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 الخضري  الكساء نمو

 :آلاتية هي محددة بخطوات نموه في الخضري  الكساء يمر

 التكاارر أعضااء أو الباوو   انتقااالت ساواء أنواعهاا بجميع الانتقاالت وتشمل:  Migration  الهجرة -1

 تنتقلهاااا التااا  املساااا ة تكاااو   وقاااد. اساااترما ها يجاااري  التااا  املنطقاااة إلااا  وجودهاااا أماااا   مااا ,  الخضااار ة

 .الجا  ة املياه بتيا ات أو بالر اح الانتشا  حاالت في طو لة وهي.  قصيرة أو طو لة لتكاررا أعضاء

 يلام  بال, خضار ا  سااء تنات  أ  تساتطيع ال وحادها الهجارة أ  الباديي  م  :Endemism التوطن -2

 نباتااااات إلاااا  الناتجااااة البااااواد  وتنمااااو, املنقولااااة التكااااارر وأعضاااااء البااااوو   تنباااا  أ  الكساااااء هااااوا لتكااااو  

 .الجديد املوط  في الاستقرا  لها يتاح حتى تتكارر رم بالغة

بأعاداد  بيارة أ  تأخاو ف اراد فاي التجماع طالئاع الاساترما  استقرا   يلي : Aggregation التجمع -3

 .ع  طر ق التكارر

  تجمرهااا قبال الغاز اة النباتااات تنماو :Completion التنااس  -4
 
  نماوا

 
 سااواء بينهاا تنااا   أي دو   حارا

 واملااواد الطاقاة مصااد  علا  الطلا  يصاب  تجمرهاا برااد ولكا ,  الغوائياة املاواد أو الضاوء أو املااء علا 

 القو اااة النباتاااات  ااا   ولاااول ,  وإمكانيتهاااا البيئاااة ماااوا د بااا  تسااام  مماااا أ ثااار املتزايااادة للنباتاااات الالزماااة

 زائاادة ساارعة فااي النباتااات بااي  التنااا   و مضاا  ,  الكساااء ماا  تخت اا  راام وماا ,  الضااري ة علاا  تتغلاا 

 .  ملحوظة غير ولكنها

  تاتالنبا تنمو عندما: Reaction التفاعل -5
 
   نهاا,  الضارو  ة الروامال عل  بينها  يما وتتنا   مرا

 مررضاة ف ض كانا  إذا مالال.  مرا  وتت اعال التاأرير أناوا  بمختلف  ي  تريش الوي املكا  عل  تؤرر

 . وهكوا الظل يكل ها  البتد    لإلضاءة
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 Immigration الهجرة

 : الهجرة ونهاية بداية: أوال

 هاااااوه تصااااال عنااااادما وتنتيااااا .  يهاااااا نشاااااأت التااااا  البقراااااة وتغااااااد  ال صاااااالت نسااااال ت عنااااادما الهجااااارة تبااااادأ

 وقااد. املااوطني  بااي  نقااالت عاادة أو واحاادة نقلااة هااي الهجاارة تتكااو   وقااد. فخياار مسااتقرها إلاا  الوحاادات

 الطيارا  د راات فاي فخيارة الحالة وتتملل, املوطني  بي  نقالت عدة أو واحدة نقلة م  الهجرة تتكو  

 .المغ  ذات أو املجنحة اللما  لها ضتترر  الت 

 غااموة كاال تملاال متكاار ة غااموات ماا  جدياادة منطقااة أو  قرااة إلاا  جديااد نبااات  نااو  أي دخااو   ماا  و ناات 

 .والتوط  الهجرة نوبات م  واحدة نوبة منها

 أمااااا   إلاااا  التراقاااا  أطااااوا  ماااا  طااااو   أي عنااااد النباتااااات لاااادخو   الوحيااااد الساااابيل هااااي الهجاااارة ترتباااار و

 .جديدة

 ثان
 
 :الهجرة عملية في املؤثرة العوامل: يا

  الحر ة قابلية .1

 النقل عامل .2

 املسا ة .3

  الطبوغرا ية الحالة .4

 عامال لكال أ  علا ,  الهجارة حااالت م  حالة كل في مجتمرة الروامل هوه كل تتوا ر أ  شرطا ولي 

 .يؤدي  دو ا منها

 حجااااام علااااا  تتوقاااااف ف ضاااااية النباتاااااات الاااااةح   ااااا , التحااااار  علااااا  النباااااات قاااااد ة هاااااي:  الحر اااااة قابلياااااة

 تنتقاال التاا  التكااارر وحاادات حالااة فااي وخاصااة, سااطحها ومساااحة ووزنهااا ال صااالت أو التكااارر وحاادات

 . الر اح أو باملاء
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,  الحجام  بيارة البو ة م  للحر ة قابلية أ ثر الخ يف الوز  ذات الحجم الصغيرة املجنحة  البو ة

 و الانتشااااا  برمليااااة تقااااو  التاااا  الترا ياااا  علاااا  فو   املقااااا  فااااي ترتمااااد ر ااااةالح قابليااااة أ   مااااا.  امللساااااء

 الحر اة فاي أيضاا هاماا عاامال يرتبار اللماا  أو الباوو   عادد  ا  ( وغيرها والريش كالخطاطيف)  التوزيع

 ؟ ملاذا,,  البوو   بازدياد الحر ة قابلية تمداد إذ

,  فصااالي الحياااز مااا  الخااارو  منهاااا الااابر  ساااتطيعي الناتجاااة اللماااا  أو الباااوو   مااا  الكبيااارة الكمياااة آل 

