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 2-الدراسات المناخية وتطبيقاتها في البيئة النباتية المتوسطية

 
وح هاا   ككف ً م ن   Qةن قٌم أغٌر  المناخ أكثر جفافاً,كان  ةصغٌر Q ةنه كلما كانت قٌمأ ةالماضٌ جلسةكما ذكرنا فً ال

 البيولوجيةة العتبةاً  mوكعكبر , m ةكرافق مع كحهٌه قٌم إذا إ  ةمخكلفلمناطق ً جل كصنٌف المناخ الحٌوي المكوسطأ

 :ضح ذلك من خالل ما ٌلً, نوللوطن العربً بالنسبةبٌئٌة  ةه لٌ ةاذه ذات قٌم mلذلك كعكبر  ,الحرجة

 فمثالً:

 5-=m °.م كمثل عاهًة خط انكهاء زراعة األشجار 

  م وكمثل خط زراعة األرز األطلسً.°m=-2و

0=m °.م أو أقل كمثل خط زراعة نبات الشكاء 

2=m °.م وكمثل خط انكهاء زراعة النخٌل 

2.5=m ° نمو الرمث.م وكمثل خط انكهاء 

3=m°.م وكمثل خط انكهاء نمو السمر  

14=m° انكهاء األراك.م وكمثل خط 

15=m°.م وكمثل خط انكهاء لبان البخور 

 لبنان )الرٌاق(. -ون(ٌف)مٌرز كركٌا –)فٌال (  : المغرب العربً فً Q قٌم لـ 3أخذت  :مثال

 : مخكلفة mفعلى الرغم من كقارب قٌمها فً اذه المناطق إ  أن )قٌم مكقاربة(,  70-75ككراوح بٌن  Qقٌمة وكانت 

 لذلك فلن ككون المناطق مكماثلة حٌوٌاً )فً غطائها النباكً(. . 0.5, فً الرٌاق:  2.5, فً مٌرزٌفون:  +7فً فٌال  :

, ف ذذا رس منا مخط ط لمن اطق البح ر mوالس ٌنات  Qمحور العٌنات فٌه ذلك رسم أمبرٌجٌه مخطط ٌمثل  كسهٌل ومن أجل

وقه قسم أمبرٌجٌه مناطق المناخ األبٌض المكوسط فذن مواقعهم كعكس المناخ الحٌوي حسب الكشابه وا خكالف فٌما بٌنها, 

 Sمن اطق عل ى ش كل  6مناطق كعك س الكب اٌن ف ً المن اخ الحٌ وي, ووض ح ذل ك بنم وذب من اخً بش كل  6المكوسطً إلى 

 مقلوبة :
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ذا النموذب لمنطقة المناخ المكوسطً ٌفٌه فً معرفة الكنوع النباكً والذي او نك اب المن اخ الس ائه, وا ذا ٌعكب ر مقٌ اس اإن 

فمن المالحظ أن المناخ المكوسطً ٌخكلف بشكل كبٌر من منطقة إلى أخرى واذا ٌنعكس عل ى . مرجعً للمناخ المكوسطً

لس مات األساس ٌة. فم ن ا ذا النم وذب ال ذي وض عه أمبرٌجٌ ه ٌعك س المن اخ الكنوع الكبٌر للغطاء النباكً رغم أن ل ه نف س ا

 3الحٌوي المكوسطً, فالطابق األكثر جفافاً ٌكون فً األسفل والرطب ف ً األعل ى وض من ك ل ط ابق قس م أمبرٌجٌ ه إل ى 

 كحت مناطق: علوي, مكوسط, سفلً.

اخكٌرت لكعطً ه لة بٌئٌة  mقٌم . إن أو باره له باعكهاٌعرف المناخ بأنه حار أو معكهل أو بار mو  Qواعكماهاً على قٌم 

 صغٌرة كانت فكرة الصقٌع أطول.  mكهل بشكل هقٌق عن الفكرة النسبٌة لمهة الصقٌع فكلما كانت  mوبشكل عام فذن 

ك  ل ص  فات المن  اخ المكوس  طً حٌ  ث ٌوج  ه المن  اخ الرط  ب, وش  هٌه الرطوب  ة, والج  اف, وش  هٌه  كنالح  ظ أن س  ورٌا كمكل  

 فاف.الج

 فمن وجهة نظر هرجة الحرارة أٌضاً اناك كنوع ٌكراوح بٌن الحار جهاً والباره جهاً ولكن شهٌه البروهة  ٌوجه فً سورٌا.

