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BOT 312 

6th Lecture 

Synthetic characters الصفات التركيبية 
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 عدد دراسة على تحديد ،ويقوم الشامل بمعناها كلها العشيرة التركيبية الصفات تتناول

 نقيض على منها، المستمدة المعلومات وتجميع  Stands العشيرة أمثلة من كبير

 وتقوم ، مرة كل في العشيرة أمثلة من واحدا مثال تتناول التي التحليلية الصفحات

 . قطاعات أو دوائر أو كانت مربعات المثال، ذلك من المأخوذة العينات أساس على

 .العينات مقام العشائر أمثلة تقوم التركيبية الدراسات ففي ولذلك

 ( Fidelity)والوالء ( Constancy)واهم الصفات التركيبية الثبوت 



 Constancyالثبوت 
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يحمل الثبوت نفس المعنى الذي تؤديه الغزارة بفرق ضئيل وهو أن الثبوت يعبر عن حالة العشيرة بأسرها، 

تستتتمدم ةتتفة الثوبتتت عنتتدما تاتتون مستتاحات المواقتتع المعيتترة ذات قتتيم واحتتدة امتتا ةتتفة التوا تتد 

فتستتتعمل عنتتدما تاتتون هتتذع المواقتتع ليستتت متستتاوية المستتاحة او اليتتر محتتدودة علتتى اال تتالق فمتتثال  

ياون مجتمع نباتى فان هذا النوع النباتى يستاو  ، موقع 20موقعا من  18عندما يتوا د نوعا او فى 

 :وتقسم االنواع حسب ةفة الثبوت الى خمس در ات هى % 90

 % 20نسبة الثبوت اقل من  -1

 % 40 – 21نسبة الثبوت من  -2

 %  60 – 41نسبة الثبوت من  -3

 % 80 – 61نسبة الثبوت من  -4

 % 100 – 81نسبة الثبوت من  -5
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والدر تين الرابعة والمامسة يو د بها عدد كبير من االنتواع ويتدل ذلتك علتى الدر تة العاليتة متن التجتانس 

متتن أمثلتتة العشتتيرة وعيناتهتتا هتتي  (Stand)أمتتا الغتتزارة فتعبتتر عتتن حالتتة مثتتال واحتتد . فتتى المجتمتتع

بتنفس الطريقتة التتي تقتاس بهتا الغتزارة ، كمتا ، المربعات الصغيرة التي سبق وةفها ويقتاس الثبتوت

 Constancy Diagramوبرستم ببتوت. يعبتر عنته أيًتا  بمقتاس ذي خمتس در تات وهتو الستابق

وإذا أرفقت البيانات الماةة بالثبوت مما أعطى فارة واضتحة عتن متد  التجتانس . يشبه رسم التردد 

 . في تركيب المجتمع

 

 



 الوالء
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. وتدل در ة الوالء على مد  ارتبا  نوع معين بمجتمع بذاتته .يعبر الوالء عن التوزيع اال تماعي لألنواع 

فاما أن هناك من النباتات ما يرتبط و ودع بنوع خاص متن انتواع التربتة أو بمنتاض موضتعي ختاص ، 

فإن هناك أيًا  أنواع يقتصتر علتى مجتمتع معتين وال تو تد فتي ستواع ، وهنتاك خمتس در تات للتوالء 

 :يعبر عنها باألنواع اآلتية

 

األنواع 
 االقتصارية 

األنواع 
 االنتمابية 

األنواع 
 التفًيلية 

أنواع ال 
 اكترابية 

األنواع 
 الغريبة 
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 ، Characteristic Speciesهي األنواع المميزة للعشتيرة ( 3-1)وتعتبر نباتات الدر ات الثالث األولى 

أنواعتتا  ةتتدفية ( 5)بينمتتا تستتمى أنتتواع  Companionsفتستتمى أنواعهتتا مرافقتتة ( 4)أمتتا النتتوع 

Accidentals 

على أن المعتاد أن تًاف الى هذع األنواع المميزة ، المحددة على أساس در تة التوالء ، تلتك األنتواع التتي 

فتأكثر متن أمثلتة % 60، أي األنواع التي تو تد فتي % 60تتمتع بدر ة عالية من الثبوتية تزيد على 

وكلما زادت األنواع الثابتة في المجتمع كتان ذلتك دلتيال  علتى التجتانس بينمتا تتدل زيتادة نستبة  العشائر

األنواع المميتزة علتى أستاس در تة التوالء علتى دتدة تحتدد المجتمتع وتميتز دمصتيته متن النتاحيتين 

 .اال تماعية والبيئية 

بيئيتة كبيترة األهميتة ، كمتا أنهتا تحتدد فرديتة المجتمتع متن  Indicatorsكوادت  وتعتبر النباتتات المميتزة 

وهي فوق ذلك تحدد ماان المجتمع فتي سلستلة التعاقتب والتطتوير التتي يمتر بهتا . الناحية اال تماعية 

 .في ممتل  ادوار تاوينه ، منذ نشأته األولى حتى يبلغ الذروة 

  


