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 دراسة الصفات الكمية لنبت المراعي                     

 تتضمن الدراسات الكمية قياس الصفات الكمية للنباتات، وتتلخص هذه الصفات بما يلي:

 Frequencyالتكرار  .1

ويعني عدد المرات التي يُشاهد فيها نبات معين في عدد معين من وحدات المالحظة 

كالمربعات أو الواح بمساحة معينة او متر مربع واحد. يعد النبات موجودا اذا تمت  

في وحدات المالحظة. وبعد ذلك يتم   Vertical Projectionمشاهدته من األعلى 

حظة التي شوهد فيها النبات على عدد الوحدات حساب التكرار بقسمة عدد وحدات المال

الكلي المستخدمة في الدراسة. يمكن حساب التكرار كنسبة مئوية بضرب الناتج في 

 ، فمثال:011

مربع بصورة عشوائية لقياس تكرار نبات ما فشوهد هذا  01في أحد المراعي تم تعيين 

( 01\8في المرعى هي ) مربعات، فالنسبة المئوية لتكرار هذا النبات 8النبات في 

×011  =01% 

 وعدد( مربع او لوح) المالحظة الوحدة يعتمد التكرار على عدة عوامل منها: مساحة 

 بنظر ملالعوا هذه خذأ من البدو.  تلنباتاا يعزتو بيعةوط المساحة وحدة في النباتات

 .تسارالدا هذه مثل نتائج تفسير عند رالعتباا

 Densityالكثافة )عدد النباتات(  .2

 ، ويعبر هذا المؤشرلمساحةة احدوفي د لموجواحد الوع النوت انباتاد عد يقصد بالكثافة

ت مربعال ستعماايمكن  ،ىالخراع االنوابالنسبة لبقية  (Abundance)ع لنوة افروعن 

لعشبية ا تلنباتااعي اففي حالة مر ،لمرعىامساحة ت ولنباامختلفة تبعا لحجم م باحجا



   

فيمكن ات لشجيرامراعي ما في حالة ، أحدوابمساحة متر مربع ت عامربل ستعماايمكن 

 .كبرأمساحة ت ذات مربعا لستعماا

 Plant High. ارتفاع النبات 3

 .تلنباا يصلها قمة أعلىو لتربةا سطح عند تلنباا ةقاعد بين لمسافةا يمثلو

 Cover Vegetation الغطاء النباتي .4

 تفالصا رثكأالى المساحة الكلية، وهو  تلنباتاابة لمغطاالتربة ا سطح ةاحسم ةبسن به دصقوي

كمية يمكن ت صفاث ثالك ناوه ،يعالمرا في تنبلا ةيمك قياس في االعمتسا ةيلكما

 :يوهلنباتي ا ءلغطاا قياسها للتعبير عن نسبة

 اتلنباتاعد امساحة قو او نلسيقاا ءغطا .أ

 Area Stem Cover or Plant Basal 

عد اقو (ت لنباتااعد اسطة قوابو ةللمشغوالتربة اسطح  مساحةعن نسبة رة ي عباوه

لنباتي على ا الغطاءرة بقدة عالقة مباشر له ا المؤشرذوه( الى المساحة الكلية نلسيقاا

ر ستعماال بالنسبة الشجااكثر ألطريقة ه اذه أن. لتعريةامل التربة من عواحماية 

ائدتها ف. غير ان الجذوع فيها راقطاثم تقاس  يتم تحديد وحدات مالحظة بصورة عشوائية ت اذلغاباا

 .اتلشجيرب واالعشااعي افي مر ودةمحد

 Cover Foliagي لخضرء الغطاا-ب

يا من دليها عموالنظر اعند ت لنباا لخضرية منااء الجزالتي تغطيها المساحة اي وه

، رالعتباا بنظر وعلفروا وراقالا بين دةلموجوا تغاالفرا سلقياا اذه يأخذو ،العلىا

 حيث ال يتم حساب هذه الفراغات ضمن الغطاء الخضري.



