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 للكساء الخضري  الاجتماعيةالدراسة 

وإن لم تكن  , للكساء الخضري  الاجتماعيةجرت العادة على اعتبار العشيرة أهم مراتب الوحدات 

لنة منن  العشننا ر وبدرا ننة أم  .التحليلينة الاجتماعيننةولننكلا ابتنعل عل مننا معدنم الدرا ننات  .أعمهنا

يمكن  تيننوا  ةكنرة واوننمة وعناملة عنن   .التن  تحتوهمنا التيواتننات افةتلينة طنن  متاملنة منن  افتنا  

 .الكساء الخضري لتلا افتاملة

لعشننيرة مننن  العشنننا ر  ننن  تحدينند العشنننيرة أو علنننى   ننن  م نننا   الاجتماعينننةوأهننم وانننوات الدرا نننة 

 :ط  درا تما  آلاتيةخاوات وبعد تحديد العشيرة أو مم لها تتبع ال .اكام  له

 

 :انتخاب العينات 

ومعرةنننننة , التننننن  يتينننننون مجمنننننا  لنننننا اف تمنننننع  بنننننوا حتنننننر  تتالنننننب لدرا نننننة الاجتماعينننننة ف تمنننننع منننننا

النننى  ينننر  لنننا مننن  افعلومنننات , اف تمنننع داوننن افةتلينننة   بنننوا لتوزينننع , للنسنننبة العديننندة ليننن  بنننو 

وال , ت عن   ران  المتنر الشنام  للم تمنع كلن وبديه  أن المتنو  علنى هنكمل افعلومنا .  ا ية

) لننكلا يكتيننخ  عوننك عيتننات منن  الكسنناء الخضننري افم نن  للم تمننع  .يبننك  ةينن  منن  جهنند يننوازي مننا

Stand ) ,وبت ميع افعلومات الت  يحتن  عل منا الباحن   .عشيرة كان  لا اف تمع أو تحل عشيرة

ولننننننكلا ةمنننننن  النننننن ز   .ف تمننننننع  ع ننننننرةييننننننون ةكنننننرة عنننننن  ا أنمننننن  هننننننكمل العيتننننننات افتير ننننننة  سننننننتايع 

 عن   وإحجامهاالتد ي  ط  اوتيار مواضيع العيتات وعددها 
د
 اناد ا

د
وعيلها حتن  تئنم معةنرة يعبينرا

 .املربعات واملقاطع: وهتاك  راملتان لتحلي  الكساء الخضري هما , حالة اف تمع

 
ً
 :طريقة املربعات : اوال

  نننن  أعننننيا  أكثننننر
د
ويسننننر   راملننننة تحلينننن  الكسنننناء   Quadratesَ   افربعننننات العيتننننات  يوعننننا

وهتاك عدة ابوا  من   Quadrate Methodالخضري  وا اة افربعات   راملة افربعات 

 -:بككر مجما ما يعيي , افربعات
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  :  List Cont Quadrate املربع التعدادي الجدولي  .1

ومعرةننننننة عنننننندد ,  رضالتنننننن  يعمنننننر مسنننننناحة معيتنننننن  منننننن    بننننننوا وامكننننن   وا ننننننات  حتننننننر 

المتننو  منن  هننكا التننو  منن   أيضنناكمننا يمكنن   .و لننا  اراملننة العنند .منن  كنن  بننو   ةننراد

, التاميننننة ةيننني التباتنننات  .افربعنننات علنننى معلومنننات أونننرط تةتلنننح حسننننب  بيعنننة البحننن 

تملنننننننناا أ اننننننننار السننننننننيملان أو الجننننننننكو  عتنننننننند , وبباتننننننننات افسننننننننتتملعات الملتننننننننعية  كاألشننننننننجار

, لي  بو  من  التباتنات التن  ي اني افربنع Basal Areaدية  واعدها فعرةة افساحة الملاع

التن  يتننعلح   بننوا النسنعية لينن  بنو  من    هميننةإ ا أن هنكمل افعلومنات تيينند طن  معرةنة 

يتالننب البحنن   .كمننا طنن  درا ننة  ننمارة التمننو  ننافرا   .وطنن  المنناالت العشننعية .مجمننا اف تمننع

وا ننننننري  لننننننا عننننننادة  ملاننننننع اف مننننننو  , ليننننننةافةت لألبننننننوا معرةننننننة الننننننوزن لينننننن  بننننننو   أحيابننننننا

   رضلتباتنننات كننن  بنننو  عتننند  نننا  االخضنننري 
د
وطننن  جمينننع المننناالت يعانننخ  .ثنننم وز منننا معنننا

 أ ننننماءويعنننند جننننداو  ي ننننج  ة مننننا , أ  ديننننةمسلسننننلة أو يسننننر   حننننرو   أر ننننا للمربعنننات 

د كمنا ينككر أمنا  ا نم كن  بنو  عند .التباتينة افوجنودة  نافربع حسنب عندد أةرادهنا  بوا 

وتوضنننننع البيابنننننات الخاانننننة   مينننننع افربعنننننات افماثلنننننة للم تمنننننع طننننن  جننننندو  واحننننند  .أةنننننرادمل

 Abundanceجدددوا الدد  ر   ويسننر  م نن  هننكا الجنندو    .للتسننهي  مملاربتمننا وت ميعهننا

Table 

 

 :  Chart Quadratاملربع املرس م  .2

إ ا يبنننين  .التننن  يشنننم  عل منننا العشنننيرة  بنننوا يتضنننم  افربنننع افر نننو  معلومنننات أوطننن  عننن  

