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يشتمل كل طراز من طرز التكوينات النباتية الرئيسية التي أوردنا ذكرها فيما تقدم على عدد من 

. تمثل مجتمعاات ألال مرتباة مان التكويناات Associations  تعرف بالعشائر , الوحدات الاجتماعية

فااااانذ كانااااا  . وبسااااايادب أك ااااان مااااان نباااااات واحاااااد ع   اااااا, وتتمياااااش العشاااااينب بينكيااااان نباااااات  م ااااادد ومنااااات  

ففاااا  ا ساااااننقعات النباتياااااة ," ت اااا  عشاااااينب " الساااايادب معقاااااودب لنااااوي واحاااااد فقاااا   ااااا ي ا جتمااااا  

توجااد موا اا  يسااود ف  ااا نبااات ال ااند   – وهاام ماان طااراز ا سااننقعات الق اا ية–بمنطقااة الساادود 

ورابعااااة يسااااود ف  ااااا نبااااات , وثالثااااة يسااااود ف  ااااا نبااااات البااااو , وأخاااارو يسااااود ف  ااااا نبااااات أم ال ااااوف

 ,صااور اياياااب  تنشاااب وفاام كاال هااتم ا جتمعااات . الاادي 
 
, إذا أن ال ااورب الق اا ية تشاام عا جميعااا

 ألانااوايتنمااو جمياا  هااتم  حياناااوأ. "ت اا  عشااينب " ولااتلي يساا   كاال مجتماا  ماان هااتم ا جتمعااات 

 .وي ل ا جتم  فم هتم اياالة إلى مرتبة العشينب , البعض يبعضعامع معا مخت طة  أو السائدب 

باااااعنواي ت اااا   -النباتااااات السااااائدب با اااات نا  –النباتيااااة التااااي تتكااااون م  ااااا العشااااينب  ألانااااوايوتعاااارف 

ذلاااااي أن , ود النباتاااااات الساااااائدبوهااااام فااااام اليساااااا  ايثضااااار  اليثيااااا  تتااااا ثر وت ااااادد بوجااااا, الرئيساااااية

ت اااااا   ألانااااااوايلاااااابعض  مالئمااااااةيجع اااااا  أك اااااان  النباتااااااات ألاخياااااانب ت اااااادر بالو اااااا  ماااااان الت يياااااانات مااااااا

 .الرئيسية من  البعض آلاخر 

 

 Society الجماعة النباتية .2

 مجتمعااات نباتيااة ألاال مرتبااة مكونااة ماان أنااواي ت اا  رئيسااية 
 
توجااد داخاال العشااينب النباتيااة أحيانااا

ويسااااود كاااال جماعااااة نااااوي .   مخت فااااة ماااان العشااااينب وتعاااارف هااااتم باي ماعااااات النباتيااااةت تاااال موا اااا

واحاااد مااان النباتاااات ولاااد يكاااون هاااو الوحياااد ا وجاااود باي ماعاااة التاااي تتكاااون عاااادب فااام بقااااي باااداخل 

 فقااااا 
 
 مو اااااعيا

 
وكاااااتلي , حاااادود العشاااااينب النباتياااااة تخت ااااا  ف  اااااا العوامااااال البيطيااااة العاماااااة اختالفاااااا

ن ااا جماعااات مو ااعية أو مكانياا  ونااوي النبااات الاات  يسااود اي ماعااة هااو توصاا  هااتم اي ماعااات ب 
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التااااي  ألاخاااارو  ألانااااوايبينمااااا تعت اااان  اااائر , عاااادب أحااااد ألانااااواي ت ااا  الرئيسااااية بال ساااابة ل عشااااينب ك عاااا

تمثل  يادب داخال  إ  أن اي ماعة, تينكن م  ا العشينب داخل العشينب ت   رئيسة بال سبة إلي 

 . يادب 

وتعارف أمثااه هاتم  ألاخار يقت ر وجودها على بعاض أطاوار العشاينب دون الابعض  وهناك جماعات

ففاااااا  أحااااااد ف ااااااوه العااااااام ت تاااااال إحاااااادو , Aspect Societiesاي ماعااااااات باي ماعااااااات ا و اااااامية 

 أو تخ او م  اا آخار اي ماعات بقعة مان البقااي داخال العشاينب بينماا ت ت عاا جماعاة أخارو فام ف ال 

  ألارض
 
 تامااااا

 
 جماعااااات ال ا ااااوه الفور ااااكالم اي ماعااااات ا  عريااااة فاااام ال اااااار   أمث ااااةوماااان . خ ااااوا

Mesembryanthemum forskali    الت  ي عر فم ف ل الربي  فق. 