   

 Cover Crownلنباتي ج التاا ءغطا-ج

 ايدومع اليها رنظلا دنع يلكلا يتابنلا جاتلبا ةطالمغا ةبرتلا حسط احةسم به دصقيو

 ءلغطاا سقيا في ستعماالا قلطرا كثرأ من لطريقةا هذوهج، لتاا محيط لحو ىلعالا نم

 .عيالمرا في لنباتيا

 Volum Crownلنباتي ج التاا حجم5-

مثال اذا كانت مساحة غطاء  .تلنباع اتفاوارلنباتي ج التاء اغطاام باستخده تقدير يمكنو

فان حجم التاج النباتي هو  سم 01وارتفاع النبات  0م 3التاج النباتي في وحدة مالحظة 

  3م 1.0م =  1.0 × 0م3

Weight زنلوا -6 

 خضر  الا تابنلا نزو لحالة يمكنه اذهفي و وزنهس يقاو تلنباايقطع وفي هذه الطريقة 

ف لجازن الواعلى  لولحصا الهدف نكا اذاو هوائيا، تجفيفه دعب وأ ةشرابم قطعه دعب

ساعة  72ة ية لمدئوجة مدر 70ارة جة حررتجفف بدولمختبر الى اتؤخذ  فان النماذج

 Arial (Biomass ( ئيةالهوااء الجزاكافة وزن لطريقة يمكن ه اذهفي ، ونهاوزثم يتم 

تستسيغها الحيوانات ويكون  لتيا اتلشجيرا وعفروهو  (Browse)القضيم  يوزن أو

 من فلهدا على يتوقف اذوه تلنباتاا من دمحد ءجز أي أو  لها وتتغذى عليه متاحا

المراعي وذلك لدقتها، اال ان من نتاجية ا لقياسريقة طفضل أ. تعد طريقة الوزن سةرالدا

 عيوبها هو االضطرار الى قطع العينات.

 Methods Samplingت لعينااخذ أ طرائق

بقياس جميع افراد النباتات، لصعوبة ذلك عمليا  مان الدراسات الكمية للمراعي ال تت

اضافة الى ان بعض الدراسات كالوزن تتطلب قطع النباتات قبل وزنها، لذا يتم اللجوء 



   

بصورة عشوائية بحيث تكون ممثلة للمجتمع  الى اخذ عينات او مساحات صغيرة

الكلي، اذ يتم اخذ القياسات لهذه العينات ومن نتائجها يمكن الحصول على استنتاجات 

 واعطاء التوصيات حول المرعى كله. وتوجد طرائق عديدة ألخذ العينات اهمها:

 Plot Methodطريقة االلواح  .أ

ئرية أو دامستطيلة أو مربعة ن قد تكواللوح عبارة عن مساحة صغيرة من المرعى 

او الحديد  لخشبامن ت ماتستعمل مربعا غالباو، Quadratعليها جميعا يطلق و

مختلفة من المرعى وفق الطرق اإلحصائية، تؤخذ وتوزع عشوائيا في مناطق 

القياسات من االلواح وتسجل عنها المالحظات المطلوبة، وتتكون العينة من عدة الواح 

يختلف عددها ومساحتها باختالف الهدف من الدراسة وحجم النبات ونوع المرعى 

كانت ا ذفا الطريقة المتبعة في الدراسة،حسب اح اللواتسمى ومساحته وغير ذلك. 

اما اذا كانت الطريقة   Clip quadrate فتسمى نهاووزخلها ابدت لنباتاا قطعالطريقة هي 

 Area quadratهي قياس الغطاء النباتي فتسمى 

  Transect Methodطريقة القطاعات  .ب

 عياللمر لكميةا سةرالدا فيو قليل.عرضه  ويلط مستطيل عن رةعباهو علقطاا

سم ألخذ المالحظات والقياسات من  31-1الخطي بعرض  علقطاا يستعملدة عا

النباتات التي تمس القطاع او لتحديد مواقع االلواح على امتداده. وقد يستخدم شريط او 

حبل بطول معين يثبت في المرعى باتجاه عشوائي او باتجاه تدرج الكساء النباتي ثم 

النباتي يتم قياس طول الجزء عندما يراد قياس الغطاء وتحدد النباتات المالمسة له. 

للحصول على  011المغطى بالنباتات ثم يقسم على طول القطاع ثم يضرب الناتج في 

 .النسبة المئوية للغطاء النباتي
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