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 ( Xerosere)   الجفافي التعاقب سلسلة

 غيلل   و ,جبللا  سللح    و ,بالريللا  منق للل   مللا   و ,عا يلل  صللر    عللل  تبلل   التلل  التعاقلل  سالسلل  إن

  امللللا  فيهلللا يقللل  التللل  امل اضللل  مللل  ذلللل 
 
 السلسلللل   طللل ا  ومللل  ,الجحلللا   التعاقللل  بسلسلللل  تسللل   كثيللل ا

 :آلاتي  ه  الجحافي 

  lichen Stage -rustoseC القشرية ألاشن طور ( 1)

 بسلللل   وذللللل  ,امللسللللا  الصللللر    سلللل    عللللل  تعلللل    ن النباتللللا  ملللل  ضلللل يل  قللللل  سلللل    تسللللت ي  ال

 .املت رف  وللحرا ة للشمس تعرضها وش ة ,الصر    تل     الغذائي  وامل اد املا  نقص

 تللزداد التلل   ا الحتلل  لل  تزد للر وهلل  ,البقللا   للذ   لل  تنملل   ن تسللت ي  التلل  وحلل  ا هلل  القشللري  ألاشلل 

  تتعرض ولكنها ,الرط ب  فيها
 
  .الجحاف م  ط يل  لحت ا   يضا

 تستتطع  أنها كما منه كبير بقدر والاحتفاظ املطر ماء امتصاص على خارقة قدرة النباتات ولهذه

  املتتاء فتتي يتتذو  التتذ  الكربتتو   أكستتعد ثتتا   غتتا  بتترخرا  املعتتد   الغتتذاء متتوا  علتتى الحصتتو  
 
 مكونتتا

 
 
 مخ حامضتتا

 
 بضتتعة ملستتا ة تخترقتته أ  الجتتذور  أشتتباه تستتتطع  ولتتذل  ,بتتب ء الصتت ر يتتذيب ففتتا

 ,الريتتتتتا  تحملهتتتتتا التتتتتت  وألاتربتتتتتة املطتتتتتر متتتتتن لهتتتتتا الال متتتتتة النعتروجعنعتتتتتة املتتتتتوا  وتستتتتتتمد ,مللعمتتتتتترات

 .الحعاة احتعاجات جمع  ألانواع لهذه تتوا ر وبذل 

  ألاشتتتتن تتتتت   
 
   ورا

 
 اتصتتتتالها مواقتتتت  علتتتتى تأثيرهتتتتا يقتصتتتتر وال ,أتربتتتتة إلتتتتى وألاحجتتتتار الصتتتت ور  هامتتتتا

 .بها املحعطة املواض  إلى املطير الجو في يتعداها بل بالص ور 

  lichen Stage-Folise   الورقعة ألاشن طور ( 2) 

 وتحلل  ,واحلل ة نق لل   لل  بالت بلل  وتتصلل  ,ألاتربلل  ملل  قليللل  كميلل  تكلل ي  بمجللرد ال  قيلل  ألاشلل  تظهللر

  ال  قيلللل  ألاشلللل   للللذ 
 
  ألاكثلللل  ألاجللللزا   لللل  القشللللري  ألاشلللل  محلللل  تلللل  يجيا

 
 وبعلللل  التجللللاوي  و لللل  تلللل كال

  ألاق  امل اض 
 
 .تعرضا
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  القشلللري  ألاشللل  املن سللل   ال  قيللل  ثال سلللا ها تظلللل 
 
  تظلللليال

 
 ألاشللل  تلللل  عللل  الضللل   وبانق لللا  ,تاملللا

 فيكلل ن   ال  قيل ألاشل  إلل  طريقل  املتحللل  البقايلا بل  تنشلر اللذ  امللا  ويجل  ,وتتحلل  تمل   القشلري 

 .وفي  مائي م  د ذل  م  لها

  Moss Stage القائمة الحزا يات طور ( 3) 

 الجحافيلل  الحزازيللا  ظهلل    يبلل   ومخحضللا ها الصللر    شللق     لل  الت بلل  ملل  كللا   مقلل ا  تجملل  بمجللرد

(Xerophylic Mosses),  وتنلافس ,الريلا  تحملهلا جلراثي  شلك  علل  بعيل ة مسلافا  مل  تنتقل  والتل 

  فرعهللا تزيل  كملا ,الغذائيلل  واملل ا د امللا  عللل  ال  قيل  ألاشل  جللذو    شلبا  النباتلا   للذ  جلذو    شلبا 

 و ل  ,الجحلاف مقاومل  علل  مقل  ة ألاشل  ع  الحزازيا   ذ  تق  وال ,الا تحا     ألاش  عل  الغذائي 

