
إدارة مراعي وتنمیتھا حماة        جامعة
الجلسة العملیة الخامسةكلیة الزراعة

د. عال مدور  د. حیاة یاسین                                                                                        السنة الثالثة  

طرق قياس اإلنتاج
Measuring Production

قبل الشروع يف طرق تقدير اإلنتاج يف املراعي، حيسن اإلملام ببعض التعريفات.

هو كمية الكتلة احلية املتجمعـة يف مسـاحة معينـة خـالل فـرتة مـن الـزمن. أو هـي Productionاإلنتاج 
(كتلة/مساحة).الكتلة احلية املوجودة يف مكان معني خالل زمن معني 

كمية املـادة اجلافـة املنتجـة لكـل وحـدة مسـاحة لكـل وحـدة زمـن وعلـى هـذا Productivityاإلنتاجية 
[(كتلة/مساحة)/زمن].rateاألساس فهي معدل 

كميــة الطاقــة اإلمجاليــة املثبتــة عــن Net primary productivityاإلنتاجيــة األوليــة اإلجماليــة
كل وحدة مساحة لكل وحدة زمن.طريق عملية التمثيل الضوئي ل

إمجــايل الطاقــة املثبثــة مطروحــاً منهــا Net primary productivityاإلنتاجيــة األوليــة الصــافية
الفقد عن طريق التنفس. 

إمجــايل وزن الكائنــات احليــة يف نظــام بيئــي معــني. وتســتخدم الكتلــة احليــة يف Biomassالكتلــة الحيــة 
ــــا علــــى وجــــه التحديــــد الكتلــــة احليويــــة للنبــــات  plant biomassســــياق هــــذا املقــــرر ليقصــــد 

(phytomass).
Standingالقائمالوزن crop.كمية الكتلة احلية املوجودة يف مساحة معيتة يف زمن معني

إنتاج النباتات العشبية Herbage(الكأل)العشب
إنتــاج النباتــات اخلشــبية الــذي تستســيغه احليوانــات ويكــون متاحــاً هلــا  ويقــع Browseالقضــيم (الكــأل)

يف متناوهلا. 
إنتاج النباتـات العشـبية واخلشـبية الـذي تستسـيغه احليوانـات ويكـون متاحـاً هلـا  Forageالكأل (العلف) 

ويقع يف متناوهلا. 

Usesاستخدامات تقدير اإلنتاج 

 تقدير محولة املرعىgrazing capacity

 تقــدير حالــة املرعــىrange condition بنــاءاً تقــدير نســبة مكونــات الغطــاء النبــايت الرعــوي )
بالوزن).
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.مؤشر جيد للسيادة البيئية لآلنواع
.دراسات انسياب الطاقة ودورات العناصر
لنادرة إذا استخدمت الطرق املتلفة (احلصاد). غري مناسب ملراقبة النباتات ا
.التباين يف اإلنتاج من سنة ألخرى يقلل من أمهيته يف دراسة اجتاه حالة املرعى

Advantagesمزايا تقدير اإلنتاج 

.مؤشر جيد للسيادة البيئية لألنواع
.ميكن إدراكه وتصوره

Disadvantagesعيوب تقدير اإلنتاج 

معقد
.يصعب تقديره
.هناك مصادر عديدة للخطأ يف تقديره وتفسري نتائجه

Relation to other attributesعالقة اإلنتاج بالمتغيرات األخرى 

.هناك ارتباط قوي بني اإلنتاج والتغطية يف كثري من احلاالت
.ال تعد الكثافة متغرياً جيداً للتنبؤ باإلنتاج

اعتبارات يجب مراعاتها عند تقدير اإلنتاج 
(تقدير متوسط اإلنتاج أو إنتاج السنة احلالية وغري ذلك) البد من حنديد ما يراد تقديره بدقة
 مراعـــاة التبـــاين يف احملتـــوى الرطـــويب بـــني األنـــواع. وعـــادة مـــا تصـــاغ البيانـــات علـــى أســـاس الـــوزن

اجلاف.
.حتديد مستوى احلش
 املربع.حصاد النباتات اليت تقع جذورها يف مربع العينة أو حصاد كافة
.حتديد ما إذا كان اإلنتاج يشتمل على املخلفات امليتة أم يقتصر على الوزن القائم

