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BOT 312 

10th Lecture 

(2)نمو الكساء الخضري   



 :مسافة الهجرة
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لالل  فاايرير لعتبار األ ايةمياة الةبار  نناا انت اا  , تعتبر مساافة الهجارة نتيجاة مبا ارة لة الاة الجهاا  

فها  لععاد رأل ا ةاماا فاي ت الاا  بيعاة الارألار . النباتات التي تهاجر إلى منطقة ما  المناا ا الجالااة

 . ألاي  ا  التي ستظهر فيها النباتات التالية لها

أما في المنا ا التي لجر  اساتعما ةا . فالبلأل  الشعراء لمة  أن تنتقل مسافات بعياة ب فرة تة ل سيارتها

ألبالتاالي نعاى أراة . لعمرة الثانية فالسيارة تعتما مبا رة نعاى ناار البالأل  ال ياة التاي تاارل المنطقاة

فذنهاا تهااجر فارار  فاايفرار الناتجاة ننهاا ( الثماا  ألةيااة البال ة) الهجرة فاذاا اانات البالأل  ألةيااة 

 .ألالسيارة ال تت قا إال بانتقال أناار ابيرة م  ال ةاات التةاثرلة , تة ن من صعة ألمت رقة

 



 :تأثير إنتاج البلأل  نعى الهجرة
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 .تعتما فرص الهجرة إلى ةا ابير نعى نار الثما  ألالبلأل  المنتجة 

 .الن إنتاج ةار ابير م  البلأل  لزلا م  فرصة ت راها ألم  ثم انتشا ةا

فالغزأل لةا  التعبيار نناه بشاةل أرل بالة الاة , أي أن ةناك نالقة بي   لارة إنتاج النبات ألقا ته نعى الغزأل

فااي إنتاااج الباالأل  أي بالعااار الةعااي فااي الباالأل  ال صاابة المتبقيااة بعااا أن تععااد ن اماال ا تااال  التااي 

 .تتعرض لها رأل ةا المعتار

ألتة ن ةي لة البلأل  أق   ما لمة  في اين اع نالاة اي ةا  اماا فاي النجيعياات ألال صايعة المراباة ألاعهاا 

 .تنتج بل ة ألاةاة لةل  ةرة
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 Endemismالت    
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ألةا  .ا نباات ألالتةااثر, أللشامل نمعياات ثالثاا ةاي النما , الت    ة  تةييف النباتات لظارأل  ما    جالاا

أللنطاا ي التاا    نعااى جميااا العمعيااات التااي . أللاايري ناااجال أأل إجااال إلااى التناااف  , لعقااد الهجاارة 

 .تيرلها ألةاات ألال افاة م  ألقت رر لها الم    الجالا ةتى لت قا لها االستقرا  التام

تقاس الهجرة نارةً بعار النباتات التي تتا    . ألالهجرة باألنه ال تأثير لها, الت    ة  العامل المقر  لعغزأل

ألالعالقاة باي  ةالل  ألثيقاة . في الرقعة ما أاثر مما تقاس بعار ألةااات ا نباات التاي تصال تعا  الرقعاة

فاااالهجرة إاا أنقبهاااا التااا    أرت لتةااا ل  مرااااز جالااا لمةااا  أن تتجاااار مناااه الهجااارة مااارة , لعغالااة 

 . ألةةلا,أرر 
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 العمليات الواجب حدوثها لتحقيق التوطن

MONA  ALWAHIBI 

7 

 ا نبات

 النم 

 التةاثر


