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طرق قياس التغطية
Methods of Measuring Vegetation Cover

هــي مســاحة ســطح األجــزاء النباتيــة أو أي ســطح آخــر بالنســبة ملــا تغطيــة مــن ســطح –تعريــف التغطيــة
الرتبة. 

Types of Coverأنواع التغطية 

 التغطيــة األرضــيةGround cover وهــي نســبة مــا يغطــى مــن الرتبــة بشــيء حيميــه (خملفــات
نباتية أو حيوانية، صخور، نبات ...إخل). 

لتغطيـة القاعديـة اBasal area or basal cover وهـي املسـاحة املغطـاة بالنباتـات فـوق
سطح الرتبة قريباً منه. وهي أكثر أنواع التغطية ثباتاً مع الزمن.

 التغطيــة الظليــةCanopy cover وهــي اإلســقاط العمــودي حملــيط ظلــة النبــات علــى ســطح
التغطيـــة الرتبـــة. وال يلتفـــت فيهـــا إىل الثغـــرات الصـــغرية غـــري املغطـــاة داخـــل الظلـــة. وتســـمى أيضـــاً 

.aerial coverالهوائية 
 التغطية الورقيـةFoliar cover ت. وهـي النبـاوراقسـطح الرتبـة املغطـاة بـأوهـي املسـاحة مـن

ظل األوراق على سطح الرتبـة لـو سـلط ضـوء عمـودي علـى سـطح الرتبـة عبارة عن نسبة مساحة
من فوق النبات. وتساوي التغطية الظلية مطروحاً منها الثغرات غري املغطاة بورق النبات.  

 دليــل المســاحة الورقيــةLeaf area index (LAI) مســاحة مجيــع أوراق إمجــايلوهــو
% وهـو 100هـا النبـات. وقـد يتجـاوز هـذا املقيـاس النبات مقارنة مبساحة سطح الرتبة اليت يغطي

مؤشر على قدرة النبات الكامنة للقيام بعملية التمثيل الضوئي. 
 التغطيــة المطلقــةAbsolute cover(القاعديــة أو الظليــة أو الورقيــة) وهــي التغطيــة النباتيــة

. )املراد قياسها/ إمجايل مساحة أرض املرعى مقارنة بسطح الرتبة. وتساوي (تغطية نوع ما 
 التغطيـة النسـبيةRelative cover وهـي املسـامهة النسـبية لتغطيــة نـوع مـا يف إمجـايل التغطيــة

النباتيــة. وتســاوي (تغطيــة نــوع مــا / إمجــايل التغطيــة النباتيــة). وهــي مماثلــة لنســبة الرتكيــب النبــايت 
.percent composition by coverعلى أساس التغطية 

Usesية استخدامات التغط

.تمع النبايت تستخدم مؤشراً جيداً للسيادة البيئية ومعرفة تركيب ا
.تعترب أساساً يف تصنيف الغطاء النبايت إىل جمتمعات ويف تقومي الغطاء النبايت
.تعد مؤشراً جيداً يف دراسات محاية الرتبة من االجنراف
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طريةتعد مؤشراً جيداً يف دراسات املواطن البيئية لألحياء الفwildlife habitat.
Advantagesمميزات التغطية 

.مالئمة لكثري من الطرز النباتية
.ليس هلا وحدات قياس
.سهلة التنفيذ
.توازن بني مسامهة الصغرية ذات الوفرة العالية ومسامهة النباتات الكبرية النادرة
 ترتبط ارتباطاً جيداً  بالكتلة احليويةbiomass

إىل التعرف على أفراد النباتات. ال حيتاج فيها
.يسهل إدراكها مبجرد النظر وخرصها

Disadvantagesعيوب التغطية 

.تتباين نتائجها من ستة ألخرى ومن موسم آلخر
.احلساسية للتغريات يف عدد النباتات وقوة منوها

اعتبارات يجب مراعاتها عند قياس التغطية 
لوصف الغطاء النبايت.حتديد نوع التغطية املراد استخدامها
.حتديد كيفية التعامل مع الظلل املرتاكبة
.مراعاة االتساق يف توقيت مجع البيانات

Measurement Methods of Coverطرق قياس التغطية

تنحصر طـرق قيـاس التغطيـة النباتيـة مـن حيـث شـكل الوحـدات التجريبيـة يف ثالثـة أنـواع: القطـع التجريبيـة 
plots والنقــاط ،points واخلطــوط ،lines ،وقبــل وصــف الطــرق املندرجــة حتــت هــذه األنــواع الثالثـــة .

