
 
  5محاضرة 

 نبت  444

 منى الوهيبي 

1 

 
 

 النباتية العشائر الصفات الاجتماعية التي تتميز بها 

 :تنقسم الصفات الاجتماعية املميزة ألية عشيرة نباتية الى

ال العشااار  ( Stands)العشاار   أمثلاةتتناال  ( Analytical Characters) تحليليفةصففات  .1

( Stands)مادياة لذلك الن العشار  تعتبر في ع ف الكثيرين مجتمعات معنوية ، لها أمثلة  .نفسها

صاافات التحليليااة ال اا   ألامثلااةللكاام مثااا  ماان  اا    .محاادلدة املعااالم ، موفعااة فااي جهااات متف  ااة

 .تميز 

تناااال  العشااايرة امعنا اااا الشاااامم ، لتقاااو    (Synthetic characters)صففففات تريي يفففة  .2

لتجاااافي فاااي مااان تشاااااب أل تبااااين ، لماااد  ا ماااا اي لااااعلاااى دتاااااثلا أمثلاااة عديااادة لهاااا ، ملع  اااة ماااد  

املختلفااة  ألامثلااةاملختلفااة لعشااير،لا ، لدتجااة لبااوت ياام نااو  فااي  ألانااوا لملع  ااة مااد  لال   .ت كيبلااا

تظه  في أمثلة العشيرة الا تحت مجموعة معينة   ال   ال ألانوا الاتكشاف تلك  أيضاللعشيرة ، 

 .من الظ لف

 

 :Analytical Charactersالصفات التحليلية 

 

لأخاا    Quantitative  Charactersالتحليليااة ملثااا  العشاايرة الااى صاافات كميااة تنقساام الصاافات 

 أمااا الصاافات الكميااة  تتحاادد علااى أااااع ت يقااة امل  عااات ،  .Qualitative Charactersلصاافية 

لأمااااااا  .لكثا ثلاااااا ألاتض، لدتجااااااة ت ليثلاااااا لساااااال   لأحجامهاااااامااااان ياااااام ناااااو  ،  ألا اااااا ادلتتناااااال  عااااادد 

الكسااا   Stratificationلتتااوف  ، كمااا تبااين تنضااد  ألانااوا ياات تتجماا  الصاافات الوصاافية  تبااين ك

التمااااااا ع اللويااااااام  أاااااااااععلاااااااى  الوصااااااافيةالخضااااااا ر لمظاااااااا    املواااااااامية لتقاااااااو   ااااااا   الصااااااافات 

 .امشا دة املجتم  لالتع ف عليب

 .لانتحدث  يما يلي عن   ين النوعين من الصفات التحليلية
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 :Quantitative Charactersالصفات الكمية 

 :(Abundance)الغزارة  .1

مااان يااام ناااو  داخااام العشااايرة ، لذلاااك ا  اااا ة عااادد ا فاااي  ألا ااا ادتقااادت ال اااتاتة اتعياااين جملاااة عااادد  

حسااار دتجاااة اتات،لاااا الاااى  ألاناااوا تقسااام  ألا ااا ادعلاااى أاااااع عااادد  .(العيناااات  أل ) جميااا  امل  عاااات 

املنتشااااااااااااااااااا ة ،  Abundant، ال تيااااااااااااااااااا ة  Co-Dominantم ا قاااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااردة  Dominantالسااااااااااااااااااااردة 

Common  الع  ية ،Occasional  النادتة ،Rare. 

  :(Density)الكثافة  .2

 ألا ا ادفاي لحادة املسااحة ليمكان تقادي  ا اقسامة مجماو  عادد  ألا ا ادالكثا ة هي متواا  عادد 

ماان ياام نااو  ، أل علااى أااااع  ألا اا ادعاادد  أااااععلااى  أمااالتقاادت  .للعينااات إلاجماليااةعلااى املساااحة 

 .في لحدة املساحة ألانوا جمي   من ألا  ادعدد 

  :(Frequency)التردد  .3

املختلفة ال   يتكون م لا املجتم  في توفيعها داخلاة ، ليقااع  ألانوا يعبر التردد عن دتجة انتظا  

