞخ اىضساػخ              – دٝبىٚجبٍؼخ 

 أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘س             اىشاثؼخاىَذبضشح   -اىؼَيٜ   ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخ ْجبداىثٞئخ 

 

 Rainfullاألٍطبس : 

ًؿْ ثٕ ثُٔوٚٞه دجُٔطٌ دٔؼ٘جٙ ث٤ُٞن ٛٞ ّوٟٞ دنجً ثُٔجء ثُي١ ٣ضٌجعق ك٢ ثػج٢ُ ثُؾٞ ٗقٞ ثالًٛ ػ٠ِ ٌَٕ 

ٗو٠ ٓجة٤ز كئٕ ثالفٚجة٤جس ثُٔنضِلز ثُض٢ صٌٖ٘ٛج ٓقطجس ثالًٙجه ثُؾ٣ٞز ػٖ ثالٓطجً ال صوٍ ؿجُذجً ػ٠ِ ٓج ٣ْو٠ ٖٓ دنجً 

َ ًيُي ًَ ثٌٕجٍ ثُضْجه٠ ثُِٚخ ٝثٜٛٔج ثُغِؼ ٝثُذٌه )ثُقجُٞح( ُٜٝيث ثُٔجء ثُٔضٌجعق دٜيٙ ثًُٚٞر ٝفوٛج . إى أٜٗج صٖٔ

 . Rainfullأ١ ثُضْجه٠ دوالً ٖٓ ًِٔز ثُٔطٌ  Precipitationثُْذخ ٗؾو إٔ ًغ٤ٌثً ٖٓ ثٌُضجح ٣لِٕٞٞ ثّضنوثّ ًِٔز 

 أعجبة عق٘ط اىَطش :

٢ ٟذوجس ثُؾٞ ثُؼ٤ِج ث٠ُ ٓج هٕٝ ٗوطز هًؽز فٌثًر ثُٜٞثء ثُٔقَٔ دذنجً ثُٔجء ك الٗنلجٛصْو٠ ثالٓطجً ٗض٤ؾز 

ثُ٘وٟ ألٕ ٛيث ثالٗنلجٛ ٣ؤه١ ث٠ُ صٌجعق ثُذنجً ػ٠ِ ٌَٕ ىًثس ٓجة٤ز ٙـ٤ٌر صضٌٕٞ ٜٓ٘ج ثُْقخ ثُض٢ صذو٠ ّجدقز ك٢ 

ثُؾٞ فض٠ إىث ٓج ِٝٙش ث٠ُ ٓ٘جٟن أٝ ْٓض٣ٞجس إٔو دٌٝهر ٖٓ ثُٔ٘جٟن ثٝ ثُْٔض٣ٞجس ثُض٢ أصش ٜٓ٘ج دوأس ٛيٙ ثُيًثس 

ك٢ ثُضؾٔغ دؼٜٞج ٓغ دؼٜ كضٌٕٞ ٜٓ٘ج ٗو٠ ًذ٤ٌر ْٗذ٤جً صذوأ ك٢ ثُْوٟٞ ٗقٞ ثالًٛ ٌٓٞٗز ثُٔطٌ ثُٔؼٌٝف ثُٚـ٤ٌر 

ثُي١ ٣نضِق ك٢ ؿَثًصٚ ٖٓ ٝهش ث٠ُ آمٌ ٖٝٓ ٌٓجٕ ث٠ُ آمٌ صذؼجً ُؼٞثَٓ ًغ٤ٌر ٝٓؼ٠٘ ىُي ثٕ ٛ٘جى ٤ٌٟٕٖ ًة٤ْ٤ٖ 

 ُْوٟٞ ثالٓطجً .

 ثُٔجء : كٌِٔج ٍثهس ٛيٙ ث٤ٌُٔز ٣ْجػو ىُي ػ٠ِ ًغٌر ثُٔطٌ .ثٕ ٣ٌٕٞ ثُٜٞثء ٓقَٔ د٤ٌٔز ٓ٘جّذز ٖٓ دنجً  -1

ثٕ ٣ٌصلغ ٛيث ثُٜٞثء ث٠ُ ثػ٠ِ ثُؾٞ فض٠ ص٘نلٜ هًؽز فٌثًصٚ ث٠ُ ٓج هٕٝ ٗوطز ثُ٘وٟ أٝ ػ٘و ثصؾجٛٚ ٖٓ  -2

 ٓ٘طوز هثكتز ث٠ُ ٓ٘طوز دجًهر . 

 أجٖضح قٞبط اىَطش :

ثُضْجه٠ ك٢ ثٗجء ٓلضٞؿ ٖٓ ثُؾٜز ثُؼ٤ِج ٝه٤جّٚ دؼو ىُي ٣وجُ ثُٔطٌ دؼور ثؽَٜر صؼضٔو ؽ٤ٔؼٜج ػ٠ِ ثّجُ ؽٔغ 

 -ٖٝٓ ثد٠ْ ثالؽَٜر ٝثًغٌٛج :

 Standard Raining gaugeاىجٖبص اىقٞبعٜ :  -1

 24ّْ ٝثًصلجػٚ  20ٝٛٞ ثُْٔضنوّ ك٢ ٓؼظْ ٓقطجس ثالًٙجه ٝأْٛ ثؽَثءٙ ػذجًر ػٖ ٝػجء ٝثه٢ هطٌٙ فٞث٢ُ 

 إٗجء ُؾٔغ ثُٔجء ٝٓو٤جُ ٓوًػ ُو٤جُ ثُٔجء ثُٔضؾٔغ .دٞٙز ٝدوثمِٚ هٔغ ثّضوذجٍ ًٌٓخ كٞم 
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 جٖبص عَُٞ٘ : -2

 ّجػز . 24ٝٛيث ثُؾٜجٍ ٣ْؾَ ٤ًٔز ثُٔطٌ ثُٔضْجه٠ دج٤ُِٔٔضٌثس ك٢ كضٌر ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثَُٖٓ صؤمي ػجهر 

ٓٞٝٞػ٤ٖ هثمَ فٞٛ ٓؼو٢ٗ  glass battleٝفٞٛ صؾ٤ٔغ ٍؽجؽ٢  Funnelٝثُؾٜجٍ ٣ضٌٕٞ ٖٓ هٔغ ثّضوذجٍ 

ٓغذش ػ٠ِ هجػور مٌّج٤ٗز ٣ٝؾخ ثٕ ٣ٞٝغ ثُؾٜجٍ ك٢ ثُؼٌثء . دؼ٤وثً ػٖ ثُٔذج٢ٗ ٝثالٕؾجً  Metallic casingٝثه٢ 

ٝػ٠ِ ْٓضٟٞ ػج٢ُ ٖٓ ّطـ ثالًٛ فض٠ ال ٣ضؤعٌ د٤ٔجٙ ثالٓطجً ثٌُٔصور ٗض٤ؾز ثٙطوثٜٓج دْطـ ثالًٛ ٝصوجُ ث٤ُٔجٙ 

 ِْٓ . 0.25جً مجٗ ٓوًػ ًَٝ صو٣ًؼ ٣ٔغَ ّوٟٞ ٓطٌ ٓووثًٙ ثُٔضؾٔؼز دقٞٛ ثُضؾ٤ٔغ دٔنذ

 

 Simon's deviceؽٜجٍ ٤ّٕٔٞ  
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ٗقذ ظٖشد اّ٘اع جذٝذح ٍْقذخ ثَنِ ث٘اعطزٖب دغبة مَٞخ اىَطش اىغبقطخ ثطشٝقخ آىٞخ ْٕٗبك ّ٘ػبُ ٍِ ٕزٓ 

 -اىَغجالد :

 Tipping Bucket gauge -أ( اىجٖبص رٗ اىذى٘ اىَبئو :

ِْٓ  0.25ٝٛٞ هُٞ ٙـ٤ٌ ٓٞٝٞع د٤َٔ دق٤ظ ٣ٌٖٔ ثٕ ٣لٌؽ ٗلْٚ آ٤ُجً ًِٔج صؾٔغ ك٤ٚ ٓووثً ٖٓ ثُٔطٌ ٣ؼجهٍ 

ٝصؤه١ فًٌضٚ ٛيٙ ػ٘و ثُضل٣ٌؾ ث٠ُ ص٤َٙٞ هثةٌر ًٌٜدجة٤ز ٣ضقٌى دٔوضٞجٛج ىًثع ك٢ ٌٟكٚ ٓؤٌٕ ٣ذ٤ٖ دٚ ًَ ٌٓر ٖٓ 

 ٤ز ثُٔطٌ ثُض٢ ّوطش . ٌٓثس ثُضل٣ٌؾ ػ٠ِ ُٞفز مجٙز ٣ٌٖٝٔ ػ٠ِ ٛيث ثالّجُ فْجح ًٔ

 

 Tipping Bucket gauge   اىجٖبص رٗ اىذى٘ اىَبئو 

 

 Weighing type gauge -ة( جٖبص رٗ اىَٞضاُ :

ٝٛٞ ؽٜجٍ َٓٝه د٤َٔثٕ مجٗ ٣ٌٖٔ ثٕ ٣َٕ دط٣ٌوز آ٤ُز أ١ ٤ًٔز ٖٓ ثُٔطٌ ٣ْضوذِٜج ثُؾٜجٍ ٣ْٝؾَ ثٍُٕٞ 

 ك٢ ٜٗج٣ز ىًثع ٣ضقٌى صذؼجً ٍُِٕٞ ثُي١ ٣ذ٤٘ٚ ث٤َُٔثٕ . دط٣ٌوز آ٤ُز ػ٠ِ ُٞفز مجٙز دٞثّطز ٓؤٌٕ ٓقذٌ ٓغذش 
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 Weighing type gauge   جٖبص رٗ اىَٞضاُ 

 

  Hellman – type recording Rain gauge -جٖبص ٕٞيَبُ : -3

200ُّْٜج ؿطجء ٓٚ٘ٞع ٖٓ ثُقو٣و ثُو١ٞ ْٝٓجفضٜج ثُْطق٤ز  زأّطٞث٣ٗضٌٕٞ ٛيث ثُؾٜجٍ ٖٓ 
2

كؼ٘و ّوٟٞ ٤ٓجٙ  

ثالٓطجً ك٢ ٛيٙ ثالّطٞثٗز صٍَ٘ ٖٓ مالٍ ثٗذٞدز ٓؼو٤ٗز ث٠ُ ٝػجء ثّطٞث٢ٗ ٣ٞؽو دوثمِٚ ٟٞثكز ٖٓ ثُل٤ِٖ صضَٚ ديًثع 

٣ٝ٘ض٢ٜ ٛيث ثُيًثع دٔؤٌٕ ٓقذٌ ٣ْؾَ فًٌجصٚ ػ٠ِ ًٝهز ٓؤْز صو٤ْْ مجٗ ٝٓغذضز فٍٞ ثّطٞثٗز صوًٝ دٞثّطز ّجػز 

 ُٔور ٣ّٞ ٝثفو أٝ ّذؼز أ٣جّ . 

ّْ ك٢ ثُٞػجء( كئىث ُْ صْو٠ ٤ٓجٙ ك٢ ثالّطٞثٗز  6ُؼَٔ ٛيث ثُؾٜجٍ صٞٝغ ٤ًٔز ه٤ِِز ٖٓ ثُٔجء )٣ٌٕٞ ثًصلجع ثُٔجء 

 ٖٓ ثالػ٠ِ كئٕ ثُٔؤٌٕ ٣ؤٌٕ ػ٠ِ ًهْ ثُٚلٌ ك٢ ثًُٞهز ثُٔؤْز . 

ثالٗذٞدز ثُٔؼو٤ٗز ٝك٢ فجُز ّوٟٞ ثالٓطجً كئٜٗج صْو٠ ػ٠ِ هٔغ صؾ٤ٔغ ٖٓ ثالػ٠ِ ٝصٍَ٘ ث٠ُ ثُٞػجء ٖٓ مالٍ 

ٝديُي صٌصلغ ثُطٞثكز ٣ٝضقٌى صذؼجً ُٜج ثُيًثع ٣ْٝؾَ ثُٔؤٌٕ فًٌضٚ ػ٠ِ ثًُٞهز ثُٔؤْز ٌٝٛيث ًِٔج ّوطش ثالٓطجً ًِٔج 

ِْٓ( ٣ؼو ىُي صٍَ٘ ٛيٙ  10ثًصلغ ثُيًثع ّٝؾَ ػ٠ِ ثًُٞهز ث٠ُ ثٕ ٣ذِؾ ثه٠ٚ فو ُٚ ك٢ ثػ٠ِ ثًُٞهز ف٤ظ ٣ٞؽو ثٌُهْ )

دز ث٤ُْلٕٞ ثَُؽجؽ٤ز ث٠ُ إٗجء ك٢ ثّلَ ثُؾٜجٍ ٝٛيث ٣ؤه١ ث٠ُ ثٕ ثُطٞثكز صٍَ٘ ث٠ُ ثّلَ ٣ٝؤٌٕ ث٤ٌُٔز ٖٓ مالٍ ثٗذٞ

 ثُٔؤٌٕ ػ٠ِ ٗوطز ثُٚلٌ عْ صقوه ثُؾٜجٍ دضْؾ٤َ ثالٓطجً ٌٓر عج٤ٗز ًٔج ّذن.

ٞثٗز د٤ٖ ثُي١ ٣ْؾِٚ ثُٔؤٌٕ ػ٠ِ ثالّط ُِٝوالُز ػ٠ِ ثٕ ثُؾٜجٍ ٣ؼَٔ دًٚٞر هه٤وز ك٤ٌٖٔ ٓوجًٗز ثُوٌثءثس ٓج

ٝد٤ٖ ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ ثُٔؾٔؼز ك٢ ثالٗجء ثُٔٞٝٞع ثّلَ ثُؾٜجٍ ٝىُي دئٝجكز ٓج ال ٣َ٣و ػ٠ِ )ِْٓ( ث٠ُ ث٤ُٔجٙ ثُٔضؾٔؼز ك٢ 



 

22 

 

ثالٗجء ٝىُي ألٕ دؼٜ ث٤ُٔجٙ صْو٠ ػ٠ِ ؽوًثٕ ثالٗجء فجٍ َُٜٗٝج ك٢ ثٗذٞدز ث٤ُْلٕٞ كئىث ًجٗش ث٤ُٔجٙ ثُْٔؾِز ػ٠ِ 

ثالٗجء دؼو ثٝجكز ٓج ال ٣َ٣و ػٖ ِْٓ ٝثفو ٓضْج٣ٝز ٣ؼ٢٘ ثٕ ثُؾٜجٍ ٣ؼَٔ دًٚٞر ثُنجًٟز ٤ًٔٝز ث٤ُٔجٙ ثُٔضؾٔؼز ك٢ 

 ٙق٤قز .

  

  Hellman – type recording Rain gauge   جٖبص ٕٞيَبُ 
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 / اىَشديخ اىثبىثخ   ػيً٘ اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ                           ميٞخ اىضساػخ                             – دٝبىٚجبٍؼخ 

 أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘س                       ىخبٍغخااىَذبضشح   -اىؼَيٜ   ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخ ْجبداىثٞئخ 

 

كو٠ دَ ثٜٗج صنٞغ ك٢ ص٣ٍٞؼٜج ػ٠ِ ّطـ ثالًٛ ُؼجَٓ ٝثفو  ثٕ ثالٓطجً ال :اىؼ٘اٍو اىزٜ رزذنٌ فٜ ر٘صٝغ االٍطبس 

 -صضؤعٌ دؼٞثَٓ ًغ٤ٌر ثٜٛٔج :

ٖٓ ثُٔ٘جٟن ثُذؼ٤ور ػٖ  كجُٔ٘جٟن ثُض٢ صق٠٤ دٜج دقجً ٝثّؼز صٌٕٞ ك٢ ثُؼجهر ثًغٌ ٓطٌثً  (ٗج٘د اىَغطذبد اىَبئٞخ :1

ثُذقجً ٣ٌٝؽغ ىُي ث٠ُ ثٕ ثُٜٞثء ك٢ ثُٔ٘جٟن ثال٠ُٝ ٣ٌٕٞ ثًغٌ ًٟٞدز ٖٓ ثُٜٞثء ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُغج٤ٗز ٝىُي ػ٠ِ كٌٛ 

 ْج٣ٜٝج ك٢ هًؽز ثُقٌثًر ٝٗظجّ ثُضٞج٣ًِ .ص

 

٣ؤه١ ث٠ُ ٖٗجٟ ػ٤ِٔز ثُضذنٌ ٝثٍه٣جه ثٌُٟٞدز  ألٗٚكٜيث ثالًصلجع ٣ْجػو ػ٠ِ ًغٌر ثالٓطجً  ( اسرفبع دسجخ اىذشاسح :2

ثعٌ ك٢ ثُٜٞثء كٞال ػٖ ثٗٚ ٣ْجػو ػ٠ِ ٖٗجٟ فًٌز ثُض٤جًثس ثُٚجػور ٝصٌجعق دنجً ثُٔجء ك٢ ٟذوجس ثُؾٞ ثُؼ٤ِج ثال ثٕ 

٣ظٌٜ ثال ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُض٢ صٞؽو دٜج ْٓطقجس ٓجة٤ز ٝثّؼز ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثالّضٞثة٤ز دٚلز  ٛيث ثُؼجَٓ ال

٣ْجػو ؿجُذج ػ٠ِ ّوٟٞ ثالٓطجً دَ ثٗٚ ػ٠ِ ثُؼٌِ  ػجٓز ثٓج ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُذؼ٤ور ػٖ ثُذقجً كجٕ ثًصلجع هًؽز ثُقٌثًر ال

 ز ُِٜٞثء .ٖٓ ىُي ٣ؤه١ ث٠ُ ملٜ ثٌُٟٞدز ثُْ٘ذ٤

 

كج٣ٌُجؿ ثُض٢ صٜخ ٖٓ ٗجف٤ز ثُذقٌ صْجػو ػ٠ِ ّوٟٞ ثالٓطجً ػ٠ِ ثُؼٌِ ٖٓ ث٣ٌُجؿ ثُض٢ صٜخ ٖٓ  ( ارجبٓ اىشٝبح :3

ٖٓ ث٣ٌُجؿ ثُض٢ صٜخ  ٗجف٤ز ث٤ُجدْز ًٝيُي ث٣ٌُجؿ ثُض٢ صٜخ ٖٓ دقجً هثكتز ثٝ صٌٔ ػ٠ِ ص٤جًثس دق٣ٌز فجًر ثًغٌ ٓطٌثً 

 س ٓجة٤ز دجًهر .ٖٓ دقجً دجًهر ثٝ صٌٔ ػ٠ِ ص٤جًث

 

ثالًصلجع  ٖٓ ثٍُْٜٞ الٕ ثُؾذجٍ صؾذٌ ث٣ٌُجؿ ػ٠ِ كجُٔ٘جٟن ثُؾذ٤ِز صٌٕٞ ػجهر ثًغٌ ٓطٌثً  ( ٍظبٕش اىزضبسٝظ :4

 ُؼذًٞٛج ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ صٌجعق دنجً ثُٔجء ثُٔٞؽٞه ك٤ٜج .

 

ك٢ٜ صؼضذٌ ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٜٔٔز ثُض٢ صْجػو ػ٠ِ ًغٌر ثالٓطجً ك٢ ثُذاله ثُض٢  ( االّخفبضبد اىج٘ٝخ ٗاالػبصٞش :5

 صضؼٌٛ ُٜج.

   

٣ٌٖٔ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٓؾٔٞع ٤ًٔز ثُضْجه٠ ث١ٌُٜٖ ُٔ٘طوز ٓج ٝىُي دضؾ٤ٔغ ٤ًٔز ثُضْجه٠  -:اىزغبقظ اىشٖشٛ ٗاىغْ٘ٛ 

 ىُي ثٌُٖٜ . أل٣جّث٢ٓٞ٤ُ 

 ٌٕٜث . ٣12ضْجه٠ ػ٤ِٜج مالٍ  ٕ صؾٔغ ٓجؤٓطجً صِي ثُٔ٘طوز دأل ١ٞثُٔؾٔٞع ثُْ٘ٝد٘لِ ثُط٣ٌوز ٣ٌٖٔ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ 

ٌٕٜ ٖٓ ثًُٖٜٞ ٣ضْ دؾٔغ ث٤ٌُٔجس ثُْٔؾِز ٖٓ ثُضْجه٠ ُيُي ثٌُٖٜ ك٢ ػوه ٓؼ٤ٖ  أل١ ثُٔؼوٍ ث١ٌُُِٜٖٝقٍٚٞ ػ٠ِ 

٣ٌٖٔ ثٕ ٣قَٚ ثىث ث٣ًو  ث٢ُٖءٖٓ ثُْ٘ٞثس  عْ ٗوْْ ػ٠ِ ىُي ثُؼوه ك٤ٚذـ ُو٣٘ج ٓؼوٍ ٤ًٔز ثُضْجه٠ ُيُي ثٌُٖٜ ٝٗلِ 

ٓ٘طوز دجٕ ٗؾٔغ ث٤ٌُٔجس ثُْٔؾِز ٖٓ ثُضْجه٠ ك٢ ػوه ٓؼ٤ٖ ٖٓ ث٤ُْٖ٘ عْ ٗوْْ ػ٠ِ  أل١ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُٔؼوٍ ث١ُْٞ٘ 

ىُي ثُؼوه . ٟٝذ٤ؼ٢ ًِٔج ًجٗش ثُْ٘ٞثس ًغ٤ٌر ًِٔج ًجٕ ثُٔؼوٍ ٓٞذٟٞ ٝمجٙز ك٢ ثالهج٤ُْ ثُض٢ ٣قَٚ ك٤ٜج صذج٣ٖ ١ّٞ٘ 
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( ّ٘ز . ثٓج ك٢ ثالهج٤ُْ 30-٣25وَ ػوه ث٤ُْٖ٘ ػٖ ) ثُْٔضقْٖ ٓغال ك٢ ثالهج٤ُْ ثُٚقٌث٣ٝز ثٕ ال ًذ٤ٌ ك٢ ثالٓطجً كٖٔ

 ًٙٞر ه٣ٌذز ؽوث ٖٓ ٝثهغ ثالٓطجً ك٤ٜج . إلػطجءثالّضٞثة٤ز ثٌُٟذز كجٕ مِٔ ّ٘ٞثس ًجك٤ز 

  -االرٞخ : َٝنْْب اُ ّجذث اىَ٘ض٘ع مزىل ٍِ اىْ٘ادٜ ىألٍطبسٗاىٚ جبّت اىَؼذالد اىشٖشٝخ ٗاىغْ٘ٝخ 

 

 2.5ٝىُي ػ٠ِ ثّجُ ثٕ ث٤ُّٞ ثُٔٔطٌ ٛٞ ث٤ُّٞ ثُي١ ٣ْو٠ ك٤ٚ ػ٠ِ ثالهَ  ػذد االٝبً اىََطشح فٜ اىشٖش اٗ اىغْخ :-1

 .ٓجء ٓطٌِْٓ 

ثىث هْٔ٘ج ٤ًٔز ثُٔطٌ ػ٠ِ ٍٟٞ ثُٔور ثُض٢  ٣ْو٠ ٓ٘ٚ ك٢ ثٌُٔر ثُٞثفور ٣ٌٖٝٔ ثٕ ٗقْذُٚ  ٝٛٞ ٓض٠ّٞ ٓج غضاسح اىَطش :-2

 ّوطش ثع٘جءٛج دجُْجػجس ثٝ ثُوهجةن .

٣ٝوٚو دٜج ثًذٌ ٤ًٔز ٖٓ ثُٔطٌ ّؾِش ك٢ ٣ّٞ ٝثفو ّٞثء ًجٗش ٛيٙ ث٤ٌُٔز هو ّوطش ًِٜج  اىْٖبٝخ اىؼظَٚ ىيَطش : -3

 ك٢ دٞغ ههجةن ثٝ ًجٗش ٍٓٞػز ػ٠ِ ٍٟٞ ّجػجس ث٤ُّٞ .

 

ص٤ْٔز ث٣ٌُجؿ ػ٠ِ ثُٜٞثء ثُٔضقٌى ػ٠ِ ّطـ ثالًٛ فًٌز ثكو٤ز ٝصٜخ ث٣ٌُجؿ ػجهر ٖٓ صطِن  -: Winds اىشٝبح

ث٠ُ ثُٔ٘جٟن ثُٔ٘نلٞز ثُٞـ٠ ًِٝٔج ٍثه ثُلٌم دجُٞـ٠ د٤ٖ ثُٔ٘جٟن ٍثهس  ٌٓصلؼجً  ثُٔ٘جٟن ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ٝـطجً 

 ٌّػز ث٣ٌُجؿ .

