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العينة وطرق جمع العينات

Samples and Sampling Methods

تمعــات النباتيــة تتغــري بتغــري الزمــان واملكــان. ويواجــه  الغطــاء النبــايت الطبيعــي عبــارة عــن بنــاء معقــد مــن ا
يف علم البيئة النباتية وإدارة املراعي ضـرورة تقـدير أو قيـاس بعـض املتغـريات يف الغطـاء النبـايت الـيت الباحثون

تســــتلزم احلصــــول علــــى عينــــات الســــتخالص النتــــائج حــــول الغطــــاء النبــــايت. تعتمــــد طريقــــة مجــــع العينــــات 
وحجمها وعددها على الغرض الذي من أجله جتمع هذه العينات. 

العينات يف الغطـاء النبـايت يف املرعـى هـو احلصـول علـى اسـتنتاجات حـول الغطـاء اهلدف األساس من مجع
النبــايت يف منطقــة واســعة بنــاءاً علــى قياســات مكثفــة. وكثــرياً مــا تبــىن قــرارات ذات أثــر اقتصــادي كبــري علــى 

ات نتــائج أحبــاث كــان أساســها عينــات مــاخوذة مــن الغطــاء النبــايت. ولــذا يلــزم أن تكــون طريقــة مجــع العينــ
جيدة ما أمكن.

Population and Sampleالعشيرة والعينة 

قبل الدخول يف طرق أخذ العينات البد من اإلملام ببعض التعريفات املتعلقة بالعينات:

. أي جمموعـــة مـــن األفـــراد ذات صـــفات مشـــرتكة ميكـــن مالحظتهـــا. وهنـــاك نوعـــان مـــن العشـــيرة-1
Infinite) عشـائر غـري حمـدودة 2(وFinite Population) عشـائر حمـدودة 1العشـائر: (

Population فلـــو أردنــــا معرفــــة متوســـط وزن احلمــــل (ولــــد الشــــاة) عنـــد الفطــــام يف ســــنة مــــن .
املاديــــة والــــزمن الــــالزم للقيــــام بــــوزن مجيــــع تالســــنوات يف منطقــــة اجلــــوف وكــــان لــــدينا اإلمكانيــــا

نمــــا لــــو أردنــــا معرفــــة احلمــــالن عنــــد فطامهــــا يف تلــــك املنطقــــة لقلنــــا إن هــــذه العشــــرية حمــــدودة. بي
Stipagrostisمتوســط عــدد البــذور للفــرد الواحــد مــن نبــات النصــي  plumusa يف اململكــة

فإنــه ال ميكننــا التعــرف علــى ذلــك بقيــاس إنتــاج مجيــع أفــراد نبــات النصــي يف اململكــة الســـتحالة 
ذلك. وعلى هذا تعترب هذه العشرية غري حمدودة.

ــة-2 ــا جــزء مــن العشــرية. وميكــن التعــرف علــى بعــض . هــي جمموعــة مــن أفــراد العشــري العين ة. أي أ
املعلومــات حــول العشــرية مــن عينــات مــأخوذة منها.مثــال ذلــك، لــو أردنــا التعــرف علــى متوســط 
إنتـــاج نبـــات النصـــي مـــن البـــذور، فإننـــا نلجـــأ إىل أخـــذ عينـــات مـــن عشـــرية هـــذا النبـــات وتقـــدير 

فرد من البذور. إنتاجيتها من البذور ومن مث استنتاج متوسط إنتاج ال
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. يطلـــق علـــى Parameters and Statisticsثوابـــت العشـــيرة واالســـتنتاج اإلحصـــائي-3
. ومثاهلــا Parametersاملقــاييس اإلحصــائية اخلاصــة بالعشــرية واملميــزة هلــا اســم ثوابــت العشــرية 

ـــادر حســـاب هـــذه الثوابـــت مـــن العشـــرية مباشـــرة  متوســـط العشـــرية واالحنـــراف القياســـي. ومـــن الن
ة حصر مجيع أفراد العشرية أو استحالته. ولذلك تستنتج عادة من مـن العينـة املـأخوذة مـن لصعوب

. Statistical inferencesالعشرية. ويف هذه احلالة يطلق عليها استنتاجات إحصائية 
. يصـعب التفريـق بـني هـذين املصـطلحني. Accuracy and Precisionالصـحة والدقـة -4

ـــال التـــايل ل ـــزان وهلـــذا نضـــرب املث ـــا أن نقـــدر وزن نبـــات مـــا باســـتخدام مي لتفريـــق بينهمـــا؛ لـــو أردن
اعتيـادي (والشــك أن هلـذا النبــات وزنـاً ثابتــاً) وقمنـا بأخــذ قـراءة امليــزان عـدة مــرات، فلرمبـا وجــدنا 

، 9.8بـــني هـــذه القـــراءات اختالفـــاً بســـيطاً. فـــإذا كانـــت هـــذه القـــراءات متفقـــة إىل حـــد كبـــري ( 
إذاً تعبـــري Precisionقلنـــا  بـــأن دقـــة القيـــاس عاليـــة. فالدقـــة جـــم)،9.1، 9.0، 8.8، 9.0