لتساااالك تلااااك النساااار ، دلياااام التااااردد ،  .كنساااار م ويااااة للعينااااات ال اااا  تحتااااور علااااى النااااو  املللااااو 

Frequency Index  قاد يكاون  .اأن التردد يختلت اختال ا تاما عن ال اتاتة تنويباللمن الض لتر 

 نااااو ناااو  موجاااود ئ اااتاتة  ارقاااة فاااي مجتمااا  مااان املجتمعاااات للكناااب مااا  ذلاااك ايااار مناااتظم التاااردد ، 

 االبية املساحة
ً
مثم   ا النو   .امعنك انب متركت في مساحة ص يرة محدلدة اينما تخلو منب تماما

 تام
ً
 الاى جانار ال اتاتة  .اتاتتب يكون معامم ت دد  ص يرا

ً
لله ا ياان مان املفياد تقادي  التاردد دارماا

 .املجتم  ت كير، إذ أن ذلك يعلي  ك ة ألضح عن 

ل ااد ااابح ماا حهما عنااد التحاادث عاان امل  عااات   Spaceلالفضااا   Plant Coverالت ليااة النباتيااة 

 .امل اومة
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 : Qualitative Characters الصفات الوصفية

 ( Sociability)الاجتماعية  .1

تف  هااا داخااام العشااايرة لللصاافة الاجتماعياااة  ااا    أل لهااي صااافة تحاادد دتجاااة تجمااا  أ اا اد يااام ناااو   

 يلاا العيناات فاي مجموعاات صا يرة  تنماو ، لم لاا ماا منفا دةمقياع مختلت الدتجات ،  م لاا تنماو 

 ، لم لااا مااا أعاادادتتجماا   يلااا أ اا اد النااو  الواحااد فااي  ، لم لااا مااا
ً
تتجماا  فااي مسااتعم ات  كبياارة فساا يا

أتقااااى  ألاخياااارةيتكااااون مثااااا  العشاااايرة م لااااا لحااااد ا اصاااافب نقيااااة ، لتعااااد ال الااااة  أل صاااا يرة أل كبياااارة ، 

 .ال االت الاجتماعية

 أر تقاااا ت  الصااااد ة 
ً
 احتااااا

ً
  اااا ن توفياااا  أ اااا اد النااااو  يكااااون اعتباتيااااا

ً
لعناااادما يكااااون التشااااتت عاديااااا

  اااو  العاااادة  أحيانااااللكناااب  .لحاااد ا
ً
ألا ااا اد لذلاااك عنااادما تاااتدحم   Hyperdispersionيكاااون تشاااتتا

 فاااااي ئعاااااان املسااااااحات اينمااااااا تخلاااااو م لااااااا مسااااااحات 
ً
 مااااااديدا

ً
  أخاااااا   افدحاماااااا

ً
 تامااااااا

ً
ل اااااد يكااااااون  .خلاااااوا

 مماا ينتظا   أكثر  ألا  ادعندما يكون توفي   Hypodispersion العادةالتشتت تحت 
ً
 حدللابانتظاماا

 
ً
 .الخضاا ية اياار اللبيعيااة ألاكسااية ، لهااي االصااد ة اللبيعيااة ، كمااا فااي حقااو  القماا  لالاا تة مااثال

 لكام ناو  مان التشتت ل الاجتماعية اتقدي   أل لمن املمكن  ياع دتجة التشتت 
ً
معامم التاردد معاا

 .ألانوا 

 

 Vitalityالحيوية  .2

املختلفااة لمااد  نجاحهااا فااي عشاايرة ماان العشااار  ، ذلااك النجااا  الاا ر  ألانااوا تعااين ال يويااة نظاااتة 

إذا لااام تساااتل  التكاااال  ، لإكماااا  دلتة  ألاناااوا لذلاااك الن  .تبعياااة الناااو  للعشااايرةيعتبااار الااادليم علاااى 

 علااااى عااااد   .لمات ااااا لهاااا لت ا انجااااا  لإنتااااا حيا،لااااا ، 
ً
ظاااا لف البي ااااة لهااااا ،  مالرمااااةيااااان ذلااااك دلاااايال