ٔ٘نلٜ ٓذجٌٕر دَ صوًٝ فُٜٞج دضؤع٤ٌ فًٌز ٌُٖٝ ٛيٙ ث٣ٌُجؿ الصٜخ ٖٓ ًٌَٓ ثُٞـ٠ ثٌُٔصلغ ث٠ُ ًٌَٓ ثُٞـ٠ ثُ

ثالًٛ ثُوًٝث٤ٗز فٍٞ ٗلْٜج ٣ٌٕٝٞ ٛذٞدٜج فٍٞ ثُٞـ٠ ثُٔ٘نلٜ دجصؾجٙ ٓٞجه الصؾجٙ فًٌز ػوٌح ثُْجػز ك٢ ٗٚق 

 ثٌٌُر ثُٖٔج٢ُ ٝٓضلوز ٓؼٜج ك٢ ٗٚلٜج ثُؾ٘ٞد٢ ٣ٝقوط ثُؼٌِ صٔجٓج ػ٘و ٛذٞح ث٣ٌُجؿ فٍٞ ٓ٘جٟن ثُٞـ٠ ثٌُٔصلغ .
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  -قٞبط عشػخ اىشٝبح :

    Anemometer (االٍَّٞ٘ٞزش1

 

 ىُي ثُؾٜجٍ ثُٔؼٌٝف دجّْ ؽٜجٍ ًٝدْٖ٘ ىٝ ثُطجّجس  ٝثًغٌٛج ثّضنوثٓجً  ثٝ ؽٜجٍ ه٤جُ ث٣ٌُـ ٖٝٓ ثٌٕٜ ثٗٞثػُٚ 

 Anemometerٝٛٞ ٣ضًٌخ ٖٓ ثًدغ ٟجّجس ٓؼو٤ٗز ٓغذضز كٞم ػٔٞه ٝصوًٝ فُٞٚ ك٢ ْٓضٟٞ ثكو٢ دٞثّطز  

Robinson cup  

٣ٌٕٝٞ هًٝثٜٗج ٣ٌّغ ثىث ًجٗش ث٣ٌُجؿ ه٣ٞز ٝدط٤تز ثىث ًجٗش ث٣ٌُجؿ ٝؼ٤لز ٣ْٝؾَ ػوه ٌٓثس هًٝثٜٗج دٞثّطز ػوثه 

ٓج دج٣ؾجه ثُلٌم د٤ٖ هٌثءر ثُؼوثه ك٢ دوث٣ز ٛيٙ ثُلضٌر ٝهٌثءصٚ ػ٘و ٓغذش ك٢ ثّلَ ثُؼٔٞه ٝصْضـٌم ٌّػز ث٣ٌُجؿ ك٢ كضٌر 

ٜٗج٣ضٜج عْ هْٔز ٛيث ثُلٌم ػ٠ِ ػوه ثُْجػجس ثىث ً٘ج ٣ٌٗو ث٣ؾجه ثٌُْػز ك٢ ثُْجػز ثٝ ػ٠ِ ػوه ثُوهجةن ثىث ً٘ج ٣ٌٗو ثٕ 

 ًْ . 1.84ثٝ  ٤ٓال ه٤ج٤ّجً  1.15ٗقْذٜج دجُوه٤وز ٣ٌٖٝٔ ه٤جُ ٌّػز ث٣ٌُجؿ دجُؼوور ٢ٛٝ صْج١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaufort     2(ٍقٞبط ث٘فشد ىيشٝبح 

ٝثُي١  1805ك٢ ّ٘ز  Beaufortػ٠ِ أّجُ ثُؾوٍٝ ثُي١ ٝٝؼٚ ثال٤ٌٓثٍ ثال١َ٤ٌِٗ  ٣ٌٖٝٔ صوو٣ٌ ٌّػز ث٣ٌُجؿ أ٣ٞجً  

ٓو٤جُ دٞكٌس ٣ْٝضنوّ ٛيث ثُٔو٤جُ دٚلز مجٙز ػ٘و ثالػضٔجه ػ٠ِ ثُ٘ظٌ ُضوو٣ٌ ٌّػز ث٣ٌُجؿ ٝك٤ٚ هْٔش  دج٣ّْٖضٌٜ 

هًؽز ٌَُ ٜٓ٘ج ٌّػز مجٙز ٢ٛٝ صذوأ دجٌُْٕٞ ػ٘وٓج صٌٕٞ ثٌُْػز أهَ ٖٓ ػوور ٝثفور دجُْجػز ٣ٝ٘ض٢ٜ  12ث٣ٌُجؿ ث٠ُ 

جػز ٣ْٝضوٍ ػ٠ِ أ١ هًؽز ٖٓ ٛيٙ ثُوًؽجس دٖٔجٛور ػوور ك٢ ثُْ 75ػ٘وٓج ص٣َو ثٌُْػز ػ٠ِ  Hurricane دجإلػٚجً

ُٜيٙ ثُؼالٓجس  ثُض٢ ص٘ضؼ ػٜ٘ج ٓغَ صق٣ٌي أًٝثم ثالٕؾجً ٝأؿٚجٜٗج ٝهو ٝٝغ دٞكٌس ك٢ ؽوُٝٚ ًٖلجً  دؼٜ ثُٔظجٌٛ

ث٤ُٔجٙ ٝفًٌز  ٝثًصلجع٤ُْضٌٕو دٜج أ١ ٕن٘ ٣ٌ٣و إٔ ٣ووً ٌّػز ث٣ٌُجؿ ػ٠ِ ثُذٌ أٓج ك٢ ػٌٛ ثُذقٌ كؤٕ فجُز ثُٔٞػ 

ثالٌٕػز ٝثالػالّ صؼضذٌ ثُؼالٓجس ثٌُة٤ْ٤ز ثُض٢ ٣ِؾؤ ث٤ُٜج ثُٖن٘ ٝك٢ ثُٞثٝـ إٔ صوو٣ٌ ٌّػز ث٣ٌُجؿ ػ٠ِ أّجُ 

صوو٣ٌثس صو٣ٌذ٤ز كو٠ أىث َُّ ثالٌٓ ٝأال كؤٕ ثُو٤جُ ٣ؾخ إٔ ٣ضْ دٞثّطز ثالؽَٜر  إلػطجءؽوٍٝ دٞكٌس ال ٣ِٚـ ثال 

 ثُنجٙز ديُي.

 

ٝٛٞ ٣ضًٌخ ٖٓ  ٣ٌٖٔ صؼ٤٤ٖ ثصؾجٙ ث٣ٌُجؿ دٞثّطز ثُؾٜجٍ ثُٔؼٌٝف دجّْ هٝثًر ث٣ٌُجؿ  -:  vaneWind ارجبٓ اىشٝبح

٣ٝوًٝ ٓغ ثُْْٜ دُْٜٞز ٣ٌٝصٌَ ثُؼٔٞه ٝثُْْٜ  ٢ّ ٖٓ ثُقو٣و ث٣ٞجً أىًثع ٖٓ ثُقو٣و ػ٠ِ ٌَٕ ّْٜ ٣ٌصٌَ ػ٠ِ ػٔٞه ً

 جهاز روبنسن ذو الطاسات

Anemometer Robinson cup  
 عمود

 طاسة

 عداد
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الٕ ٓؤمٌر ثُْْٜ ػ٣ٌٞز  ًدؼز ثال٤ِٙز ٝٗظٌثً ػ٠ِ ػٔٞه ثمٌ عجدش ٝٓغذش ػ٤ِٚ ىًثػجٕ ثكو٤جٕ ٤ٖ٣ٌثٕ ث٠ُ ثُؾٜجس ثال

 ٠ ثُؾٜز ثُض٢ صؤص٢ ٜٓ٘ج ث٣ٌُجؿ .كجٕ ث٣ٌُجؿ صوكؼٜج دجّضٌٔثً ٗقٞ ثُؾٜز ثُض٢ صٜخ ث٤ُٜج د٤٘ٔج ٣ذو٠ ًثُ ثُْْٜ ٤ٌٖٓث ثُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ْؾَ ثصؾجٙ ث٣ٌُجؿ ك٢ ٓقطجس ثالًٙجه ك٢ ّجػجس ٓؼ٤٘ز ٖٓ ًَ ٣ّٞ   -اىطقظ :ر٘ضٞخ ارجبٓ اىشٝبح ػيٚ خشائظ 

ٝصْضنٌػ ُٚ ٓضّٞطجس ٤ٓٞ٣ز ٣ٌٜٕٝز صذ٤ٖ ُٚ ثُْ٘خ ثُٔت٣ٞز ٌُٔثس ٛذٞح ث٣ٌُجؿ ٖٓ ثالصؾجٛجس ثُٔنضِلز دجُْ٘ذز 

طِن ػ٤ِٚ ًٝهر ُٔؾٔٞع ػوه ٌٓثس ثٌُٙو ٣ٌٖٝٔ ثٕ صٞٝـ ٛيٙ ثُْ٘خ ػ٠ِ ثُن٣ٌطز ثُٔ٘جم٤ز ػ٠ِ ٌَٕ ًّْ مجٗ ٣

ث٣ٌُجؿ  ٓ٘ٚ صؤص٢ثالصؾجٙ ثُي١  ك٤ٞٝـ ثصؾجٙ ث٣ٌُجؿ ك٢ ثُْجػز ثُٔؼ٤٘ز دٞثّطز م٠ ه٤ٌٚ ٣ٔغَ.  wind rose ث٣ٌُجؿ

٣ٝ٘ض٢ٜ ػ٠ِ ٓق٠٤ ثُوثةٌر ثُٔٔغِز ُِٔقطز ٝك٢ فجُز ثٌُْٕٞ صٌّْ هثةٌر فٍٞ هثةٌر ثُٔقطز ٝػ٘و صذجهٍ ثُذ٤جٗجس ثُنجٙز 

دجُؾوثٍٝ كجٕ ثالصؾجٙ ٣ؼ٤ٖ دجُوًؽجس فْخ ثُٖٔجٍ ثُؾـٌثك٢ ػ٠ِ ثػضذجً ثٕ ثُوثةٌر ٓؤْز ث٠ُ دجصؾجٙ ث٣ٌُجؿ ثٝ صْؾ٤ِٜج 

 270ٝثُـٌح ػ٠ِ هًؽز  180ٝثُؾ٘ٞح  90ٝثٌُٖم ػ٠ِ هًؽز  360هًؽز ٝثٕ ثُٖٔجٍ ٣وغ ػ٠ِ هًؽز ٙلٌ ثٝ  360

 27ٝثُـٌح  90صؾجٙ ثٌُٖم ٌُٖٝ ثُٔضذغ ػ٠ِ ثًّجٍ ثالًٕجهثس ٛٞ هْٔز ثُوًؽجس ػ٠ِ ػٌٖر ٝديُي صٌٕٞ هًؽز ث

 ٌٝٛيث 18ٝثُؾ٘ٞح 

. 
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صٌّْ  Fethersصٞٝـ ٌّػز ث٣ٌُجؿ ػ٠ِ م٣ٌطز ثُطوِ دٞثّطز ٣ًٖجس   -ر٘ضٞخ عشػخ اىشٝبح ػيٚ خشائظ اىطقظ :

ٝصٔغَ ًَ  120ػ٠ِ ٌٟف م٠ ثالصؾجٙ دق٤ظ صٌٕٞ ػ٠ِ ثُؾجٗخ ثال٣ٌْ دجُْ٘ذز ُِ٘جظٌ ث٠ُ ثُٔقطز ٝص٤َٔ ػ٤ِٚ دَث٣ٝز 

ػوور ك٢ ثُْجػز كضٔغَ دٞثّطز ٗٚق ٣ًٖز ثٓج  7-3ػوور ك٢ ثُْجػز ثٝ ٣ٍجهر هوًٛج  12-٣ً8ٖز ًجِٓز ٌّػز هوًٛج ٖٓ 

د٘لِ ثُط٣ٌوز ثُض٢ ٝٝؼش دٜج ث٣ٌُٖجس ٝصٌٕٞ هجػوصٚ ػ٠ِ ثُن٠ ػوور كضٔغَ دٞثّطز ٓغِظ ٣ٞٝـ  52-48ثىث ًجٗش د٤ٖ 

 ثُٔٔغَ ُالصؾجٙ ًٔج ٣الفع ىُي دجُؾوٍٝ .

 

 ثٌُْػز دجُؼوور ثٌَُٓ

 عنُ٘ 

 0-2 

 3-7 

 8-12 

 13-17 

 18-22 

 23-27 

 28-32 

 33-37 

 38-42 

 43-47 

 48-52 

 53-57 

 58-62 

 63-67 

 68-72 

 73-77 

 78-82 

 83-87 

 103-107 
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 عؤاه1 :- ثفْخ ٓؼوٍ هًؽز ثُقٌثًر ث٢ٓٞ٤ُ دجُوًؽجس ثُلٌٜٜٗج٣ض٤ز ٝكوج ُِٔؼِٞٓجس :-

    12C= 24، ثُٔوٟ ث٢ٓٞ٤ُC ثُقٌثًر ثُٚـٌٟ =     

 ثُقَ// 

 ثُٔوٟ ث٢ٓٞ٤ُ + ثُٚـٌٟ = ثُؼظ٠ٔ 

36C ثُؼظ٠ٔ   12  +24  =  

30C   / ٌٟ60/2=  2/ 24+36=  2ثُٔؼوٍ ث٢ٓٞ٤ُ = ثُؼظ٠ٔ + ثُٚـ =  

86F = 32( + 9/5*30هًؽز ثُقٌثًر ثُلٌٜٜٗج٣ض٤ز = )   

 

 عؤاه2 :- ثفْخ ثُٔوٟ ث١ُْٞ٘ دجُوًؽجس ثُٔت٣ٞز ٝكوج ُِٔؼِٞٓجس :-

1950F ٓؾٔٞع هًؽجس ٌٕٜ صٍٔٞ =   

600F ٓؾٔٞع هًؽجس ٌٕٜ ًجٕٗٞ ثالٍٝ =   

 ثُقَ//

63F    = ٍٞٔ31 /1950ثُٔؼوٍ ث١ٌُٜٖ ٌُٖٜ ص  =  

19F   = ٍٝ600/31ثُٔؼوٍ ث١ٌُٜٖ ٌُٖٜ ًجٕٗٞ ثال   =  

44F = 19 – 63ثُٔوٟ ث١ُْٞ٘ =    

6.6C =  5/9( * 32 – 44ثُٔوٟ ث١ُْٞ٘ دجُوًؽجس ثُٔت٣ٞز = )   

 

 عؤاه3 :-  صٜخ ث٣ٌُجؿ ػ٘وٓج ٣ْؾَ ثُذج٤ًٓٝضٌ ثٗنلجٛ دجُٞـ٠ ثُؾ١ٞ ٓج ٛٞ ثُْذخ ؟

 ثُقَ//

٣ؤه١ ث٠ُ صٔوه ثُٜٞثء ٝدجُضج٢ُ ًذٌ فؾٔٚ ٝهِز  ٝىُي دْذخ ثًصلجع هًؽز ثُقٌثًر كجٕ ثًصلجع هًؽز ثُقٌثًر ك٢ ٓ٘طوز ٓج

 ُٜٞثء .ًغجكضٚ ٝٝـطٚ ك٤ٌصلغ ث٠ُ ثالػ٠ِ ٝصٚذـ ثُٔ٘طوز ه٤ِِز ثُٞـ٠ ٣ٝضقٌى ث٤ُٜج ث
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 علوم التربة والموارد المائٌة  / المرحلة الثانٌة                                      كلٌة الزراعة            –جامعة دٌالى 

 أعداد : عبد الستار منصور                       ةلسادساالمحاضرة   -االنواء الجوٌة العملً   و والتربة النباتبٌئة 

 -الضوء على النباتات:تأثٌر 

ٌإثر الضوء فً النباتات من وجوه عدة فهو ٌعمل على بناء الكلوروفٌل وؼٌره من الصبؽات كما ٌعمل على بناء مواد 

 وٌإثر الضوء على عدد ووضع البالستٌدات النمو والهرمونات وكذلك ٌعمل الضوء على تكوٌن المواد الكاربوهٌدراتٌة،

 وندرج   ادناه اهم التؤثٌرات التً ٌعملها الضوء فً النبات: الخضراء كما ٌإثر فً فتح وؼلق الثؽور وعملٌة النتح ،

 

 -تكوٌن الكلوروفٌل:-1

 باستثناءالضوء هو احد الشروط الواجب توفرها لتكوٌن صبؽة الكلوروفٌل حٌث ان النباتات التً تحتوي على بالستٌدات )

ة الخلٌة والطحالب والسرخسٌات (ال تكون صبؽة الكلوروفٌل اال بوجود الضوء وبالرؼم من ان هذه بعض النباتات وحٌد

 تعمل فً بناء المواد الكاربوهٌدراتٌة فً ؼٌاب الضوء. الصبؽة تتكون فً الظالم ،فؤنها ال

التجربة ان تركٌز هذه الصبؽة لكل تختلؾ كمٌة الكلوروفٌل فً النوع النباتً الواحد او االنواع النباتٌة المختلفة حٌث وجد ب

شدة الضوء الى ان تبلػ هذه الشدة جداً من االنخفاض  بانخفاضوحدة مساحة او لوزن الورقة فً النباتات المختلفة ٌزٌد 

 حٌث تتعرض النباتات للخطر.

كما وتزٌد هذه الصبؽة اٌضاً وفً االنواع النباتٌة التً لها القدرة على احتمال بٌئات مختلفة تزٌد فٌها كمٌة الكلوروفٌل ، 

 فً النباتات التً تعٌش فً الظل عن النباتات التً تعٌش فً الشمس.

 

 -تأثٌر الضوء على عدد ووضع البالستٌدات الخضراء:-2

 ٌمكن تفسٌر التركٌب الداخلً للورقة الى حد كبٌر على اساس عالقتها بالضوء فتمتص وتستؽل البالستٌدات 

الخضراء فً عملٌة التركٌب الضوئً نسبة صؽٌرة فقط من الطاقة االشعاعٌة اما الكمٌة الكبٌرة منها فؤنها تتحول الى 

ة وال ٌظهر ضطاقة حرارٌة تستهلك فً عملٌة تبخر الماء وتعمل هذه العملٌة على احتفاظ الورقة بدرجة حرارٌة منخف

فعلى السطح العلوي للورقة )توجد البالستٌدات  قصٌرة للشمس ، تؤثٌر هذه العملٌة فً الظل بسبب تعرضها لفترات

االشعة  التجاهالخضراء بؽزارة( الذي ٌستقبل ضوء الشمس كامالً حٌث تترتب هذه البالستٌدات فً  صفوؾ موازٌة 

ملٌة تهبط كمٌة الضوئٌة وبذلك ٌعمل كل منها كستار ٌحمً ما تحته من التعرض للتؤثٌر الكامل للطاقة االشعاعٌة وبهذه الع

% من الضوء الذي ٌسقط علٌها 30الماء المفقود .فقد ثبت بالتجربة ان طبقة واحدة من البالستٌدات الخضراء تمتص نحو 

% اما طبقات البالستٌدات االكثر 10% وفً الرابعة 15% وفً الثالثة الى 21وٌقل االمتصاص فً الطبقة الثانٌة الى 

داً من الضوء وفً الظل ٌقل الخطر الناشئ عن فقد الماء فً حٌن تتطلب الحاجة الى عمقاً فإنها تمتص كمٌة قلٌلة ج

الحصول على الكمٌة الممكنة فً الضوء ونتٌجة لذلك تترتب البالستٌدات بوضع قائم للضوء حتى ٌتسنى لها استالم اكبر 

 كمٌة ممكنة من الضوء الساقط .

 

 -التغٌرات التً تحدث فً تركٌب الورقة:-3

للضوء تفوق ؼٌرها من التحورات التً تتم فً اي عضو نباتً اخر  الستجابتهالتحورات التً تحدث فً الورقة نتٌجة ان ا

وؼالباً ما ٌظهر اختالؾ واضح فً سمك االوراق التً تنمو فً الشمس والظل فٌقل سمك االوراق التً تنمو فً الظل عن 
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حٌث ٌمكن التمٌز بٌنها بسهولة عن طرٌق اللمس ،وتحتوي  االوراق المعرضة لضوء الشمس وٌكون الفرق واضحاً ب

 التً تنمو تحت ضوء الشمس . باألوراقاالوراق التً تنمو فً الظل على طبقة واحدة من الخالٌا العمادٌة مقارنة 

 

 -التغٌرات فً شكل االوراق:-4

ٌاها واالتجاه الذي تستطٌل فٌه فتعمل ؼالباً ما ٌتحدد شكل االوراق بتؤثٌر الضوء وما ٌتبع ذلك من تؽٌر فً شكل خال

الخالٌا االسفنجٌة على استطالة الورقة فً االتجاه العمودي على الضوء الساقط ،بٌنما تعمل الخالٌا العمادٌة على استطالتها 

نسبٌاً  فً اتجاه الضوء ونتٌجة لذلك تنبسط نسبٌاً االوراق التً تحتوي علً كمٌة كبٌرة من النسٌج االسفنجً بٌنما ٌزداد

 سمك االوراق التً ٌؽلب فٌها النسٌج العمادي .

 

 انبات البذور-5

ولهذا  لإلنبات ومتهٌئةان للضوء تؤثٌر مهم على انبات البذور فبذور معظم النباتات تتحسس للضوء عندما تكون رطبة 

السبب ٌفضل زرع بذور النباتات التً تحتاج الى كمٌة مناسبة من الضوء لؽرض االنبات فً الطبقات السطحٌة من التربة 

 على العكس من النباتات التً ال تستطٌع االنبات بوجود الضوء.

 

 -االجزاء التكاثرٌة : -6

وظهور االزهار وتبقى النباتات  ر الضوء الكافً ٌعٌق نموان ظهور االجزاء التكاثرٌة تتؤثر كثٌراً بعامل الضوء فعدم توف

فً طور النمو الخضري ،فالمحاصٌل التً تزرع من اجل الحصول على اوراقها وسٌقانها ٌفضل زراعتها فً بٌئات تقل 

فٌها شدة االضاءة بٌنما ٌستحسن زراعة المحاصٌل التً تحصد لؽرض الحصول على ازهارها وثمارها فً مناطق ذات 

دة اضاءة عالٌة وٌمكن مالحظة تؤثٌر شدة االضاءة على االزهار حتى فً الموقع الواحد او الشجرة الواحدة ،اذ ان ش

 الجوانب المعرضة الى شدة ضوئٌة عالٌة هً التً تظهر فٌها االزهار بكمٌات اكبر.

  

  -شكل النمو للنبات:-7

ة للنباتات فشدة االضاءة العالٌة تإدي الى جعل النبات ٌتمٌز اًعلى الصفات المورفولوجٌ ان شدة االضاءة تإثر كثٌر    

بسٌقان سمٌكة وقوٌة وقصٌرة السالمٌات واوراق صؽٌرة ذات انصال سمٌكة عدٌدة الثؽور تتمٌز بتؽلظ جدرانها الخلوٌة ، 

ول جذورها وتفرعاتها بطكما ان الجذور تتؤثر اٌضاً بشدة االضاءة فالنباتات التً تعٌش تحت كثافات ضوئٌة عالٌة تتمٌز 

 الؽزٌرة .

  

 -تكوٌن الهرمونات : -8

ٌإثر الضوء على انتاج بعض الهرمونات فً النبات ،فالضوء ٌمنع تكوٌن االوكسٌنات )وهً مواد تسٌطر على النمو ( 

على كمٌة  وائهاوباحتفالنباتات التً تعٌش فً الظالم تنتج كمٌة كبٌرة من االوكسٌنات مما ٌجعلها تتمٌز بالسٌقان الطوٌلة 

قلٌلة من االنسجة الدعامٌة. وهذه الصفات تتخصص بها معظم النباتات التً تعٌش فً الظل او تحت قمم االشجار العالٌة 

فً الؽابة حٌث تتمٌز بطول سٌقانها ونحافتها وقلة اوراقها فً الضوء الساقط على جهة معٌنة من النباتات ٌزٌد فً انتاج 

االخرى المظلمة مما ٌحفز هذه الجهة االخٌرة على النمو والطول ودفع السٌقان بؤتجاه الضوء كما  مادة االوكسٌن فً الجهة

الضوء الساقط حٌث نجد ان االعضاء الزهرٌة تتحول من  الختالؾ هو الحال فً نباتات عباد الشمس فهو حساس جداً 
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 فً طول الساق فً الجهة المظلمة . الشرق الى الؽرب مع تحول موقع الشمس طٌلة النهار نتٌجة لتؽٌر الحاصل

 -عملٌة النتح وفتح وغلق الثغور: -9

ٌعتبر الضوء ذو اهمٌة كبٌرة فً السٌطرة على النتح ونتٌجة لذلك ٌتحكم هذا العامل بطرٌقة ؼٌر مباشرة فً عملٌة 

معظم النباتات على وجود وقد ٌلعب الضوء دوراً مهماً فً تنظٌم حركة الثؽور فٌتوقؾ فتح الثؽور فً  امتصاص الماء

الى  هللخالٌا الحارسة وهذا ٌإدي بدور    pHالـ   الضوء اذا كانت الظروؾ البٌئٌة االخرى مالئمة .ان الضوء ٌزٌد من

 Starch phosphorylase من خالل تؤثٌر انزٌم Phosphate  Glucose الى starch تحوٌل النشؤ

التفاعل السابق الى زٌادة نسبة الكاربوهٌدرات الذائبة فً الخالٌا الحارسة  وٌتحدد   pH لاما فً الظالم فٌقل ا          

ٌنتج عنه زٌادة فً الضؽط االزموزي بٌنما ٌإدي نقص الكاربوهٌدرات الذائبة الى حدوث تؤثٌر عكسً ،وعلى العموم فإن 

وٌقل خالل فترة اللٌل .ان هذه الزٌادة فً الضؽط االزموزي للخالٌا الحارسة ٌكون عالٌاً نسبٌاً خالل ساعات النهار 

الضؽط االزموزي تإدي الى زٌادة فً نقص ضؽط التشبع مقارنة بالخالٌا المجاورة والذي ٌعمل على انتقال الماء الى 

 داخل الخالٌا الحارسة فٌزٌد من انتفاخها وبالتالً اتساع فتحة الثؽور.