نشري إىل ثالث طرق عامة ال تشملها هذه األنواع الثالثة.
Charting and mappingالرسم 

ترســـم احلـــدود اخلارجيـــة للتغطيـــة النباتيـــة وفـــق مقيـــاس رســـم معـــني علـــى أوراق خاصـــة. وهـــي طريقـــة عاليـــة 
ــــ ا تســــتهلك وقتــــاً طــــويًال. وهــــي مفيــــدة ملتابعــــة الوحــــدات التجريبيــــة الدائمــــة والدراســــات الصــــحة غــــري أ

الدميوغرافية.
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Ocular reconnaissanceالمعاينة بالنظر 

تقــدر التغطيــة مباشــرة دون الرجــوع إىل وحــدة تغطيــة معينــة. وتســتخدم هــذه الطريقــة لتقــومي املراعــي علــى 
وميكـن بواسـطتها احلصـول علـى نتـائج متسـقة نسـبياً إذا مـا أجراهـا مساحات شاسـعة. وهـي طريقـة سـريعة 
. subjectiveمراقبون مدربون. ولكنها غري موضوعية 

Photographic methodsالتصوير الفوتوغرافي 

املعـامل اخلارجيـة تأخذ صور عموديـة قـد تكـون جويـة أو فـوق النبـات. وميكـن اسـتخدام هـذه الصـور لرسـم
ا: ملكونات الغطاء النبايت. متتاز الصور الفوتوغرافية بأ

.مالئمة للنباتات كبرية احلجم
 .ميكن استخدامها ملراقبة التغريات يف املراعي مع الزمن
.سريعة وعالية الصحة وموضوعية
.يصعب فيها تعريف األنواع النباتية
 .ًال ميكن رؤية النباتات إذا حجبتها نباتات أكرب منها حجما
.ًهناك احتمال للحصول على صورة منحرفة إذا مل يكن اإلسقاط عمودياً متاما

Plot-based methods for coverطــــرق قيــــاس التغطيــــة باســــتخدام القطــــع التجريبيــــة 
measurement

ا تشتمل على نـوع مـن اخلـرص (املعاينـة بـالنظر) semi-quantitativeتعترب هذه الطرق شبه كمية  أل
ـا احتمـال وجـود حتيـز  ا سريعة التنفيذ وسهلة. إال أن من عيو بدًال من القياسات املباشرة. ومن مزاياها أ

ا تفتقر إىل إمكانية تكرار احلصول على نفس النتيجة.  لدى املقيم، كما أ

Cover-Classفئات التغطية طرق Methods

تصنف تغطية كل نوع من أنواع النبات داخـل كـل إطـار حتـت فئـة تغطيـة. وتسـتخدم القـيم الوسـطية لكـل 
فئة ألغراض التحليل اإلحصائي. وتبىن هـذه الطـرق علـى أسـاس أن القـيم احلقيقيـة للتغطيـة موزعـة بانتظـام 

حول النقاط الوسطية لكل فئة.
Daubenmireطريقة دوبنماير -1 Cover-class Method

سم) ، إال أنه ميكن استخدام أي حجم آخـر مناسـب. 50×20استخدم دوبنماير إطارات مستطيلة (
وهذه الطريقة شائعة االستخدام يف الواليات املتحدة األمريكية. واجلدول التـايل يوضـح فئـات التغطيـة الـيت 

اقرتحها دوبنماير يف دراساته:
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المتوســــــــــــــط ية %)المدى (نسبة التغطالفئة
%

10-52.5

26-2515.0

326-5037.5

451-7562.5

576-9585.5

696-10097.5

يالحظ أن الفئات ليست متساوية يف مداها وذلك لتقليل عنصر التحيز يف الفئتني الدنيا والعليا.  

Braun-Blancquet Methodبالنكيه -طريقة برون--3

وهذه الطريقـة شـائعة االسـتخدام يف أوروبـا ومنـاطق أخـرى، وخباصـة لدراسـة يف تصـنيف الغطـاء النبـايت إىل 
" وحيدد مكـان العينـة بصـورة موضـوعية حبيـث متثـل 'releveجمتمعات نباتية. وتسمى وحدة العينة "رليف 

م،  ويــتم حتديــدها أنســب مســاحة 10×10الطــراز النبــايت.  وأكثــر مســاحات الرليــف اســتخداماً هــي 
بالنكيه كالتايل:  -برسم منحىن األنواع مع املساحة. تسجل البيانات وفقاً لفئات برون

التغطية %الفئة
1>>نادر

1>قليل

11-5

25-25

325-50

450-75

575-100
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Point-intercept methodsطرق قياس نقاط التالمس 

النظري يف هذه الطرق أن النقطة عبارة قطعة جتريبية اختزل بعـداها فأصـبحت نقطـة ال أبعـاد هلـا. األساس
ايــة لــه مــن النقــاط علــى مســاحة مــا، فــإن تغطيــة النبــات ميكــن حتديــدها بعــدد  وعنــدما نوقــع عــدداً مــا ال 

ـذه الطـرق عـن طريـق مجـ ع عينـات مـن النقاط اليت ال مسـت سـطحه. وجتـرى عمليـة قيـاس تغطيـة النبـات 
النقاط اليت تغطي مساحة معينة من األرض باستخدام أي نوع من األجهزة.

