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BOT 312 

5th Lecture 

 الصفات االجتماعية التي تتميز بها العشائر النباتية
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. ال العشفائر ففهفها (Stands)تتنفال  مثثلفة العشفائر  (Analytical Characters)صففات تحليليفة 

 (Stands)لذلففال الا العشففائر تعتبففر فففي عففر  الكثيففرين ثةتمعففات ثعنويففة ة لهففا مثثلففة ثاديففة 

للكف  ثثفا  ثفن  فألم اةثثلفة صففات التحليليفة التفي . ثحدلدة المعفال  ة ثوععفة ففي جهفات ثتفر فة

 .تميزم

لمخفر   Quantitative  Characters تنقه  الصفات التحليليفة لمثفا  العشفيرة الفا صففات كميفة  

فأثا الصفات الكمية فتتحدد علا مساس طريقة المربعات  .Qualitative Charactersلصفية 

لمثفا . ة لتتنال  عدد اةفراد ثفن كف  ففو  ة لممةاثهفا ة لدرجفة تغ يتهفا لهف و اةرت لكثافتهفا

الكهفاء  Stratificationالصفات الوصفية فتبين كيف تتةمع اةفوا  لتتوع  ة كما تبفين تنضفد 

الخضري لثظا رم الموسمية لتقوم  ألم الصفات الوصفية علا مساس التمرس ال وي  بمشفا دة 

 .المةتمع لالتعر  عليه

 .لسنتحدث فيما يلي عن  ألين النوعين ثن الصفات التحليلية
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  Quantitative Charactersالصفات الكمية 

  Abundanceالغزارة 1.

تقدر الغزارة بتعيفين جملفة عفدد اةففراد ثفن كف  ففو  داخف  العشفيرة ة لذلفال با فافة عفدد ا ففي جميفع  

علا مساس عدد اةفراد تقه  اةفوا  مهب درجة غزارتها الفا الهفائدة (. مل العينات ) المربعات 

Dominant  ثرافقفففة الهفففائدةCo-Dominant الغزيفففرة  ةAbundant المنتشفففرة  ة

Common العر ية  ةOccasional النادرة  ةRare. 
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 Density الكثافة   -2

الكثافة  ي ثتوسط عفدد اةففراد ففي لمفدة المهفامة ليمكفن تقفدير ا بقهفمة ثةمفو  عفدد اةففراد علفا 

لتقدر مثا علا مساس عدد اةفراد ثن كف  ففو  ة مل علفا مسفاس عفدد . المهامة اإلجمالية للعينات

 .اةفراد ثن جميع اةفوا  في لمدة المهامة
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    Frequencyالتردد  -3

يعبر التردد عن درجة افتظام اةفوا  المختلفة التفي يتكفوا ثنهفا المةتمفع ففي توعيعهفا داخلفة ة ليقفاس 

لتهففما تلففال النهففب ة دليفف  التففردد ة . كنهففب ثيويففة للعينففات التففي تحتففوي علففا النففو  الم لففو 

Frequency Index فقفد . لثن الضرلري التنويه بأا التفردد يختلفف اختاففا تاثفا عفن الغفزارة

يكوا  ناك فو  ثوجود بغزارة فائقة في ثةتمع ثن المةتمعات للكنه ثع ذلفال غيفر ثنفتظ  التفردد 

ثثف   فألا . ة بمعنا افه ثتركز في ثهامة صفغيرة ثحفدلدة بينمفا تخلفو ثنفه تماثفاي غالبيفة المهفامة

للهألا كاا ثن المفيد تقدير التردد دائمفاي الفا جاففب . النو  يكوا ثعاث  ترددم صغيراي رغ  غزارته

 .الغزارة ة إذ ما ذلال يع ي فكرة مل و عن تركيب المةتمع

ل فد سفبش حفرمهما عنفد التحفدث عفن المربعفات   Space لالفضفاء  Plant Cover التغ يفة النباتيفة 

 .المرسوثة
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 :Qualitative Charactersالصفات الوصفية  

 Sociability االجتماعية 1.