 

 تأثٌر الرٌاح على النباتات 

مهم خاصة فً السهول المستوٌة وعلى شواطئ البحار ومرتفعات الجبال وهً تإثر على النباتات تؤثٌراً  الرٌاح عامل بٌئً

مباشراً بتنشٌط النتح والتبخر مما ٌإدي الى فقد الماء فً التربة والنبات وما تسببه من اضرار مٌكانٌكٌة وبمساعدتها على 

ات ؼٌر مباشرة ، كتؤثٌرها على الرطوبة النسبٌة عن طرق نقل الهواء التلقٌح وانتشار البذور والثمار .كما ان هناك تؤثٌر

 البارد والساخن من مكان ألخر وكذلك تحرٌكها للضباب والسحب التً تؽٌر الرطوبة وشدة الضوء .

 وٌمكن تلخٌص اهم االضرار التً تسببها الرٌاح على النبات بما ٌلً:

 

 -التجفٌف:-1

بخر من االوراق مسببة تقلص وانبساط متعاقبٌن فً الفراؼات البٌنٌة مما ٌإدي الى طرد تعمل الرٌاح على زٌادة معدل الت

وٌإدي استمرار هبوب الرٌاح الجافة على النبات الى قتل  الهواء المشبع خارج االوراق ودخول هواء جاؾ لٌحل محله.

ٌكون هناك توازن مائً  االمتصاص حٌث الجمٌع االوراق والسٌقان الحدٌثة فً مدى ساعات قلٌلة بسبب زٌادة النتح وقلة 

 فً انسجتها .

 

 -التقزم:-2

حٌث انه بسبب تؤثٌر الرٌاح الجافة ٌكون هنالك ضعؾ فً تكوٌن جمٌع االعضاء واختزال حجمها وٌحدث التقزم بفعل 

زن المائً الداخلً للنبات الرٌاح التً تهب خالل الفترة التً تكبر فٌها الخالٌا وتجتاز طور البلوغ مسببة اختالالً فً التوا

 زٌادة فً عدد االفرع الثانوٌة. تصحبهوٌنطوي التقزم على نقص فً كمٌة المادة الجافة المنتجة كما قد 

 

 -التشوٌه:-3

ٌتؽٌر شكل االعضاء الخضرٌة النامٌة ووضعها عندما تتعرض لرٌاح شدٌدة تهب من اتجاه ثابت وٌسمى ذلك بالتشوٌه 

ر ذات جذوع مائلة على الهضاب وشواطئ البحار حٌث الرٌاح شدٌدة ومستمرة ومثل هذه االشجار وكثٌراً ما تشاهد اشجا

تحدد بنموها ؼٌر المنتظم اتجاه الرٌاح السائدة حٌث تنمو فروع االشجار وتمتد فً الجانب البعٌد عن الرٌح السائدة وحدة . 
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 الرٌاح . تحدثههذا التفرع ؼٌر المنتظم عن الضؽط الذي  اما الجانب المواجه للرٌح فٌخلو من الفروع خلواً تاماً وٌنشؤ

 -التكسر:-4

كان الساق نحٌفاً وقلٌل التؽلظ فإن االشجار  فإذاتتوقؾ قابلٌة النباتات للكسر تحت وطؤة الرٌاح على تركٌبها التشرٌحً 

ن مصلبة بؤمراض حشرٌة او للكسر . وكذلك تتعرض للكسر بفعل الرٌاح . تلك االشجار التً تكو تكون اكثر استعداداً 

 تضعؾ الخشب وتجعله اكثر عرضة للكسر وقد تقلع االشجار تماماً تحت تؤثٌر الرٌاح القوٌة . اآلفاتفطرٌة حٌث ان هذه 

 

 -البري:-5

 ٌنتج هذا االثر عن حمل الرٌاح لحبٌبات التربة او الثلج وقذفها بشدة على النباتات مسببة تؤكلها وتعانً كثٌراً النباتات

الصحراوٌة ونباتات المناطق الساحلٌة والجبلٌة الشًء الكثٌر من هذا الضرر ففً االشجار الخشبٌة ٌتؤكل القلؾ وتقتل 

معظم البراعم فً الناحٌة المواجهة للرٌح .فقد نجد فً بعض االحٌان اشجار خالٌة تماماً من االفرع فً الجهة المواجهة 

 للرٌح.

 

 -:التعرٌة -6

ٌمنع الكساء الخضري المستدٌم تؤكل التربة وتحركها وانتقالها بفعل الرٌاح ولكن عندما ٌخؾ الكساء الخضري او ٌزال 

فؤن الرٌاح قد تحدث تآكالً وحفراً فً التربة تسبب تعرٌة الجذور وقد ٌسبب الى موت النباتات وتعرٌة التربة ٌإدي الى 

نطمار االجزاء ل نباتات جدٌدة مإدٌة الى موتها وذلك لنقص التهوٌة نتٌجة إلانتقال التربة الى اماكن جدٌدة متجمعة حو

 الخضرٌة.

 

 -الرذاذ الملحً :-7

البحار والمحٌطات حٌث تحمل الرٌاح الرذاذ المتناثر من االمواج التً ترتطم بالساحل  شواطئتشاهد هذه الظاهرة على 

 فإنه سوؾ ٌسبب اضراراً  باألمالحالبحر ولما كان هذا الرذاذ محمالً  بعٌداً فتلقٌه على النباتات التً تعٌش على مقربة من

بالؽة للنباتات الحساسة لألمالح وتقل كمٌة االمالح التً ٌحملها الهواء كلما ابتعدنا عن الساحل .فقد وجد ان اكثر النباتات 

 تحمالً للرذاذ الملحً هً اقربها الى البحر .
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  ّٞخ/ اىَشديخ اىثب  ػيً٘ اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ اىضساػخ                                                     ميٞخ  – دٝبىٚجبٍؼخ 

 أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘س                             خثؼاىَذبضشح اىغب  -اىؼَيٜ   ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخ ْجبداىثٞئخ 

  -دسجبد اىذشاسح اىَفضيخ ٗ غٞش اىَفضيخ ىيْجبربد:

صضقَٔ ٓؼظْ ثُ٘ذجصجس ٓوٟ ٝثّغ ٖٓ هًؽجس ثُقٌثًر كوْْ ٖٓ ثالٗٞثع صْضط٤غ ثُ٘ٔٞ ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز  ؽوثً 

ٌثًر ك٢ فوٝه ثٕ ٓؼظْ ثُ٘ذجصجس ص٘ٔٞ ػ٘وٓج صذو٠ هًؽز ثُق الإكٌ ثُٔجء ثٌُجك٢ ٝك٢ فجُز ّجةِز ثٝ ثٌُٔصلؼز ؽوثً ٟجُٔج صٞ

ؽجٍٝس صِي ثُقوٝه ثًصلجػجً ثٝ ثٗنلجٝجً صِٜي  كئىثٓؼ٤٘ز د٤ٖ ثُوًؽز ثُقٌث٣ًز ثُٚـٌٟ ٝثُوًؽز ثُقٌث٣ًز ثُؼظ٠ٔ . 

ثُ٘ذجصجس ثٝ صومَ ك٢ ًٟٞ ثٌُْٕٞ . كضلٌٛ هًؽجس ثُقٌثًر ثُٞثٟتز كضٌر ًثفز ثٝ ٌّٕٞ ػ٠ِ ٗذجصجس ثُٔ٘طوز ثُٔؼضوُز 

ز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٚقٌث٣ٝز ثُؾجكز ٝثُض٢ ك٤ٜج صٌٕٞ ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ ؿ٤ٌ ًجك٤ز ُضؾ٤َٜ ثُ٘ذجصجس ُِو٤جّ ٓغِٜج ٓغَ هًؽز ثُقٌثًر ثُؼج٤ُ

  -دجُلؼج٤ُجس ثُق٣ٞ٤ز ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثالًَٔ . ٝػٔٞٓجً كٜ٘جى عالط هًؽجس فٌث٣ًز صؤعٌ ػ٠ِ ٗٔٞ ثُ٘ذجس ٢ٛ :

  -دسجخ اىذشاسح اىؼظَٚ :-1

ج هٕٝ فوٝط ًٌٝ ُٚ ٝصنضِق هًؽز صقَٔ ثُ٘ذجصجس ُِقٌثًر ثُؼظ٠ٔ صذؼجً ٢ٛٝ ثػ٠ِ هًؽز فٌث٣ًز ٣ٌٖٔ ُِ٘ذجس ثٕ ٣ضقِٜٔ

٤ًٔز ثُٔجء . كضضؤعٌ ًغ٤ٌثً ثُؼالهز د٤ٖ ٤ًٔز ثُٔجء ثُٔضٞكٌر  ُؼٞثَٓ ػو٣ور إال ثٜٗج ٌٓصذطز ث٠ُ فو ًذ٤ٌ ك٢ ثُطذ٤ؼز دضـ٤ٌ

ثُؼج٤ُز ٝدْذخ هِز ثُٔجء ثٝ ثُضؤع٤ٌثس  ُِؾيًٝ ٝثُٔلوٞهر ػٖ ٣ٌٟن ثالًٝثم ٝث٤ُْوجٕ دوًؽجس ثُقٌثًر كل٢ هًؽجس ثُقٌثًر

ثالمٌٟ ٣وَ ٓؼوٍ ثُ٘ٔٞ ث٠ُ هًؽز ًذ٤ٌر فض٠ ٣َٚ ث٠ُ ٗوطز ثٝ هًؽز فٌث٣ًز ٓؼ٤٘ز ػ٘و صؾجٍٝٛج ٣ضؼٌٛ ثُ٘ذجس ث٠ُ 

هًؽز ٓت٣ٞز ٝٛيٙ ثُضـ٤ٌثس ٌٓٞر ُِ٘ذجس ٝصٔٞس  40ثُٜالى ثٝ ثُٔٞس . كجُضـ٤ٌثس صذوأ كؼالً ك٢ ثُذٌٝصٞدالٍّ ػ٘و فٞث٢ُ 

ثالٗٞثع ثُ٘ذجص٤ز  دجمضالفهًؽز ٓت٣ٞز . ًٝٔج ػٌك٘ج ّجدوجً صنضِق هًؽز ثُقٌثًر ثُؼظ٠ٔ ًغ٤ٌثً  55-45ْ ثُ٘ذجصجس د٤ٖ ٓؼظ

ك٘ؾو ثٕ دؼٜ ثُ٘ذجصجس ثالّضٞثة٤ز ٣ٌٖٔ ثٕ صضقَٔ هًؽجس فٌثًر ػج٤ُز ؽوثً ٝثُض٢ هو صٌٕٞ ك٢ ٗلِ ثُٞهش ٤ٔٓضز ُٔؼظْ 

قَٔ هًؽجس ثُقٌثًر ثُٔضطٌكز ك٢ كضٌثس ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثٟٞثً ف٤جصٜج ػٜ٘ج ك٢ كضٌثس ثُ٘ذجصجس ًٔج ٣ٌٖٝٔ ُذؼٜ ثُ٘ذجصجس ثٕ صض

ثمٌٟ ك٢ٜ ثهَ صقَٔ ػ٘و كضٌر ثُ٘ٔٞ ث٠ُٖ٘ ػ٘وٓج صٌٕٞ ثْٗؾضٜج ِٓٔٞءر دجُٔجء ، ٝثًغٌ صقٔالً ػ٘و كضٌر ثٌُْٕٞ ثُض٢ صض٤َٔ 

هًؽز ٓت٣ٞز ٌُٜٝ٘ج صوضَ دُْٜٞز ك٢  100دٚ ثُذيًٝ ٝثًٌُٞٓجس ٝؿ٤ٌٛج . كضضقَٔ ثُذيًٝ ثُؾجكز هًؽجس فٌثًر ثًغٌ ٖٓ 

 هًؽز ٓت٣ٞز ثىث ًجٗش ٓذضِز .    70هًؽز 

  -دسجخ اىذشاسح اىصغشٙ : -2

٢ٛ ثهَ هًؽز فٌث٣ًز ٣ٌٖٔ ػ٘وٛج ُِ٘ذجس ثٕ ٣ْضٌٔ ك٢ كؼج٤ُجصٚ ثُق٣ٞ٤ز ٝصنضِق ثُ٘ذجصجس ك٢ هًؽز صقِٜٔج ُوًؽز ثُقٌثًر 

ٞ ٝثُض٤ٌَٛ ك٢ هًؽجس فٌثًر ٓ٘نلٞز ؽوثً ٌُٖٝ هو ٣ضٞهق ٗٔٞ دؼٜ ٗذجصجس ثُٚـٌٟ ك٤ٌٖٔ ُوْْ ٖٓ ثُ٘ذجصجس ثُوطذ٤ز ُِ٘ٔ

ّْ ثٝ ثهَ . ًٔج  10ّْ ٝصٔٞس ػ٘وٓج صَٚ هًؽز ثُقٌثًر ث٠ُ  20ز ثالّضٞثة٤ز ثٝ صوَ كؼج٤ُجصٜج ثُق٣ٞ٤ز ك٢ فوٝه ثٍ وثُٔ٘ط

ؼ ػ٘ٚ ٓٞس ثُ٘ذجس ثٝ ثالٌٝثً ٝصؤعٌ هًؽز ثُقٌثًر ثُٞثٟتز ػ٠ِ ثُ٘ذجصجس ك٢ ًٟٞ ثٌُْٕٞ ٝثُ٘ٔٞ كًٌٞ ثُٖضجء ٣٘ض

دجُؾيًٝ ٝث٤ُْوجٕ ٝثُذٌثػْ . كضًٌٞ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُ٘ذجصجس ثُؼٖذ٤ز ثٝ ثُنٖذ٤ز دجالٗؾٔجه ػ٘و دوث٣ز ثٌُد٤غ دلؼَ ًٌٝ ثُٖضجء . 

 ثالٗؾٔجه ٤ُِ  ٗجصؾجً  ػٖ ثُضؤع٤ٌ ثُٔذجٌٕ ُوًؽجس ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز دووً ٓج ٝثٕ ٓٞس ثُ٘ذجصجس ػ٘و صؼٌٜٝج ث٠ُ هًؽجس

ٛٞ ٗض٤ؾز ُضٌٕٞ ثُذًِٞثس ثُغِؾ٤ز هثمَ ثالْٗؾز ثُ٘ذجص٤ز  . ٝؿجُذجً ٓج ٣ؤه١ صٌٕٞ ٛيٙ ثُذًِٞثس دوثمَ ثُذٌٝصٞدالٍّ ث٠ُ 

ٝك٢ ثُظٌٝف ثُؼجه٣ز صضٌٕٞ ثُذًِٞثس ثُغِؾ٤ز د٤ٖ ثُنال٣ج ثُ٘ذجص٤ز ٤ُِٝ  ُالٗؾٔجهثٗؾٔجه ثُنال٣ج كل٢ ثُ٘ذجصجس ثُٔوجٝٓز 

كجس د٤ٖ ثُ٘ذجصجس ُضقِٜٔج ُٜيٙ ثُوًؽز ػ٠ِ ٓووثً ثُٔجء ثُي١ صقض٣ٞٚ . كضِٜي ثالًٝثم ٝث٤ُْوجٕ دوثمِٜج . ٝصضًٌَ ثْٛ ثالمضال
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 2ثُؼٖذ٤ز ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔز الدؤُ دٜج ٖٓ ثُٔجء ك٢ ثُٔ٘جك ثُٔؼضوٍ ػ٘وٓج صضؼٌٛ ُوًؽز )ثُٚلٌ ثُٔت١ٞ ( ٝؿجُذجً ٍ 

 ّْ .  4ثٝ 

 30 –ّطـ ثُضٌدز ثُضؤع٤ٌثس ثُْٔضٌٔر ُوًؽز ثُقٌثًر ثُٔ٘نلٞز ث٠ُ فوٝه  صوجّٝ ثُذيًٝ ثُؾجكز ٝثالؽَثء ؿ٤ٌ ثُلؼجُز صقش

 ّْ .  40 –ّْ ثٝ 

  -دسجخ اىذشاسح اىَثيٚ : -3

٣ٌٖٔ إال ثٗٚ ٖٓ ثُٚؼخ صقو٣و هًؽز  ٢ٛٝ ثُوًؽز ثُقٌث٣ًز ثُض٢ ٣وّٞ ػ٘وٛج ثُ٘ذجس دلؼج٤ُجصٚ ثُق٣ٞ٤ز ػ٠ِ ثفْٖ ٓج

ٞؽ٤ز ًجُض٤ًٌخ ثُٞٞة٢ ٝثُض٘لِ ٝثُضٌجعٌ ... ثُل . ألٕ ًَ ٜٓ٘ج ٣ضٞهق ػ٠ِ ثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ُٔنضِق ثُؼ٤ِٔجس ثُل٤ُْٞ

ثُؼ٤ِٔجس  ٛيٙٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼٞثَٓ ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ٝثُل٣َ٤ج٣ٝز . ٝػٔٞٓجً ال صضطجدن هًؽز ثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ٌَُ ػ٤ِٔز ٖٓ 

يثء ُيُي كؤٗٚ ٣ظٌٜ )ٖٓ ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ثُل٤ُْٞٞؽ٤ز . كجُوًؽز ثُٔغ٠ِ ُؼ٤ِٔز ثُض٘لِ ٓغالً ٢ٛ ثػ٠ِ دٌغ٤ٌ ٖٓ ػ٤ِٔز ٙ٘غ ثُـ

٣ٌٖٔ ثٕ صٌٕٞ هًؽز ٓقوهر ٝثٗٔج ٢ٛ ػذجًر ػٖ ٓوٟ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُوًؽجس . ًٔج ٝصضـ٤ٌ  ثُذ٤ت٤ز (ثٕ هًؽز ثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ال

 هًؽز ثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثُق٣ٞ٤ز ُِ٘ذجصجس هثةٔز ثُنٌٞر مالٍ كٍٚٞ ثُْ٘ز ثُٔضذج٣٘ز ثُٔ٘جك . ف٤ظ ٗالفع

 المضالفثٕ ثُ٘ذجس ثُٞثفو صنضِق هًؽز ثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ك٤ٚ ُؼ٤ِٔز ثُض٤ًٌخ ثُٞٞة٢ ٓغالً ٖٓ كَٚ ث٠ُ ثمٌ )ٗض٤ؾز 

  Acclimatizationثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ( ٝٛيٙ ثُظجٌٛر ص٠ْٔ ) ثُضؤهِْ ( 

ذجٍ ثُؼج٤ُز ( ٝؽو ثٕ ثالمضالف ك٢ ثٓج دجُْ٘ذز ُِ٘ذجصجس ثُض٢ صٞؽو ك٢ د٤تجس ٓنضِلز ) ًجُذ٤تز ثُْجف٤ِز ٓغالً ٝد٤تز هْٔ ثُؾ

هًؽجس ثُقٌثًر ثُٔغ٠ِ ُؼ٤ِٔز ثُض٤ًٌخ ثُٞٞة٢ مالٍ ثُلَٚ ثُٞثفو ًثؽغ ث٠ُ ثمضالكجس ًٝثع٤ز ٝٛيٙ ثُظجٌٛر ص٠ْٔ 

 .  Adaptation)ثُض٤ٌق( 

  -اىْظبً اىٍٜٞ٘ ىذسجخ اىذشاسح :

ٌُ٘ٚ ٣وّٞ دٌه ؽَء ٜٓ٘ج ث٠ُ ثُؾٞ ػ٠ِ ٤ٛتز ٛيٙ ثالٕؼز ٝ دجٓضٚج٣َٗٚ ثالٕؼجع ث٢ُْٖٔ ث٠ُ ثالًٛ ف٤ظ ٣وّٞ ّطقٜج 

ثٕؼجع ث٢ًٝ ٝٛيٙ ٢ٛ ثالٕؼز ثُض٢ صْنٖ ثُٜٞثء دٚلز ثّج٤ّز ثًغٌ ٓٔج ٣ْنٖ ٓذجٌٕر ٖٓ ثُِٖٔ . ٣ٝنضِق ثالٕؼجع 

ثال٢ًٝ ػٖ ثالٕؼجع ث٢ُْٖٔ ك٢ ثٕ ثالٍٝ ثٕؼضٚ ٓظِٔز صقَٔ ثُقٌثًر كو٠ د٤٘ٔج ثُغج٢ٗ ٣قَٔ ثُٞٞء ٝثُقٌثًر ُيُي 

ث٢ُْٖٔ ثُي١ ٣ْنٖ  ُإلٕؼجعثال٢ًٝ ثُي١ صٌهٙ ثالًٛ ث٠ُ ثُؾٞ ٝعج٤ٗجً  ُإلٕؼجعًر ثُٜٞثء ٢ٛ ثٝالً ٗض٤ؾز كوًؽز فٌث

ّطـ ثالًٛ ٝثُٜٞثء ثُٔالِٓ ُٚ . ٣َٝٚ ثالٕؼجع ث٢ُْٖٔ ثهٚجٙ ٝهش ثُظ٤ٌٜر د٤٘ٔج ٣ذِؾ ثالٕؼجع ثال٢ًٝ ثهٚجٙ دؼو 

أ دٌٖٝم ثُِٖٔ ٣ٝ٘ض٢ٜ دـٌٝدٜج د٤٘ٔج ثالٕؼجع ثال٢ًٝ ٣ظَ ثُظٌٜ دْجػض٤ٖ صو٣ٌذجً ٓغ ٓالفظز ثٕ ثالٕؼجع ث٢ُْٖٔ ٣ذو

ٍٟٞ ث٤ُّٞ ٣ٝذِؾ ثهٚجٙ دؼو ثُظٌٜ د٤٘ٔج ٣ذِؾ ثالٕؼجع ثال٢ًٝ ثهٚجٙ دؼو ثُظٌٜ ٝثهٗجٙ هذَ ٌٕٝم ثُِٖٔ ٝثٕ ثٗؼٌجّجس 

ًؽز فٌثًر هذَ ثالٕؼجع ث٢ُْٖٔ ٝثال٢ًٝ ػ٠ِ هًؽجس ثُقٌثًر صٌٕٞ ثػ٠ِ ٓج ٣ٌٖٔ دقوٝه ثُْجػز ثُغجُغز ظٌٜثً ٝثه٠ٗ ه

 ٌٕٝم ثُِٖٔ دو٤َِ ًٔج ٛٞ ٓٞٝـ دجٌَُٖ . 

