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 Synthetic characters الصفات التركيبية

تتناول الصفات التركيبية العشيرة كلها بمعناها الشامل ،ويقوم تحديد على دراسة عددد كييدر مد  

منهدددا ، علدددى لقدددي  الصدددفحات الةحليليدددة  اوسدددةمدة، وتجميدددمل اوعلومدددات ( Stands)أمثلدددة العشددديرة 

مدد   اوددوذو ةمدد ة ، وتقددوم علددى أسددات العينددات العشدديرة  دد  كددل  أمثلددةالتددت تتندداول مددثا وا دددا مدد  

ولددد لمل  فددددس الدراسددددات التركيبيددددة تقددددوم أمثلددددة . قطاعددددات  أو دوائدددد   أو  لدددمل اوثددددال ، م نعددددات كالدددد  

 .العشائ  مقام العينات 

 ( .Fidelity)والوالء ( Constancy)واهم الصفات التركيبية الثبوت 

الثيوت يعبر ع   الة  أن ق ضئيل وهو الغزارة بف تؤديهلفس اوعنى ال ي  الثبوتيحمل 

 اما وا دة قيم  ات اوعيرة اوواقمل مسا ات تكون  عندما الثوب  صفة تسةخدم، العشيرة بوس ها

 على محدودة غير او اوسا ة متساوية ليس  اوواقمل ه ه تكون  عندما  تسةعمل الةواجد صفة

  الاطاق
ا
 النوع ه ا  ان لياتى مجةممل يكون  ،موقمل02 م  موقعا 81  ى او لوعا يةواجد عندما  مثا

 : هى درجات ذمس الى الثيوت صفة  سب الالواع وتقسم% 02 يساوى  النياتى

 % . 02 م  اقل الثيوت نسية- 8

 % 02 – 08 م  الثيوت نسية- 0

 %  128 – 08 م  الثيوت نسية- 3

 % 12 – 18 م  الثيوت نسية- 0

 % . 822 – 18 م  الثيوت نسية- 5

 مددد  العاليدددة الدرجدددة علدددى  لدددمل ويددددل الالدددواع مددد  كييدددر عددددد بهدددا يوجدددد والخامسدددة ال ابعدددة والددددرجةين

مدد  أمثلدة العشدديرة وعينا هددا ( Stand)أمددا الغددزارة  ةعبدر عدد   الددة مثدال وا ددد  .اوجةمدمل  ددى الةجدانس

، بدنفس الط يقددة التددت تقدات بهددا الغددزارة  ،هد  او نعددات الصدغيرة التددت سدديو وصدفها ويقددات الثيددوت

 بمقات  ي ذمس درجات
ا
( Constancy Diagram)وب سم ثيدوت . وهو السابو كما يعبر عنه أيضا
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 كدددد ة واعددددىة عدددد  مدددددى  أعطددددىأر قدددد  الييالددددات الخاصددددة بددددالثيوت ممددددا  وإ ا. رسددددم التددددردد  هيشدددي

 . الةجانس    ت كيب اوجةممل

وتدددل درجددة الددون  علددى مدددى ارتيددا  لددوع . لأللددواعيعبددر الددون  عدد  الةوتمددمل الاجةمددا   الوووالء  

 كمددا أن هنددا  مدد  النياتددات مددا يدد تي  وجددوده بنددوع ذددا  مدد  الددواع . معددين بمجةمددمل ب اتدده 

 ألددواع يقةصدد  علددى مجةمددمل معددين ونالتربددة أو بمندداض موضدد   ذددا  ،  دد ن هنددا  أ
ا
توجددد  يضددا

 : آلاتية باأللواع   سواه ، وهنا  ذمس درجات للون  يعبر عنها 

 :  Exclusive Speciesالاقتصارية  ألانواع .1

 على مجةممل معين ، ن ألالواعوه  
ا
 تق ييا

ا
 تاما

ا
 .تةعداه الى غيره  التت يقةص  وجودها اقةصارا

 : Seleclive Speciesالانتخابية  ألانواع .0

  
ا
 .وه  التت توجد أساسيا    مجةممل معين ، وقد توجد مصاد ه    مجةمعات أذ ى أيضا

 :  Preferential Speciesالتفضيلية  ألانواع .3

 .التت توجد    عدد كيير م  اوجةمعات ، ولكنها تفضل أ داها على بقيتها  ألالواعوه  

  : Indifferent Speciesية ثاتر أنواع ال اك .4

  التت ن ألالواعوه  
ا
 ظاه ا

ا
 .مجةممل بال ات ، وتتساوى لديها سائ  اوجةمعات  أليتيدي ميا

 :  Strange Speciesالغريبة  ألانواع .5

  ددد  عشددديرة مدد  العشدددائ  ، وتعةبدددر دذيلددة ومنقولدددة بالصدددد ة مددد   ألالدددواعوهدد  
ا
التدددت توجددد لدددادرا

 .عشيرة أذ ى ، وقد تكون م  بقايا عشيرة سابقة 

 Characteristicاوميدددددعة للعشددددديرة  ألالدددددواعهددددد  ( 3-8) ألاولدددددىةبدددددر لياتدددددات الددددددرجات الدددددثا  وتع

Species  ،م ا قدة  ألواعهدا تسدىى ( 0)الندوع  أمداCompanions  ( 5)بينمدا تسدىى ألدواع 
ا
ألواعددا

 . Accidentalsصد ية 
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الددون  ، تلددمل  درجددة أسدداتعلددى  اوحددددةاوميددعة ،  ألالددواعتضدداا الددى هدد ه  أناوعةدداد  أنعلددى 

 %12التدت توجدد  د   ألالدواع، أي % 12التت تةمةمل بدرجة عالية م  الثيوتية تزيد على  ألالواع

 على الةجانس  ألالواعوكلما تادت   العشائ   أمثلة وكثر م  
ا
الثابةة    اوجةممل كان  لمل دليا

تحددد اوجةمدمل وتميدع اوميدعة علدى أسدات درجدة الدون  علدى  ددة  ألالواعبينما تدل تيادة نسية 

 .شخصيةه م  النا يةين الاجةماعية والييئية 

تحددددددد   ديدددددة  أنهدددددا، كمدددددا  ألاهميدددددةبيئيدددددة كييدددددرة  Indicatorsوتعةبدددددر النياتدددددات اوميدددددعة كوا ددددد  

وهددد   دددوق  لدددمل تحددددد مكدددان اوجةمدددمل  ددد  سلسدددلة الةعاقدددب . اوجةمددمل مددد  النا يدددة الاجةماعيدددة 

 . تى ييلغ ال روة  ألاولى، من  نشوته  هوار تكوينوالةطوي  التت يم  بها    مخةل  اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