 بسااااين عوامااال البي ااااة ماااان ف اااال إلاااى ف اااال      
 
وأهاااا  هااااتم العواماااال , وتتعاااين ا  اااااهر ا و اااامية اوم

تكاااون موجاااودب أثناااا  ف ااال النماااو  وفيماااا يتع اااب بالنباتاااات نفساااعا لاااد. درجاااة اياااارارب وطاااوه ال  اااار

 ل يساااااااا  ايثضااااااار  أثناااااااا  مااااااادب ت هينهاااااااا فقااااااا  ب كم ااااااا 
 
 ممياااااااشا

 
ففااااااا  أرا ااااااا ي , ولي  اااااااا تعطااااااا  طابعاااااااا

 ل ن ااار ماااان 
 
السااااائدب نفساااعا ويرجاااا   ألاناااواياياشااااوا وال اااارا  تكااااون هاااتم النباتااااات أك ااان الفاتااااا

 إلى ك ن ح معا ولين  يرج  فم ال الن إلى ت ثين ال ون 
 
 .والوفرب  ذلي أحيانا

 

 :elativesR ألا رب .3

 أو اياديثاااااااة الععاااااااد بنماااااااو النباتاااااااات مثااااااال  ااااااافاف جساااااااور السااااااايي 
 
فااااااام ا سااااااااحات العارياااااااة تقريباااااااا

 علاااااى . ايااااا ......ال  رياااااة واياقاااااوه ا   اااااورب  اياديدياااااة والروا ااااان
 
يشاااااتمل اليساااااا  ايثضااااار   الباااااا

 .تعرف باع رب أو الف ي ة . مجموعات من ألافراد من نوي واحد

 ولد 
 
فقاد تشاتمل علاى أفاراد . ي ش  كل أفراد ألا رب من ذرية نبات واحد  ين أن هتا لاي   اروريا

لالئاال فقاا  أو لااد تمتااد لنشاامل مساااحة وا ااعة كمااا يفعاال الشااوك الروةاا ي فاام اياقااوه ا   ااورب 

وم  ذلي فاع رب هم وحدب ص ينب وفم العادب تكون مميشب ل مراحال . فم السنين الشديدب اي فاف
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التااااي ي اااادر   ااااا  ألاماااااكنماااان التطااااور ويناااادر وجودهااااا فاااام اليسااااا  ايثضاااار  ا سااااتقر إم فاااام  ا بياااارب

 .ا طراب مو عم 

 

 : olonistCاملستعمرة 

ك ما أزداد عادد أفاراد ألا ارب انادمج  ألا ار أو لاد ت ا و أعضاا  التكااثر مان أ ارب إلاى أ ارب أخارو 

 
 
  ولااد ياادخل نوعااان أو أك اان إلااى مساااحة. م تبعااد ع  ااا كثياانا

 
وفاام ك تااا . عاريااة فاام نفاا  الولاا  أحيانااا

 عقاان . اياااالتين يط ااب علااى مثاال هااتا ا جتماا  لفاا  مسااتعمرب
 
والوالاا  أن ا سااتعمرات ت شاا  دائمااا

وتوجااااد . ال اااا و ولااااتلي ف ااااي مميااااشب ل تنميااااة ا بياااارب ل يسااااا  ايثضاااار   اااا ن ا فاااام ذلااااي  اااا ن ألا اااار

علااى ألارا اا ي الواط ااة ا عر ااة ل فيضااان ا سااتعمرات ماان ألاعشاااب ال نيااة فاام ايااادائب ا عم ااة أو 