100×تغطية نوع ما = (عدد النقاط التي المست النبات/مجموع النقاط في العينة) 
ميكن باستخدام هذه الطرق احلصول على معلومات عن:

.نسبة التغطية القاعدية للنوع
.نسبة التغطية الورقية للنوع
.تكرار النوع
.الرتكيب النبايت
.دليل املساحة الورقية

Usesاالستخدامات 

 الغطاء النبايت العشيب.تستخدم أساساً يف
.مناسبة للغطاء النبايت القصري واألعشاب الريزومية واملدادة
.ميكن استخدامها لقياس التغطية الظلية لألشجار
جداً لقياس التغطية الكلية للغطاء النبايت.مالئمة
.غري مالئمة ملراقبة النباتات النادرة أو قياسها
 غــــري مالئمــــة كأســــاس لتقــــدير غــــىن الغطــــاء النبــــايت بــــاألنواعrichness أو التنــــوعdiversity

عندما تكون النباتات النادرة ذات أمهية.

Advantagesالمزايا 

فيذ. الطرق موضوعية، وسريعة التن
.تسمح بتطبيق العشوائية والتكرار
 أكثر دقة وصحة من طرق التقدير باستخدام اخلطوطline-intercept

.نسبياً، ال حيدث اضطراباً للغطاء النبايت
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Disadvantagesالعيوب 

.يصعب استخدامها عند اشتداد الرياح
.ال ميكن تقدير التغطية بكفاءة يف األنواع منخفضة التغطية
 يلزم استخدام عدد كبري مـن النقـاط يف حالـة األنـواع ذات التغطيـة املنخفضـة للحصـول علـى دقـة

%، فيلـزم 8عالية. فعل سـبيل املثـال، إذا أشـارت التقـديرات األوليـة إىل أن تغطيـة نـوع مـا كانـت 
% مــن الثقــة بــأن متوســط التغطيــة 95نقطــة حــىت يكــون الباحــث علــى درجـة 2000اسـتخدام 

% من املتوسط احلقيقي. 10يقع يف حدود لذلك النوع 

Point-intercept Methodsالتالمس نقاططرق قياس التغطية باستخدام 

Grid-quadrat frameالشبكي اإلطار-1

عبـــارة إطـــار ذي شـــبكة مـــن األســـالك احلديـــدة أو اخليـــوط. وكـــل نقطـــة تقـــاطع بـــني األســـالك أو 
اخليـوط يف هـذه الشـبكة، نقطـة مــن نقـاط القيـاس، وهـذه الطريقــة مناسـبة لقيـاس التغطيـة الورقيــة. 

ويوضح الرسم التايل أحد أشكال اإلطارات الشبكية: 

Point frame methodإطار التالمس النقطي -2

جـداً مـن إطـار ثابـت يرتفـع بقـدر معـني عـن قمـة النبـات.  مناسـبويف هذ الطريقة تـدىل قضـبان 
للغطــاء النبــايت "الكثيــف". ميكــن بواســطة هــذه الطريقــة تقــدير التغطيــة الورقيــة والتغطيــة القاعديــة 

ودليل املساحة الورقية. يوضح الشكل التايل أحد مناذج إطار التالمس النقطي
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وتقدر التغطية كما يف املثال التايل:
% التغطية عدد نقاط التالمسالنوع

المطلقة
النسبية% التغطية

959.547.5احلرمل
454.522.5الذنوب
282.814.0الضعة
151.57.5الثمام

80.84.0اجلثجاث
60.63.0الرخامى

30.31.5الرمرام

موع 20020100ا

30030خملفات نباتية
50050أرض جرداء

موع 1000100ا

Line-point methodطول خط طريقة تالمس النقاط على-1

يف هــذه الطريقـــة ميــد خـــط بطـــول معــني. ويـــتم قـــراءة نقــاط الـــتالمس الـــيت قــد تكـــون عشـــوائية أو 
مأخوذة بطريقة منتظمة. ويالحظ أن النقاط املأخوذة بطريقة منتظمة تعطي نتـائج أكثـر دقـة مـن 

النقاط العشوائية. حتسب النتائج كما سبق. 