 مناطق المناخ الحٌوي للغطاء النباكً:  -

 أنواع من المناخ المكوسطً: 6مناطق للغطاء النباكً مكطابقة مع  6ٌوجه 

 هة الجفاف.الغطاء النباكً المكوسطً للمنطقة شهٌ -1

 الغطاء النباكً المكوسطً للمنطقة الجافة. -2

 شبه الجافة. الغطاء النباكً المكوسطً للمنطقة -3

 كحت الرطبة. الغطاء النباكً المكوسطً للمنطقة -4
 الرطبة. الغطاء النباكً المكوسطً للمنطقة -5
 عالٌة الرطوبة. الغطاء النباكً المكوسطً للمنطقة -6

أي أن العوام ل الك ً كح هه وج وه  mو  Qوالمناخ الحٌوي لمناطق الغط اء النب اكً ٌمك ن كقس ٌمها أٌض اً اعكم اهاً عل ى ق ٌم 

النبات فً المناخ المكوسطً اً عامل الرطوبة وبروهة الشكاء وجفاف الصٌف. ا ذان العم الن البٌئٌ ان ٌلعب ان هوراً اام اً 
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م  ن أج  ل إهخ  ال بع  ض األن  واع المكافئ  ة بٌئٌ  اً. مث  ال: الرغ  ل الك  الٌفورنً م  ن أج  ل انكخ  اب أص  ناف الغط  اء الطبٌع  ً أو 

 واألمٌركً فً سورٌا فهما مككافئان بٌئٌاً.

 مساحة المناخ الحيوي لألصناف النباتية )المجتمعات النباتية(:

ٌ  ة أو م  ن أج  ل لق ه أهخ  ل مفه  وم مس  احة أو منطق  ة المن  اخ الحٌ  وي م  ن أج ل معرف  ة كواج  ه األص  ناف أو المجكمع  ات النباك

زراعكها حسب مخطط أمبرٌجٌه, واذا ٌكٌح لنا معرفة المناخ الحٌوي لكوزع اذا الصنف أو المجكمعات النباكٌ ة وا ذا ا ام 

جهاً للكطبٌقات البٌئٌة للمناطق الزراعٌة وللغابات وإلهارة المراعً. اذا ٌعنً أن ذلك ٌكٌح لنا معرفة كوزع اذا الصنف أو 

فً مجال المناخ المكوسطً فأحٌاناً ٌكون المناخ الحٌوي لصنف أو مجكمع نباكً مح هوه لنط اق ض ٌق اذا المجكمع النباكً 

م م ف ً كركٌ ا وس ورٌا 1211ضمن مناخ معٌن. مثال ذلك: غابة الشوح الكً كوجه فً منطقة ٌكون فٌه ا الهط ول الس نوي 

 ولبنان أي فً المناطق الرطبة والبارهة.

وق ه اس كخهم  .أوسع مثل الصنوبر الحلبً الذي ٌوجه فً المناطق الجافة وشبه الرطب ة لكن اناك بعض األصناف لها مهى

 هلٌل ومخطط أمبرٌجٌه لبٌان كوزع بعض األصناف ومهى انكشاراا واذا ٌعكس المكطلبات البٌئٌة لهذه األصناف.

 : األرز اللبنانيمثال 

 

 

Q m p سورٌا 

 صلنفة 1345 2.4 198.43

23.68 0.5 1600 
النبً 

 مكى

Q m p كركٌا 

91 2.1 855.6 1 

66 -1.8 615 2 

41.8 -4.2 452.6 3 

46.4 -1 442 4 

Q m p لبنان 

133.86 
 

1- 1070 1 

132.00 
 

-35 933 2 

290.61 
 

0.2 903 3 

203.25 
 

3.7 1445 4 

241.15 
 

2.2 1709 5 

243.48 
 

-2.6 1013 6 

204.67 
 

2.4 1767 7 

199.94 
 

3.4 1321 8 

190.85 
 

-0.4 1366 9 

204.68 
 

5.5 1293 11 

190.21 
 

5.4 

 
1274 11 

المطلوب: رسم المساحة البٌئٌة لمجكمع 

 األرز اللبنانً فً سورٌا ولبنان وكركٌا