 

 

 

 منتصؾ اللٌل منتصؾ اللٌل 

 اعلى درجة لحرارة الجو

 ادنى درجة لحرارة الجو
 االشعاع الشمسً

 االشعاع االرضً

 10 8 6 4 2 ظهرا 10 8 6 4 2



 

35 

 

 شنو ٝجِٞ االشؼبع اىشَغٜ ٗاالشؼبع االسضٜ                                    

    Communityاىَجزَغ اىْجبرٜ 

٣ؼٌف ثُٔؾضٔغ دؤٗٚ ٓؾٔٞػجس ٖٓ ثٌُجة٘جس ثُق٤ز ىثس ثُؼالهز ثُٖٔضًٌز دذؼٜٞج ٝثُض٢ صؼ٤ٔ ك٢ ٌٓجٕ ٓج . ٣ٝؤُق ثُٔؾضٔغ 

ُيث ٣ؼضذٌ ثُٔؾضٔغ ؽَءثً ثّج٤ّجً ٖٓ ٛيث ثُ٘ظجّ  Ecosystemٓغ ثُٔٞثه ؿ٤ٌ ثُق٤ز ) ٌٓٞٗجس ثُذ٤تز ثالّج٤ّز ( ثُ٘ظجّ ثُذ٤ت٢ 

كْٜ ثُؼالهجس  دجإلٌٓجٕوجٍ ٝصٌثًْ ٣ٌّٝجٕ ثُطجهز ٝثُٔجهر . ُيث كوًثّز ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ ٣ؾؼَ ٝثُي١ ٖٓ مالُٚ صضْ ػ٤ِٔجس ثٗض

ُٔؼٌكز ثُ٘ذجصجس ٝثٗٞثػٜج ّٞثء ثالٗٞثع ثُْجةور ثٝ ثُٜٔٔز  دجإلٝجكزثُؼجٓز د٤ٖ ثٌُجة٘جس ثُق٤ز ) ًجُض٘جكِ ٝثُضؼج٣ٔ .... ثُل ( 

   -ج . ٣ٌٖٝٔ هًثّز ص٤ًٌخ ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ ٖٓ ثُ٘ٞثف٢ ثُضج٤ُز :ٝدجُضج٢ُ ٓؼٌكز ثٗٞثع ثُق٤ٞثٗجس ثُض٢ صؼ٤ٔ ػ٤ِٜ

   Frequencyهًثّز صٌهه ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس ثُض٢ صٌٕٞ ثُٔؾضٔغ -1

  Densityهًثّز ًغجكز ثالٗٞثع  -2

  Abundanceهًثّز ؿَثًر ثالٗٞثع  -3

  -ْٕبك طشق ػذٝذح ىذساعخ اىصفبد اىنَٞخ ىيَجزَغ اىْجبرٜ ٍْٖب :

 ٌدؼجس ، ٣ٌٟوز ثُوًثّز ثُلٌه٣ز ، ٣ٌٟوز مٌثة٠ ثُٔؾضٔؼجس ثُ٘ذجص٤ز . ثال ثٕ ثًغٌٛج ثّضؼٔجالً ٣ٌٟوز ثٌُٔدؼجس . ٣ٌٟوز ثُٔ

   Quadrat Method  -طشٝقخ اىَشثؼبد :

ثٌُٔدغ ثّْ ٣طِن ػ٠ِ ٝفور ؽٔغ ثُ٘ٔجىػ ٢ٛٝ ْٓجفز ٓؼ٤٘ز هو صٌٕٞ دٌَٖ ٌٓدغ ثٝ ْٓضط٤َ ثٝ هثةٌر . ٝصنضِق ثٌُٔدؼجس 

دجُقؾْ ٝثٌَُٖ ٝثُؼوه ٝثُضٌص٤خ ٝصؼضٔو ػ٠ِ ٟذ٤ؼز ثُ٘ذجصجس ثُٔٞؽٞهر ُٝـٌٛ هًثّز ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس ٝصٌههٛج دجُقوَ 

ٗؤمي ػوه ٖٓ ثٌُٔدؼجس هثمَ Hetro genous ثٝ ؿ٤ٌ ٓضؾجHomo genousِٗ ٝٓؼٌكز ك٤ٔج ثىث ًجٕ ثُٔؾضٔغ ٓضؾجْٗجً 

ثُقوَ دق٤ظ صالةْ ْٓجفضٜج ْٓجفز ثُقوَ ثُٔوًُٝ ُيث ٣ؾخ ثٝالً صقو٣و ْٓجفز ثٌُٔدؼجس ثُٔالةٔز ُِٔؾضٔغ ٖٝٓ عْ ٓؼٌكز 

 ػوه ثٌُٔدؼجس ثُٔالةٔز ُِٔؾضٔغ . 

 ( Area of Quadrate اٗالً : رذذٝذ ٍغبدخ اىَشثغ )

( ُضقو٣و ثٌُٔدغ ٓغ ٠٣ٌٕ ه٤جُ ُضقو٣و ْٓجفز ثٌُٔدغ ًٝيُي م٤ٟٞ 4-3طِخ ثُؼَٔ ػوه ٖٓ ثُْٔج٤ٌٓ ثٝ ثالٝصجه )٣ض-1

 صْضؼَٔ ُضقو٣و ثُْٔجفجس ثُٔنضِلز. 

 ٓضٌ ( هثمَ  ثُقوَ .                                                       4ثالٝصجه ٝهطؼز ٖٓ ثُن٠٤ ُٟٜٞج ) دجّضؼٔجٍ           ٣ؼَٔ ص٤ًٌخ دٌَٖ   -2

 ّْ ٖٝٔ ثٌَُٖ .  25* 25ٗؤمي هطؼز ثمٌٟ ٖٓ ثُن٠٤ ٝ ٝصو ثمٌ ٝصؼَٔ ْٓجفز هوًٛج  -3

 صقْخ ػوه ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس ثُٔٞؽٞهر ٖٝٔ ثُْٔجفز ثُٔقوٝهر   -4

 ّْ ٝصقْخ ػوه ثالٗٞثع ثُؾو٣ور ك٤ٜج .  50*  50ْجفز ثُٔقوهر ثُْجدوز ث٠ُ صَهثه ثُٔ -5
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ّْ ٝصقْخ ػوه ثالٗٞثع ثُؾو٣ور ٖٓ ثُ٘ذجصجس فض٠ صَٚ ث٠ُ ْٓجفز صووً ح  25*  25ْٗضٌٔ دؤمي ْٓجفز ثٝجك٤ز ًَ  -6

2  *2  ّ 

 

      

                                                                                                              

                                                                                                                                               

                                              

   

   

       

 

 عْ صٞٝغ ثُذ٤جٗجس ك٢ ثُؾوٍٝ ثٌُٔصخ ًٔج ك٢ ثهٗجٙ   -7

 ثُْٔجفز                            ثُٔؾٔٞع ث٢ٌُِ ُألٗٞثع       

            ______________                        ______ 

25  *25             ّْ 

50  *50  ّْ 

75  *75  ّْ 

100  *100  ّْ 

 

200  *200  ّْ 

ٝثُض٢ ٣ٔغِٜج ثُٔقًٞ ثُٚجه١ ٝثُْٔجفجس  Number of speciesدؼوٛج ٌّْٗ ثُؼالهز د٤ٖ ػوه ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس ثُٔضٞثؽور 

Areas ٔغِٜج ثُٔقًٞ ث٢٘٤ُْ ػ٠ِ ًٝهز د٤ج٤ٗز ٝك٢ ثُ٘وطز ثُض٢ ٣ذوأ ػ٘وٛج ثُن٠ ثُذ٤ج٢ٗ ثُٔضٌٕٞ ٣ؤمي ٌٕالً عجدضجً ٝثُض٢ ٣

٣ٍَ٘ ػٔٞهثً ػ٠ِ ثُٔقًٞ ث٢٘٤ُْ ٤ٖ٣ٌ ث٠ُ ثُْٔجفز ثُٔالةٔز ٌُِٔدغ ثُٔطِٞح ُوًثّز ٛيث ثُقوَ . ٝثُن٠ ثُذ٤ج٢ٗ ثُٔضٌٕٞ 

    Species Area Cueve -ك٢ ٛيٙ ثُقجُز ٣ؼٌف ح :
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 ٍغبدخ اىَشثغ                                                                        

 ( ثُٔالةْ ُِقوَ   2ٌَٕ ٣ٔغَ صقو٣و ْٓجفز ثٌُٔدغ )ّْ

  Number of Quadratsعج٤ٗجً صقو٣و ػوه ثٌُٔدؼجس 

 دؼو صقو٣و ْٓجفز ثٌُٔدغ ثُٔالةْ ٣ٞٝغ ػوه ٖٓ ٛيٙ ثٌُٔدؼجس ) د٘لِ ثُْٔجفز ( ك٢ ثُقوَ . -1

ٗلِ ثُط٣ٌوز ثُْجدوز ) ٣ؤمي دجُذوث٣ز ػوه ٖٓ ثٌُٔدؼجس  ْٗؾَ ػوه ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس ثُض٢ صضٞثؽو ك٢ ًَ ٌٓدغ ث١ صضذغ -2

ٝصقْخ ػوه ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس ك٤ٜج عْ ٣ٞجػق ػوه ثٌُٔدؼجس ٣ْٝؾَ ػوه ثالٗٞثع ْٝٗضٌٔ دجُٔٞجػلز فض٠ َٗٚ ث٠ُ ثُؼوه 

 صقوط ك٤ٚ ث٣ز ٣ٍجهر ك٢ ػوه ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس .  ثُي١ ال

  -صٞٝغ ثُذ٤جٗجس دٌَٖ ؽوٍٝ ٌٓصخ ًٔج ٢ِ٣ : -3

 ه ثٌُٔدؼجس              ثُٔؾٔٞع ث٢ٌُِ ُألٗٞثع ػو

 _____________           _________ 

2  

4  

8  

16  
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 صٌّْ ثُؼالهز د٤ٖ ػوه ثٌُٔدؼجس ٝػوه ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس ػ٠ِ ًٝم د٤ج٢ٗ  -4

            صقوه ػوه ثٌُٔدؼجس ثُٔالةٔز ُِقوَ ػٖ ٣ٌٟن ثّوجٟ م٠ ٕجه٢ُٞ ٖٓ ثُ٘وطز ثُض٢ ٣ٚذـ دٜج ثُن٠ ثُذ٤ج٢ٗ ْٓضو٤ٔجً  -5

 ) عجدضجً ( ػ٠ِ ثُٔقًٞ ث٢٘٤ُْ 

   

 

 

 

 

 

 

 ػذد اىَشثؼبد                                                                          

 شنو ٝ٘ضخ ػذد اىَشثؼبد اىَالئَخ ىيذقو                                    

  Frequancyاىزشدد ) اىزنشاس ( 

ٌٓجٕ ٓؼ٤ٖ ، ٝٛٞ ٣ؼط٢ ًٙٞر ٝثٝقز ُض٣ٍٞغ  ٣وٚو دجُضٌهه : ػوه ثٌُٔثس ثُض٢ ٣ضًٌٌ ك٤ٜج ثُ٘ٞع ثُٔؼ٤ٖ ٖٓ ثُ٘ذجس ك٢

 ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُ٘ذجصجس ًٝغٌصٜج ثٝ هِضٜج . 

ُٝضقو٣و ثُضٌهه ٣ؤمي ثُؼوه ثُٔ٘جّخ ٖٓ ثٌُٔدؼجس ٝدْٔجفز ٓؼ٤٘ز ًٔج فوه ّجدوجً ٝصٍٞع دط٣ٌوز ػٖٞثة٤ز ػ٠ِ ثُقوَ دق٤ظ 

ْؾ٤َ ثُٔؼِٞٓجس ٣ؼَٔ ؽوٍٝ مجٗ ديُي ٣ـط٢ ؽ٤ٔغ ثُقوَ عْ صقْخ ثػوثه ًَ ٗٞع ٖٓ ثُ٘ذجصجس ك٢ ًَ ٌٓدغ ُٝض

  ( . -ًجُؾوٍٝ ثُٔٞٝـ ثهٗجٙ . دق٤ظ ٣ٌَٓ ُِ٘ذجصجس ثُٔٞؽٞهر دجٌُٔدغ )+( ٝثُ٘ذجصجس ثُٔلوٞهر )

ٗٞع  ًهْ ثُ٘ٞع 

 ثُ٘ذجس 

ٓؾٔٞع ثٌُٔدؼجس ثُٔضٞثؽو ك٤ٜج 

 ثُ٘ٞع

ٓؾٔٞع ػوه ثٌُٔدؼجس 

 ثُٔوًّٝز 

 ٙ٘ق ثُضٌهه % ثُضٌهه

      

  -٣ٌٖٝٔ ٓؼٌكز ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ُضٌهه ث١ ٗٞع ٖٓ ثٗٞثع ثُ٘ذجصجس ثُٔضٞثؽور ك٢ ثُقوَ فْخ ثُٔؼجهُز ثُضج٤ُز :

                    ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ُِضٌهه ) أل١ ٗٞع (   =   ٓؾٔٞع ػوه ثٌُٔدؼجس ثُٔضٞثؽو ك٤ٜج ثُ٘ٞع                                               

 ٓؾٔٞع ػوه ثٌُٔدؼجس ثُٔوًّٝز                                                  

25 

2 4 6 12 

 عدد

 االنواع
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دجالػضٔجه ػ٠ِ ثُْ٘ذز  Hetrogenousثٝ ؿ٤ٌ ٓضؾجِٗ   Homogenousًيُي ٣ٌٖٔ صقو٣و ٗٞع ثُٔؾضٔغ ك٤ٔج ثىث ٓضؾجْٗجً 

  -ثُٔت٣ٞز ُِضٌهه ُألٗٞثع ثُ٘ذجص٤ز ثُٔنضِلز ٣ٝضْ ىُي ًٔج ٢ِ٣ :

 ػ٠ِ ه٤ْ ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ُضٌهه ثالٗٞثع  دجالػضٔجه classesالٗٞثع ث٠ُ مْٔز ثٙ٘جف ٗوْْ ث-1

  ٙ٘ق ثُضٌهه                         ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ُِضٌهه 

1 %20 – 1  

2  %40 – 21  

3  %60 – 41  

4  %80 – 61  

5  %100 – 81  

ثُٔٞؽٞهر ك٢ ًَ ٙ٘ق  ُألٗٞثعػ٠ِ ًٝهز د٤ج٤ٗز ، ثُٔقًٞ ثُٚجه١ ٣ٔغَ ثُٔؾٔٞع ث٢ٌُِ  ٣Diagramؼَٔ ٌَٕ د٤ج٢ٗ  – 2

 Frequency    ٝثُٔقًٞ ث٢٘٤ُْ ٣ٔغَ ٙ٘ق ثُضٌهه ك٤ٌٕٞ ٌَٕ ٣وػ٠ ٓنط٠ ثُضٌهه   Frequency classصٌهه

Diagram   . 

 

 

                                                                                   

Frequency  

 

                                                    

 

  Frequency classد صْف اىزشد                                                                            

  -ٖٝٓ ثٌَُٖ ثػالٙ ٣ٌٖٔ ٓالفظز ثُ٘وجٟ ثُضج٤ُز :-3

 هٍ ىُي ػ٠ِ ثٕ ثُٔؾضٔغ ؿ٤ٌ ٓضؾجِٗ  5،  1ثًذٌ ٖٓ  4،  3،  2ثىث ًجٕ -أ

 .  Homogenousهٍ ىُي ػ٠ِ ثٕ ثُٔؾضٔغ ك٢ ) ثُقوَ ثُٔوًُٝ ( ٓضؾجِٗ  3،  2،  1ثًذٌ ٖٓ  4،  5ثٓج ثىث ًجٕ  -ح

  Density and Abundance -اىنثبفخ ٗاىغضاسح :

٣وٚو دجٌُغجكز ٝثُـَثًر ثُٔووًر ثُؼوه٣ز ُألٗٞثع ك٢ ثُٔؾضٔغ . ٝثىث ثًصذطش ثُـَثًر ٓغ صٌهه ثالٗٞثع كؤٕ ىُي ٣ؼط٢ كٌٌر 

ؽ٤ور ػٖ ص٣ٍٞغ ثكٌثه ثالٗٞثع د٤٘ٔج ثٌُغجكز صٔغَ ػوه ثالكٌثه ك٢ ٝفور ثُْٔجفز ث١ ثٕ ثُلٌم د٤ٖ ثٌُغجكز ٝثُـَثًر ٛٞ ثٕ 
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ثع ٌَُ ٌٓدغ ثٓج ثُـَثًر كضٔغَ ػوه ثكٌثه ثُ٘ٞع ثُٔؼ٤ٖ ٌَُ ٌٓدغ ٓضٞثؽو ك٤ٚ ٛيث ثُ٘ٞع ٣ٌٖٝٔ ثٌُغجكز صٔغَ ػوه ثكٌثه ثالٗٞ

  -صقو٣و ثُـَثًر ك٢ ثُقوَ ًٔج ٢ِ٣ :

 ص٣ٍٞغ ػوه ٖٓ ثٌُٔدؼجس دْٔجفز ٓؼ٤٘ز ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثؽَثء ثُقوَ . -1

 صقْخ ثكٌثه ًَ ٗٞع ٖٓ ثُ٘ذجصجس ك٢ ًَ ٌٓدغ , -2

  -ٍ ثُضج٢ُ :صٌصخ ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ثُؾوٝ-3

ثُؼوه ث٢ٌُِ  ثالٗٞثع 

 ُألكٌثه 

ػوه ثٌُٔدؼجس ثُٔضٞثؽو ك٤ٜج 

 ثُ٘ٞع 

   ػوه ثٌُٔدؼجس ثُٔوًّٝز 

 ثُـَثًر 

 ثٌُغجكز     

      

  -صقْخ ثٌُغجكز ٝثُـَثًر ٖٓ ثُٔؼجهالس ثُضج٤ُز :-4

 ثُؼوه ث٢ٌُِ ُألكٌثه               

 ثٌُغجكز   =                         

 ػوه ثٌُٔدؼجس ثُٔوًّٝز             

 

 ثُؼوه ث٢ٌُِ ُألكٌثه                      

 =                                         ثُـَثًر

 ػوه ثٌُٔدؼجس ثُٔضٞثؽو ك٤ٜج ثُ٘ٞع              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 بّٞخ/ اىَشديخ اىث  ػيً٘ اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ                                             ميٞخ اىضساػخ        –جبٍؼخ دٝبىٚ 

 أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘س                   اىثبٍْخ   اىَذبضشح   -اىؼَيٜ   ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخ ْجبداىثٞئخ 

 

 Vegetation Survey -اىذصش اىذقيٜ اىنغبء اىخضشٛ :

ثُن١ٌٞ ٣ؾخ ػ٤ِ٘ج صؼ٤٤ٖ ثُٜوف ثُٔوٚٞه ٖٓ ثُوًثّز ٝػٔٞٓجً الدو ٖٓ فٌٚ ٓذوة٢ ثٝ ُِذوء ك٢ هًثّز ثٌُْجء 

صؼٌف ػ٠ِ ثُذ٤تز هذَ ػَٔ ثُوًثّز ثُْٔضل٤ٞز ك٢ أ١ ّجفز ثى ثٕ ٛيث ثُضو٢ٚ ٣َٝهٗج دٔؼِٞٓجس ػجٓز ٤ُِ كو٠ ػٖ 

مض٤جً ْٓجفجس ٓغج٤ُز ُِوًثّز ثالٗٞثع ثُٔنضِلز ك٢ ثٌُْجء ٝإٗٔج ػٖ ثُظٌٝف ثُٔق٤طز دٜج ٝديث ٣ضٌٖٔ ثُذجفظ ٖٓ ث

 ثُضل٤ِ٤ٚز .

 Reconnaissance -االعزنشبف :

ٖٓ ث١ًٌُٝٞ ػَٔ ثّضٌٖجف ث٢ُٝ هذَ إؽٌثء ثُقٌٚ ٝىُي ألمي ٓالفظجس ػٖ أْٛ ٓالٓـ ثٌُْجء ثُن١ٌٞ 

٣َِّ ٝأمي ػ٤٘جس فض٠ ٣ٌٖٔ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ كٌٌر ػجٓز ػٖ ثُٔ٘طوز هذَ ثُذوا دوًثّجس ٝصقج٤َُ صل٤ِ٤ٚز ػ٤ِٚ ٝػٔٞٓجً 

  -صٞك٤ٌ ث٥ص٢ :

ٝثٓجًٖ ثُؾذجٍ ٝثٍُْٜٞ  ُألًٛم٣ٌطز ٟذٞؿٌثك٤ز ً٘ض٣ًٞز ُِٔ٘طوز ثٌُٔثه ثّضٌٖجكٜج ُٔؼٌكز ثُطذ٤ؼز ثُؼجٓز  -1

 ٝثُـجدجس .

 ٓلٌٌر ؽ٤خ ُضو٣ٖٝ ثُٔؼِٞٓجس . -2

 فو٤ذز د٢ُٞ أص٤ِٖ ُؾٔغ ثُؼ٤٘جس . -3

 ًج٤ٌٓث ألمي ثًُٚٞ ثُلٞصٞؿٌثك٤ز . -4

% ٣ٌٖٔ دٞثّطضٚ ٓؼٌكز ٓووثً ثُؾذِ ثٝ ثٌُِِ دجُضٌدز 20ٍؽجؽز ٓقٌٔز دٜج فجٜٓ ٤ٛو٣ًًًِٞٝي ٓنلق  -5

 ثُ٘جصؾز . Co2ٝىُي ٖٓ كوجػجس 

 ثالّضؼجٗز دجًُٚٞ ثُؾ٣ٞز مٚٞٙجً ك٢ ثُٔؾضٔؼجس ثُضٖؾ٣ٌ٤ز ٝثُـجدجس . -6

ٍ أٝ ًِٔج ُٞفع صـ٤ٌ ك٢ ثالّضؼجٗز دج٤ُْجًثس ٌُْػز ثُض٘وَ ٓغ ثُٞهٞف ػ٠ِ كضٌثس ٓ٘جّذز ًَ دٞؼز ث٤ٓج -7

 ثٌُْجء ثُن١ٌٞ .

كق٘ إٌٔجٍ ثٌُْجء ثُن١ٌٞ ثُطذ٤ؼ٤ز ٕٝذٚ ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٞثٝقز ٝص٤٤َٔ ثالٗٞثع ثُ٘ذجص٤ز ثُٔ٘ضٌٖر ٝثُْجةور ٓغ  -8

صو٣ٖٝ ٟذ٤ؼز ثٌُْجء ثُن١ٌٞ ػ٠ِ ثُن٣ٌطز . ًٝيُي ثَُٔثًع ٝثٌُٔثػ٢ ٝثُٚقج١ً ٓغ ثّضنوثّ ًٍٓٞ أٝ 

 ثُْجةور ٖٓ ثٌُْجء .فٌٝف صٌَٓ ألؽ٘جُ ثُ٘ذجصجس 
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 Frequency Symbolsاىشٍ٘ص اىَغزخذٍخ ىزذِٗٝ رنشاس األّ٘اع : 

D ثألٗٞثع ثُْجةور Dominant 

Co-d ٖٓجًًز ك٢ ث٤ُْجهر Co-dominant 

Va  ًؿ٣ٌَر ؽوث Very Abundant  

Q ؿ٣ٌَر Abundant 

F ٕجةؼز Frequent 

O  ٓضذجػور –ػ٤ٌٝز Occasional 

R ٗجهًر Rare 

Vr  ًٗجهًر ؽوث Very rare 

 

ثٕ صقو٣و ًٍٓٞ ثُضٌٌثً صؼضٔو ػ٠ِ فٌْ ثُٖن٘ ثُوجةْ دجُؼَٔ ٝٛٞ ٤ُِ ٓو٤جُ ٢ًٔ عجدش ٓغَ ىُي ثُي١ ٣ٌٖٔ 

ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ُضو٣ٖٝ ثالٗٞثع ثُض٢ صوغ هثمَ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ْٓجفجس ٙـ٤ٌر ىثس فؾْ ٓ٘ضظْ ٝٓؤمٞىر ػٖٞثة٤جً ُٝيُي كئٕ 

( ٝٓغ ىُي كئٕ ثُضوو٣ٌ F , Oصنضِق دٌَٖ ِٓقٞظ ٖٓ ٕن٘ ث٠ُ آمٌ مٚٞٙجً ك٢ ثُلتز )ثُضوو٣ٌثس ثُٖن٤ٚز ُِضٌٌثً 

 ثُٖن٢ٚ ٣ؼط٢ ٓؼِٞٓجس أ٤ُٝز ٓل٤ور .

ٌُِْجء ثُن١ٌٞ ٣ٝؾخ ثٕ صؼ٤ٖ ثُٜوف ثُٔوٚٞه ٖٓ  Primary Surveyٝٛ٘ج ال دو ٖٓ ثؽٌثء فٌٚ أ٢ُٝ 

 ثُوًثّز هذَ ثؽٌثء ثُوًثّز ثُْٔضل٤ٞز .