 .لمؤذنا اتلالها من املجتم 
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 املوجااااااودةأنااااااوا  النباتااااااات  أر نااااااو  ماااااان ااعتبااااااات الضاااااا لتية  باااااام ال كاااااام  ألامااااااوت للاااااا لك يعتباااااار ماااااان 

 
ً
لنضاتة نمو  تحت ظا لف  نجاحبذلك املجتم  ، اختبات مد   أعضا من  حقيقاااملجتم  عضوا

 :ل ناو لالث دتجات من ال يوية .املجتم 

 .تستلي  التكال  نباتات تن ت مصاد ب للك لا ال (1

 للك لا ال خض يانباتات تنمو  (2
ً
 .تكمم دلتة حيا،لا اتي ا

 لتتم دلتة حيا،لا اانتظا  ، لتت   لتثم نباتات تنمو نم (3
ً
 .وا حسنا

 مااا
ً
ااالنتقااا  الااى تااوت  أل املجتماا   أحااوا ات يياار  إياا انا ألانااوا يكااون الت يياار فااي حيويااة ئعاان  لكثياارا

 .في نمو الكسا  الخض ر  Successionالتتائ   أتوات جديد من 

 

 :(Periodicity)التغيير املوسمي  -3

ملناخيااااة ، ياااااملل  لدتجااااة ال اااا اتة ، فااااي الفصااااو  املختلفااااة ألاحااااوا  ايلااااا فااااي الجهااااات ال اااا  تختلاااات   

 ، تبلااا  
ً
 كبيااارا

ً
املختلفاااة أل  نمو اااا الخضااا ر لتت ااا  لتثمااا  ، فاااي أل اااات مختلفاااة مااان  ألاناااوا اختال اااا

،  Seasonal Aspectsللاا لك يتميااز مظهاا  الكسااا  الخضاا ر الااى عاادد ماان املظااا   املوااامية  .العااا 

فاي ذلاك الو اات مان العاا  ح ااك تضافي مااكلها  ف  يااا أل خضا يااملميازة ال ا  تتد اا   لكام مظها  نباتاتااب

 لااام ال .لدتجاااة ت جااار اير اااا مااان النباتاااات السااايادةلمظه  اااا علاااى املجتمااا  اأاااا ة ،  تظهااا  امظهااا  

ئعااااد ا ، ل كاااا ا  تختفاااايتلبااااا نباتااااات  اااا ا املظهاااا  التااااالي ال اااا  تتعقااااد لهااااا الساااايادة املظه يااااة لفتاااارة 

الت ييااار املواااال  لاضاااح ناااو  خااااط فاااي منلقاااة م ياااو  ، حياااا يتمياااز يااام  صااام مااان  ل ااا ا .دلالياااك

اضااعة انااوا  تضاافي علااى املجتماا  خاصااا يتميااز اااب فااي ذلااك الو اات ماان  أل نااو    صااو  العااا  ئساايادة

 :العشار  النباتية ملعظم آلاتيةمن املمكن تميز املظا   .العا 

 .(Prevernal Aspect)ك  باملظه  ال هيعي امل .1

 .(Vernal Aspect)ه  ال هيعي املظ .2
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 .(Aestival Or Summer Aspect)املظه  الصيفي  .3

 .(Autumnal Aspect)املظه  الخ يفي  .4

 .(Winter Or Hibernal Aspect)املظه  الشتور  .5

 مان العاا  ، يختلات اااختالف 
ً
 .املناخياة ألاحاوا ليست    يم مظه  من  ا   املظاا   ل تاا محاددا

 لاملظهاا  الشااتور أ اام امل
ً
لااك ذالنباتااات ، ل  ملعظااميمثاام موااام الكمااون االنساابة  ألناابظااا   ل ااوحا

  ااااا فاااااي لالجويااااة تباينااااا مت ألاحااااوا ال ااااا  تتباااااين  يلااااا  ألا اااااليملفااااي  .أحوالااااب الجويااااة مالرمااااةلعااااد  

