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 Aggregation التجمع

 

 يززز   أن بعززز  ولكززز .  الهجزززد  إلززز  والجزززد ا  العقيمززز  املسزززا ا  جميززز  فززز  الزززدوا  النباتزززا  وجززز   يعززز   

 وهززززز  ال جمززززز  إلززززز  أساسزززززا  اجعزززززا واملسززززز عمدا  ألاسزززززد تكززززز    يصزززززب  ألاولززززز  الغززززز و  لنباتزززززا  الاسززززز قدا 

 عنزز  تنشزز  النحزز  هزز ا علزز  النباتيزز  ألافززدا  وتجمزز , معززا ال كززا د و زز ا  تجمزز  فيهززا يزز   التزز  العمليزز 

 الكسزززززا  مج معززززز  تؤلززززز  والتززززز   صزززززدها يمكززززز  ال التززززز  املخ لفززززز  املداتززززز  ذا  الاج ماعيززززز  ال  ززززز ا 

 . الخضدي 

 :ال جم  أن اع

 بسيط تجم  •

 مخ لط تجم  •

 ال الزز  النبززا   زز    ال كززا د و زز ا  تج مزز  أن وهزز  ال جمزز  صزز    ابسززط هزز  :البسززيط ال جمزز : أوال

 بزنن وخاصز  ألا ضزي  النباتزا  معظز  فز  العزالل  ال جم  ه ا و ح ث.الهجد  ع  مس قل  لي عم وه 

 البسزززيط ال جمززز  ويعمزز .منززز  بزززالقد  ألا ض علزز  وتهززز ي  النبززا  بززز و   تنضززز   يزز  ال هد ززز  النباتززا 

 .ل  السيا   ل حقيق و  ج  ال ا   الن ع أفدا  إكثا  عل 

 :البسيط ال جم  خصالص

 .الناتج  الب و   بع   وخاص  ال كا د بكيفي  و  ح  , كثافتهاو  ألاسد  حج  .1

 .من  الب و   وم ض  وتفدع  النبا  با تفاع ت ح  .  ألاسد  صفا  .2

 النبززا  تحزز  وتسزز قد تقزز  ألنهززا للحدكزز  قابلزز  غنزز  بزز و   لهززا أن اعهززا كانزز  إذا :صززغن   ألاسززد  تكزز ن  •

 مكززان إلزز  ألاعضززا  هزز   تحمزز  لزز  إذا,  الخضززد   ألعضززا با ت كززا د التزز  النباتززا  فزز   تزز .مباشززد  ألام

 .ألام النبا  ع  بعي 
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 يقلززز  ممزززا ألام النبزززا  عززز  تب عززز , للحدكززز  قابلززز  بززز و   لهزززا أن اعهزززا كانززز  إذا :م فدقززز  ألاسزززد  تكززز ن  •

 .قليل  ب و ا تن ج النباتا  كان  إذا ك لك. ال جم  مس    

 أفزدا ا أن كمزا,  بها واس قدا ها ج ي   مناطق إل  النباتي   اعألان هجد  تؤ ي: املخ لط ال جم :  انيا

 بسزززززب  املسززززز قد  آلاسزززززد ت قزززززا   وهنزززززا الطد قززززز  بزززززنف  املنزززززاطق تلزززززك إلززززز  تجلززززز   خيلززززز  نباتزززززا  مززززز 

 مج مزز  إلزز  ألاسززد  تحزز    و حزز ث. تامززا اخ الطززا ألامززد آخززد تخزز لط أن إلزز  للنباتززا  ال زز      الانتشززا 

  زززان نززز ع أفزززدا  مززز  أكثززز  أو فزززد  يسززز قد عنززز ما ال غنززز  و حززز ث للحدكززز  ابلززز ق أنززز اع لغززز و  نتيجززز  آخزززد

 .املج م   اخ  الناتج  النباتي  ألان اع ت  ا  ألاجيا  تعاق  وم  املج م   اخ 

 