عن تكرار احلصول على قراءة (قيـاس) ثايتـة. ولكـن حـىت لـو كانـت هـذه القـراءات متفقـة بشـكل 
ا قد ال تعرب عن القيمـة احلقيقيـة لـوزن النبـات، فـرب خلـل آيل يف امليـزان أدى إىل ظهـور  جيد فإ

القــراءات Accuracyة بانتظــام ففـي هـذه احلالــة تكـون صـحة قـراءات أعلـى مــن القيمـة احلقيقيـ
عاليــة. فالصــحة إذاً تعبــري عــن مــدى مطابقــة القيــاس حلقيقــة Precisionمنخفضــة بينمــا دقتهــا 

الثابت املراد قياسه.
)، يشــكل الفــرق بــني 4املثــال الســابق (يف الفقــرة . يفBias and Errorالتحيــز والخطــأ -5

الوزن احلقيقي للنبات والقياس الذي قدر باسـتخدام امليـزان حتيـزاً يف القـراءة. أمـا اخلطـأ فيشـري إىل 
االختالفــات العرضــة الطارئــة. وميكــن تقســيم اخلطــأ التجــرييب إىل جممــوعتني: (أ) النــوع األول مــن 

ل يف املـادة التجريبيـة نفسـها. وقـد ينـتج مـن التغـريات اجلينيـة . وهو املتأصType I errorاخلطأ 
. وهــو الــدخيل علــى املــادة التجريبيــة Type II errorأو البيئيــة. (ب) النــوع الثــاين مــن اخلطــأ 

أثناء القيام بتنفيذ القياس أو التجربة.
Sampling Methodsطرق جمع العينات في الغطاء النباتي 

مع العينات يف الغطاء النبايت ومها:هناك طريقتان رئيستان جل
ــــات -الطريقــــة املنتظمــــة-1 وفيهــــا متثــــل كــــل وحــــدة عينــــة جــــزءاً مســــاوياً لألخــــرى مــــن جممــــوع العين

(العشـــرية). ومبعـــى آخـــر تكـــون الوحـــدات منتظمـــة التوزيـــع. يســـتخدم هـــذا النـــوع مـــن نظـــام مجـــع 
لـى مسـافات منتظمـة العينات يف حصر املناطق يف مسـاحات واسـعة، حيـث يـتم أخـذ العينـات ع

علــى طــول القطــاع. مــن مزايــا هــذا النــوع أنــه ســهل وســريع التنفيــذ، وخيلــو مــن التحيــز يف اختيــار 
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العينات، ويضمن التوزيع اجليد للعينات وتغطية كافة العشرية. ومـن عيوبـه وجـود بعـض القيـود يف 
حتليل البيانات إحصائياً.

عشرية الفرصـة يف أن يكـون ُممَـَثالً يف العشـرية. ومـن وفيها يكون لكل فرد يف ال-الطريقة العشوائية-2
الناحية النظريـة، جيـب إعـادة العينـة إىل العشـرية قبـل إعـادة اختيـار العينـة الثانيـة ليكـون هلـا يف كـل 
مــرة الفرصــة يف أن تكــون ممثلــة للعشــرية. ولكــن مــن الناحيــة العمليــة التطبيقيــة، ال يــتم ذلــك ألن 

عند أخذ القراءات (كتقدير اإلنتاج باحلصاد مثًال) وعليـه فـإن معظـم العينة املختارة قد تستهلك
العينــــات جتمــــع عشــــوائياً ولكــــن بصــــورة غــــري مطلقــــة يف املراعــــي. وال يعتــــرب هــــذا االحنــــراف عــــن 
العشوائية كبرياً حبيث خيل بالتحاليل اإلحصائية املتبعة. من مزايـا هـذا النظـام يف مجـع العينـات أنـه 

مـــن النظـــام املنـــتظم، وميكـــن إخضـــاع البيانـــات للتحاليـــل اإلحصـــائية. ومـــن يســـتهلك وقتـــاً أطـــول
عيوبه أن توزيع العينات قد ال يكون جيداً.

ميكـــــن التغلـــــب علـــــى ضـــــعف توزيـــــع العينـــــات يف الطريقـــــة العشـــــوائية -طريقـــــة العينـــــات الطبقيـــــة-3
البيئــات باســتخدام العينــات الطبقيــة. وفيهــا تقســم املنطقــة إىل عــدد مــن الطبقــات حبســب عــدد

Habitats املختلفــة املوجــودة يف املنطقــة. فــإذا كــان عــدد العينــات املطلوبــة إلجــراء قيــاس معــني
عينة، فتوزع العينات كما يف املثال االفرتاضي التايل:200يساوي 

% ما تشغلة الطبقة من إجمالي الطبقة
المساحة

عدد 
العينات

50100أ

3060ب

1530ج

510د

موع 200ا

قلـيًال. وإال كانـت دقـة (within units)وهـذه الطريقـة جيـدة عنـدما تكـون االختالفـات بـني الوحـدات 
القياس منخفضة. أما إذا كانـت االختالفـات بـني الوحـدات عاليـة فنلجـأ يف هـذه احلـال بعـد التعـرف علـى 