 صاام  املتوااا  ، يكااون  ناااو  صااالن كمااون ال ألااااينااااحم البحاا   كاا  ليمالصاايت لالشااتا  ، 

 .صيفي   لآلاخلاحد ، احد ما متور 

  :(Stratification)د ضالتن -4

 أعال ااا،  متمياازةالنباتااات ال اا  تااود الااا نباتااات عاليااة يترتاار الكسااا  الخضاا ر فااي تبقااات  معظاامفااي 

 يمكن تمييز اللبقات  الساردةتبقة النباتات 
ً
 :آلاتية في ال ااات مثال

 .ألاشجاتتبقة  .1

 .تبقة الشجيرات .2

 .ألاعشا تبقة  .3

قاااااااااااااااااااااااة أل تب ألات ااااااااااااااااااااااايةاللبقاااااااااااااااااااااااة  .4 .ال تافيات
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ماان ذلااك ،  ااد تصاام الااى الثمانيااة ، للكاام اي ااة  أكثاار لفااي ال ااااات امللياارة الااااتوارية توجااد تبقااات 

 ، لكااا لك  ألاشااجات  قمااام  .ألاخااا   تختلاات عااان اي اااة اللبقااات 
ً
 تتعااا ض لضااو  الشااامي ياااامال

ً
ماااثال

ال العااااملين ، لتاااتداد محمياااة مااان كااا ألاخااا   لتاااألير ال ياااا  لالعواصااات اكامااام  و،لاااا اينماااا اللبقاااات 

 أيضاااللك لااا  . نباتااات اللبقااات الساافلى ليساات مظللااب  حساار ألاتضال مايااة يلمااا ا تاار  ااال  

  لااتاةلتتوهة لفي دتجة ح اتة  أكثر تعيش في جو 
ً
لكا لك جا لت النباتاات التائعاة لللبقاات  .تق يباا

  ألاشااااجات مختلفااااة ،  جاااا لت  أت اااايةفااااي اي ااااات  ألاخاااا   املختلفااااة تعاااايش هااااي 
ً
 فااااي  ت ااااوط مااااثال

ً
جتريااااا

تبقة تحت التراة أل في  و  الصخوت الوا   أافم اللبقاات إذا ياان ذلاك الصاخ  ايار ئعياد عان 

 ألاتضالعلياا فاي تبقاة الاداا  ال ا  تعلاو اال   أجتا  اا تمتاد  ألاعشا ج لت  أما،  ألاتضال  

 لألاعشااااا اينمااااا تعاااايش جاااا لت الساااا اخي لال تافيااااات  .لاجتا  ااااا الساااافلى فااااي اللبقااااة الساااالحية

 .الص يرة على تبقات الداا 

لكااااام م لاااااا ت كيبلاااااا النبااااااتي  متميااااازةلتمثااااام اللبقاااااات املتعا باااااة فاااااي عشااااايرة مااااان العشاااااار  مجتمعاااااات 

املختلفاااااة لهاااااا صاااااوت حياااااة  االلبقااااااتال ااااا  توجاااااد  ألاناااااوا  أن، كماااااا  السااااااردةالاااااا لنباتا،لاااااا  الخااااااط

 نفساااابلفااااي الو اااات  .حااااد ة علااااى تاااادتع ياااام تبقاااا أنللاااا لك يجاااار فااااي الدتااااااات البي يااااة  .مختلفااااة

 علااااى لجاااااود  نفسااااباااااا لح اااااك لجود ااااا  الساااافليةت كياااار اللبقااااات  أنفعلاااام  أنيجاااار 
ً
اااااا يعتمااااد كثياااارا

تبقاااااة الشاااااجيرات تقااااام كثا ثلاااااا يلماااااا فادة كثا اااااة نوا ااااا    :اللبقاااااات العلياااااا لت كيبلاااااا ، مثااااام ذلاااااك

تاااد  مجااااال لوجاااود   قاااد ال كماااا أن الشاااجيرات اذا فادت كثا ثلاااا فياااادة كبيااارة .ال ااا  تعلو اااا ألاشااجات 

 .إلاتال تبقة عش ية على 

 

 