 Competitionالتنافس

 

 مززز  أكثززز  أو عامززز  فيززز  يكززز ن  وا ززز  مكزززان فززز  النباتزززا  تنمززز  عنززز ما ينشززز  الززز ي ال ضززز  هززز  ال نزززاف 

 يح ث ال ناف  أن أي. من  ألان اع جمي  ا  ياجا  لس  كاف غن  النبا  لحيا  الضدو    الع ام 

 املغ يز  املز ا  أو املزا  أو الضز   مز  ا  ياجاتهزا تكز ن  أن اع ع   أو وا   ن ع م  أفدا  يج م  عن ما

 أو املزا  يز كم لزنقص نتيجز  أساسزا ال نزاف  و نشز .النبزا  فيهزا يعزي  التز  البيئز  فز  ي ز افد ممزا أكث 

 ألافزززدا  بزززنن يكززز ن  مزززا اشززز  فهززز  لززز لك, املج مززز  أفزززدا  مززز  فزززد  ألي امل ا ززز  الضززز   أو الغ اليززز  املززز ا 

 .نفس  امل    م  الا  ياجا  ه   وتس م  ا  ياجاتها ف  تتشابها الت 

 بززنن أو عليزز  يعززي  وطفيلزز  عالزز  بززنن يحزز ث تنززاف  فززال م كافئزز  أسزز  علزز  إال ال نززاف  يحزز ث ال

 بزنن أو العالز  نفز  علز  طفيليزنن بزنن يح ث ال ناف  ولك , صغن    ل  ونبا  سال  شجن ي   نبا

 .والشجن ا  ألاشجا  وب ا   ألاعشا 

 :ال ناف   اال 

 .املخ لف  ألان اع أفدا  بنن يك ن  وق  ال ا   الن ع أفدا  بنن ال ناف  يك ن  ق 
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 :ال ا   الن ع أفدا  بنن ال ناف  .1

 واملاليزز  الغ اليزز  املزز ا  مزز  ا  ياجاتهززا فزز  تتشززاب  وأنهزا خاصزز  بينهززا فيمززا ال ا زز  لنزز عا أفززدا  تتنزاف 

 الاخ الفزززا  وتكززز ن  عاليززز  النززز ع أفزززدا  كثافززز  تكززز ن  عنززز ما ال نزززاف  و حززز ث. الضززز   مززز  وم طلباتهزززا

 صزززغن   زالززز  مزززا أي ضزززةيل  وانتشزززا ها الجززز و   وتغلغززز  ألاو اق وام ززز ا  الا تفزززاع  يززز  مززز  بينهزززا فيمزززا

 مزززدو  مززز  تززز  ا  والثمزززا  البززز و   إن زززا  علززز  القززز    وكززز لك الع امززز  هززز   جميززز  فززز  الاخ الفزززا  ولكززز 

 أسزا  علز  أو تمز   التز  ألافزدا  بعز   إمزا يحسز  ال نزاف  ومقيزا .بينهزا ال نزاف  جدا  م  ال ق 

 .وإن اجها ألافدا  ق  

 : املخ لف  ألان اع أفدا  بنن ال ناف  .2

 ألانززز اع بزززنن منزز  ألاشزززجا  أو.مززثال النجيليزززا  املتشززابه  الصززز    ذا  ألانزز اع بزززنن اشزز  ال نزززاف  يكزز ن 

 بززنن عاليززا يكزز ن  وال نززاف . الفلق ززنن ذوا  مزز  وأخززد نجيلزز  نبززا  بززنن الحززا  هزز  كمززا. املتشززابه  غنزز 

 كثنز  يقز  فال ناف . املخ لف  الخصالص ذا  النباتا  بنن عن  املتشابه  الخصالص ذا  النباتا 

 سززط   جزز  ي  مجمزز ع ذا  نباتززا  وبززنن عميززق وتزز ي جزز  ي  مجمزز ع ذا  نباتززا  بززنن أ يانززا و نعزز م

 .البا    ط    ف  إال ش ي  تناف  بينها يح ث أن  ون  معا املخ لف  النباتا  تنم  أن يمك  ل لك.

