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 للنباتات من الدراسات المهمة في مصطلح علم البيئة الذاتية، ونبات العرعر ان دراسة البيئة الذاتية:المستخلص
Juniperus Procera  الغربية من الغابات الطبيعية في المرتفعات% ٩٥من النباتات المهمة والتي تشكل 

 مما أدي الى القضاء على من المملكة العربية السعودية ولقد تعرضت غابات العرعر هذه لسوء االستغالل
وقد تمت في هذه الدراسة على .  جديداألجيال الشجرية األولى وعدم ضمان استمرارية تكوين جيل شجري

آم على ارتفاع  ٩٠ شرق مدينة الطائف بمسافة نبات العرعر في محافظة ميسان بلحارث الواقعة جنوب
 المنطقة مناخ المرتفعات الغربية بالمملكة وتربة المنطقة تربه فوق سطح البحر ويتبع مناخ ٢٦٠٠ – ٢٢٠٠
 عائله نباتيه ولقد حقق نبات العرعر ٢٤نوعا نباتيا مصاحبه لنبات العرعر تابع لـ  ٥٦وقد تم تسجيل . طمية

 قيمه أهمية حيث وحقق أعلى % ٣٥٫٠١أعلى معدالت الترابط والوجود والوفرة وقد بلغت آثافته النسبية 
 ألعلي الجبل وسمك الساق م وتقل آلما ارتفعنا ٦-٤ويصل متوسط طول الشجرة بين % ١٠٣٫١٤بلغت 

 العرعر، ونبات العرعر ثنائي المسكن سم وتوجد مواد صمغيه على ساق١١٢ –سم  ١٣٥يتراوح بين 
 أوراق جرثومية على شكل سواري ونسب األشجار ويحتوي على مخاريط مذآرة ومؤنثه ويحاط بالمخروط

آما تم في هذه .  بينما في قمته آانت االشجار المذآرة هي األآثرالمذآرة والمؤنثة في اسفل الجبل متعادلة
 تم  الحشرية التي تلجأ لنبات العرعر للحماية أو آعائل لها أو آحشرات زائره للنبات وقدالدراسة حصر الفونا

 Stresicrates حشرة والمتسبب هو% ٥٥عائلة حشرية وبلغت الثمار المصابه  ١٢نوعًا تابعا لـ  ١٤تسجيل 
Cryptoseme .الساق نتيجة للنمو الثانوي ووجود وقد أظهرت دراسة تشريح الساق الى تمزق بشرة وقشرة 

 قصيبات ملجننة على شكل شبكي آما ظهر في وسط ا للحاء الثانوي والخشب الثانوي ويتكون الخشب من
 الراتنجيه منتشرة في جمي أجزاء الساق وخاصة في القشرة ، أما الساق منطقة النخاع وآذلك ظهور الغدد

 من ورقة حافظة جرثومية بداخلها حبوب لقاح بينما أظهر تشريح المخروط المؤنث المخروط المذآر فيتكون
  يتكون من أوراق جرثومية صغيرة وتحت آل ورقة حافظة جرثومية آبيرة وتحت آل ورقة بويضةالى أنه

 أ وذلك بسبب ارتفاع واحدة ، ولقد تم في هذه الدراسة تقدير األصباغ النباتية ووجد ارتفاع نسبة الكلورفيل
 النبات وخاصة في الساق في حين آانت نسبة نسبة النتروجين ، أما نسبة المادة العضوية فقد آانت عالية في

 في هذه الدراسة تحليل العناصر المعدنية حيث أظهر النيتروجين المادة العضوية في التربة منخفضة ، ولقد تم
 آان مرتفع جدا في الورقة ولكن آان منخفض في الساق والجذر ولقد حقق الكالسيوم أعلى قيمه تراآم حيث

 جدًا، ولقد نبتت ثاني عنصر متراآم في النبات في حين آانت نسبة العناصر المعدنية في التربة منخفضةأعلى
   %.٧٨ – ٧٠بذور نبات العرعر بشكل عالي حيث آانت نسبة اإلنبات 
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