ومسااااتعمرات ماااان مث تااااات الرماااااه علااااى اليثبااااان الرم يااااة التااااي تكون ااااا الريااااا  وماااان السااااعل . الاااادور 

. عادب تعرف هتم ا ستعمرات وذلي لوجودها على ا ساحات العارية أو اليساا  ايثضار  ا فتاو 

م ا ساااحات ال اا ينب ايثاليااة التااي فاا عااادبوجاادت فاام اليسااا  ايثضاار  ا سااتقر فيكااون ذلااي  فاانذا

فنذا ما وفد نباتان أو أك ن إلى ا ساحة العارية أصبح ا جتم  مستعمرب أما إذا كاان . تسمح بال  و 

وحقاال الااترب الن ياا  يمثاال أ اارب أمااا اياقاال ا خاات   . الوافااد نبااات واحااد فيساا   ا جتماا  أ اارب

ا تطااور  وم توجااد وحاادات ذروياا  مقاب ااة وألا اارب وا سااتعمرب كالهماا. باععشاااب فيمثاال مسااتعمرب

 .لعما 
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  Artificial Vegetation وغير الطبيعي Natural Vegetationالكساء الخضري الطبيعي 

وم أثاار , يق ااد باليسااا  ايثضاار  الطبيعاام ذلااي اليسااا  الاات  يتكااون فاام  ااروف طبيعيااة خال ااة

كال ابااااات وا راااااام وا سااااننقعات النباتيااااة . مثاااااه ذلااااي التكوينااااات الرئيسااااية, فياااا  لتاااادخل   سااااان

 ماان اليساااا  الطبيعاام .اراو  و ياان ذلااايوالتكااوين ال اا
 
عن عواماال الطبيعاااة , كاال هااتم تمثااال طاارزا

ولاا  يتاادخل , هاام وحاادها التااي ت يماا  فاام  شاا   ا وتكوي  ااا وفاام  عورهااا علااى ال ااورب التااي هاام ع   ااا

ك راعاات القطاان , وعلاى النقايض مان ذلاي  تعت ان ما اري ا  اصايل ا خت فاة. إلحاداه ا   ساانبناو 

, وهاااام التاااي ي رععااااا   ساااان فاااام اياقااال ع ااااراض الا ااات اله الالت اااااد , ب الفاكعاااةوالاااترب وحاااادائ

  ياااان طبيعاااام
 
وبااااين  .عن   سااااان ياااات ي  فاااام وجودهااااا علااااى ال ااااورب التااااي تباااادو ع   ااااا, كسااااا  خضااااريا

ت ااوير طفياا  فاام    سااان علااىف  ااا يقت اار تاادخل , هااتين اياااالتين ا تطاارفتين توجااد حالااة و اا 

ينباااا  عااااادب فاااام عم يااااات ت سااااين  وماااان أمث ااااة هااااتا الت ااااوير مااااا . يسااااا  ايثضاااار  اياالاااة الطبيعيااااة ل

مااان اليساااا   –أو التاااي تضااار   اااا إن أك   اااا _ ترعاهاااا ا ا ااايةمااان ا ن  ااااه النباتاااات التاااي م , ا رااااام

وت اااااال م اااااال , و تسااااااود وذلااااااي إلفسااااااا  ا جاااااااه ل نباتااااااات ال اااااااياة ل رااااااام لكاااااا  تننشاااااار , الطبيعاااااام

و تدخل يخل بالتوازن الطبيعم بين ألانواي النباتية ا خت فة التي يتكون م  ا وه .النباتات ا قت عة

 الراااااام واياااااارة و إدخااااااه نباتااااات مساااااتوردب إلاااااى منطقاااااة مااااان 
 
اليسااااا  ومااااان  اااااروب التااااادخل أيضااااا

, كل هتم الت ورات تؤد  إلى ت يين اياالة الطبيعية ل يسا  ايثضر   .ا ناطب النباتية الطبيعية

 ن   طبيعم " ويس   اليسا  ا  ور على هتا الن و  .ودولين إلى حد م د
 
 ."كسا  خضريا

 


