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 تابع الدراسة االجتماعية للكساء الخضري



 :أشكال المربعات وإحجامها وعددها وتوزيعها
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وكذلل  عذددها ويري ذو توزيعهذا بذااتظر الوذرور وااهذدار التذ  , تختلف أشكال المربعات وأحجامها

العينذات : أشذكال العينذات .وسنتحدث فيما يلذ  عذك كذق ه مذ  مذك هذلا الن ذاي , يرم  إليها الباحث

ويختلذف طمذر . ولكذك بعذا البذاح يك ي أذق أشذكاى أاذرا كالذدامرل والم لذث, غالباً مربعو الشذكق

أمذا . وى يمكك استعمالها اى ف  النباتات ال صذيرل, العينات الدامريو حسب يبيعو الكساء الخأري

فذذ  النباتذذات العاليذذو فيتعذذله تمبيذذي هذذلا المري ذذو وي أذذق الذذبعا العينذذات  ات الشذذكق المسذذتميق 

وكلما ضاق المستميق واستمال واتخل شكظً . ويعتبروهها أصدق تعبيراً عك حالو الكساء الخأري

 .كان اصدق ف  التعبير عك الحالو النباتيو , شريمياً 



 :  حجم العينات وعددها 
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لمذذا كاهذذم المجتمعذذات النباتيذذو غالبذذاً غيذذر منتومذذو مذذك حيذذث توزيذذ  ااهذذوا  وده ذذو تذذ احم النباتذذات فذذ  

وأن تشذذمق , كذذان مذذك الأذذروهي أن تتعذذدد العينذذات المدهوسذذو ويكبذذر حجمهذذا, أ  امهذذا المختل ذذو

 حتى تجئ بلل  معبرل اصدق ما يمكك مك التعبير عك,  مي  أه اء المجتم 

وكلما زاد اهتوام العشيرل وطق عدد ااهوا  الت  تتركب منها واهتومم المسافات . حالو الكساء الخأري

 .الت  بيك اافراد أمكك ت ليق عدد العينات 



 : المساحو الصغرا 
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هسم بياه  يوضح العظطو بيك  ملو مساحو السمح وعدد ااهوا  ىحظ اهت ا  المنحنى بسرعو ف  أول 

 .اامر ثم امتدادا أف ياً ت ريباً بعد بلوغ المساحو الصغرا 

ثم يأال مرب  ثاه  مسذاو ومجذاوه , إحدا يرق اال العينات لتعييك المساحو الصغرا يبدأ بمرب  صغير

 .بعد  ل  يأاعف يول ضل  الرب  باستمراه , لألول

  

كما يجب أن . وأن ي يد وان ي يد كلما زاد  ل  العدد, أما حجم العينات فيجب أن يتناسب م  عدد ااهوا 

 .بحيث تكون المربعات أكبر ف  حالو النباتات العشبيو الصغيرل , يتناسب م  حجم البياهات

 

 



 : المساحو الصغرا 
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 :  توزيع العينات 
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ولكك اىهتوذام فذ  تركيذب . عندما تكون العشيرل منتومو التركيب فإه  ى يهم مك أي مكان تؤال العينات

وف  مستوا سمح , العشيرل أمر مستحيق وااغلب ااعم أن تكون هناك ااتظفات ف  حالو التربو

م ذق هذلا اىاتظفذات فذ  , وه  ااتظفات تأثير كبير على الكساء الخأري. ااهض دااق العشيرل

كما يجذب أن يكذون توزيذ  العينذات فذ  , حالو الكساء يجب أن تكون مم لو ف  العينات الت  تدهس

ويمكذك الوصذول الذى  لذ  ه سذم مم ذق . إه اء المجتم  كل  وتوزيعاً اعتباييا يك ذق التم يذق العذادل

وتكذون مم لذ  لظاتظفذات , العشيرل كل  الى عدد مك المساحات الكبيذرل التذ  تصذلح ااذل العينذات

البيئيو الرميسيو دااذق العشذيرل أمذا توزيذ  العينذات دااذق تلذ  المسذاحات الكبيذرل فيجذب أن يكذون 

بيد أن ك يريك مك المشتغليك بعلم البيئو ي ألون اهتخذا  مواضذ  العينذات . توزيعها اعتباييا بحتا

ويعتبذذرون  لذذ  أفأذذق مذذك , وتوزيعهذذا توزيعذذاً منتومذذا بحيذذث تعبذذر عذذك  ميذذ  اىاتظفذذات البيئيذذو