االحنراف املعياري للعينات (يف املثال السابق)  إىل الطريقة التالية:
المساحة الطبقة

(هكتار)
االنحراف 
المعياري

االنحراف ×المساحة 
المعياري

عدد 
العينات
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500201000061أ

300501500091ب

15030450027ج

5070350021د

موع 100033000200ا

عدد عينات الطبقة =
 االنحراف المعياري لها)×مساحة الطبقة


للعيناتالعدد الكلي×

االنحرافات×المساحة مجموع 

عدد عينات الطبقة (أ) =
10000

عينة61= 200× 33000

Sample Sizeحجم العينة 

يقصــد حبجــم العينــة عــدد العينــات املطلــوب مجعهــا لقيــاس متغــري معــني. ويــرتبط حجــم العينــة مباشــرة بدقــة 
مــن nوحجــم العينــة sللمتوســط حيســب مــن االحنــراف املعيــاري xSالعينــة. وحيــث أن اخلطــأ املعيــاري 

املعادلة التالية:

n

s
xS 

ذا ميكن رفع دقة العينة بأحد أمرين: 
خفض االختالفات الداخلية يف املادة وهذا يف الغالب أمر مستحيل.-1
زيادة حجم العينة.-2

ميكن تصوير متوسط العينة الذي نسعى للحصول تقديره باملعادلة التالية: 

xtSx 

متوسط العشريةµحيث  
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xالعينةمتوسط

tقيمةtمن اجلداول اإلحصائية

xSاملعياري للمتوسطاخلطأ

وبإعادة صياغة املعادلة فإننا حنصل على:

2

22

)( 


x

St
n

عنـد حتديـد حجـم العينــة هنـاك تسـاؤل جيـب اإلجابــة عليـه وهـو مـا ددى قــرب متوسـط العينـة مـن متوســط 
لك العشــرية أو مبعــىن آخــر كــم يســتطيع القــئم بالقيــاس أن يتحمــل مــن االخــتالف بــني العينــة والعشــرية وكــذ

% مثًال).95جيب حتديد مستوى االحتمال (

% وقـد أخـذت 95جم حتت احتمـال 5أقصى ما يتحمله الباحث كفرق بني العينة والعشرية هو مثال : 
اجلدوليـة عنـد tوقيمـة s247.3جم وكـان االحنـراف 13، 22، 19، 28، 30مخس قراءات كالتايل: 

2.776يساوي d.f.  (4درجات حرية ( 

:  الحل

=العينات املطلوبةعدد
)2.776(2×

)47.3[( =14.615عينة

)5(2

وهناك طريقة أخرى لتحديد حجـم العينـة الـالزم لقيـاس معـني وتسـمى طريقـة املنحـىن. وفيهـا يرسـم منحـىن 
العينـات. ويعتـرب الثبـات النسـيب ملتوسط املتغـري املـراد قياسـه كمحصـلة للمجمـوع الرتاكمـي عنـد زيـادة عـدد

ملتوسط املتغري مؤشراً على الوصول إىل احلجم املناسب للعينة.

Shape and Size the Quadratsأشكال الوحدات التجريبية ومساحاتها 
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يتحدد شكل الوحدة التجريبية ومساحتها جبملة من العوامل منها:

نوع القياسات املطلوبة-1
خصائص الغطاء النبايت -2
اخلطأ الناشيء من حدود الوحدة التجريبية-3

وهناك أربعة أشكال من الوحدات التجريبية املستخدمة يف قياسات املراعي:

Quadratsاإلطارات -1

Nested Quadratsاإلطارات املتداخلة -2

Transectsالقطاعات الطولية -3

Pointsالنقاط -4

ويتمثل هذا اخلطأ يف التحديـد الـدقيق ملـا هـو Boundary errorاخلطأ الناشىء من حدود إطار العينة 
داخل يف حدود مساحة الوحدة التجريبية ويتأثر هذا اخلطأ بكل من شـكل الوحـدة التجريبيـة ومسـاحتها. 
فأقــل مــا يكــون يف الــدائرة وأعلــى مــا يكــون يف املســتطيل. وكلمــا زاد حمــيط اإلطــار زاد اخلطــأ الناشــىء مــن 

ول التـايل مقارنـة عـدد مـن اإلطـارات مـن حيـث كميـة اخلطـأ املـرتبط بكـل حدود إطار العينة. ويوضح اجلـد
منها:

المحــــــــــــــــــــــــــــيط/ المحيطالمساحةاإلطار
المساحة

0.87م214.18م16دائرة

1.0م216م16مربع

1.25م220م16م8×2مستطيل 

2.13م234م16م16×1مستطيل 

4.06م265م16م32×0.5مستطيل 

ولكن كلما زادت املساحة اخنفض اخلطأ الناشىء من حتديد حدود إطار العينة كما يف املثال التايل:
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المحـــــــــــيط ) 2المساحة (ماألبعاد (م)
(م)

المحـــــــــــــــــــــــــــــــــيط/ 
المساحة

1×1144

2×2482

3×39121.33

4×416161