ّْ / ًْ( ٓغ صقو٣و ثُٜوف دٞٝٞؿ َٛ ٣وٚو صذ٤جٕ ثُٔظٌٜ ثُؼجّ ٌُِْجء 1ٖٝٓ ثُٔل٤و ػَٔ مٌثة٠ دٔو٤جُ )

ثُن١ٌٞ أٝ ص٤٤َٔ ثُٞفوثس أٝ صقو٣و ثالٗٞثع ثُْجةور ٝص٣ٍٞؼٜج أٝ صقو٣و أٗٞثع ثُضٌح أٝ ؽ٤ُٞٞؽ٤ز ثُٔ٘طوز ٝػٔٞٓجً ٣ٌٖٔ 

  -صِن٤٘ ثؿٌثٛ ثُقٌٚ ثال٢ُٝ ك٢ :

 ثُٔؾضٔؼجس ثُ٘ذجص٤ز ثُض٢ صوجدِ٘ج ٝٓالفظز ػالهضٜج دطذٞؿٌثك٤ز ثالًٛ .ص٤٤َٔ ٝصو٣ٖٝ ٝٝٙق  -1

 هًثّز ػالهز ثُٔؾضٔؼجس دذؼٜٞج ثُذؼٜ . -2

ٓالفظز ظجٌٛر ثُقوٝه ٌُِْجء ثُن١ٌٞ أ١ ثُضقًٞثس ٝثُٔؾضٔؼجس ثُنجٙز ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُقوٝه ٗض٤ؾز صؤع٤ٌ  -3

 ثُٞثفو ػ٠ِ ث٥مٌ ٗض٤ؾز ثُضوثمَ أٝ صؤع٤ٌ ثُؼجَٓ ثالْٗج٢ٗ 

 Biofical Factorsاىؼ٘اٍو االدٞبئٞخ األخشٙ : 

 إٕ هًثّز ٛيٙ ثُؼٞثَٓ صضطِخ صٞثكٌ ٝثّضنوثّ ػوه ٖٓ ثالهٝثس ٝثالؽَٜر ٖٝٓ ٛيٙ ثالهٝثس ٝثالؽَٜر ٓج ٢ِ٣ : 
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 -أٗالً : اىَشثغ اىخشجٜ أٗ اىذذٝذٛ :

ًوثُز ػ٠ِ ٓقض٣ٞجس ثُ٘ظجّ ٝٛٞ ٓو٤جُ ٣ْضنوّ ألمي ػ٤٘جس ػٖٞثة٤ز ك٢ ثُ٘ظْ ثال٤ًٝز ثُٔنضِلز ٝصْضؼَٔ ٛيٙ 

ّْ ًٔج ٣ٌٖٔ  100ّْ أٝ  30ّْ أٝ  20ثُذ٤ت٢ . ٣ٝضٌٕٞ ثٌُٔدغ ٖٓ ثٟجً مٖذ٢ ثٝ فو٣و١ ثٝ ٖٓ ثُذالّضي دطٍٞ ِٝغ 

ٓضٌ . ًٔج ٣ٌٖٔ أمي ػ٤٘جس ػٖٞثة٤ز عج٣ٞٗز ٖٝٔ ثٌُٔدغ ثُٞثفو ٝصقوه ٛيٙ  20ثّضؼٔجٍ ٌٓدؼجس دطٍٞ ِٝغ هو صَٚ ث٠ُ 

( ٢ٛٝ : ػذجًر ػٖ Pin Samplerخ ٟذ٤ؼز ثُوًثّز ٣ْٝضنوّ ٓغ ثٌُٔدغ أهثر صٖذٚ ثًُٖٞز )ثُؼ٤٘جس )ثٌُٔدؼجس( دقْ

ه٤ٞخ ٓؼو٢ٗ أٝ مٖذ٢ ٣٘ض٢ٜ دض٤ًٌخ ٢ًٕٞ ُٚ مْٔز ثّ٘جٕ ٓضْج٣ٝز ٝصٞٝغ ك٢ هثمَ ثٌُٔدغ دق٤ظ ٗؤْٚ ث٠ُ مْٔز 

 ثهْجّ ٣ضْ هًثّز ًَ ْٓجفز ٜٓ٘ج ػ٠ِ فور .

 ثبّٞبً : جَغ ػْٞبد اىَبء :

ػض٤جه١ )ثُْطَ( ثد٠ْ أٗٞثع ثالهٝثس ثُْٔضؼِٔز ك٢ أمي ػ٤٘جس ٓجة٤ز . ٝهو صطًٞس ٛيٙ ثالهٝثس ٖٝٓ ثُؾٌهٍ ثال

 Van dorn waterثػٔجم ٓنضِلز ث٣ٞجً ٤ُِٝ ٖٓ ثُؼٔن ثُؼ١ِٞ كو٠ . ٖٝٓ أًغٌ ٛيٙ ثالؽَٜر ٤ٕٞػجً )كجٕ هًٕٝ 

samplesثس فؾْ ٓؼِّٞ , ُضٌ أٝ مْٔز ثُضجً ٝٓؾَٜر ( ثُي١ ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثهمجٍ ثّطٞثٗز ؿجُذجً ٖٓ ثُذالّضي ثُٔض٤ٖ ى

ٓق٤ٌٖٔ ٖٓ ثالػ٠ِ ٝثالّلَ ٣ضْ كضقٜٔج ػ٘و ثّضؼٔجٍ ثُؾٜجٍ ك٢ أمي ثُؼ٤٘جس دٞثّطز ٗجدٜ ٣ٌصذ٠ دِْي ٣ٌٖٔ  دـطجء٣ٖ

إٔ ٓٔج ٣ْذخ ؿِن ثالّطٞثٗز دؤفٌجّ دؼو  دجألؿط٤زثُضقٌْ دٚ آ٤ُجً ٖٓ مالٍ ثًّجٍ عوَ ػٖ ٣ٌٟن ثُِْي ُلضـ ثًصذجٟ ثُ٘جدٜ 

 صَٚ ث٠ُ ثُؼٔن ثُٔطِٞح .

 ثبىثبً : جَغ ػْٞبد قبع اىَغطذبد اىَبئٞخ :

( ًَٝ ؽٜجٍ ػذجًر ػٖ ػِذز ٓؼو٤ٗز ىثس ك٤ٌٖ ه٤٣ٖٞ . Ponar( ٝؽٜجٍ )Ekmanٖٓ ٛيٙ ثالؽَٜر ؽٜجٍ ثًٔجٕ )

٣ٌٖٔ كضقٜٔج دٞثّطز ِِّْض٤ٖ ٓؼو٤ٗض٤ٖ صٌدطجٕ ك٢ ثػ٠ِ ثُؼِذز دْٔٔجً , ُِٝؼِذز ٓوذٜ ٓؼو٢ٗ ٖٓ ثالػ٠ِ ٌٓصذ٠ دِْي 

مجٙز ٣ٌٖٔ ثُضقٌْ  ٣ضقٌْ دئَٗثٍ ثُؾٜجٍ ث٠ُ هجع ثُْٔطـ ثُٔجة٢ ثٌُٔثه أمي ػ٤٘ز ٓ٘ٚ ٣ٝضْ كضـ ثُل٤ٌٖ هذَ ثَٗثٍ ثُؼِذز دؼضِز

دـِوٜج دئَٗثٍ عوَ ٖٓ مالٍ ثُِْي ثُي١ ٣ؼَٔ ػ٠ِ كي ثًصذجٟ ثُؼضِز دجُل٤ٌٖ . ٝديُي ٣ْٞ ثُلٌجٕ ُؾٔغ ثُؼ٤٘ز ٝإٕ ثالؽَٜر 

 ثُْٔضنوٓز صنضِق فْخ ٟذ٤ؼز ٝٙالدز ثُوجع )٢ًِٓ أٝ ٢٘٤ٟ( . 

 ساثؼبً : جَغ ػْٞبد األدٞبء : 

ٖٓ ثُٜٞثء أٝ ثُضٌدز ٝث٤ُٔجٙ صؼٌف دجُٖذٌز ٝصنضِق صٚج٤ْٓ ٛيٙ ثُٖذٌز ثألهٝثس ثُْٔضؼِٔز ُؾٔغ ػ٤٘جس ثألف٤جء 

 -ٝثفؾجّ عوٞدٜج فْخ ثألؿٌثٛ ثُٔؼور ُٜج ٖٝٓ ثٗٞثػٜج : 

 (Plankton netشجبك جَغ اىٖبئَبد ) -1

ٝصٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٕ هٔغ ٓوطٞع ٝٓؼٌُٞ ٖٓ ثُؤجٓ ثُي١ ٣٘ض٢ٜ دقج٣ٝز ٍؽجؽ٤ز أٝ ٓؼو٤ٗز ُِؾٔغ ك٤ٜج ثُٜجةٔجس . 

ذش ثُؤغ ػ٠ِ هٌٗ ٓؼو٢ٗ هثة١ٌ ٖٓ ثالػ٠ِ دٞثّطز عالط فِوجس دِْي ٓض٤ٖ ٝدطٍٞ ٣ٌٖٔ ّقذٚ ٓغ فًٌز ثًَُٝم ٣ٝغ
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ٓج٣ٌٌٕٝ ُؾٔغ ثُٜجةٔجس  50دٌْػز دط٤تز ُٝٔور ػٌٖ ههجةن ُؾٔغ ثُؼ٤٘جس . ٝك٢ فجُز ثّضنوثّ ٕذٌز ىثس عوٞح دوطٌ 

 ثُ٘ذجص٤ز ص٠ْٔ ٕذٌز ثُٜجةٔجس ثُ٘ذجص٤ز . 

ٓج٣ٌٌٕٝ ُؾٔغ ثُٜجةٔجس ثُق٤ٞث٤ٗز ص٠ْٔ ٕذٌز ؽٔغ ثُٜجةٔجس ثُق٤ٞث٤ٗز أٓج هطٌ ثُوٌٗ  335ضنوثّ أٓج ك٢ فجُز ثّ

 ّْ . 75ّْ ٝهو صَٚ ٍٟٞ ثُٖذٌز ثالؽٔج٢ُ  25 – 12ثُٔؼو٢ٗ ثُوثة١ٌ ثُي١ ٣ق٠٤ دجُٖذٌز ٣ضٌثٝؿ ٖٓ 

 ( Kik Samplingشجبك جَغ االدٞبء اىقبػذٝخ ىَٞبٓ اىضذيخ ) -2

ؼَٔ ك٢ ثُؾوثٍٝ ٝثالٜٗجً ىثس ث٤ُٔجٙ ثُٞقِز ٝصضٌٕٞ ٖٓ هٔجٓ ٙـ٤ٌ صٍَ٘ ث٠ُ ثُوجع ٣ٝوى ٛ٘جى ٕذجى مجٙز صْض

ثُوجع دجُووّ ُـٌٛ صق٣ٌي ٓقض٣ٞجصٚ دؼو ٝٝغ ثُٖذٌز دجصؾجٙ ٓؼجًِ ُض٤جً ثُٔجء ٝديُي ص٘ؾٌف ثٌُجة٘جس ثُق٤ز )ثُق٤ٞث٤ٗز 

 ػجهر( ث٠ُ ثُٖذٌز ٤ُضْ ؽٔؼٜج ٝهًثّضٜج .

 -جَغ االدٞبء األخشٙ :

٣ٌصذ٠ ٤ٙو ثالف٤جء دوًؽز صطًٞ ثُٔؾضٔغ ٝصووٓٚ ثُقٞج١ً ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثّضنوثّ ٛيث ثُضووّ ثُضٌِ٘ٞؽ٢ ثال ثٕ 

ثّضنوثّ ثُٖذجى ٝثُلنجك ال ٣َثٍ ثال ّٝغ ثٗضٖجًثً ٝثّضنوثّ . ٝٛ٘جى ثٗٞثع ٓضوًؽز ك٢ دْجٟضٜج ٝصؼو٤وٛج ٣ٝؼضٔو ثّجُ 

ثّ ثُٔٞثه ثُطجًهر أٝ ثُؾجىدز ُألف٤جء ٓغَ ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝجس ٝثالؿي٣ز ٝثُقٌثًر ػَٔ ٛيٙ ثُلنجك ػ٠ِ ثُْٔي ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ أّ ثّضنو

٣ْجػو ػ٠ِ ٝهٞػٜج ك٢ ثُٖذجى أٝ ثُلنجك ٖٝٓ ٛيٙ ثُّٞجةَ  دجصؾجٙٝثُٞٞء ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔل٤ور ك٢ صق٣ٌي ثالف٤جء 

 -ثُْٔضنوٓز :

دقِوجس ٖٓ ثُٔؼوٕ أٝ ثُنٖخ .  ٝصٌٕٞ ٓٚ٘ٞػز ٖٓ م٤ٟٞ ثُؤجٓ أٝ ثُ٘ج٣ِٕٞ أٝ صٌٕٞ كٞٛضٜج ٓوػٔز اىشجبك : ( أ

ٝصٌصذ٠ دٔوذٜ ٣ؼضٔو ُٟٞٚ ػ٠ِ ٟذ٤ؼز ثالّضنوثّ ٝصْضنوّ ٓغَ ٛيٙ ثُٖذجى ُؾٔغ ثالف٤جء ثُذ٣ٌز ثُطجةٌر 

ًجُقٌٖثس ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثالف٤جء ثُٔضؼِوز دجٌُْجء ثُ٘ذجص٢ ًٔج صْضنوّ ثٗٞثع ٓقًٞر ٜٓ٘ج ُؾٔغ ثالف٤جء ثُٔجة٤ز 

 جس )ثُذالٌٗضٕٞ( ٣ْٝضلجه ٖٓ ثالٗٞثع ثٌُذ٤ٌر ٜٓ٘ج ٤ُٚو ثالّٔجى أٝ ثُط٤ًٞ . ثُٚـ٤ٌر ٝثُض٢ صوػ٠ دٖذجى ثُٜجةٔ

صغذش ك٤ٜج ه٤٘٘ز ُؾٔغ ثُقٌٖثس ٝثالف٤جء ثُْجهطز ك٢ ثُقلٌر  دجألًٖٛٝٓ د٤ٖ ثد٠ْ ثٗٞثػٜج فلٌر د٤ْطز  اىفخبر : ( ة

صو٤٘ز ث٤ُٚو ك٤ٜج  ٝصـط٢ ثُقلٌر دِٞؿ مٖذ٢ ٓقٍٔٞ ػ٠ِ ٙنٌص٤ٖ ٙـ٤ٌص٤ٖ . ٝٛ٘جى دؼٜ ثٗٞثع ثُلنجك صؼضٔو

ثُْوٟٞ ك٢ ثُلل . ك٢ ف٤ٖ ثٕ دؼٜٞج صْضؼَٔ ثُٔجهر  دجصؾجٙػ٠ِ ثّضنوثّ ثُقٌثًر أٝ ثُٞٞء ُطٌه أٝ ؽيح ثالف٤جء 

ثُـيثة٤ز )ًطؼْ( ٝك٢ ثالمٌٟ ثٌٕجٍ ٖٓ ثٌُٝثةـ ٝثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ٝثالٙٞثس ٝفض٠ فجُز ثالٗؾيثح ُِؾِ٘ 

 ثٌَُٔٔ .

 دبىخ أخز َّبرج اىزشثخ أٗ اىْجبربد : طشٝقخ اىؼَو ثْظبً اىَشثؼبد فٜ

٣ٌٖٔ ثٕ ٣ٌٕٞ )ثُط٣ٌوز ثُؼٖٞثة٤ز( ثٌُٔدغ ثُْٔضؼَٔ أٝ ثُْٔضط٤َ أٝ ثُوثةٌر ٝٛيث ال ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٤ٌّ ٣ٌٟوز ثُؼَٔ 

 -دووً ٓج صِضَّ دنطٞثس ثُؼَٔ ٢ٛٝ :
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ثُ٘ذجصجس ٓغالً ثُض٢ ٝهؼش ٠ٌٓ٣ ك٢ ثُٔ٘طوز ثٌُٔثه هًثّضٜج عْ ٣قوه ٌٓجٕ ّوٟٞ ثٌَُٖ ثُْٔضنوّ ٣ٝضْ هًثّز  -1

ٝٔ٘ٚ ٖٓ ف٤ظ ثًصلجػٜج أٝ ٌَٕ ثالًٝثم أٝ ٟذ٤ؼز ثُضلٌع  أٝ ثُْ٘جدَ أٝ ػوه فذجصٜج أٝ ثُ٘ذجصجس ث٤ُِْٔز أٝ 

 ثُٔٚجدز .

ّْ ٖٓ ثُضٌدز ُـٌٛ  20إٓج إىث ًجٕ ثُـٌٛ ٛٞ هًثّز ثُضٌدز ك٤ضْ فلٌ ٓٞٝغ صقو٣و ثٌَُٖ ثُْٔضؼَٔ ُؼٔن 

ثُْجُذز أٝ ثُٔٞؽذز أٝ دؼٜ ثُٚلجس ثُل٣َ٤جة٤ز ثألمٌٟ ًجٌُغجكز ثُظج٣ٌٛز أٝ ٝثال٣ٞٗجس  Ecٓغ  PHصقو٣و 

 ثُقو٤و٤ز .

صؼٍَ ثُ٘ذجصجس ثٌُٔثه هًثّضٜج ٝدقْخ ػوهٛج دؼو إٔ صٚ٘ق ثٗٞثػٜج ثُٔنضِلز دجّضنوثّ ٓلجص٤ـ ثُض٤٘ٚق . أٓج  -2

ك٣َ٤ج٣ٝجً أٝ ٤ٔ٤ًج٣ٝجً أٝ ثالع٤ٖ٘  ك٢ فجُز ٗٔٞىػ ثُضٌدز ك٤ٜؤ ثُ٘ٔٞىػ ٣ٝطقٖ ثّضؼوثهثً ُوًثّز ًجِٓز صؼط٢ ٝٙلجً 

 ٓؼجً .

٢ٌٓ٣ ثٌَُٖ ثُٔنضجً ك٢ ٓ٘طوز أمٌٟ دط٣ٌوز ػٖٞثة٤ز ٝصؼجه ٗلِ مطٞثس ثُوًثّز ثُْجدوز . إٕ ثُـٌٛ ٖٓ  -3

أٝ ػوّ صؾجْٗٚ  Homogenousٛيٙ ثُط٣ٌوز ٛٞ ُٔؼٌكز ثُ٘ذجصجس أٝ ثُٔؾضٔغ ثُٔوًُٝ ٖٓ صؾجْٗٚ 

Hetrogenous ٗ ٞٛ ٔٞىػ صٌدز ٣ؾخ ثصذجع ثُ٘وجٟ ثُضج٤ُز : . ٝإىث ًجٕ ثُ٘ٔٞىػ 

صؾل٤ق ثُ٘ٔٞىػ ػ٠ِ ّطـ ٣ًٌٌٗٞش ٗظ٤ق أٝ ًٝم ٖٓ ثُٔوٟٞ ث٤ُْٔي ٣ٝضْ صؾل٤لٚ دجُٜٞثء ك٢ أٓجًٖ ال ٣ضؼٌٛ ك٤ٜج  (أ 

 ثُ٘ٔٞىػ ُِلوو أٝ ثُضِٞط .

 صطقٖ ثُ٘ٔٞىػ دآُز مجٙز أٝ ٣و٣ٝجً ٣ْٝضـ٠٘ ػٖ ثُق٠ٚ أٝ ثُٔٞثه ثُـ٣ٌذز . (ح 

 ِْٓ . 2ِْٓ ٣ْٝضـ٠٘ ػٖ ثالؽَثء ثُض٢ ص٣َو ػٖ  2هطٌٙ ػٖ صٌٔ ٖٓ ٓ٘نَ ال ٣َ٣و  (ػ 

 ٣ؼجه ثُ٘ٔٞىػ ثُٔؾلق ث٠ُ ثُؼِذز أٝ ث٤ٌُِ ٣ٝؼط٠ ًهْ مجٗ . (ه 

ٛـ( ٣قلع ثُ٘ٔٞىػ دؼ٤وثً ػٖ ثٌُٟٞدز ٝثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ٝدؼ٤وثً ػٖ صؤع٤ٌ ثُظٌٝف ثُٔق٤طز ٢ٌُ ال ٣لوو أٝ ٣ٌْخ ٓج ٣ـ٤ٌ ٟذ٤ؼضٚ 

 .  ثال٤ِٙز
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 ػيً٘ اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ  / اىَشديخ اىثبّٞخ                                       ميٞخ اىضساػخ          –جبٍؼخ دٝبىٚ 

                أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘ساىزبعؼخ            اىَذبضشح   -زشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخ اىؼَيٜ  اىٗ ْجبداىثٞئخ 

  -ىذقيٞخ :طشٝقخ اخز اىَْبرج ا

ٗٔجىػ ثُضٌدز فْخ ثالؿٌثٛ ثُٔطِٞدز ٖٓ ٛيٙ ثُ٘ٔجىػ . ٝثػض٤جه٣ج ٛ٘جى ٗٞػجٕ ٖٓ ثُ٘ٔجىػ  ألميٛ٘جى ثّج٤ُخ ٓضؼوهر 

, ٝثًٌُٔذز ( كجُ٘ٔجىػ ثُْٔضوِز صؤمي فْخ ثُؼٔن ثُٔطِٞح ٖٝٓ ثٌُٔجٕ ثُٔؼ٤ٖ ٢ٛٝ ػ٠ِ فجُضٜج  ثُْٔضوِزثُضٌثد٤ز ) 

ػ٠ِ ثالؿِخ , ثٓج ثُ٘ٔجىػ ثًٌُٔذز ٢ٛٝ ث٣ٞج ٕجةؼز ك٢ دؼٜ  ثُضٌدزثُطذ٤ؼ٤ز صٔغَ ْٓجفز ٓؼ٤٘ٚ ٝصْضؼَٔ ػ٘و ثؽٌثء ْٓـ 

( 10( , )5ٓغ ػوه ثمٌ ٖٓ ثُ٘ٔجىػ ٣ضٌثٝؿ د٤ٖ ) ثُوًثّجس ٝثُضؾجًح كضؤمي ث٣ٞج فْخ ثُؼٔن ثُٔطِٞح ٌُٜٝ٘ج صَٔػ

ٗٔجىػ ٖٓ ٗلِ ثُؼٔن صٔغَ ٗٔٞىؽج ٓنِٟٞج ُٔ٘طوز ٝثّؼز ٓضؾجْٗز ك٢ ٟذ٤ؼضٜج ٝال ٣ؾٍٞ ثّضؼٔجٍ ثُ٘ٔجىػ ثًٌُٔذز ُِضٌح 

 -ؿ٤ٌ ثُٔضؾجْٗز ثٕ ثّج٤ُخ ثمي ثُ٘ٔجىػ ثُضٌثد٤ز ٣ٌٖٔ فٌٚٛج ك٢ عالط ٢ٛٝ :

  -اٗال : طشٝقخ اىْظبً اىشجنٜ :

ف٤ظ صوْْ ثالًٛ ثُٔضؾجْٗز ث٠ُ ٌٓدؼجس صٔغَ ك٢ ٓؾٔٞػضٜج ْٓضط٤َ ثٝ ٌٓدغ ٢ٔٛٝ . ٝصؤمي ثُ٘ٔجىػ ٖٓ ٌٓثًَ صالك٢ 

 ثًدؼز ثٝالع ٝػ٠ِ ثالػٔجم ثُٔطِٞدز 

      

      

      

 

 

 -ثبّٞب : طشٝقخ رقبطغ االقطبس :

٢ٛٝ ًّْ ْٓضط٤َ ٢ٔٛٝ ٝدؼوٛج صوجٟغ ثهطجً ثُْٔضط٤َ ٝصٌٕٞ ٗوجٟ صاله٢ ثهطجً ثُْٔضط٤َ ٝثٗٚجف ثهطجً ثُْٔضط٤َ 

 ثُ٘ٔجىػ ٝفْخ ثُؼٔن ثُٔطِٞح .  ألمي٢ٛ ٌٓثًَ 
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  -اىطشٝقخ اىؼش٘ائٞخ  : -ثبىثب :

ٝفْخ ثالػٔجم ثُٔطِٞدز ٤ُٔغَ ٗٞػج ٖٓ ٝصؤمي ثُ٘ٔجىػ ػٖٞثة٤ج فْخ صـج٣ٌ ٟذ٤ؼز ثالًٛ , ف٤ظ ٣ؤمي ٗٔٞىػ ٝثفو 

 ثالًٛ ٝفْخ صؾجِٗ ٝفوثس ثُضٌدز ثٝ فْخ ٓج ٣ؼ٤ٖ دؼو هًثّز ثُنٌثة٠ ثُؾ٣ٞز ُِٔ٘طوز .