Stepطريقة الخطوة -2 point
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كــان األصــل يف هــذه الطريقــة أن تــثلم مقدمــة النعــل. وعنــد كــل خطــوة خيطوهــا الراصــد يســجل 
وجـــود النبـــات ونوعـــه عـــرب الثلمـــة يف النعـــل. تنطـــوي هـــذه الطريقـــة علـــى قـــدر مـــن التحيـــز. وهـــي 

نقطـــة للحصــــول علــــى نتــــائج 500-300مناســـبة للغطــــاء النبــــايت الكثيـــف. ويكفــــي يف العــــادة 
مقبولة.

Loop (Parker 3-step) methodحلقة أو طريقة باركر طريقة ال-3

يف هذه الطريقة يسـجل تكـرار ظهـور األنـواع يف حلقـة صـغرية (نـوع واحـد يف كـل مـرة). تغـايل يف 
تقدير التغطية وهلذا جيب معايرة نتائجها بطريقة أخرى. 

Line-intercept methodالقطاعات الخطية -4

ط القيــاس يف املوقــع. وتقــاس أطــوال تقــاطع النباتــات علــى األســاس يف هــذه الطريقــة أن ميــد شــري
ـــة للنجيليـــات وعريضـــات  ـــاس التغطيـــة القاعدي طـــول الشـــريط. ميكـــن اســـتخدام هـــذه الطريقـــة لقي

الواحــد وحــدة عاألوراق والتغطيــة الظليــة للشــجريات وحتــت الشــجريات واألشــجار. ويعتــرب القطــا 
ــــر موضــــ ــــة واحــــدة. وهــــي طريقــــة ســــريعة نســــبياً وأكث ــــة باســــتخدام عين وعية مــــن تقــــديرات التغطي

ــا تأثرهــا بالريــاح ووجــود عنصــر التحيــز عنــد النظــر بزاويــة مائلــة. ومــن  اإلطــارات. ولكــن مــن عيو
ا: ضرورة حتدي نـوع التغطيـة (ظليـة أو قاعديـة)، واحلاجـة إىل التعامـل  االعتبارات الواجب مراعا

لراصــــدين وكــــذلك األمــــر بالنســــبة مــــع الفراغــــات داخــــل الظلــــة بــــأن يكــــون هنــــاك اتســــاق بــــني ا
أشـــرطة 10للمســـافات الفاصـــلة بـــني القـــراءات. وتقـــدر التغطيـــة كمـــا يف املثـــال التـــايل باســـتخدام 

م.100طول كل منها 

ــــــــــــــــــــــــــــــة طول التقاطع (م)نوع النبات % التغطي
المطلقة

%التغطية النسبية

747.464.4احلرمل

101.08.7الثمام 

50.54.3الضعة

151.513.0العاذر

101.08.7الرمث

10.10.9الرمرام

موع 11511.5100ا



حماة                                                                                                إدارة مراعي وتنمیتھا جامعة
الجلسة العملیة الثالثةكلیة الزراعة

د. عال مدور  د. حیاة یاسین                                                           السنة الثالثة  

:تالمس النقاطبعض االعتبارات في تقدير التغطية بإحدى طرق 
 عنــــدما تســــجل أول مالمســــة للنبــــات فقــــط، يف اإلطــــار الشــــبكي وكــــذلك عنــــد تقــــدير التغطيــــة

اليت طبيعة منوها قصرية.الورقية، فإن ذلك يبخس تقدير التغطية يف النباتات 
.النظر بزاوية مائلة إىل اإلطار الشبكي يزيد من عنصر التحيز يف تقدير التغطية
 تــــؤثر زاويــــة إســــقاط القضــــبان يف تقــــدير التغطيــــة. فاإلســــقاطات العموديــــة تالمــــس األنــــواع ذات

األوراق املنبسطة،  يف حني أن اإلسقاط املائل يالئم األنواع النجيلية.
القضيب يف دقة القراءة. أما القضبان الغليظة فتبالغ يف تقـدير التغطيـة (جيـب اسـتخدام يؤثر قطر

قضبان متماثلة يف قطرها عند احلاجة لتكرار قراءات التغطية). 
.تعتكد املسافات بني النقاط املنتظمة على حجم النبات وتوزيعه وطول املسافة بني النباتات
التغطية بطرق تالمس النقاط يوقع الراصد يف التحيز.عدم استخدام اإلطار يف عند تقدير
 إن القطاع هوtransect.هو وحدة العينة وليس النقاط أو اإلطار
 زيــادة عــدد القطاعــات وتقليــل عــدد النقــاط يزيــد يف حجــم العينــة ودقــة النتــائج مــع مراعــاة أن ال

يؤثر عدد النقاط القليلة يف تقدير النوع املستهدف يف الدراسة.