 .حجما اصغر كان  كلما الناتجة اللما  أو البوو   عدد زاد كلما وأيضا

 تكاو   تكااد مالال املجنحاة  اللماا  للحر اة قابليت  بمدى عالقة ذو النبات عل  البو ة موضع أ   ما   

 قابلياااة تقااال ذلااا  مااا  وباااالرك ,   بيااار ا ت اااا  إلااا  تتسااالق التااا  الشاااجيرات أو فشاااجا  علااا  مقصاااو ة

 .ف ض سط  م  قر بة كان  كلما للحر ة اللما 

 املنبطحاااة والحماز اااات الاشااا  فاااي والجيماااات والساااو  دات الاباااوا , بديهياااة بالتراقااا  الحر اااة وعالقاااة

 فعشااا  ما  فوائال والارواد,  بالر ااح الانتشاا  واسارة الحجام مجهر اة تكارر اة وحادات هاي والقائماة

 .الر اح مت  عل  للحمل مهيأة صغيرة ورما  بوو   ذات وأعشا  حشائش هي ما  قرة في تظهر الت 

 وتقسام.  والتوزيع التكارر أغراض في تستغل أو تتحو  لطو   الت  النبات أعضاء هي: التوزيع أعضاء

 : التالية فقسا  إل  املنتشرة أجمائها حيث م  النباتات

 الطحالا  وهاي بااالبوا  املررو ة الترا ي  تل  تمتل  الت  النباتات جميع وتشمل: الانتشا  بوغية .1

 تسااااعد ترا يااا  تكاااو   ا  يناااد  واالابااوا  والسرخسااايات, والقائماااة املنبطحاااة والحماز اااات وال طر ااات

 تكااااو   الرااااادة وفااااي للحر ااااة  بياااارة قابليااااة ذات يجرلهااااا الااااوي هااااو حجمهااااا صااااغر ولكاااا , الانتشااااا  علاااا 

 ولاول  التارا  ياو ى   ماا تاو ي   يا  واللماا  الباوو   ما  التوزياع وسارعتها لالنتشاا  لياةقاب أ ثر الابوا 

 .السراخ  بو رة املدا  ة الجم   اشتهرت  قد
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 ينتقاال الااوي الجامء  يهااا الباو ة تملاال التا  النباتااات أناوا  جميااع القسام هااوا يشامل: الانتشااا  بو  اة .2

 وماع بالشارر مكساوة أو الحجام صاغيرة كانا  إذا إال الحر اة  بيارة الباوو   وليسا . الانتشاا  عملياة في

 . الحجم في منها اصغر تكو   ما غالبا ألنها وذل  اللما  م  انتشا ا وأوسع للحر ة قابلية أ ثر في ذل 

 التحاااو ات جمياااع مااا  وتنوعاااا عاااددا أ ثااار اللماااا  بتوزياااع الخاصاااة التحاااو ات ترتبااار: الانتشاااا  رمر اااة .3

  يلبساااونها عاااادة الراماااة علااا  تخاااتل  التااا  اللماااا  القسااام هاااوا فاااي وتااادخل, باالنتشاااا  املترلقاااة فخااارى 

 .النجيليات م  وغيره القم  في والبرة الشم  دو ا نبات في ال قيرة اللمرة ومنها. بالبوو  

 تناات  التاا  النباتااات جميااع القساام هااوا تتبااع:  (الانتشااا  سساايلية) الخضاار ة بااارسر  تنتشاار نباتااا  .4

 .ال ...  الجا  ة السوق  أو والر مومات أو الجوو   عل  براعم م  ر تخ جانبية أ رعا

 النباات عا  بريادا أقادا  عادة مساا ة إلا  الطر قاة بهاوه( ف ار  علا  التا ) الباراعم هاوه تحمل وعندما

 هاوه أملاا  وهجارة.  هجارة اعتبا ه يمك  ذل   أ ,  فخير علي  يسيطر الوي الحيز خا   أي فصلي

 إذا جديادة منطقاة أي اساترما  فاي ضاييال دو ا تلرا  وهاي ملمارة ذلا  ماع ولكنهاا جادا ئاةبطي النباتات

 .واللما  والبوو   الابوا  الحر ة حرة نباتية أجماء بواسطة تنتشر الت  بالنباتات قو ن  ما

 . اللابتاااة أو منهاااا املتحر اااة ساااواء واملغماااو ة الطا ياااة النباتاااات القسااام هاااوا يشااامل :الانتشاااا  نباتياااة .5

 نباات فاي  ماا فقال علا  الهاوائ  بجمئا  أو بأ ملا  النباات  يها ينتشر الت  ف ضية النباتات يشمل  ما

 .النجيليات م   لير وفي القطي ة
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,  الهجاارة فااي املسااتخد  الجهاااز نااو  حساا  علاا  النباتااات تقساايم يمكاا :  بااالهجرة الخاصااة التحااو ات

 اللمااا  تحاو   فااي ذلا  يكااو  , الانتشاا  تحقيااق فاي الراماال نجااح زاد كلمااا الجهااز هااوا   ااءة زادت وكلماا

 تحااو   أمللااة وماا (  إلانسااا ,  الحيااوا ,  املياااه,  الر اااح)  املختل ااة الانتشااا  بوسااائل لالنتقااا  والبااوو  

 :والبوو   اللما 

                    . بالهواء املمتلئة الكيسية اللما  .1

 .للماء املن وة غير اللما  .2

 .فشوا  أو الشرر أو فجنحة ذات امل لطحة البوو   أو  اللما .3

 .اللحمية اللما  .4

 