يسننم   درا ننة  أ مناتحململنن  هنكمل الاراملننة  وأهننم منا, حجنم التباتننات وتوزيعهنا داونن  افربنع
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 أو , علينننننة مننننن  ي ينننننرات مو نننننمية يانننننرأ متعا بنننننة فعرةنننننة منننننا أو ننننناتالكسننننناء الخضنننننري طننننن  

 .ي يرات ظرو  البيئة

 
د
 Total Plantاليراننة لتملنندر الت ايننة التباتيننة اليلينننة  أ مننناومنن  ةوا نند افربعننات افر ننومة أيضننا

Cover وكننكلا الت ايننة النسننعية لينن  بنننو  ,كمننا يمكنن  تملنندير نسننبة مننا  نناف تمع مننن  , طنن  اف تمننع

 . ين بباتات  Spaceةضاء 

ثنم , وط  عم  افربعنات افر نومة يم ن  افربنع علنى  نميية من  ورا افربعنات  ممليناا ر نم م  نم

 وعرضنننا النننى مربعنننات اننن
د
 يرمل  سنننه  تم يلهنننا علنننى الر نننم و لنننا يملسنننم افربنننع الابيبننن  الكبينننر  نننوال

ومنن  ثننم يحنندد علننى الر ننم موضننع كنن   .افتوازاننة علننى مسنناةات متتدمننة أضنن عهابشنند ويننون  ننين 

بعننند  لنننا  سنننتعان  ممليننناا السننناو    رضمننن   نننا    ببنننات داوننن  افربنننع والجنننمء النننكي   ايننن

Planimeter  ن يينون ممليناا الر نم كبينر ومن  الن ز  أ .لتملندير الت اينة التباتينة طن  افربنع افر نو

وطننن  افربعنننات التننن يرة , توونننه  ننن  تياانني  تركينننب الكسننناء وتوزيعننن  أنحتننن  يمكننن   إلامينننان ملنندر 

النننننى مربعنننننات جم ينننننة  و نننننا ة أ ننننن ك أو  وتملسنننننيم , افالنننننو   نننننال جميمكننننن  عمننننن   إ نننننار وشننننن   

أوتننناد  أربعنننةوبمللنننة بسنننهولة مننن  مينننان النننى مينننان أمنننا طننن  افربعنننات الكبينننرة ةتننندا , وينننون مشننندودة

 النننننى , افربنننننع أركنننننانتم ننننن  
د
ثنننننم يشننننند  يجمنننننا المبنننننا  لتحننننندد محنننننيا افربنننننع وبعننننند  لنننننا تملسنننننم داولينننننا

 .افتملا لة إلاض  افربعات الت يرة  حبا  تمد على افساةات افالوبة  ين 

وكنننكلا الت اينننة , طننن  عنننر  الر نننم مننندلوالت الرمنننوز  وتبنننين, وامينننل كننن  بنننو  علنننى الر نننم يرمنننم ونننا 

تنننننننداو  بباتنننننننان ةي نننننننب تضنننننننلي  فسننننننناحة التننننننن   شنننننننملها  وإ ا .ة اليلينننننننة وي اينننننننة كننننننن  ببننننننناتالتباتيننننننن

 موضنننننننع السننننننناا الر يسنننننننية داوننننننن  افسننننننناحة التننننننن    ا منننننننا اف منننننننو   .التنننننننداو 
د
كمنننننننا يحننننننندد أحيابنننننننا

 .الخضري 
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 : Permanent Quadratاملربع املستديم  .3

 عمنن  هننكا التننو  منن  افربعننات طنن  المنناالت التنن  تالننب درا ننتما تكننرار افشنناهد ولهننكا ال ننرض يحنندد 

وتييد هنكمل الاراملنة طن  حناالت ك ينرة كتلنا التن  . ط  افرات التالية  إلي للرجو   ثا تةافربع  حدود 

  ننرعةد درا ننة اعتنندما يننر  وكننكلا. و الكسنناء الخضننري طنن  بمنن Successionيننرد ة مننا درا ننة التتننابع 

, وتووننه عننادة الت يننرات افتعا بننة  إلانسننانالت ايننة طنن  مسنناحة مسننورة يمتننع عجمننا الر نن  وتنندو  

وتييننننند .  ةوي راةينننننةطنننن  حالنننننة الكسننننناء الخضنننننري فربننننع مسنننننتديم إمنننننا  مربعنننننات مر ننننومة أو  تنننننورة 

 طنننن  درا ننننة مراحنننن  ا ننننتع
د
 نننند أجتنننن    رضمار التباتننننات افسنننناحة منننن  افربعننننات افسننننتديمة أيضننننا

الننكي ينشننع  ننين التباتننات  Competitionوطنن  درا ننة التتنناة    Denuded Area  اائمننا الخضننري 

عتننننندما يتمنننننو  اا هنننننا وتت حنننننى , وتبننننندأ متنننننالمها طننننن  التعنننننارض بتي نننننة لر منننننان ماالنننننب التباتنننننات 

 طنننن  الدرا نننننات  .البيئنننننة أن تملدمننننة منننن  هننننكمل افاالنننننب  يسننننتاععلننننى مننننا  افتلاينننندة
د
ويستحسنننن  دا مننننا

 Thinningالت راعية الت  يستعم  ة ما افربعنات افسنتديمة كدرا نة تنعثير النري أو الر ن  أو الخنح 

 يملارن افربع الت را   افستديم  مربع آور  بيب  أنعلى بمو الكساء الخضري 
 