  -ثٓج ٤ًل٤ز ثمي ثُ٘ٔٞىػ ٖٓ ثُضٌدز كٜ٘جى ثِّٞدجٕ :

  -:  Profilدفش ٍقذ اىزشثخ اٗ اىقطبع  -االٗه :

( ٓضٌ ٝدؼٔن ٓضٌ ثٝ ثًغٌ ثٝ فض٠ ٣ظٌٜ ثُٔجء ثال٢ًٝ ٣ٝو٠ٖ ػجهر ٝؽٚ ثُضٌدز 1ف٤ظ صؼَٔ فلٌر ٍٟٞ ًَ ِٝغ ٜٓ٘ج )

ثُٔوجدَ ُٞٞء ثُِٖٔ ٢ٌُ ٣ٌٖٔ ص٤٤َٔ ثالكجم ك٢ هطجع ثُضٌدز ٝك٢ ٓوجدَ ٛيث ثُٞؽٚ ٗؼَٔ ٓوًؽجس ٢ٌُ َٗٚ ث٠ُ ثػٔن 

ْ ٖٓ ًَ ثكن ٣ٌٖٔ ص٤٤َٔٙ ُـٌٛ صؼ٤٤ٖ ثُٚلجس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ٝثُل٣َ٤جة٤ز ٗٔجىػ دقوٝه ث ًـ ٗؤميٗوطز ك٢ ٛيث ثُوطجع . دؼوٛج 

ّْ( 30-15ّْ ( , ) 15 –ُِضٌدز ثٓج ثىث ًجٗش ثُضٌدز ؿ٤ٌ ٝثٝقز ثالكجم ك٤ٌٖٔ ثمي ثُ٘ٔجىػ فْخ ثالػٔجم ثُضج٤ُز ) ٙلٌ 

 ّْ( عْ ثًغٌ ٖٓ ٛيث ثىث ثهضٞش ثًٌُٞٝر 90-120ّْ(,)60-90ّْ( ,)30-60,)

ثّْ ثُٔ٘طوز , ًهْ  -س ثُالٍٓز ُِقلجظ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘ٔٞىػ دٞٝؼٚ ك٢ ٤ًِ ٗج٣ِٕٞ ٝصٌكن ٓؼٚ ثُٔؼِٞٓجس :ٝصضني ثالؽٌثءث

ثُ٘ٔٞىػ , ثالكن ثُٔؤمٞى ٓ٘ٚ ثُ٘ٔٞىػ ثٝ ثُؼٔن , صج٣ًل ثمي ثُ٘ٔٞىػ , ثُـٌٛ ٖٓ ثمي ثُ٘ٔٞىػ . عْ صؾِخ ثُ٘ٔجىػ ث٠ُ 

صؾل٤لٜج ٣ضْ هًثّز دؼٜ ثُٚلجس ثُل٣َ٤ج٣ٝز ثُض٢ صْضٞؽخ ثُٔنضذٌ ٝصٌٖ٘ ػ٠ِ ًٝم ثٝ دالّضي صقش ثٕؼز ثُِٖٔ ٝدؼو 

( ِْٓ 2دوجء ثُضٌدز ػ٠ِ ٟذ٤ؼضٜج ٓغَ ثٌُغجكز ثُظج٣ٌٛز ٝثُض٤ًٌخ دؼوٛج صطقٖ ثُ٘ٔجىػ ٝصًٌٔ ٖٓ مالٍ ٓ٘نَ هطٌ كضقضجٙ )

ٝثُْؼز ثُضذجه٤ُز   PH ٝثُـ ECُـٌٛ هًثّز دو٤ز ثُٚلجس ثُل٣َ٤ج٣ٍز ٝث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز , ٓغَ ثُْ٘ؾز ٝثُ٘لجى٣ز ٝثُْٔج٤ٓز , ٝثُـ 

 ٝؿ٤ٌٛج .  K,P,Nٝثُٔجهر ثُؼ٣ٞٞز ٝثٌُِِ ٝثُؾذِ ٝثُؼ٘جٌٙ ثُـيثة٤ز ثُٜٔٔز  C.E.Cثٌُجصج٤ٗٞ٣ز  

  -ثُ٘وجٟ ثُض٢ ٣ؾخ ٌٓثػجصٜج ػ٘و كق٘ ثُذٌٝكج٣َ ثٝ ثُوطجع ًٓٞكِٞؽ٤ج :

ُْ٘ذز ُٔؼجُْ ثُٔ٘طوز . ًيُي ك٤ٚ ثُوطجع ٓغ صقو٣و ٓٞهغ ثُوطجع دج ثُٔؤمٞى٣ؾخ صقو٣و ثالصؾجٛجس ثالًدؼز ٌُِٔجٕ  -1

 ىًٌ ٟذٞؿٌثك٤ز ثُٔ٘طوز ٝثُ٘ذجس ثُطذ٤ؼ٢ ٝثُٔ٘جك ٝٗٞع ثّضـالٍ ثالًٛ ٝثّْ ثُلجف٘ .

ٓالفظز ٝهًثّز دؼٜ ثُٚلجس هٕٝ ثٌُؽٞع ُِٔنضذٌ ٓغَ ثُْ٘ؾز ٝثُض٤ًٌخ ٝثُِٕٞ ٝثُوٞث٤ٓز ٝثٗضٖجً ثُؾيًٝ  -2

 ٝث٤ٌُِْز ٝفوٝه ثالكجم 

ػٔن ثُٔجء ثال٢ًٝ ٝثٌُٚف ثُوثم٢ِ َٝٛ صٞؽو ػالٓجس صؤًْو ٝثمضَثٍ ًٝيُي ػالٓجس ثُضِٔـ دجُضٌدز .  -3

 ُِضؼ٣ٌز .  دجإلٝجكز

  -:  Augerطشٝقخ اخز اىَْبرج ثبعزؼَبه اىذفبس  -اىثبّٜ :

ُٜٝج ًأُ ّْ  10( ٢ٛٝ ثُز ٓؼِٔز فْخ ثالػٔجم د٤ٖ ػالٓز ٝثمٌٟ  Augerف٤ظ صؼَٔ فلٌر ٙـ٤ٌر دٞثّطز ثُـ ) 

ّْ ٣ٌٖٔ ثٕ صضؼٔن 20ٓض٘ٞع ثالٌٕجٍ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ ٌَٕ د٣ٌٔز ٣ٌٖٝٔ دٞثّطضٜج ثمي ثُ٘ٔجىػ ٖٓ فلٌر ال ٣َ٣و هطٌٛج ػٖ 

ثُز ثُقلٌ فض٠ صَٚ ث٠ُ ْٓضٟٞ ثُٔجء ثال٢ًٝ ثىث ًجٗش ثالًٛ ٖٛز ٣ٌٖٝٔ ثُضؼجَٓ ٓؼٜج دُْٜٞز ٝػجهر صؤمي ثُ٘ٔجىػ 

  -ػ٠ِ ثالػٔجم ثُضج٤ُز :
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ّْ ٝصٞٝغ ثُ٘ٔجىػ ث٣ٞج ك٢ ث٤ًجُ ٗج٣ِٕٞ  120-90ّْ( , 90-60ّْ( , )60-30ّْ ( , ) 30-15, ) ّْ(15 –) ٙلٌ 

 دؼو ثٕ صؼط٠ ثًهجّ ٝثّٔجء ٝػالٓجس ًٔج ّذن ىًٌٙ .

   Physical propertiesدساعخ اىصفبد اىفٞضٝبئٞخ 

 -٣ٌٟوز ثُو٤جُ :

 ؾللز ٓغ ؿطجةٜج ٣ْٝؾَ ٍٜٝٗج .ٓصٍٕٞ ػِذٚ ٓؼو٤ٗز كجًؿز ٝٗظ٤لز ٝ -1

 صٍٕٞ ثُؼِذز ٓغ ثُـطجء ٝثُضٌدز . -2

ّجػز ثٝ فض٠  48-24ّ( ُٝٔور  105صٞٝغ ثُؼِذز ثُقج٣ٝز ػ٠ِ ثُضٌدز ٓغ ؿطجةٜج ٓلضٞفج ك٢ كٌٕ هًؽز فٌثًصٚ ) -3

 ٣غذش ٍٜٝٗج 

 صنٌػ ثُؼِذز ٓغ ثُـطجء فض٠ صذٌه ٓغ ٓقض٣ٞجصٜج . -4

 صٍٕٞ ثُؼِذز ٓغ ٓقض٣ٞجصٜج ٝثُـطجء ٓغ ٌٓثػجر صـط٤ضٜج ثع٘جء ثٍُٕٞ  -5

ٌٛ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٗضجةؼ هه٤وز صؼجه ثُؼِذز ٓغ ٓقض٣ٞجصٜج ٝؿطجةٜج ث٠ُ ثُلٌٕ ُلضٌر ثٝجك٤ز عْ ٣ؼجه ٍٜٝٗج ٌٓر ثٝ ُـ -6

 ٖٓ ػوّ ٝؽٞه ًٟٞدز ك٢ ٗٔٞىػ ثُضٌدز . ُِضؤًوٌٓص٤ٖ فض٠ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٍٕٝ عجدش 

 -اىذغبثبد :

 ِذز ٓغ ثُضٌدز دؼو ثُضؾل٤ق ٍٕٝ ثُؼ –٤ًٔز ثٌُٟٞدز ُِ٘ٔٞىػ ؿْ = ٍٕٝ ثُؼِذز ٓغ ثُضٌدز هذَ ثُضؾل٤ق 

ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ٌُِٟٞدز ك٢ ثُ٘ٔٞىػ = 
 كمٌة الرطوبة( ؼم)

 وزن التربة الجافة
 x 100  

 

       Permability -اىْفبرٝخ :

٢ٛٝ ٖٓ ثُٚلجس ثُل٣َ٤جة٤ز ُِضٌح . ٝثُض٢ صضذج٣ٖ ٓغ صذج٢ٗ ثُضٌح ٝٗٞػٜج ف٤ظ ك٢ ثُضٌح ثُغو٤ِز ) ثُط٤٘٤ز ( صٌٕٞ ه٤ِِز 

  -ْٗذ٤ج ٓوجًٗز دجُضٌح ثُنل٤لز ) ث٤ٌُِٓز ( ٝىُي المضالف فؾْ ثُْٔجّ ٝثػوثهٛج ث٢ٌُِ ٣ٌٖٝٔ ثٕ ٗٞٝـ ىُي ًٔج ٢ِ٣ :

 , ٤٘٤ٟز , ؿ٤٘٣ٌز (مي ٗٔجىػ صٌح ٓنضِلز ثُْ٘ؾز ) ٤ًِٓز  -1

 ٝؼٜج ك٢ هٔغ ٍؽجؽ٢ فج١ٝ ػ٠ِ ًٝم ص٤ٌٕـ ٝٓٞٝٞػز ػ٠ِ هًٝم ٍؽجؽ٢  -2

 ثٌّخ ٤ًٔجس ٓضْج٣ٝز ٖٓ ثُٔجء كٞم ثُ٘ٔجىػ ثُغالعز . -3

 ثفْخ ثُ٘لجى٣ز ٖٓ مالٍ ٓؼٌكز ثُٞهش ثُالٍّ ٍَُ٘ٝ ثٌُثٕـ ٤ًٔٝز ثٌُٝثٕـ ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُوٝثًم .  -4

    Porosity    -اىَغبٍٞخ :

  -ٝٛيٙ ثُٚلز ثُل٣َ٤ج٣ٝز ثالمٌٟ ُِضٌح ثُٔنضِلز ٣ٌٖٔ ثُضؼٌف ػ٤ِٜج دجُضؾٌدز ثُضج٤ُز :

ّْ 50مي ثّطٞثٗز ٓوًؽز ٝٝغ ك٤ٜج ٗٔٞىػ صٌدز ُقو فؾْ ٓؼ٤ٖ ٤ٌُٖٝ  -1
3 

. 

 مي ثّطٞثٗز ثمٌٟ ٝٝغ ك٤ٜج ٤ًٔز ٖٓ ثُٔجء ث٣ٞج ٓؼِٞٓز ثُقؾْ . -2
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ز ثُقج٣ٝز ػ٠ِ ثُ٘ٔٞىػ ّضالفع ٙؼٞه كوجػجس ث٠ُ ثٝق ٤ًٔز ٖٓ ثُٔجء ػ٠ِ ثٕ صٌٕٞ ٓؼِٞٓز ث٠ُ ثالّطٞثٗ -3

 ثالػ٠ِ ٝٛيث ٣وٍ ػ٠ِ مٌٝػ ثُٜٞثء ٗض٤ؾز همٍٞ ثُٔجء دوال ػ٘ٚ .

الفع همٍٞ ثُٔجء فض٠ ٣ٌٖٔ ثٕ ٣ضٌٟخ ٗٔٞىػ ثُضٌدز صٔجٓج ٝك٢ فجُز ػوّ صٌٟذٚ ٤ٞٗق ٤ًٔز ٓجء ثمٌٟ ٓؼِٞٓز  -4

 ٝصْؾَ ٓغ ث٤ٌُٔز ثال٠ُٝ . 

 ٣ؾجهإلٌدز ٣ؼجهٍ ٤ًٔز ثُٜٞثء ٝدجُضج٢ُ ٣ٔغَ ثُْٔج٤ٓز . ٣ٌٖٝٔ ثّضنوثّ ثُوجٕٗٞ ثُضج٢ُ فؾْ ثُٔجء ثُوثمَ ُ٘ٔٞىػ ثُض -5

  -ثُْٔج٤ٓز :

 

ثُْٔج٤ٓز % = 
 حجم الماء المضاؾ للتربة

 حجم التربة الموجود اصال
 X  100  

 ٣ٌٖٝٔ هًثّز دو٤ز ثُٚلجس ثُل٣َ٤جة٤ز دجُٔنضذٌ ٓغَ ثُْ٘ؾز ٝثُض٤ًٌخ ٝثٌُغجكز ثُظج٣ٌٛز . 

 

     chemical properties -دساعخ اىصفبد اىنَٞٞبئٞخ :

٣ؼضذٌ ثُٔٚوً ثُٔذجٌٕ ُِٔجء ٝثُٔٞثه  ألُٗٚـٌٛ هًثّز ثُٚلجس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ُِضٌدز الدو ٖٓ ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓقٍِٞ ثُضٌدز 

                                                                                                               ثُـيثة٤ز ثُض٢ ٣قَٚ ػ٤ِٜج ثُ٘ذجس ك٢ ػ٤ِٔز ثُضـي٣ز .                                               

ُٝيث الدو ٖٓ ثٕ ٗ٘وَ ثُضٌدز ٖٓ ٝٝؼٜج ثُِٚخ ث٠ُ ٙلز ثُٔقٍِٞ ٝٛيث ٣ْضوػ٢ صق٤ٌٞ ْٓضنِ٘ ثُضٌدز ٖٓ مالٍ ػؾ٤٘ز 

 ثُضٌدز ثُٖٔذؼز . 

  -صق٤ٌٞ ػؾ٤٘ز ثُضٌدز ثُٖٔذؼز :

دجُْ٘ذز ُٜيٙ ثُط٣ٌوز ٢ٛ ثُٖجةؼز ف٤ظ صؤمي صٌدز ٝصٞٝغ ك٢ ثٗجء ٤ٞٗٝق ث٤ُٜج ٓجء ٝٗن٠ِ ثُٔجء دجُضٌدز ٝٗقَٚ ػ٠ِ 

  -ػؾ٤٘ز ٢ٛٝ الدو ثٕ صضٚق دٚلجس ٓؼ٤٘ز :

 ثٕ صٌٕٞ ُٔجػز .  - أ

 ػ٘و كضـ ٕن ك٢ ٛيٙ ثُؼؾ٤٘ز ٣ؾخ ثٕ ٣ـِن ٖٓ ثالّلَ ث٠ُ ثالػ٠ِ .  - ح

 ( ٣ؾخ ثٕ ال صِضٚن دٜج .  Spatulaًيُي ػ٘و ثمي ؽَء ٖٓ ثُؼؾ٤٘ز دٞثّطز ث٤ٌُْٖ ثُنجٙز دجُؼَٔ )  - س

 ًَٝ ٛيث ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثُنذٌر ثُؼ٤ِٔز ُِوجةْ دجُؼَٔ 

دؼو ىُي صضٌى ُلضٌر ال صوَ ػٖ ّجػض٤ٖ عْ صٞٝغ ك٢ هٔغ ك٤ٚ ًٝم ص٤ٌٕـ ٓٞٝٞع ػ٠ِ هًٝم دـٌٛ ؽٔغ 

 ثُْٔضنِ٘ )ثُٔقٍِٞ ( 

ٝثٌُذ٣ٌضجس ٝث٣ًٌُِٞوثس  PHٝثُـ  Ecًٝيُي ثُـ  Ca  ٝMg  ٝN  ٝKٍ ٛيث ثُْٔضنِ٘ ْٗضط٤غ صوو٣ٌ ثُـ ٖٝٓ مال

 ٝؿ٤ٌٛج 

 

 دؼٜ ثُضق٣ٞالس ثُٔل٤ور ُِضؼذ٤ٌ ػٖ صٌث٤ًَ ثالٓالؿ ٝثُؼ٘جٌٙ دضؼجد٤ٌ ٓنضِلز 

 )) ُِلجةور كو٠ ((                                        

Ec m mhos/cm x 640 = p.p.m  

Ec m mhos /cm x 0.64 = %   of salt in solution  

p.p.m/10000= %  of salt  

Ec m mhos /cm x 0.36 = O.P  in bas  

Milli equivalents x Equivalent weight = weight in mgs  
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Milli equivalents / L x equivalent weight = p.p.m .  

Meq / L in saturation extract x equivalent wt .x 
              

   
 =  p.p.m in dry soil .  

 

ٖٓ ثُذٞصج٤ّّٞ ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُضٌدز ثُؾجكز ػِٔج دجٕ ص٤ًٌَ ثُْٔضنِ٘ ك٢   p.p.mثفْخ ػوه ثالؽَثء دج٤ُِٕٔٞ   /ٓغجٍ 

   K =39.1 ػِٔج ثٕ ثٍُٕٞ ثٌُٔجكب ُِـ  % 40ُِضٌدز ٣ْج١ٝ   spٝثُـ   meq /L 40ػؾ٤٘ز ثُضٌدز ثُٖٔذؼز ٛٞ 

  

  /ثُقَ 

p.p.m in dry soil = 40 x 39.1 x 
  

   
 = 625.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

  ّٞخ/ اىَشديخ اىثب  ػيً٘ اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ                           ضساػخ                      ميٞخ اى – دٝبىٚجبٍؼخ 

 أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘س                      اىؼبششح اىَذبضشح   -اىؼَيٜ   ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخ ْجبداىثٞئخ 

 اىنغبء اىخضشٛ 

  عز أهْجّ ٢ٛال٣ٝ٘وْْ ثٌُْجء ثُن١ٌٞ إ٠ُ ع .ٛٞ ثُـطجء ثُ٘ذجص٢ ثُي١ ٣ـط٢ ّطـ ثالًٛ ٣ٌْٝٞٛج   

ثُٔضٌٕٞ ك٢ ظٌٝف ٟذ٤ؼ٤ز دقضٚ ٛٞ ػذجًر ػٖ ثٌُْجء ثُ٘ذجص٢  Vegetation Natural اىنغبء اىخضشٛ اىطجٞؼٜ 1-  

 هٕٝ أ١ أعٌ ُضومَ ثإلْٗجٕ ٓغَ ثُـجدجس ٝثٌُٔثػ٢ ٝثُض٣ٌٞ٘جس ثُٚقٌث٣ٝز ٝص٣ٌٞ٘جس ثُْٔض٘وؼجس

٣ٝوٚو دٚ ثٌُْجء ثُ٘ذجص٢ ثُي١ صومَ ثإلْٗجٕ ك٤ٚ ٝصقٌْ  VegetationUn- Natural اىنغبء اىخضشٛ غٞش اىطجٞؼ2ٜ-  

 ك٢ ظٌٝكٚ ثُٔنضِلز ُـٌٛ ثُلجةور ثالهضٚجه٣ز ٓغَ ثَُٔثًع ٝثُقوٍٞ ثًَُٔٝػز دٔنضِق ثُقوٍٞ ثًَُثػ٤ز 

ٝٛٞ ثُي١ أعٌ ػ٤ِٚ ثإلْٗجٕ دؼور ًٙٞ دئهمجٍ  Vegetation Semi Natural اىنغبء اىخضشٛ ّصف اىطجٞؼ3ٜ-  

ثُـجدجس ٝفٔج٣ضٜج ف٤ظ  ؼ٤ز ٓغَ ػ٤ِٔجس ثُٔقجكظز ػ٠ِػ٤ِٚ ٓٔج أٝل٠ ػ٤ِٚ دؼٜ ثُضق٣ٌٞ ك٢ فجُضٚ ثُطذ٤ دؼٜ ثُضق٤ْ٘جس

ًٝيُي  ٜٓ٘ج ُضق٤ْٜ٘ج ٝظًٜٞٛج دٔظٌٜ ؽٔج٢ُ  صو٤ِْ ٝه٘ دؼٞج ثٝ ٣ْضوػ٢ ىُي ثّضًَثع دؼٜ ثألٗٞثع ُض٘ٔٞ ٟذ٤ؼ٤ج 

 ٌٔؿٞدز ثُؿ٤ٌ ٗٞثع جص٤ز ثُؾ٤ور ثُض٢ صٌػجٛج ثُٔج٤ٕز ٝثّضذؼجه ثالصق٤ْٖ ثٌُٔثػ٢ ثُطذ٤ؼ٤ز ٝىُي دجُؼ٘ج٣ز دجألٗٞثع ثُ٘ذػ٤ِٔجس 

صقوط صـ٤٤ٌث ك٢ ثٌُْجء ثُن١ٌٞ ثُطذ٤ؼ٢ ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ٤ّجهر أٗٞثع ػ٠ِ  أمٌٟ ٝصـ٤ٌ ٌَٕ  ًَٝ صِي ثًُٚٞ ثُٔنضِلز 

 .ثٌُْجء ثُ٘ذجص٢ ٝفؾٔٚ ًٝغجكضٚ ٝؿَثًصٚ

 اّزشبس اىْجبربد فٜ اىنغبء اىخضشٛ

  :ثٗضٖجً ثالكٌثه ثُ٘ذجص٤ز هثمَ ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ ػ٠ِ ثالًٛ ٝٛ٘جى عالط ٌٟم ٓنضِلز ُالٗضٖجً ثُٔوٚٞه دٚ ٤ًل٤ز

كٌثه ٝٛٞ ٠ٔٗ ٣قَٚ ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ٓٞهغ ًَ كٌه ْٓضوَ ػٖ دجه٢ ثال :Dispersion Randomly االّزشبس اىؼش٘ائٜ

٠ ٓوثً ٕ ٓٚجهً ثُـيثء ٓضٞكٌر ٝٓضْج٣ٝز ػ٣ِقَٚ كو٠ ك٢ ثُٔق٠٤ ثُذ٤ت٢ أٝ ثٌُٔجٕ ثُٔضؾجِٗ ، ف٤ظ صٌٞ ٗٚألص٣ٍٞغ ٗجهً 

  .٣ٞؽو صلجػالس د٤ٖ أكٌثه ثُٔؾضٔغ ثُٞثفو الثُؼجّ ٝف٤ظ 

٣ؼذٌ ػٖ ص٣ٍٞغ ٓضذجػو أًغٌ د٤ٖ أكٌثه ثُٔؾضٔغ، ٝٛيث ث٠ُٔ٘  :Dispersion Uniform االّزشبس اىَْزظٌ أٗ اىَزجبّظ

هثمَ ثُٔؾضٔغ ثُٞثفو. ٣ٝقَٚ أ٣ٞج ك٢ ظٌٝف ثُض٘جكِ ثُٖو٣و ك٢ ثالٗضٖجً ٗجصؼ ٖٓ ؽٌثء ثُض٘جكِ د٤ٖ أكٌثه ثُ٘ٞع ثُٞثفو 

د٤ٖ هْٔ ثالٕؾجً ك٢ ثُـجدز ٝأٌٓ٘ز ثٓضوثه ؽيًٝٛج ك٢ ثالًٛ ُِض٘جكِ ػ٠ِ ٓٚجهً ث٤ُٔجٙ ، ٝٛيث ٓج ٌٗثٙ د٤ٖ أكٌثه ثُ٘ذجصجس 

  . ثُٚقٌث٣ٝز

ُظٌٝف ث٠ُّٞ ثُٔنضِلز  جس٤ٞث٣ٗقَٚ ٗض٤ؾز ُٔضطِذجس ثُ٘ذجصجس ٝثُق :Dispersion Clumps االّزشبس ثشنو رجَؼبد

ٌ ٤ٕٞػج د٤ٖ ثُْٔضٟٞ ث٢ٓٞ٤ُ ٝثُل٢ِٚ ٝػ٠ِ فْخ ٠ٔٗ صٌجعٌٛج ًِّٜٝٞج كٜيث ث٠ُٔ٘ ك٢ ثالٗضٖجً ٛٞ ثالًغػ٠ِ أّجّج 

  .عزالأٗٔجٟ ثالٗضٖجً ثُغ
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 طشق اىذساعخ االجزَبػٞخ ىينغبء اىخضشٛ

 ٓؾضٔغ ٗذجص٢  ١ألصضطِخ ثُوًثّز ثالؽضٔجػ٤ز 

 ثُ٘ذجص٤ز ثُٔنضِلز ثُض٢ ٣ضٌٕٞ ٜٓ٘ج ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢فٌٚ ثالٗٞثع 1–

 صقو٣و ثُْ٘ذز ثُؼوه٣ز ٌَُ ٗٞع-  2

دو ٖٓ ػَٔ ْٓـ ٕجَٓ ٌَُ أٗٞثع ثُٔؾضٔغ ٝػجهر صضٍٞع الٗٞثع هثمَ ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ إى صؼ٤٤ٖ ٣ٌٟوز ص٣ٍٞغ ٛيٙ ثال- 3 

ُيث ٣ٌضل٠ دؤٕ صؤمي ػ٤٘جس ٖٓ ثٌُْجء ثُن١ٌٞ صٌٕٞ ٓٔغِز إ٠ُ فو   الْجفجس ٕجّؼز ٝصٌٕٞ ٙؼذج ْٝٓضق٤ثُ٘ذجصجس ػ٠ِ ٓ

  .ٓج ُقجُز ثُٔؾضٔغ ثٌُٔثه هًثّضٚ

 ْٕٗبك طشٝقزبُ ألخز ػْٞبد اىنغبء اىخضشٛ ٗدساعزٔ َٕب

 Quadrate methodطشٝقخ اىَشثؼبد:  -1

 Transect method طشٝقخ اىقطبػبد: - 2

 method Transect طشٝقخ اىقطبػبد

ٛيٙ ثُط٣ٌوز ك٢ ثُوًثّز ػ٘وٓج ٣ٞؽو ثمضالف ٝصـ٤ٌ ك٢ ثٌُْجء ثُن١ٌٞ ثُٔ٘ظًٞ دجُؼ٤ٖ ثُٔؾٌهر ، أٝ ٝؽٞه  صْضنوّ  