طرق تقدير اإلنتاج
Harvest methodالحصاد -1

إطــار معلــوم املســاحة بطريقــة عشــوائية علــى ســـطح الرتبــة مث حيصــد مــا بداخلــه مــن نبــات. وميكـــن يوضــع 
اخليارات التالية:فصل مكونات الغطاء النبايت احملصود بأحد 

o .حصاد كل نوع داخل اإلطار على حدة ووزنه
o.ا دفعة واحدة تقدير املكونات كنسب مئوية قبل احلصاد مث حصادها ووز
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o.حصاد كافة ما بداخل اإلطار وفرزه إىل مكوناته يف املخترب قبل الوزن

Advantages and disadvantagesمميزات الطريقة وعيوبها

 ودقيقة.مباشرة
.تستهلك وقتاً طويًال
.متلفة للغطاء النبايت وخباصة يف حالة النباتات النادرة
 .حباجة إىل عدد كبري من العينات بسبب االختالفات الكبرية يف إنتاج املراعي
 .هناك مشكلة يف قياس اإلنتاج أثناء الرعي

Weight-estimate methodطريقة تقدير اإلنتاج -2

ة وســـريعة وحتتـــاج إىل التـــدريب املكثـــف. وتـــتلخص يف التعـــرف علـــى عـــدد مـــن وحـــدات وهـــي طريقـــة ســـهل
جــم مــثًال) ومعرفــة مقــدار مــا تشــغله هــذه الكميــات يف إطــار العينــة مــن األنــواع 100، 50، 10األوزان (

املختلفة. وخالل فرتة يقوم املتـدرب بتقـدير الـوزن ومـن مث احلصـاد والـوزن مـن أجـل عقـد املقارنـة وتصـحيح 
لتقــدير. وتعتمــد فــرتة التــدريب علــى مقــدار التنــوع يف الغطــاء النبــايت، فكلمــا قــل التنــوع يف الغطــاء النبــايت ا

ســهلت املهمــة. وعنــد اســتخدام هــذه الطريقــة عمليــاً يلــزم أيضــاً احلصــاد والــوزن اللــذان يعقبــان التقــدير مــن 
وقت آلخر من أجل مراجعة كفاءة الراصد وتصحيحها.

ذه الطريقة يف زيادة كفاءة القياس عن طريق زيادة عدد العينات.يفيد قياس الوزن 
Double samplingالتقدير والحصاد -3

بتقـدير اإلنتـاج يف إطـار العينـة يف مخـس عينـات (أو أكثـر أو أقـل) مث حصـاد الطريقـةذهيقوم الراصد يف ه
يلي:األخرية منها ويكرر ذلك عدة مرات ليحصل على نتائج كما هو موضح فيما

الوزن احلقيقي (جم)الوزن املقدر (جم)م
1-90
2-75
3-110
4-65
5-4060
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6-100

7-120

8-60

9-75

10-115120

وإذ افرتضنا أن الراصد قام بعملية احلصاد املصاحب للتقدير إحدى عشرة مرة، وكانت النتائج كالتايل:

yالوزن المقدر xالوزن الحقيقي مyالوزن المقدر xالوزن الحقيقي م

1-60407-100110

2-1201158-95120

3-100959-8560

4-657510-9075

5-958011-120115

6-6075

معادلــة االحنــدار باســتخدام البيانــات  فإنــه ميكــن إجيــاد العالقــة بــني الــوزن املقــدر والــوزن احلقيقــي وحســاب 
السابقة.

= 3.3 + 0.99xŷ
وباستخدام هذه املعادلة، ميكن تصحيح القراءات املقدرة كالتايل:

الــــــــــــوزن المقــــــــــــدر مالوزن بعد التعديل (جم)الوزن المقدر (جم)م
(جم)

الوزن بعد التعديل (جم)

190926110112
275787120122
311011286063
4656897578
5404310115117

Indirect methodsالطرق غير المباشرة -4

نظراً ألن طرق احلصاد املباشر مكلفة وتستهلك وقتاً طويالً فقد حاول العلماء اسـتنباط طـرق غـري مباشـرة 
القوية مع وزن النبات. ومن أبرزها:باالستفادة من تقدير املتغريات النباتية ذات العالقة 

 اســتخدام تقــدير التغطيــة. وقــد أوجــدت عــدة عالقــات رياضــية للتنبــؤ باإلنتــاج عــن طريــق تقــدير
التغطية يف عدد من الطرز النباتية وباستخدام عدد من الطرق املعتمدة لتقدير التغطية.