 .التوزي  اىعتباي  

 



 Transectsيري و ال ماعات  ( ثاهياً ) 
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وتل  ه  يري ذو . هناك يري و أارا ــ باإلضافو الى يري و المربعات ــ تستكمق بها دهاسو الكساء الخأري

 ال ماعات 

مذاهاً , يم ق امأ أو شريماً ضي اً يمتد ف  المجتمذ  مسذافو يويلذو, وال ما  يرز مك عينات الكساء الخأري

ويستعان عذادل بال ماعذات فذ  . بالمواض  الت  تختلف فيها حالو الكساء وعوامق الوسط ااتظفا ظاهراً 

دهاسذذو الكسذذاء الخأذذري عنذذدما تكذذون اىاتظفذذات فذذ  الحالذذو النباتيذذو مصذذحوبو بااتظفذذات فذذ  بعذذا 

 .عوامق البيئو

وحسب سرعو التغير فذ  تركيذب الكسذاء وأحذوال , وتختلف أيوال ال ماعات حسب ظرور الدهاسو وأهدافها

ف د تكون بأ  مئات مذك اامتذاه أو بأذ  مئذات مذك الكيلذو متذر ومذك م ايذا الكسذاء الخأذري . الوسط

وبلل  يمكك فحص ظرور البيئو ف  المكان لمعرفذو . فستوضح بالأبط مكان اىهت ال مك يرز الى آار

توط  علي  النباتات الت  يمر بهذا دون غيرهذا , وكان ال ما  يعمق ف  الماض  اماً واحداً . سبب التغيير

, اهها تسمح بدهاسو أوفى للحالو النباتيذو, ولكك و د أايرا أن المستميظت الأي و أفأق مك الخموي

, إ  مك الممكك بمري و المستميظت الأي و هلا دهاسو تركيب العشيرل وك افتها وتوزي  النباتذات فيهذا

 .كما يمكك أيأاً توضيح التغيير واىهت ال مك أحد  يرز الكساء الخأري الى يرز آار 



 :وهناك ثظث اهوا  مك ال ماعات
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  Line Transectال ما  الخم    1.

وفي  يمد اط مست يم بيك ه متيك , و ل  بشد حبق أو هحوا بيك وتديك , وتسجق أسماء  مي  النباتذات  

التذذ  يمسذذها الحبذذق ويوضذذح  لذذ  علذذى هسذذم يعمذذق بم ذذاس مناسذذب , يذذدون فيذذ  اسذذم كذذق هبتذذ  فذذ  

 .موضع  النسب  كما هو مو ود على ال ما  



   Stratum Transectال ما  المب    
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بيك هلا ال ما  ــ ليس ف ذط مجذرد أسذماء النباتذات ومواضذعها ـذـ ولكذك م معذاً هأسذياً فذ  الكسذاء, بذيك 

ويري ذو عملذ  أن يمذد شذريط ال يذاس فذ  اىتجذاا . اايوال النسذبيو للمجمذو  الخأذري للنباتذات 

ويبذيك بال مذا  . المملو  , ثم ي اس اهت ا  النباتات الت  يمسها الشريط بمسمرل ف  وض  طذامم 

المب   أيأاً اىمتداد ااف   للنباتات عند اىهت اعات المختل و , و ل  بمري و التعبير عك كق هو  

 مك النباتات برسم توضيح  يبرز أهم ممي ات  الشكليو ويري و امتدادا وت رع 



   Bisectال ما  ال نام  
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وهذذلا النذذو  مذذك ال مذذا  المب ذذ  , يشذذمق المجمذذو  الجذذلهي باإلضذذافو الذذى المجمذذو  

الخأذذري , وهذذو عوذذيم ال امذذدل اهذذ  يوضذذح صذذ ات الجذذلوه وده ذذو ت احمهذذا 

. وأعماطها وغ اهل ت رعها ويري و الت ر  , الى غير  ل  مك المعلومات الم يدل 

ويري و توضيح المجمو  الجلهي على ال مذا  أن يح ذر انذدق علذى م ربذو منذ  

وبامتذذدادا , الذذى عمذذي أكبذذر ممذذا تصذذق إليذذ  أعمذذي الجذذلوه , ثذذم يم ذذق المجمذذو  

 .الجلهي على الرسم م  المجمو  الخأري 