ل ي صفة تحدد درجة تةمع مفراد ك  فو  مل تفر هفا داخف  العشفيرة لللصففة االجتماعيفة  فألم ثقيفاس  

ثختلففف الففدرجات ة فمنهففا تنمففو ثنفففردة ة لثنهففا ثففا تنمففو فيهففا العينففات فففي ثةموعففات صففغيرة ة 

لثنها ثا تتةمع فيها مفراد النو  الوامد في معداد كبيرة فهبياي ة لثنها ثفا تتةمفع ففي ثهفتعمرات 

صغيرة مل كبيرة ة مل يتكوا ثثفا  العشفيرة ثنهفا لمفد ا بصففه فقيفة ة لتعفد الحالفة اةخيفرة مر فا 

 .الحاالت االجتماعية

. لعنففدثا يكففوا التشففتا عاديففاي فففاا توعيففع مفففراد النففو  يكففوا اعتباطيففاي بحتففاي مي تقففررم الصففدفة لمففد ا

لذلفال عنفدثا تفزدم  اةففراد اعدماثفاي   Hyperdispersionللكنه مميافا يكوا تشتتاي فوق العادة 

ل فد يكفوا التشفتا تحفا . حديداي في بعض المهامات بينما تخلفو ثنهفا ثهفامات مخفر  خلفواي تاثفاي 

عندثا يكوا توعيع اةففراد مكثفر افتظاثفاي ثمفا ينتظفر مدللفه بالصفدفة  Hypodispersionالعادة 

لثفن الممكفن . ال بيعية ة كما في مقو  القمو لالألرة ثثاي ة ل ي اةكهية الخضرية غير ال بيعيفة

 . ياس درجة التشتا مل االجتماعية بتقدير التشتا ل ثعاث  التردد ثعاي لك  فو  ثن اةفوا 
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 Vitalityالحيوية 

الحيوية فظارة اةفوا  المختلفة لثد  فةامها في عشيرة ثن العشائر ة ذلفال النةفاا الفألي يعتبفر الفدلي  تعين 

لذلففال الا اةفففوا  إذا لفف  تهففت ع التكففالر ة لإكمففا  دلرة مياتهففا ة لإفتففا  . علففا تبعيففة النففو  للعشففيرة

كففاا ذلففال دلففياي علففا عففدم ثائمففة لففرل  البييففة لهففا ة لث ذفففا بزلالهففا ثففن . لمار ففا لبففأللر ا بنةففاا

 .المةتمع

للأللال يعتبر ثن اةثور الضرلرية  ب  الحك  باعتبار مي فو  ثن مفوا  النباتفات الموجفودة بفالمةتمع عضفواي 

ل ناك لفاث . مقيقا ثن معضاء ذلال المةتمع ة اختبار ثد  فةامه لفضارة فموم تحا لرل  المةتمع

 :درجات ثن الحيوية

 .فباتات تنبا ثصادفه للكنها ال تهت يع التكالر1.

 .فباتات تنمو خضريا غزيراي للكنها ال تكم  دلرة مياتها2.

 .فباتات تنمو فموا مهناي لتت  دلرة مياتها بافتظام ة لتز ر لتثمر3.

لكثيراي ثا يكوا التغيير في ميوية بعض اةفوا  إيألافا بتغيير مموا  المةتمع مل باالفتقفا  الفا طفور جديفد ثفن 

 .فمو الكهاء الخضريفي   Successionمطوار التتابع 
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 Periodicityالموسمي التغيير   -3

في الةهات التي تختلف فيها اةموا  المناخية ة كالم ر لدرجة الحرارة ة في الفصو  المختلفة اختاففاي 

. كبيراي ة تبلغ اةفوا  المختلفة مل  فمو ا الخضفري لتز فر لتثمفر ة ففي مل فات ثختلففة ثفن العفام

 ة Seasonal Aspectsللأللال يتميز ثظهفر الكهفاء الخضفري الفا عفدد ثفن المظفا ر الموسفمية 

لكف  ثظهففر فباتاتففه المميفزة التففي تزد ففر خضففريا مل ع ريفا فففي ذلففال الو ففا ثفن العففام متففا تضفففي 

. حكلها لثظهر ا علا المةتمع بأسرة ة فتظهر بمظهر الهيادة لدرجة تحةب غير فا ثفن النباتفات

ل  ال تلبث فباتات  ألا المظهر التالي التي تتعقد لها الهيادة المظهرية لفترة تختففي بعفد ا ة ل كفألا 

ل ألا التغيير الموسمي لا و فو  خاص ففي ثن قفة ثريفوط ة ميفث يتميفز كف  فصف  ثفن . دلاليال

فصو  العام بهيادة فو  مل بضعة افوا  تضفي علا المةتمع خاصا يتميز بفه ففي ذلفال الو فا ثفن 

 .ثن الممكن تميز المظا ر اآلتية لمعظ  العشائر النباتية.العام
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 Stratificationالتنضد   -4

في ثعظ  النباتات التي تود بها فباتات عالية يترتب الكهاء الخضري في طبقفات ثتميفزة ة معا فا طبقفة 

 :النباتات الهائدة ففي الغابات ثثاي يمكن تمييز ال بقات اآلتية

 .طبقة اةحةار1.

 .طبقة الشةيرات2.

 .طبقة اةعشا 3.

 .ال بقة اةر ية مل طبقة الحزاعيات4.
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