 بصزز      والضزز الغ اليزز  واملزز ا  املززا  علزز  املغلقزز  املسزز قد  النباتيزز  املج معززا  فزز  ال نززاف  و كزز ن 

 نا يز  مز  كبنز ا تز  ن ا النباتيز  ألانز اع بعز  عل  ال   ن  إل  يؤ ي منها أي ف  نقص أي أن بحي  كبن  

 . ال ناف  لش   مح   عامال املا  يك ن  الجاف  السن ا  ففي,  والحي    إلان ا 

 :ال ناف  عل  القا    للنباتا  العام  الصفا 

 :ومنها البي ل جي  بخ اص  افس املن عل  نباتي ن ع أي ق    تدتبط

 ذا  الكبنزز   فالبزز و  ,  الصززغن   البزز و   مزز  املنافسزز  علزز  قزز    أكثزز  الكبنزز   البزز و  , البزز و   حجزز  .1

 كبنزز   كميززا  تكزز    علزز  ويسززاع  النمزز  جيزز  خضززدي  مجمزز ع ذا  كبنزز   بززا    عنزز  ينزز ج كبنزز  جنززنن
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 مزز  كبنزز   كميززا  علزز  الكبنزز   البزز و   تح زز ي  كمززا. الضزز  ي البنززا  عمليزز  بفضزز  الغ اليزز  املزز ا  مزز 

 .عمد  م  ألاول  املدا   ف  النبا  نم  سدع  عل  تساع  الغ الي  امل ا 

 . عالي  قام  ذا النبا  يك ن  .2

 فززز  عشززز   نمززز  أو متشزززعب  كبنززز    اي ومزززا  شزززك  علززز  النبزززا  يكززز ن  مزززا غالبزززا, النبزززا  نمززز  صززز    .3

 .وتح   الت ب  سط  ف ق  البيئ  اس غال  عل  اق    النبا يجع  مما ضخم  ك ل  ص   

 .النم  سدع  .4

 . الت ب  سط  ف ق  النباتي  البقايا تدسي  عل  كبن   ق    .5

 

 Reaction التفاعل

 م با لززز  وهززز . فيهزززا يعزززي  التززز  والبيئززز  النبزززا  بزززنن امل بزززا   ال ززز  ن  يعنززز  النبزززاتي املج مززز  فززز  ال فاعززز 

 .  ان    تفاعال  تعقب  اب  ا ي تفاع  وهناك. ي ال عق وعالي  وم كامل 

  النباتززا  تنمزز 
 
 تعززي  الزز ي املكززان علزز  تززؤ د فإنهززا,  الضززدو    الع امزز  علزز  بينهززا فيمززا وتتنززاف  معززا

 . مع  وت فاع  ال   ن  أن اع بمخ ل  في 

  :يلي ما البيئة مع النباتات هذه تفاعل أوجه من

 . الظ  يكثفها فالب    ج  لإلضا  معدض  ألا ض كان  إذا. 1

 يفقزز   زز  منهززا املززا  النباتززا  هزز   الم صززا  نتيجزز  جافزز  تصززب  فبال زز   ج  طبزز  ألا ض كانزز  إذا. 2

 .  الن   طد ق ع 

 مزززز  ي  زززز  الزززز ي الزززز با  ي كزززز ن  املي زززز  وألاو اق والسزززز ق  الجزززز و   تعفزززز  مزززز  جافزززز  ألا ض كانزززز  إذا. 3

 .خص بتها

 ببخزززا  ملززز  الهززز ا  يصزززع   يززز  تقليلززز  علززز  تعمززز  أو الحزززدا    جا لززز  الحزززا ث ال غنززز  ي  قززز  قززز . 4

 . ط ب  أكث  الج  فيصب  املا 