صـ٤ٌثس ك٢ ٟذٞؿٌثك٤ز ثالًٛ ٝصٞج٣ًْٜج ٖٓ ثٗقوثً ٝثًصلجع ٝؿ٤ٌٙ ، أٝ صـ٤ٌثس ك٢ ٗٞػ٤ز ثُضٌدز أٝ ك٢ ثُٔقضٟٞ 

  . ثُٔجة٢ ُِضٌدز

ك٤ٜج ٝٛٞ ٣ٔضو ُْٔجكز ٣ِٟٞز  هطجػج ػ٤ٌٝج ٤ٝن ٣ؼذٌ ثُٔ٘طوز ٣ٝٔغَٛٞ ػذجًر ػٖ ٠٣ٌٕ ٢ُٟٞ  Transect ٗاىقطبع

إ٠ُ آمٌ ػ٠ِ ٍٟٞ ثُوطجع ف٤ظ صظٌٜ ٓ٘جٟن ٗذجص٤ز ٓنضِلز ٝٝثٝقز ٗظٌث المضالف  ـطجء ثُ٘ذجص٢ ٖٓ ؽَء٣ٝضذج٣ٖ ك٤ٜج ثُ

 ثُٔ٘جك ثُوه٤ن ٌَُ ٓ٘طوز 

٣ٝقلٌ ػ٠ِ ثٓضوثهٙ دؼَٔ ٓوطغ ك٢ ثُضٌدز  كٜٞ ػذجًر ػٖ ٠٣ٌٕ ٢ُٟٞ ٣ٔضو ػ٠ِ ثالًٛ Bisect أٍب اىقطبع االسضٜ

 هز ك٤ٔج د٤ٜ٘ج هثمَ ٟذوجس ثالًٛالُؼُٔؼٌكز ٓوٟ صلٌع ثُؾيًٝ ٝثٓضوثهٛج هثمَ ثُضٌدز ُٔنضِق ثُ٘ذجصجس ٝث

٣ْٔي فذَ ٓغذش ك٢ ٝصو ٠ٖٔ٣ٝ دٚ ػ٠ِ ثالًٛ فض٠ َٗٚ إ٠ُ ٜٗج٣ز ثُٔٞهغ ثٌُٔثه ػَٔ  transect طشٝقخ ػَو اىقطبع 

٣ْؾَ ثّْ ًَ ٗٞع ٗذجص٢ ٣الْٓٚ ثُقذَ مالٍ ٤ٝجٗجس ث٤ٌُْ دجُقذَ صوٕٝ ثُ٘ض٤ؾز ك٤ْؾَ ك٢ ًٝهز ؽ٤ٔغ ثُذثُوطجع ُٚ ٝمالٍ 

ث٤ٌُْٔ ٝٗٞػٚ إىث ًجٕ ػٖذ٢ أّ ٕؾ١ٌ٤ ًٝيُي أٓجًٖ ثالًصلجع ٝثالٗقوثً ػٖ ّطـ ثالًٛ ٌٝٛيث ػ٠ِ ٍٟٞ ثُوطجع فض٠ 

  . ٣٘ض٢ٜ

ٗلِ ثٌُٔجٕ ْٝٗؾَ ثُذ٤جٗجس ٖٓ ؽو٣و ٝٗوجًٜٗج دجُذ٤جٗجس ثُْجدوز دؼو ًٌٓٝ كَٚ أٝ ّ٘ز ٌٗؽغ ٝٗٔو ثُقذَ ٌٓر أمٌٟ ك٢ 

 .ك٢ ثُْ٘ز ثُٔج٤ٝز ٝٗالفع ثالمضالف ٝثُلٌم

 



 

53 

 

 

 اىصفبد اىنَٞخ ىيَجزَغ اىْجبرٜ ٗطشق دساعزٖب

ُ٘ٔٞ إٕ ٓؼٌكز ػوه ثالٗٞثع ثُ٘ذجص٤ز ك٢ ثُٔؾضٔغ ٣وُ٘ج كو٠ ػ٠ِ ثالٗٞثع ثُض٢ صٞؽو ك٢ ثُٔؾضٔغ ٌُٖٝ ثُٔؾضٔغ ؿ٤ٌ ٓ٘جّخ 

ًجكز ثالٗٞثع ثُ٘ذجص٤ز د٘لِ ثُوًؽز ف٤ظ صٞؽو ك٢ ٗلِ ثُٔؾضٔغ أٗٞثع دؤػوثه ًذ٤ٌر ٝأمٌٟ دؼوه ه٤َِ. إٕ هًثّز ثُٚلجس 

هجس د٤ٖ ثُ٘ذجصجس ك٢ ثُٔؾضٔغ ٝد٤ٖ ثُٔؾضٔغ ٗلْٚ ٝث٠ُّٞ ثُٔق٠٤ الُقٌْ ػ٠ِ ٟذ٤ؼز ثُؼث٤ٌُٔز ُِٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ صٌٔ٘٘ج ٖٓ ث

 د٤ٖ ثُٔؾضٔؼجس ثُ٘ذجص٤ز ًٔج أٜٗج صوُ٘ج ػ٠ِ ثال٤ٔٛز ثالهضٚجه٣ز ُِٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ًٔج صذ٤ٖ ثُضٖجدٚ ٝثالمضالف 

 اىصفبد اىنَٞخ ىيَجزَغ اىْجبرٜ رزضَِ

 Density : ثٌُغجكز -1 

   Abundance ر ثُـَثًر أٝ ث٤ُْجه - 2

   Coverثُضـط٤ز  - 3

   Frequencyثُضٌهه  -4 

   )plants of weight Density صقو٣و ٍٕٝ )ًضِز ثالٗٞثع ثُ٘ذجص٤ز - 5

 

 ٢ٛ إؽٔج٢ُ ػوه أكٌثه ثُ٘ٞع ثُ٘ذجص٢ ك٢ ٝفور ثُْٔجفز Density : اىنثبفخ 

ثؽٔج٢ُ ػوه ثكٌثه ثُ٘ٞع

ٝفور ثُْٔجفز
   ثٌُغجكز 

  .ؽَء ٖٓ ثُـطجء ثُ٘ذجص٢ ث٢ٌُِ ُيُي ص٠ْٔ ًغجكز ؽَة٤ز أٝ ثُ٘ٞػ٤ز ألٗٚٝصؼضذٌ ًغجكز ثُ٘ٞع ثُ٘ذجص٢ ثُٞثفو ًغجكز ؽَة٤ز 

 ُٝٔؼٌكز ًغجكز ؽ٤ٔغ ثُ٘ذجصجس ٗقْخ ثٌُغجكز ث٤ٌُِز 

ثؽٔج٢ُ ػوه ثكٌثه ًَ ثالٗٞثع 

ٝفور ثُْٔجفز
  ثٌُغجكز ث٤ٌُِز 

ثُـَثًر ٗقوهٛج ٖٓ مالٍ ٓؼٌكز ًغجكز ثُ٘ذجصجس ٢ٛٝ إؽٔج٢ُ ػوه أكٌثه ًَ ٗٞع ٖٓ  Abundance : اىغضاسح أٗ اىغٞبدح

 أٗٞثع ثُ٘ذجصجس ك٢ ٝفور ثُْٔجفز 

ثؽٔج٢ُ ػوه ثكٌثه ثُ٘ٞع

ٝفور ثُْٔجفز
  ثٌُغجكز 
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 + عْ 1إ٠ُ  5ٖٓ  هًؽجس صذوأ  6ال٤ٌٗش ٣ضٌٕٞ ٖٓ ُِٝـَثًر هًؽجس أٝ ٓو٤جُ ػجّ ٝٝؼٚ دٌثٕٝ د

  ّطـ ثالًٛ ٠ْٔ٣ٝ ّجةو 3/4ػوه ثالكٌثه ثُ٘ذجص٤ز ٣ـط٢ أًغٌ ٖٓ :  5

 ّطـ ثالًٛ ٠ْٔ٣ٝ ؿ٣ٌَ  3/4إ٠ُ  1/2ثالكٌثه ص٘ضٌٖ دـَثًر صـط٢ ٖٓ :   4

 ّطـ ثالًٛ ٠ْٔ٣ٝ ٓ٘ضٌٖ  1/2إ٠ُ  1/4ثالكٌثه صـط٢ ٖٓ :   3

  ٖٓ ّطـ ثالًٛ ٠ْٔ٣ٝ ػ٢ٌٝ  1/20ثالكٌثه ه٤ِِز ف٤ظ صـط٢ :    2

  أكٌثه ًغ٤ٌر ثُؼوه ٌُٖٝ هًؽز صـط٤ضٜج ُْطـ ثالًٛ ٝؼ٤لز ٠ْٔ٣ٝ ٗجهً  1 :

 ه ٝت٤َ ؽوث ٖٓ ثالكٌثه ٠ْٔ٣ٝ ٗجهً ؽوثػو:   +

 

 Plant C0verاىزغطٞخ 

 . ٢ٛ ػذجًر ػٖ ثُْٔجفز ثُض٢ صـط٤ٜج ثُ٘ذجصجس ثُٔلٌهر أٝ أكٌثه ثُ٘ٞع ثُٞثفو أٝ ًَ ثالٗٞثع ثُ٘ذجص٤ز ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢

ثُضٌدز ٓـط٠ دٌَٖ ًجَٓ صؼ٢٘ إٔ ّطـ  %٣ٝ100ؼذٌّ ػٜ٘ج دْ٘ذز ٓت٣ٞز ٖٓ ْٓجفز ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ كجُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز 

  .%ٖٓ ّطـ ثُضٌدز ؿ٤ٌ ٓـط٠ دجُ٘ذجصجس إىث ٗظٌٗج ُٚ ٖٓ ثالػ٠ِ 30صؼ٢٘ ثٕ  % 70ٝثُْ٘ذز 

ْٓجفز صـط٤ز  ثُ٘ذجس

ثُْٔجفز  ث٤ٌُِز
 ثُضـط٤ز  ثُؾَة٤ز     

 صَٖٔ ًَ ثُـطجء ثُ٘ذجص٢ ك٢ ثُٔؾضٔغ  cover plant total  رغطٞخ ّجبرٞخ ميٞخٝٛ٘جى 

 ٌَُ ٗٞع ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢   cover plant partial ٗرغطٞخ جضئٞخ

 اىزغطٞخ اىنيٞخ = ٍجَ٘ع رغطٞبد االّ٘اع

ٛ٘جى ػور ٌٟم ُوًثّز ْٓجفز ثُضـط٤ز ٓغَ ه٤جُ ثُْٔجفز ثُض٢ صـط٤ٜج ثالًٝثم ٝث٤ُْوجٕ )صجػ ثُٖؾٌر( ٖٓ ثالًٛ 

جصجس ف٤ظ صقْخ صـط٤ز ثالٕؾجً ُضؼ٤٤ٖ ثُضـط٤ز ٝص٠ْٔ ثُْٔجفز ثُوجػو٣ز ٝػجهر صوًُ ثُضـط٤ز فْخ ثُضطذن ثُؼجٓٞه١ ُِ٘ذ

إ٠ُ ثُْٔجفز ث٤ٌُِز( ًٝيُي صـط٤ز ثُٖؾ٤ٌثس ٝصـط٤ز ثالػٖجح ٖٝٓ  دجألٕؾجًثُؾَة٤ز ُألٕؾجً)أ١ ْٗذز ثُْٔجفز ثُٔـطجر 

ثُٔؼضوُز ػجهر صضٌثٝؿ ثُْ٘ذز ثُٔت٣ٞز ُِضـط٤ز ك٢ ثُٔ٘جٟن  . عْ صقْخ ثُضـط٤ز ث٤ٌُِز ُِـطجء ثُ٘ذجص٢ ًٌَ ػ٠ِ ّطـ ثالًٛ
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ٔ٘جٟن دؼٜ ثُك٢  % 20% ٝهو صَٚ إ٠ُ أهَ ٖٓ  40-20% أٓج ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٚقٌث٣ٝز كضضٌثٝؿ د٤ٖ  100-70ٓج د٤ٖ 

 .ثُٚن٣ٌز

   Weight Of Plant  ٗصُ )مزيخ( االّ٘اع اىْجبرٞخ

ٝىُي الٕ هًٝٙ ٣ؼضٔو إٕ صقو٣و ؿَثًر ثُ٘ٞع ثُ٘ذجص٢ ك٢ ثُٔؾضٔغ ٣ؼضذٌ ؿ٤ٌ ًجك٢ ُٔؼٌكز هًٝ ثُ٘ٞع ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ 

  .إٝجكز إ٠ُ ؿَثًصٚ ػ٠ِ ًضِضٚ ٝإٗضجؽ٤ضٚ

  Biomass اىنزيخ اىذٞخ

ًضِز ثُ٘ذجس ٝثُض٢ ص٠ْٔ ثٌُضِز ثُق٤ز ٢ٛ ػذجًر ػٖ ثٍُٕٞ ثٌُٟخ أٝ ثُؾجف ُِ٘ذجس )ثُٔؾٔغ ثُن١ٌٞ ٝثُؾي١ً( ػ٠ِ 

 ثُْٔجفز ثُض٢ ٣قضِٜج ٛيث ثُ٘ذجس ػ٠ِ ثالًٛ

  ثٍُٕٞ ثٌُٟخ ثٝ ثٍُٕٞ ثُؾجف

ثُْٔجفز
 ثٌُضِز 

ٝصؼذٌ ثٌُضِز ػٖ ٓنَٕٝ ثُطجهز ػ٠ِ ثالًٛ ٝثُض٢ ثمضَٜٗج ثُ٘ذجس ك٢ مال٣جٙ ٖٓ مالٍ ػ٤ِٔز ثُذ٘جء ثُٞٞة٢ ثُض٢ فُٞش 

إٕ أ٤ٔٛز هًثّز ثٌُضِز ثُق٤ز ًذ٤ٌر ؽوث كٖٔ مالٍ ٓؼٌكز  .ثُٔٞثه ثال٤ُٝز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُضٌدز إ٠ُ ٟجهز ك٢ ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز

أٝ ثُن١ٌٞ ُِ٘ذجس ْٗضط٤غ ٓؼٌكز صؤع٤ٌ ثُٔ٘جك ٝثُضٌدز ٝثُؼٞثَٓ ثُق٣ٞ٤ز ػ٠ِ ٗٔٞ ثُ٘ذجس كٔغجٍ ك٢  ٍٕٝ ثُٔؾٔٞع ثُؾي١ً

ثُذ٤تز ثُٚقٌث٣ٝز ٗظٌث ُٔ٘جمٜج ثُؾجف ٝهِز ثُٔجء ك٤ٜج ٗؾو إٔ ثُٔؾٔٞع ثُؾي١ً ُٜج هًٝث ًذ٤ٌ ؽوث ًٝغ٤ٌ ثُضلٌع ٝثُضؼٔن 

ضج٢ُ ف ٍٝٗٚ ًٝضِضٚ ًذ٤ٌر د٤٘ٔج ػ٠ِ ثُؼٌِ ٖٓ ىُي ك٢ ثُ٘ذجصجس ك٢ ثُضٌدز ٝىُي ٍُِٞٙٞ ألًذٌ هوً ٌٖٓٔ ٖٓ ثُٔجء ٝدجُ

 أًغٌ صًٞهج ٝصلٌػج ٖٓ ثُٔؾٔٞع ثُؾي١ً ثُي١ ٣ٌٕٞ أهَ ألٗٚثُٔجة٤ز ٗؾو إٔ ثُٔؾٔٞع ثُن١ٌٞ ٍٝٗٚ أًذٌ 

  Productivity االّزبجٞخ

ٗوٍٞ ثالٗضجؽ٤ز أٝ ثُطجهز ثالٗضجؽ٤ز ك٘قٖ ٝػ٘وٓج  .٢ٛ ثٌُضِز ثُق٤ز ثُض٢ ٖٗؤس ك٢ ْٓجفز ٖٓ ثالًٛ مالٍ كضٌر ٤ٍ٘ٓز ٓؼ٤٘ز

ٗوٚو ثُؾَء ثُي١ ْٗضل٤و ٓ٘ٚ ْٝٗضنوٓٚ ٖٓ ثُ٘ذجس ًجُنٖخ أٝ ثُؤ أٝ ػٖخ ثٌُٔػ٠ أٝ ثُغٔجً أٝ ثُذيًٝ ٝثال٤ُجف 

  .ٝثُؾيًٝ ثُو٤ًٗز

 ٍٕٝ ثُ٘ذجس / ْٓجفز / ٍٖٓ) ؿجُذج ّ٘ز ( 

مالٍ ٓؼٌكز إٗضجؽ٤ز ًَ ٗٞع ٗذجص٢ ك٢ ًَ ّْٓٞ أٝ هًٝر ٤ٍ٘ٓز ُٝوًثّز ثالٗضجؽ٤ز ُألٗٞثع ثُ٘ذجص٤ز أ٤ٔٛز ًذ٤ٌر ؽوث كٖٔ 

ُ٘ٔٞٙ ٣ٌٔ٘٘ج ٓؼٌكز ثُووً ثُْٔٔٞؿ دجّضنوثٓٚ ٝثالّضلجهر ٓ٘ٚ هٕٝ ثُْٔجُ دؤَٙ ثُ٘ذجس ًجُنٖخ ٝثُؤ ثُْٔضنوّ 

 . ثهضٚجه٣ز ٓنضِلز ًٝيُي ثُغٔجً ٝثُذيًٝ ٝثُؾيًٝ ثُو٤ًٗز ثُْٔضنوٓز ك٢ ثُضـي٣ز ألؿٌثٛ

ز ثُٔؾضٔغ ثُ٘ذجص٢ ٗنضجً ٌٓدؼجس ىثس ْٓجفز ٙـ٤ٌر ٝصوطغ ثُ٘ذجصجس ٜٓ٘ج ػ٠ِ ْٓضٟٞ ّطـ ثُضٌدز عْ ُٝقْجح إٗضجؽ٤

ًٔج ٣ٌٖٔ أمي فؾْ ثُ٘ذجس ٝٛٞ ٗج٢ٓ ك٢ ٌٓجٗٚ هٕٝ هطؼٚ ٝىُي ك٢ فجُز ثُ٘ذجصجس  .٣قْخ دؼو ىُي ٍٜٝٗج ثُؾجف أٝ ثٌُٟخ

 ثُٔغٌٔر ٝثُٔ٘ضؾز ُِذيًٝ أٝ ثُنٖخ
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ؿْ  12ؿْ ٝٗذجس ثُنٌٝع ثُي١ ٣َٕ  15ٓضٌ ٌٓدغ ًجٗش ًضِز ٗذجس ثُْوً ثُي١ ٍٝٗٚ ثُؾجف  50ك٢ فوَ ْٓجفضٚ  : ٍثبه

  .دؼو ًٌٓٝ ّ٘ز

ؿْ / ّ 0.3  = 50÷  15ًضِز ثُْوً = 
2
   

ْ / ّؿ0.3إٗضجؽ٤ز ثُْوً = 
2
 ّ٘ز  /  

ؽْ / ّ = 0.24  50÷  12ًضِز ثُنٌٝع = 
2
  

ؽْ / ّ 0.24إٗضجؽ٤ز ثُنٌٝع = 
2
 ّ٘ز  /  
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 ػيً٘ اىزشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ  / اىَشديخ اىثبّٞخ                           ميٞخ اىضساػخ                            –جبٍؼخ دٝبىٚ 

 أػذاد : ػجذ اىغزبس ٍْص٘س                     اىذبدٝخ ػششاىَذبضشح   -اىؼَيٜ   اىْجبد ٗاىزشثخ ٗاالّ٘اء اىج٘ٝخثٞئخ 

 

 االعزشؼبس ػِ ثؼذ ىذساعخ اىزْ٘ع اىْجبرٜ ٗدذٗدٓ

ات الؽطاء النباتً ، أي تؽٌر الؽطاء النباتً  والتؽٌر فً كثافة األشجار كٌٌعتبر االستشعار عن بعد أداة مهمة لدراسة دٌنامٌ
وإصابة الحشرات والتؽٌٌر فً تراكٌب األنواع وما إلى ذلك. كما أنه مفٌد لرصد النباتات المتضررة من األمراض ، 

والمساهمة فً التنبإ الدقٌق. كان االستشعار عن بعد عنصرا حٌوٌا فً رسم خرائط الؽطاء النباتً ، بما فً ذلك دراسات 
 األخشاب وانتشار الحشرات حجم  عن

ضافة إلى كما استخدم بعض العلماء بصورة متزاٌدة صور األقمار الصناعٌة لتحدٌد المناطق المحتملة للتشجٌر. وباإل    
ذلك  أصبح من الواضح أن االستشعار عن بعد قد ٌوفر الوسٌلة العملٌة الوحٌدة لرسم خرائط ورصد التؽٌرات فً المناطق 
اإلٌكولوجٌة التً رؼم أنها ال تستخدم مباشرة إلنتاج األؼذٌة أو األلٌاؾ. وبالتالً ، فإن له أهمٌة كبٌرة على المدى الطوٌل 

ن أن ٌبدأ تصنٌؾ الؽطاء النباتً بعدة مستوٌات بدٌلة ، أي المناطق النباتٌة وؼٌر النباتٌة فً ٌمك ،  بالنسبة للبشرٌة
وما إلى ذلك  فً المستوى الثانً ، وتحدٌد  جبلٌة المستوى األول ، وأنواع النباتات مثل المناطق المدارٌة والمعتدلة وال

عد ونظام المعلومات الجؽرافٌة لدراسة الؽطاء النباتً فً األنواع فً المستوى الثالث. وٌتم استخدام االستشعار عن ب
المستوٌٌن األول والثانً ، تتم دراسة الؽطاء النباتً ببساطة عن طرٌق تصنٌؾ الصور إلى فئتٌن ، أي المناطق النباتٌة 

 لحساب أنواع النباتات وؼٌر النباتٌة. ٌتم دراسة الؽطاء النباتً عن طرٌق تعٌٌن مناطق الؽطاء النباتً ذات البعد المرتفع

 هناك بعض المبادئ التوجٌهٌة التً ٌجب اتباعها أثناء تصنٌف الغطاء النباتً ، وهً كما ٌلً

فإن  لذا  وهكذا ، مجتمع الؽطاء النباتً هو مجموعة من النباتات ذات العالقات المتبادلة بٌن بعضها البعض ومع البٌئة    
 . عامل مهم ٌحدد تكوٌن الؽطاء النباتً تعتبر البٌئة

بٌن نفس    ال تتشكل المجتمعات المحلٌة عن طرٌق الجمع العشوائً للنباتات ، لكن االرتباط الثابت  -1
النباتات التً تمٌل إلى تفضٌل نفس الظروؾ البٌئٌة وتهٌئة بٌئة تسمح لبعض النباتات  -المجموعة من النباتات 

 .هااألخرى بالوجود بالقرب من
ال تحدث النباتات بنسب متساوٌة. بعض األنواع تمٌل إلى الهٌمنة. وؼالًبا ما تستخدم هذه األنواع لتسمٌة  -2

 .المجتمع  على الرؼم من أن البعض اآلخر قد ٌكون موجوًدا
قد تهٌمن األنواع المهٌمنة جسدٌا ، وتشكل أكبر النباتات فً سلسلة من الطبقات أو الطبقات الموجودة فً  -3

ا مع بعض األنواع التً تشكل مظلة جمٌ ًٌ ع المجتمعات تقرٌبا. التقسٌم الطبقً هو مٌل المجتمعات إلى التنظٌم رأس
علوٌة ، وطبقة أخرى أقل ، ثم شجٌرة ، وطحالب ، وحزازات ، وهكذا تكون الطبقات األخرى أقرب إلى 

 .األرض
م خرائط لها ولكنها تهٌمن على األنواع باإلجمال ، ٌمكن القول أنه لٌس األنواع الفردٌة التً ٌمكن رس -4

على السطح النباتً. فمن األفضل لتحلٌل النظام اإلٌكولوجً على المستوى الجزئً. فً الوقت الحاضر ، ٌستخدم 
هذا المستوى من التصنٌؾ بشكل متزاٌد فً وحدات الحفظ أو الوحدات فً الموقع مثل المناطق الساخنة للتنوع 

 .حٌط الحٌوي والحدائق الوطنٌة ومحمٌات الطٌورالبٌولوجً ومحمٌات الم
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 ٌكون لالستشعار عن بعد لدراسة الغطاء النباتً حدوده الخاصة ، وهً كما ٌلً

  )  )الصور الجوٌة من االقمار الصناعٌة   + ETM  ٌصنؾ الؽطاء النباتً إلى المستوى الثانً فقط باستخدام صورة -1

الكلوروفٌل المتوفر فً أوراق النبات من خالل بنٌة  االستشعار عن بعد تهتم بامتصاصالدراسات النباتٌة التً تستخدم  -2
ٌتؽٌر وفقا لعامل السماء ومع  ،والتً عادة ما تسمى السلوك الطٌفً لألوراق األنسجة اإلسفنجٌة من األوراق المتوسطة

