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 :يمر الكساء الخضري في نموه بخطوات محددة هي اآلتية

وتشررما اتنتالرراتت بجميررع انوااهررا قررواء انتالرراتت البررلوك او ااضرراء التكررا ر Migration الهجرررة   -1

وقرد تكروا المسرافة التري تنتال هرا . من اماكن وجودها إلى المنطالة التري يجرري اقرتعماكها, الخضرية 

 .وهي طوي ة في حاتت اتنتشاك بالرياح او بتياكات المياه الجاكية. ااضاء التكا ر طوي ة او قصيرة 

بررا ي رر   , مررن البررديهي اا الهجرررة وحرردها ت تسررتطيع اا تنررت  كسرراء  ضرررياEndemism الترروطن  -2

وتنمو البوادك الناتجة إلى نباترات بالةرة , لتكوين هلا الكساء اا تنبت البلوك وااضاء التكا ر المنالولة

 . م تتكا ر حتى يتاح لها اتقتالراك في الموطن الجديد

ي ي اقتالراك طالئع اتقرتعماكاا تخ رل ارفرراد فري التجمرع بخارداد كبيررة ارن   Aggregation التجمع  -3

 .طريق التكا ر
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تنمو النباتات الةازية قبا تجمعها نمواً حرراً دوا اي تنرافس بينهرا قرواء ا رى  Completionالتنافس  -4

ولكررن بعررد تجمعهررا يصرربع الط ررر ا ررى مصررادك الطاقررة والمررواد , المرراء او الضرروء او المررواد الةلائيررة 

ولرلل  فر ا النباترات الالويرة , الالزمة ل نباتات المت ايردة اكررر ممرا تسرمع برر مرواكد البيكرة وإمكانيتهرا 

ويمضري التنرافس برين النباترات فري قرراة زائردة , ومن  م تختفي مرن الكسراء , تتة ر ا ى الضعيفة 

 . ولكنها غير م حوظة 

ف نهرا ترر ر , اندما تنمو النباتات معاً وتتنافس فيما بينها ا ى العواما الضرروكية  Reactionالتفااا  -5

مرررال إ ا كانررت اركر معر ررة . ا ررى المكرراا الررلي تعرريخ فيررر بمخت ررث انررواا التررخ ير وتتفااررا معررر 

 .لإل اءة فالبتدكي  يكرفها الظا وهكلا 
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 :بداية ونهاية الهجرة : اوت

وتنتهري انردما تصرا هرله الوحردات إلرى . تبدا الهجرة اندما تنس خ الفصالت وتةادك البالعة التي نشخت فيهرا

وقد تتكروا الهجررة . وقد تتكوا الهجرة هي نال ة واحدة او ادة نالالت بين الموطنين. مستالرها ار ير

وتتمرا الحالة ار يرة في دفعرات الطيرراا التري تتعررر , من نال ة واحدة او ادة نالالت بين الموطنين

 .لها الرماك المجنحة او  ات ال غر

وينت  من د ول اي نوا نباتي جديد إلى كقعة او منطالرة جديردة مرن غر وات متكرركة تمررا كرا غر وة منهرا 

 .نوبة واحدة من نوبات الهجرة والتوطن

 .و تعتبر الهجرة هي السبيا الوحيد لد ول النباتات اند اي طوك من اطواك التعاقر إلى اماكن جديدة
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 المسافة ااما النالا قاب ية الحركة 

الحالة 
 الطبوغرافية 
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