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BOT 312 

11th Lecture 

(3)نمو الكساء الخضري   
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ولكن بعد أن يتم االستقرار . يعزى وجود النباتات الرواد في جميع المساحات العقيمة والجرداء إلى الهجرة 

لنباتات الغزو األولي يصبح تكوين األسر والمستعمرات راجعاا أساساا إلاى التجماع ولاي العملياة التاي 

وتجمااع األفااراد النباتيااة الااى لاانا النهااو تنااا  اناا  الوحاادات , يااتم فيهااا تجمااع وحاادات التكااا ر  عااا

 . االجتمااية ذات المراتب المختلفة التي ال يمكن حصرلا والتي تؤلف  جتمعة الكساء الخضري
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لااو ابسااط اااور التجمااع ولااو أن تجتمااع وحاادات التكااا ر حااوي النبااات الوالااد ولااي امليااة  سااتقلة ااان 

ويهدث لنا التجمع العائلي فاي  عمام النباتاات األر اية و اااة باين النباتاات الزلرياة حيا  .الهجرة

ويعما  التجماع البسايط الاى إ أاار أفاراد الناو  .تنضج بنور النبات وتهاوي الاى األرب باالقرن  نا 

 .الواحد ويتج  لتهقيق السيادة ل 
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 .ويتهدد بكيفية التكا ر و ااة بعدد البنور الناتجة, حجم األسرة و أافتها .1

 .تتهدد بارتفا  النبات وتفرا  و و ع البنور  ن . افات األسرة  .2

إذا  انت أنوااها لها بنور غير قابلة للهر ة ألنها تقع وتستقر تهت النبات األم : تكون األسرة اغيرة •

إذا لم تهم  لنه األاضااء إلاى  كاان بعياد , حتى في النباتات التي تتكا ر باألاضاء الخضرية . باشرة

 .ان النبات األم

تبتعاد اان النباات األم  ماا يقلا   ساتوى , إذا  انات أنوااهاا لهاا بانور قابلاة للهر اة: تكون األسرة  تفرقاة

 . نلك إذا  انت النباتات تنتج بنورا قليلة. التجمع
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MONA  ALWAHIBI 

5 

 ماا أن أفارادا  ان نباتاات د يلاة تجلاب , تؤدي لجرة األنوا  النباتية إلى  ناطق جديادة واساتقرارلا بهاا : 

إلى تلك المناطق بنفس الطريقة ولنا تتقارن اآلسر المستقرة بسابب االنتااار التادريجي للنباتاات إلاى 

ويهاادث تهااوي األساارة إلااى  جتمااع ر اار نتيجااة لغاازو أنااوا  قابلااة . أن تخااتلط ر اار األ اار ا تمطااا تا ااا

للهر ة ويهدث التغير اند ا يستقر فرد أو أ أر  ن أفراد نو   ان دا   المجتمع و ع تعاقاب األجيااي 

 .تزداد األنوا  النباتية الناتجة دا   المجتمع
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التنافس لو الو ع الني يناا  اناد ا تنماو النباتاات فاي  كاان واحاد يكاون فيا  اا ا  أو أ أار  ان العوا ا  

أي أن التنااافس يهاادث انااد ا . الضاارورية لهياااة النبااات غياار  اااا لسااد احتياجااات جميااع األنااوا   ناا 

يجتمع أفراد  ن نو  واحد أو ادة أنوا  تكون احتياجاتها  ن الضوء أو الماء أو المواد المغنية أ أار 

وينا  التنافس أساسا نتيجة لنقص  مية المااء أو الماواد . ما يتوافر في البيئة التي يعيش فيها النبات

لاانلك فهااو اشااد  ااا يكااون بااين األفااراد التااي , الغنائيااة أو الضااوء المتاحااة ألي فاارد  اان أفااراد المجتمااع

 .تتاابها في احتياجاتها وتستمد لنه االحتياجات  ن المورد نفس 

فاام تنااافس يهاادث بااين اائاا  وطفيلااي يعاايش الياا  أو بااين نبااات أسااس  تكافئااة ال يهاادث التنااافس إال الااى 

ولكاان التنااافس يهاادث بااين طفيليااين الااى نفااس العائاا  أو بااين , شااجيري سااائد ونبااات حااولي اااغير

 األااان وبوادر األشجار والاجيرات
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 حاالت التنافس
بين أفراد النو   -1

 الواحد
بين أفراد انوا   -2

  ختلفة



 :ترتبط قدرة أي نو  نباتي الى المنافسة بخواا  البيولوجية و نها
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فالبنور الكبيرة ذات جناين , البنور الكبيرة أ أر قدرة الى المنافسة  ن البنور الصغيرة , حجم البنور .1

 بير ينتج ان  باادرة  بيارة ذات  جماو   ضاري جياد النماو ويساااد الاى تكاوين  مياات  بيارة  ان 

 ما تهتوي البنور الكبيرة الى  مياات  بيارة  ان الماواد .المواد الغنائية بفض  املية البناء الضوئي 

 .الغنائية تسااد الى سراة نمو النبات في المراح  األولى  ن امره

 .يكون النبات ذا قا ة االية  .2

غالبااا  ااا يكااون النبااات الااى شااك  رايزو ااات  بياارة  تاااعبة أو نمااو اااابي فااي , اااورة نمااو النبااات .3

 .اورة  تل   خمة  ما يجع  النبات اقدر الى استغمي البيئة فوق سطح التربة وتهت 

 .سراة النمو .4

 .قدرة  بيرة الى ترسيب البقايا النباتية فوق سطح التربة  .5
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ولااي  تبادلااة .التفاااا  فااي المجتمااع النباااتي يعنااي التاا  ير المتبااادي بااين النبااات والبيئااة التااي يعاايش فيهااا 

 . ولناك تفاا  ابتدائي تعقب  تفاامت  انوية. و تكا لة واالية التعقيد

فإنهاا تاؤ ر الاى المكاان الاني تعايش فيا  , تنمو النباتات  عاً وتتنافس فيما بينها الاى العوا ا  الضارورية 

 .بمختلف أنوا  الت  ير وتتفاا   ع  

 



 :  ن أوج  تفاا  لنه النباتات  ع البيئة  ا يلي 
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 .إذا  انت األرب  عر ة لإل اءة فالبتدريج يكأفها الم  . 1

إذا  انت األرب رطباة فبالتادريج تصابح جافاة نتيجاة ال تصااا لانه النباتاات المااء  نهاا  ام يفقاد اان . 2

 . طريق النتح 

 .إذا  انت األرب جافة  ع تعفن الجنور والسوق واألوراق الميتة يتكون الدباي الني يزيد  ن  صوبتها. 3

قااد يتوقااف التغياار الهااادث لاادرجات الهاارارة أو تعماا  الااى تقليلاا  حياا  يصااعد الهااواء  لاا  ببخااار الماااء . 4

 .فيصبح الجو أ أر رطوبة

 


