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Plant EcologyPlant Ecology

  ..المائىالمائى  محتواھامحتواھا  فىفى  أساساأساسا  تختلفتختلف  النباتالنبات  بیئةبیئة  منمن  أنواعأنواع  بضعةبضعة  الطبیعةالطبیعة  فىفى  توجدتوجد      
  منمن  المناسبالمناسب  القدرالقدر  فیھافیھا  التىالتى  البیئةالبیئة  فىفى  إالإال  النباتاتالنباتات  منمن  نوعنوع  أىأى  یزدھریزدھر  والوال  ینموینمو  والوال

..احتیاجاتھاحتیاجاتھ  معمع  متوافقامتوافقا  یكونیكون  الذىالذى  الماءالماء



النباتات المائیة النباتات المائیة   - - ١١
HYDROPHYTESHYDROPHYTES

فھى تعیش أما  فھى تعیش أما  . . تشمل النباتات التى تعیش فى بیئة ذات موارد مائیة غزیرةتشمل النباتات التى تعیش فى بیئة ذات موارد مائیة غزیرة          
مغمورة فى الماء، غمرا تاما أو جزئیا، أو فى التربة المغطاة بالماء أو التى مغمورة فى الماء، غمرا تاما أو جزئیا، أو فى التربة المغطاة بالماء أو التى 

::ھا عدة أنواعھا عدة أنواعننمم..تكون مشبعة بھتكون مشبعة بھ
--::  Submerged PlantsSubmerged Plantsالنباتات المغمورة النباتات المغمورة ١١..

تعیش أجسام بعض النباتات المائیة مغمورة كلیا تحت سطح الماء، ومن أمثلتھا  تعیش أجسام بعض النباتات المائیة مغمورة كلیا تحت سطح الماء، ومن أمثلتھا                  
.  .  وحامول الماء ونخشوش الحوت ولسان البحروحامول الماء ونخشوش الحوت ولسان البحر. . نبات األلودیانبات األلودیا



للنباتات المغمورةللنباتات المغمورة  المورفولوجیھالمورفولوجیھالصفات الصفات ))أأ

    بھمابھما  تتمیزتتمیز  الذینالذین  والتركیبوالتركیب  الشكلالشكل  عنعن  تختلفتختلف  تاما،تاما،  غمرًاغمرًا  المغمورةالمغمورة  النباتاتالنباتات      
--::فىفى  نوجزھانوجزھا  والتىوالتى  عادةعادة  الوسیطةالوسیطة  النباتاتالنباتات

.  .  الجذورالجذور١١..

 . .سیقانسیقان٢٢..

 . .األوراقاألوراق٣٣..



  الصفات التشریحیة للنباتات المغمورةالصفات التشریحیة للنباتات المغمورة) ) بب

فھى متحورة بدرجة كبیرة وفیما یلى عدد من التحورات التركیبیة التشریحیة فھى متحورة بدرجة كبیرة وفیما یلى عدد من التحورات التركیبیة التشریحیة           
  - - ::لھذه النباتاتلھذه النباتات

..  EpidermisEpidermisالبشرة البشرة ١١..

. . CortexCortexالقشرة القشرة ٢٢..

. .   MesophyllMesophyllالنسیج المتوسط فى الورقة النسیج المتوسط فى الورقة ٣٣..

. .   Vascular SystemVascular Systemالجھاز الوعائى الجھاز الوعائى ٤٤..

..  Mechanical TissuesMechanical Tissuesاألنسجة المیكانیكیة األنسجة المیكانیكیة ٥٥..



--::Floating PlantsFloating Plantsالنباتات الطافیة النباتات الطافیة .  .  ٢٢  
وھى نباتات تطفو حرة فوق سطح الماء، طرأت إلى أجسامھا تحورات وھى نباتات تطفو حرة فوق سطح الماء، طرأت إلى أجسامھا تحورات       

 . .فى الشكل والتركیب شملت أجزاءھا الھوائیةفى الشكل والتركیب شملت أجزاءھا الھوائیة
 AMPHIBIAN OR AMPHIBIAN ORالنباتات البرمائیة أو المنبثقة النباتات البرمائیة أو المنبثقة . . ٣٣

EMERGENT PLANTSEMERGENT PLANTS::--    
النباتات المنبثقة ھى نباتات تنمو جذورھا فى الماء منبثقة فى الطین، النباتات المنبثقة ھى نباتات تنمو جذورھا فى الماء منبثقة فى الطین،       

بینما باقى الجسم یمتد فى الھواء فوق سطح الماءبینما باقى الجسم یمتد فى الھواء فوق سطح الماء



النباتات الوسیطة  النباتات الوسیطة    - - ٢٢
MESOPHYTESMESOPHYTES

  بزائدةبزائدة  لیستلیست  أرضیةأرضیة  بیئاتبیئات  فىفى  تنموتنمو  نباتاتنباتات  ھىھى  الوسیطةالوسیطة  النباتاتالنباتات••
  كالصحارى،كالصحارى،  الجفافالجفاف  بشدیدةبشدیدة  ھىھى  والوال  والبرك،والبرك،  كالمستنقعاتكالمستنقعات  الرطوبةالرطوبة

  ھىھى  والوال  بالماءبالماء  بالمشبعةبالمشبعة  ھىھى  الال  بیئةبیئة  فىفى  تعیشتعیش  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  أنأن  أىأى
  التربةالتربة  فىفى  األكسجیناألكسجین  وموردومورد  معتدل،معتدل،  المائىالمائى  محتواھامحتواھا  بیئةبیئة  بالجافة،بالجافة،
..معتدلمعتدل



النباتات الجفافیة النباتات الجفافیة   - - ٣٣
XEROPHYTESXEROPHYTES

والصحارى والصحارى . . مساحة األرضمساحة األرض  ٤٤//١١تشغل الصحارى فى العالم حوالى تشغل الصحارى فى العالم حوالى 
أمطارھا قلیلة والریاح فیھا عاصفة، وتحدث فیھا تقلبات مناخیة أمطارھا قلیلة والریاح فیھا عاصفة، وتحدث فیھا تقلبات مناخیة 

كما تتمیز الصحارى بالتفاوت كما تتمیز الصحارى بالتفاوت . . متطرفة فى درجات الحرارة والرطوبةمتطرفة فى درجات الحرارة والرطوبة
..الكبیر بین درجات الحرارة صیفًا وشتاءًا، وفى اللیل والنھارالكبیر بین درجات الحرارة صیفًا وشتاءًا، وفى اللیل والنھار