 .ألاش  الحزازيا  تسبق قليل  حاال 

  سللح  مل  الحزازيلا   للذ  وتمل   ,القائمل  للحزازيلا  اله ائيلل  ألافلر  ثنايلا بللين بسلرع  الت بل  تتجمل 

 الت بلللل  ا تحللللا  يللللزداد املنق للللل  باألتربلللل  امليتلللل  السللللحل  ألاجللللزا  وبللللا تال  , عللللل  ملللل  نم  للللا يمتلللل  ب نمللللا

  تتس  كما ,بناؤ ا ويض رد
 
  .الحزازيا  تغ يها الت  الرقع  ت  يجيا

  Herbaceous Stage   ألاعشا  طور ( 4) 

 الح ليل  النباتلا  مل  تتكل ن  ألاعشلا  و لذ  ,القائمل  الحزازيا  ط    بع  الظه         ال     ذا يب  

 .العمرة والنباتا  الح لين ذا  والنباتا 

  وتنمل  بلذو  ا تن ل  التل  النباتلا  هل  :الح ليل  النباتا  ل  
 
  وتكل ن  وتثملر وتز لر  ضلريا

 
 ج يل ة بلذو ا

 .سن ي  ك ن ت ز اعتها نج  ولذل  السن  م  واح  م س   ال 

  الز ريللل  النباتلللا    للل  مللل  النباتلللا   لللذ  تعتبللل 
 
 و حجلللا  و لللل ان  شلللكا  وتعللل د  عللل اد ا لكثللل ة نظلللرا

  النباتلللا   لللذ  وتقسللل  ,اسلللتعماال ها مجلللاال  تعللل د وبالتلللال  , ز ا  لللا
 
 ح ليلللا  إلللل  نم  لللا مل سللل  تبعلللا

 مث ( Summer annuals) صيحي  وح ليا  ,السب  وحن  الب ت نيا مث ( Winter annuals) شت ي 

 .والزينيا الق يح 



 
  8محاضرة 

 نبت  444

 منى الوهيبي 

3 

 
 

 بلذو  ا تن ل  حيل  حيا هلا دو ة إلتملا  لعلاملين تحتلا  التل  النباتلا  وهل  :الحل لين ذا  النباتلا  ل  

  تنم  ث 
 
 .وألاي ن ثي ا الكامباني ال مث  ,بذو  ا وتك ن  الثاني العا     تز ر ث  ألاو   العا      ضريا

 مثللل  ,الربيلل  فصلل  ب ايلل   لل  حيا هللا وتجلل د سللن ا  لعلل ة تعمللر النباتللا  و للذ  :املعمللرة النباتللا  للل جللل

 .والجزبي ا وال نكا العادي  الجا ونيا

 

  Shrub Stage   الشجيرات طور ( 5) 

 النباتلللا  تجللل  ,وألاعشلللا  والحزازيلللا  ألاشللل  ب اسللل   املتقللل   النحللل  علللل  املالئمللل  الت بللل   هيئللل  بعللل 

 وألاجلزا  بالريزوملا  تنتقل   و ,البذو   م  نم  ا الشجي ا  وتب   ,لنم  ا م اتي  الظروف الرش ي 

 تحلللل  وتمتلللل  متشللللابك   يزومللللا  ذا  بنباتللللا  ال لللل     للللذا ويسللللته  , املجللللاو ة البقللللا  ملللل  الرضللللري 

 .وتظللها ألاعشا  عل  ألافر   ذ  وتعل  ,م  ق  كثيح    ائي   فر  منها وتن ثق ,ألا ض س ح

 ح الشجي ا  نم  يبلغ عن ما
 
   ا

 
 .الكثاف  م   اصا

 ألاو ا  تجلللللل  كمللللللا ,املتشللللللابك  الغليظلللللل  بالجللللللذو   الت بلللللل  وتمتللللللل  ,العشلللللل ي  النباتللللللا  معظلللللل  تختحللللللي

  املتساق  
 
 ,وتحتيتهلا الصلر    نحل     العميق  الجذو   وتستمر ,امليت  السيقان بين إلي  تأو   مكانا

 ألاو ا  فللل    الرط بللل  تزيللل  كملللا ,احركتهللل وتعللل    الريلللا  الشلللجي ا  وتصللل  ,وشلللق قها ثق بهلللا وتحتللليح

  وتقل  ,املظللل  الت ب  س ح تغ ي الت  املتحلل 
 
  صل ب  وتلزداد ألا ض سل ح مل  التبخلر سلرع  كثيل ا

 .باملا  الاحتحاظ عل  وق   ها املائي  وسعتها الت ب 

 

 