 .التؽٌرات الموسمٌة

  ًمفهوم النبات الطبٌع   
 الطبٌعٌة بالبٌئة ةالنباتات التً تنمو من تلقاء نفسها دون ان ٌتدخل االنسان فً انباتها متؤثرهً ٌقصد بالنبات الطبٌعً      

  التً تنمو فٌها
 الحٌوٌةوبٌئتها  النباتٌةانماط المجتمعات   

ر الؽالؾ للنبات التً هً احدى مظاه ةالحٌوٌ ةوٌتناول دراسة البٌئ ةالنباتٌ الجؽرافٌةٌمثل النبات الطبٌعً احد العناصر 
 ة سٌٌللكائنات الحٌه الى ثالثة اقسام رئ ةالحٌوٌ ة وٌقسم نمط البٌئ ة كره االرضٌلللمكون االحٌوي 

 
 )البحار والمحٌطات(ة نباتات المٌاه المالح -1
 )االنهار والبحٌرات(ة نباتات المٌاه العذب -2
 نباتات سطح االرض والٌابس -3
 

 ةانماط المجتمعات النباتٌ
التً تشؽلها اوفً تكونها  المساحةحٌث  من مختلفةمع بعضها فً مجموعات تتخذ انماط  ةالنباتات الطبٌعٌتتجمع     

 فٌها وتتابعها وقد استخدمت مصطلحات خاصة لوصؾ نمط تجمعها وهً المتواجدة بالبٌئةومدى تؤثرها 
 الكبرى النباتٌةالمجموعات  -1
 الفرعٌة النباتٌةالمجموعات  -2
 المحلٌة النباتٌةالمجموعات  -3
 الجماعات النباتٌة -4

،الحشائش  الؽابات ة          )وهً اربع النباتٌةللؽطاءات  الرئٌسٌةفً االقسام  الكبرى النباتٌةتتمثل المجموعات     
  ةالفٌزٌائٌان هذا التقسٌم قائم على اساس االختالفات فً الصفات (  الصحراوٌة،النباتات  القصٌرة،الحشائش الطوٌلة 

 ةوالرٌاح وكل مجموع والرطوبة الحرارةالمتمثل فً درجات  األرضٌةللنباتات التً تمثل نمط استجابة النبات لمناخ الكره 
 فً شكلها ونمط استجابتها مختلفةمن هذه المجامٌع االربع تتكون من نباتات 

ٌقل المجموع  وال هرنهاتٌة ف 50فٌها عن  الحرارةفالؽابات تنمو فً جمٌع المناطق التً ٌزٌد المعدل السنوي لدرجة 
والؽابات  الباردة المنطقةفً   الصنوبرٌةفهناك الؽابات  ملم ولكنها تتباٌن فً ما بٌنها ، 200عن  لألمطارالسنوي 
 بٌنما تنمو الحشائش فً الجهات التً تتصؾ بمناح ال ، المطٌرة الحارة المنطقةوؼابات  المعتدلة المنطقةفً   ةالنفضٌ

قلة امطاره التً تكفً لنمو النباتات لفتره طوٌله من السنه  نظرا لجفافه او الخشبٌةذات السٌقان   النباتات الئم االشجار اوٌ
 وبصوره كثٌفه ومن نمط الحشائش .
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من النباتات تتباٌن  مختلفةتضم انواع  صحراوٌةنباتات  حشائش او كبرى سواء كانت ؼابات او ةان كل مجموعه نباتٌ    
وهذا التقسٌم قائم على اساس اختالؾ شكل النبات وصفاته  ةفً نمط استجابتها لبٌئتها ولذلك تقسم الى مجموعات فرعٌ

كما توجد  ، او نفضٌة او مدارٌة صنوبرٌةفمجموعة الؽابات تقسم مثال الى ؼابات  المناخٌةولٌس الختالؾ العناصر 
الفرعٌة وهذه االختالفات ناشئة من اختالؾ فً مظاهر السطح فً  اختالفات فً نوع النباتات النامٌة ضمن المجموعات

تسبب اختالفا فً نمط النبات الطبٌعً فتقسم المجموعات  بقعة معٌنة مما ٌإدي الى وجود اختالفات محلٌة فً البٌئة 
اته متجانسة فً نوعها او عشائر وكل عشٌرة او مجتمع نباتً تكون نبات المحلٌةالى المجموعات النباتٌة  النباتٌة الفرعٌة

وهً نباتات  وصفاتها ،كما وتقسم المجموعات النباتٌة او العشائر النباتٌة الى اقسام اصؽر تسمى بالجماعات النباتٌة
فً ما بٌنها وتختلؾ من ؼٌرها فً صفات عضوٌة دقٌقة تساعدها على التؤقلم لبٌئتها المحلٌة النامٌة وهذه  ة متشابه

 ٌر وتنمو بمرور الزمن لتساعد النباتات على مقاومة المتؽٌرات الحاصلة فً بٌئتها.الصفات العضوٌة قد تتؽ

 على نمو النبات الطبٌعً المؤثرةالعوامل 
الحٌوٌة وقد تكون هذه االختالفات على نطاق الكره  بٌئتهكثٌرا الختالؾ  هٌختلؾ الؽطاء النبات الطبٌعً فً صفات    

هذه االختالفات ادت الى تقسٌم النباتات الطبٌعٌة الى مجموعات كبرى وفرعٌة وكما توجد اختالفات محلٌة  االرضٌة ،
 ومجتمعات محلٌه وجماعات

 
 . ان أهم عناصر البٌئة الحٌوٌة التً تؤثر على نمو الغطاء النباتً

 المناخ -1
 شكل سطح االرض -2
 التربة -3
 العوامل الحٌوٌة -4
 
 عناصر المناخ من أهم المناخ:-1

 )أ( الرطوبة:
تعتبر الرطوبة من عناصر المناخ الرئٌسٌة المإثرة على نمو النبات الطبٌعً فهو ٌحتاج للمٌاه التً ٌمتصها من التربة    

كما انه ٌدخل فً تركٌب خالٌا النبات وٌستطٌع النبات  ذائه فً اوراقه بعملٌة التركٌب الضوئً ،ؼبواسطة جذوره لصنع 
الى ذلك فؤن  وباإلضافة ء جسم النبات ،االتً ٌصنعها فً اوراقه الى سائر اعض الؽذائٌةمٌاه من نقل المواد بواسطة ال

فان المناطق الوفٌرة  المٌاه تعمل على ضبط حرارة جسم النبات بعملٌة النتح وتختلؾ احتٌاجات النباتات من المٌاه ،
الضخمة ذات االوراق العرٌضة بٌنما تنمو الحشائش فً الجهات  االمطار تكون ؼنٌة بؽاباتها الطبٌعٌة فتنمو االشجار

 فً الجهات الجافة الصحراوٌةوتنمو النباتات  القلٌلة المطر ،
 : ولقد صنفت النباتات الطبٌعٌة حسب حاجتها للماء الى ثالث انواع

 
لتقلل من  ةشمعٌ وراقها صمؽٌه اوبان اصبحت ا واطئةحٌث تكون رطوبة التربة  : النباتات التً تكٌفت للبٌئة الجافة -1

كمٌة المٌاه المفقودة بعملٌة النتح اوان تكون اوراقها وسٌقانها محتوٌة على عصارة مائٌة تخزنها فً موسم سقوط المطر او 
ان تكون ثؽورها على السطح السفلً للورقة وفً منطقة الظل لتقلل من كمٌة المٌاه المفقودة او ان تكون جذورها طوٌلة 

 من المٌاه. له عمٌقا فً التربة السفلى او تنتشر على مساحه كبٌرة لتحصل على اكبر كمٌةمتوؼ
 
ت وعلى ضفاؾ التً تحتاج لنموها الى كمٌات كبٌرة من المٌاه وتنمو فً االهوار والمستنقعا :نباتات البٌئة المائٌة  -2

 االنهار والبحٌرات .
مع تربة عمٌقة جٌدة الصرؾ تحتفظ  ةتنمو فً جهات تتصؾ بؤمطار وافروهً  :نباتات البٌئة المعتدلة الرطوبة  -3

 بالمٌاه وتساعد على نمو نباتات كثٌفة منتشرة فً جمٌع انحاء المنطقة



 

60 

 

 
كنباتات الجهات الموسمٌة التً ٌتصؾ مناخها بفصل جاؾ  آلخروهً التً تتؽٌر من فصل  : النباتات المتغٌرة -4

 فصل سقوط االمطار نموها من جدٌدوتتوقؾ عن النمو لتعاود فً  فتنفض النباتات اوراقها خالله
 

 )ب(ضوء الشمس
فهو ٌعتبر عامال مساعدا ٌستفٌد منه  للنبات الطبٌعً ، ٌعتبر ضوء الشمس عنصرا مناخٌا مإثرا على البٌئة الحٌوٌة     

اء انسجته وبالتالً ٌستمر فً النمو النبات فً صنع ؼذائه بعملٌة التركٌب الضوئً الذي ٌتمكن النبات من خالله من بن
اذا كان النبات الطبٌعً من النوع  الإوالحٌاة ولذلك ٌكون النمو النباتً ضعٌفا فً المناطق التً ٌقل فٌها االشعاع الشمسً 

ٌة ولكن تؤثٌر ضٌاء الشمس على نمو النبات الطبٌعً ٌكون محددا ومقصرا على توزٌع العشائر النبات الذي ٌنمو فً الظل .
ٌإثر على توزٌع المجامٌع النباتٌة الكبرى او الفرعٌة الن اؼصان االشجار العالٌة واوراقها  او الجماعات النباتٌة ولكنه ال

وٌإثر االشعاع  الواطئة لألشجارتستلم كمٌات كبٌرة من االشعاع الشمسً وتقلل من كمٌة االشعاع الذي تستلمه االؼصان 
ففً مناطق العروض العلٌا تسقط اشعة الشمس بصورة مائله وتكون حرارته اوطؤ مما الشمسً على درجة حرارة الهواء 

علٌه فً العروض المدارٌة حٌث تسقط اشعة الشمس بصورة عمودٌة لذلك تكون الؽابات المدارٌة اكثر كثافة من ؼابات 
زاوٌة سقوط اشعة الشمس هو  المنطقة المعتدلة ولكن الذي ٌعدل الفرق فً مقدار االشعاع الشمسً الناتج عن اختالؾ

وٌإثر االشعاع الشمسً على نشاط النبات ونموه فً المراحل المختلفة من دورة حٌاته  اختالؾ طول اللٌل والنهار 
والمتمثلة فً فترة التبرعم وتفتح االزهار ونضج الثمار ونمو االوراق ففً مناطق العروض العلٌا حٌث ٌزداد طول النهار 

فً الجهات القطبٌة حٌث تشرق الشمس لفترة طوٌلة من النهار ٌإدي  االشعاع الشمسً لتصل ذروتهاصٌفا وتزداد فترة 
اما فً نطاق الؽابات النفضٌة فً  الى تسرع عملٌة النمو لٌكمل النبات دورة نموه خالل فصل الصٌؾ القصٌر جدا ،

ختالؾ مرحلة النمو للنبات من مكان الى خالل فصول السنة فٌالحظ ا العروض الوسطى حٌث ٌختلؾ طول اللٌل والنهار
 لفترة الضوئٌة وهذه المجموعات هًاخر ولهذا صنفت النباتات الى ثالث مجموعات تبعا الستجابتها ل

ساعة كالمحاصٌل  14اذا توفرت فترة ضوئٌة طوٌلة تزٌد عن  لألزهار وهً نباتات تهًء :نباتات النهار الطوٌل  -1
 الشتوٌة مثل البرسٌم والقمح والشعٌر

 
اذا تعرضت الفترة الضوئٌة تقل عن عشر ساعات ومن امثلتها  لألزهار وهً نباتات تهًء :نباتات النهار القصٌر -2

 المحاصٌل الصٌفٌة كالذرة
 
توجد عالقة بٌن تزهٌرها وطول الفترة الضوئٌة حٌث تزهر تحت أٌة فترة  وهً النباتات التً ال : نباتات محاٌدة -3

 تها عباد الشمسلضوئٌة بعد ان تمر بفترة كافٌة لتكوٌن المجموعة الخضرٌة ومن امث
 

 )ج(درجة الحرارة
ى العملٌات فهً مصدر الطاقة للنبات وتإثر عل ، للنبات عنصرا مناخٌا مإثرا على البٌئة الحٌوٌة تعتبر الحرارة    

لٌتم دورة نموه ووظائفه   فكل صنؾ من النباتات ٌحتاج الى درجة حرارة معٌنة الذي ٌقوم بها النبات ، الفٌزٌولوجٌة
 كالتركٌب الضوئً وتكوٌن االزهار ...الخ

قد وفضال عن ذلك فلكل نبات درجة حرارة مالئمة لنموه فاذا انخفضت درجة الحرارة فستإدي الى توقؾ نمو النبات و
 حدها االقصى. الحرارةكما تتؤثر نشاطاته اذا تجاوزت درجة  ٌموت اذا استمرت درجات الحرارة منخفضة لفترة طوٌلة ،

م وخالل أشهر الصٌؾ بٌنما تنمو الحشائش فً 10أن الؽابات تنمو عندما ٌكون معدل درجات الحرارة أكثر من      
وتنمو الحشائش فً المناطق المعتدلة  0م (10-5ٌومً لدرجة الحرارة )المناطق المعتدلة الباردة عندما ٌصبح المعدل ال

 . 0م (20-15) الدافئة عندما ٌكون المعدل الٌومً لدرجة الحرارة
لكل  0م 5.5والبالؽة  وٌطلق على الحد االدنى لدرجة الحرارة الالزمة لنمو النبات الطبٌعً )صفر النمو النوعً للنبات ( 
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انخفضت الحرارة دون ذلك فسٌإدي الى توقؾ عملٌة النمو ،اال ان ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها الحد  فإذاشهر 
ولكن اذ رافق ارتفاع درجات  االقصى ال ٌإدي الى موت النبات أذ تتحمل معظم النباتات درجات الحرارة العالٌة ،

ان درجات الحرارة تإثر بشكل ؼٌر مباشر  ومن ثم موته ،الحرارة قلة فً المٌاه فستإدي الى ذبول النبات وجفاؾ انسجته 
النتح ومن ثم فؤن  على عناصر المناخ االخرى حٌث ان ارتفاع درجات الحرارة ٌسبب زٌادة الفقدان المائً بعملٌة التبخر /

 درجات الحرارة وكمٌة االمطار الساقطة حقا تسببان تحوٌرا للؽطاء النباتً فً منطقة ما .
ارتفاع درجات الحرارة على تعدد وتنوع االصناؾ النباتٌة النامٌة فً منطقة معٌنة ففً المناطق االستوائٌة  وتسبب      

على شجرتٌن من  ٌمكن العثور حٌث ال تحصى من النباتات ، حٌث درجات الحرارة المرتفعة ساعدت على نمو انواع ال
دد اصناؾ االشجار النامٌة فً المناطق المعتدلة الباردة ٌتجاوز ع بٌنما ال نوع واحد فً مساحة صؽٌرة من االراضً ،

كما ان انخفاض درجات الحرارة دون درجة التجمد ٌإدي الى تجمد التربة وعدم قدرة النبات  عن صنفٌن او ثالثة اصناؾ
من تكٌٌؾ نفسه موته اال اذا تمكن ة كما تتجمد المٌاه فً انسجة النبات واعضائه مسبب ، فً الحصول على المواد الؽذائٌة

 لظروؾ انخفاض درجات الحرارة ولقد صنفت النباتات حسب مقدار تحملها لدرجات الحرارة الى االصناؾ التالٌة

  
 نباتات تنمو فً ظل درجات حرارة عالٌة )أ(

 0م11وهً المناطق التً ترتفع فٌها درجات الحرارة عن 
 نباتات تنمو فً درجات حرارة متوسطة )ب(

 0م11-6التً تكون درجة حرارة ابرد الشهور منوهً المناطق 
 )ج( نباتات تنمو فً ظل درجات حرارة واطئة

 0م 6هً المناطق التً تكون درجة حرارة ابرد الشهور اكثر من 
 )د( نباتات تنمو فً درجات حرارة دنٌا

 0م10 اقل من هً المناطق التً تكون درجة حرارة ادفئ الشهور
 

 )د(الرٌاح:
فال تإثر على توزٌع بات الطبٌعً وعلى نطاق محلً ضٌق للن الفٌزٌائٌةؤثٌر الرٌاح فً تؽٌٌر الصفات ٌقتصر ت      

ؼٌر  أن تؤثٌر الرٌاح على النبات الطبٌعً قد ٌكون مباشر او الفرعٌةالنطاقات النباتٌة الكبرى او المجموعات النباتٌة 
حٌث السرعة الشدٌدة  فً الجهات التً ٌشتد فٌها سرعة الرٌاح ، المباشر للرٌاح على النبات الطبٌعً التؤثٌروٌبدو  مباشر

 الشدٌدةكما تساهم االعاصٌر  لها تجعل اؼصان النباتات وجذوعها تنحنً الى المستوى الى األفقً بدال من النمو الراسً ،
دود منطقة االشجار على سفوح ظل حف وكما تإثر على نطاق االشجار على المرتفعات  فً تدمٌر االشجار وتكسٌرها

للرٌاح وتساعد الرٌاح على انتشار النبات الطبٌعً حٌث تقوم بنقل  المواجهةالرٌاح اكثر ارتفاعا من حدودها على السفوح 
ى انتشار النٌران مسببة حرق الؽطاءات النباتٌة وخاصة اذا كانت الرٌاح قوٌة لالبذور من مكان الى اخر كما قد تساعد ع

 . وجافة
وٌتمثل التؤثٌر الؽٌر مباشر للرٌاح فً تسرٌع عملٌة التبخر وزٌادة الفقدان المائً بعملٌة التبخر/النتح والذي ٌإثر سلبٌا 

 على النبات وخاصة اذا كانت الرٌاح قوٌة وجافة مسببة ذبول النباتات وموتها اذا لم تتوفر مصادر كافٌة من المٌاه
 
 الطبوغرافٌة -2

ل بشكل رئٌسً فً درجة انحدار سطح االرض ثشكل سطح االرض على نمط النبات الطبٌعً وتتمتإثر عناصر      
واتجاهه ومقدار ارتفاعه وتإثر درجة انحدار سطح االرض على سرعة تصرٌؾ المٌاه فعلى السفوح الشدٌدة االنحدار 

النبات فً نموه او على العكس من فٌترشح قسم كبٌر منها الى باطن االرض وٌستفٌد منه  تجري المٌاه بصورة سرٌعة ،
تفٌد النبات منها لفترة سحٌث تتسرب نسبة كبٌرة من مٌاه االمطار الى باطن االرض وٌ ذلك ، فعلى السفوح القلٌة االنحدار

وتسبب شدة انحدار سطح االرض الى جرؾ التربة وتعرٌتها وتصبح قلٌلة السمك فتساعد على نمو حشائش  طوٌلة ،
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تتحمل الجفاؾ ،بٌنما على السطوح المستوٌة او القلٌلة االنحدار تكون التربة اكثر سمكا ومستوى المٌاه  قصٌرة او نباتات
 . مائٌةمرتفعا فتتحول المنطقة الى مستنقعات تساعد على نمو نباتات  الباطنٌة

وعلى  الساقطةطار وعلى وكمٌة االم وٌإثر اتجاه انحدار سطح االرض له مقدار االشعاع الشمسً ودرجة الحرارة    
ان ،  فعات مسببة تباٌن النبات الطبٌعًاختالؾ المناخ على الجوانب المختلفة للمرت ًجاه هبوب الرٌاح وبالتالً تإدي فات

فً الظل ٌتمثل هذا بشكل خاص فً مرتفعات  الواقعةللشمس تكون اكثر حرارة وجفافا من السفوح  المواجهةالسفوح 
على السفوح الشمالٌة  النامٌةمالً من الكرة االرضٌة حٌث تختلؾ النباتات الطبٌعٌة العروض الوسطى فً النصؾ الش

لخط االستواء ،ونفس الشًء ٌنطبق على المناطق المحمٌة من  المواجهةللقطب عن النباتات النامٌة على السفوح الجنوبٌة 
لٌة المجاورة با تنمو الحشائش على السفوح الجتنمو فٌها الؽابات ،بٌنم الجبلٌةوالودٌان  فاألحواضهبوب الرٌاح الباردة 

 واالقل حرارة .
مع االرتفاع لسطح  الحرارةوٌإدي االرتفاع عن مستوى سطح البحر الى اختالؾ النبات الطبٌعً وذلك النخفاض درجة 

 م تعادل التؽٌرات المناخٌة1000االرض ،ان التؽٌرات المناخٌة التً تصاحب االرتفاع عن سطح البحر وبمقدار 
 كم 480المصاحبة عن االنتقال االفقً على سطح االرض شمال خط االستواء وجنوبه وبمسافة 

 
 التربة -3

 عً حٌث ٌإثر كل منهما على االخر،توجد عالقة وثٌقه بٌن التربة والنبات الطبٌ      
فالنبات الطبٌعً ٌإثر كثٌرا فً تكوٌن وتطور خصائص التربة ،فهو ٌإثر فً كمٌة المواد العضوٌة الموجودة فً التربة 

فٌها ...الخ ومن جهة  المعدنٌةكما ٌإثر عند تحلله فً كمٌة الحوامض وانواعها فً التربة وٌإدي الى اختالؾ المكونات 
بوجود التربة حٌث تحصل منها على الماء والهواء  تستطٌع ان تنمو اال ال ان النباتات )عدا النباتات الهوائٌة(ف اخرى ،

 ...الخ الؽذائٌةولتثبٌت جذورها كما تزوده بالعناصر 
ٌضة ،بٌنما تنمو تنمو فٌها الؽابات النفضٌة ذات االوراق العر المحدودةبالمواد الؽذائٌة ذات النفاذٌة  الؽنٌةان التربة      

بؤنها  وتتصؾ تربة اقالٌم الؽابات المدارٌة المطرٌة  ؼابات التاٌكا فً ترب البزول الحامضٌة الرملٌة الجٌدة التصرٌؾ
كثٌرا  مختلفةتتكون ترب  وفً مناطق الحشائش الطبٌعٌة الحدٌد وااللمنٌوم والمعادن الطٌنٌة ، بؤكاسٌدطٌنٌه ثقٌلة ؼنٌه 

بات فهً تحتوي على مواد عضوٌة كثٌرة من بقاٌا الحشائش التً تتحلل بسرعة لكن نظرا لكثرة عن تربة مناطق الؽا
تستؽرق فترة طوٌلة وذلك تكون التربة ؼنٌة بالمواد الدبالٌة العضوٌة وعلى اعماق مختلفة  الحشائش فان عملٌة تحللها

شائش العروض الوسطى من اخصب االراضً الى ؼنائها بالمواد المعدنٌة الذائبة ولهذا اصبحت مناطق ح باإلضافة
الى سرعة تحلل  بٌنما تسبب الحرارة الشدٌدة واالمطار الؽزٌرة فً الجهات المدارٌة الزراعٌة بعد ازالة الؽطاء النباتً ،

المتخلفة من حشائش السفانا الى قلة المواد العضوٌة فً التربة وعلى كل حال فان خصائص  وتؤكسد المواد العضوٌة
 ة تإثر على النبات الطبٌعً على النحو االتً .الترب

 
 نسجة التربة وبناؤها )أ(
فالتربة الرملٌة ذات النفاذٌة العالٌة  ان نسجة التربة تحدد مسامٌتها ونفاذٌتها وبالتالً تإثر على نظام التصرٌؾ فٌها،    

بالتربة الطٌنٌة التً تزداد فٌها نسبة المٌاه وتإدي الى ترشٌح المٌاه بسرعة الى باطن االرض مقارنة  تكبر مساماتها
ئش الطوٌلة او االشجار التً تمتد جذورها الطوٌلة الى باطن التربة االسطحٌة لذلك تكون التربة الرملٌة مالئمة لنمو الحش

 للحصول على المٌاه ،بٌنما تصبح التربة الطٌنٌة ذات النسجة الناعمة مالئمة لنمو الحشائش القصٌرة.
 التربة وكمٌة المواد الغذائٌة فٌها )ب(عمق

فالنباتات تحتاج الى مواد ؼذائٌة ومٌاه عند نموها التً تحصل علٌها من التربة لذلك فالتربة الؽنٌة بالمواد الؽذائٌة      
مو فً فالنباتات بشكل عام تن كما ٌإثر سمك التربة وعمقها على نمو الؽطاء النباتً ، تساعد على نمو ؼطاء نباتً كثٌؾ ،

على عكس  تحتاجه من مٌاه ومواد ؼذائٌة كما تعمل على تثبٌتها على سطح االرض ، ما لألشجارالتربة العمٌقة التً توفر 
 التربة الضحلة القلٌلة السمك المفتقرة الى المواد الؽذائٌة والمٌاه والمالئمة لنمو االعشاب والحشائش القصٌرة