إدارة مراعي وتنمیتھا حماة        جامعة
الجلسة العملیة الخامسةكلیة الزراعة

د. عال مدور  د. حیاة یاسین                                                                                        السنة الثالثة  

ن الســنوات. ولكــن وجــد يف كثــري العالقــة بــني كميــة األمطــار الســنوية أو املومسيــة واإلنتــاج لعــدد مــ
مــن احلــاالت أن مثــل هــذه العالقــة غــري قويــة وخباصــة يف الظــروف البيئيــة اجلافــة الــيت تســود فيهــا 

املراعي.
 ا للنباتات اخلشبية (الشجريية)، مثل قطر التـاج استخدام عدد من القياسات اليت يسهل القيام 

نتظمــة)، وكــذلك طــول الغصــني ووزنــه، وغــري (وخباصــة إذا كانــت النباتــات املعنيــة ذات أشــكال م
ذلك من الصفات اليت ميكن قياسها بيسر وسرعة.

 اسـتخدام جهـاز مقيـاس السـعةCapacitance meter وأساسـه قيـاس  الفـرق يف الثابـت غـري
ـــاً يف اهلـــواء ومنخفضـــاً يف وجـــود الغطـــاء dielectric constantاملوصـــل  ـــذي يكـــون عالي ال

قة، تقاس السعة يف مركب اهلواء والنبات. وحيصد النبـات يف حمـيط القيـاس النبايت. ويف هذه الطري
ويوزن. مث توجد العالقة بني قراءة اجلهاز ووزن النبات باستخدام عدة قـراءات. ومـن عيـوب هـذه 
ا أيضاً صعوبة التفريق بني الـوزن القـائم اجلـاف  الطريقة تأثرها باحملتوى الرطويب للنبات. ومن عيو

ف وكذلك بني نوع وآخر.وغري اجلا

 تالشــي أشــعة بيتــاBeta-Attenuation يســتخدم يف هــذه الطريقــة مصــدر إلطــالق جزيئــات
بيتــا املشــعة وجهــاز لرصــدها. توجــه جزيئــات أشــعة بيتــا حنــو الغطــاء النبــايت الــذي ميــتص جــزءاًمن 
هـذه األشــعة أمـا اجلزيئــات األخــرى الـيت مل ميتصــها النبـات أو يعكســها النبــات فـإن جهــاز الرصــد 

لــى عالقــة بــني أشــعة بيتــا املنعكســة وبــني يقــوم بتســجيلها. وعلــى هــذا األســاس ميكــن احلصــول ع
اإلنتاج باستخدام عدد من القراءات.

Ranked sets techniqueطريقة مجموعة الرتب -5

 ا سهلة التنفيذ وال تستغر وقتـاً طـويالً وهـي طريقـة لتقـدير الـوزن بصـورة قمن مزايا هذه الطريقة أ
ذه الطريقـــة هـــو حتديـــد عـــدد املربعـــات غـــري مباشـــرة. إن أول قـــرار جيـــب اختـــاذه عنـــد اســـتخدام هـــ

(اإلطـــارات) املســـتخدمة. وقـــد وجـــد بالتجربـــة أن عـــدد املربعـــات جيـــب أن ال يزيـــد عـــن مخســـة. 
ولتوضــيح هــذه الطريقــة، نفــرتض أننــا قررنــا اســتخدام ثالثــة مربعــات لتقــدير إنتــاج املرعــى. توضــع 
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تقـع مجيعهـا علـى مـرأى مـن الراصـد املربعات الثالثة بطريقـة عشـوائية يف املوقـع املـراد قياسـه حبيـث
ليقوم بتدرجيها حسب مقدار اإلنتاج ضمن املربع من أعالها إىل أدناها إنتاجاً. وبعـد ذلـك يقـوم 
حبصاد ما يف املربع األول (أعالهـا إنتاجـاً) ووزنـه. مث يغـري مواقـع املربعـات الثالثـة بطريقـة عشـوائية 

يف املربــع الثـــاين (أوســطها إنتاجــاً) ووزنـــه. ويــدرجها حســب اإلنتــاج كمـــا ســبق ويقــوم حبصـــاد مــا
ويفعل ذلك مرة ثالثة غري أنه يقوم حبصاد املربع الثالث (أدناها إنتاجاً). 

حيسب متوسط اإلنتاج كالتايل:
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= عدد املربعات احملصودة داخل كل رتبة.n= عدد الرتب ، Pحيث 
من عيوب هذه الطريقة:

.استحالة حساب الفروق الكمية بني الرتب املتجاورة
.على الراصد أن أن يضع تدرجياً بني الرتب وإن مل جيد أن هناك فوارق بينها
.ال تصلح ملقارنة املعامالت التجريبية املختلفة


