
طرق التعرف على النباتات
.النباتات تصنیف كتبو الفلورا من كل وتشمل :التصنیفیة المراجع -١
 للنباتات المورفولوجى الوصف كتب وھى :المورفولوجى الوصف كتب -٢

:التالیة بالطرق الكتب ھذه من النباتات على التعرف ویمكن
 العائالت أحد صفات مع المورفولوجیة الصفات أحد تشابھ مثل :المقارنة -أ

.اآلخرى
العربى اإلسم -ب
العلمى اإلسم -ج
 مصورة النباتات ھعلی یعرض جھاز عن عبارة وھو :بالمونوجراف المراجعة -٣

.Projectors مثل
.بالمختصین اإلتصال -٤



:المعشبة -٥
 من مجموعة عن عبارة وھى النباتات على التعرف طرق أھم من ھىو•

 مساحة لھ الذى المقوى الورق على والمضغوطة والملصوقة المجففة النباتات
 األجناس دوسیة یسمى خاص دوسیة فى األنواع وضع ویتم .معینین وسمك

.العائالت دوسیة یسمى دوسیة داخل المتشابھة واألجناس
:المعشبة إعداد طرق•
 األمطار من خالى جو فى ذلك یتم أن ویجب النباتیة العینات على الحصول -أ

 من أكثر من تجمیعھا یتم أن ویجب للنمو المتتابعة األطوار على تحتوى وأن
.اإلزھار موسم نھایة فى تكون أن فالبد واحدة عینة أخذ تم وإذا مكان

:البیانات لجمع الالزمة األدوات•
  ھاإنتشار درجة حیث من النباتیة بالعینة الخاصة البیانات لتسجیل دفاتر - ١

.الصفات من وغیرھا احجمھو
.النباتات من الدقیقة األجزاء لفحص ةمكبر عدسات - ٢
.للعینات حفظ محلول - ٣
.للنباتات تبعًا وحجمھا شكلھا ویختلف النماذج لحفظ مختلفة أوعیة - ٤
.علیھا بالضغط تجفیفھا یصعب التي النباتیة العینات لتصویر تصویر آلة - ٥



.والبصالت والدرنات البذور لجمع حفر آالت - ٦
.ألشجار الخشبیة العینات لفصل سكین - ٧
 المكبس ویحتوى سم ٣٠ ھوعرض سم ٤٠ ھوطول النباتیة العینة لكبس :مكبس - ٨

 العینة على الحصول عقبو .العینة تجفیف لسھولة نشاف أو جرائد ورق على
 ترتیب ویجب الغریبة والمواد النباتات بقایا من ویتخلص المكبس إلى نقلھا یتم

 الشكل من قریب شكل على للحصول الطبیعة فى صورتھا حسب األوراق
 الحدید من ثقل وضع مع الخشب من بلوحتین المكبس إستبدال ویمكن .الطبیعى
 من طبقتین بین العینة بھ توضع التجھیز لحامل مجفف ویستخدم العینة للكبس
 المجفف داخل الھواء لتحریك ھوایات وجود مع النشاف الورق ، القماش
 حیث الحفظ عوامل أھم من التجفیف وعملیة .العینتین من الماء فقد لسھولة
.للعینة النھائى الشكل عیھا یعتمد

مالحظات على حفظ بعض العینات•
:فى حالة النباتات العصاریة -١
 محتویاتھاب األضرار دون طولیین نصفین إلى السمك متوسط النبات قطع یتم•

 قبل المكبس إلى تنقل ثم الرطوبة تفقد حتى ساعات لعدة بالملح تغطى ثم
 حتى الماء إستخدام وعدم بفرشاه الملح من التخلص بعد لھا تجاعید أى حدوث
.أخرى مرة للنباتات الرطوبة تعود ال



:المائیة للنباتات بالنسبة -٢
 كان وإن التجفیف حجرة إلى بعنایة ترفع ثم ماء بھ إناء فى العینات تجمیع یتم•

.القماش من قطعة بإستخدام الماء من رفعھ یتم الرھیف النوع من نبات
:اإلستوائیة المناطق نباتات -٣
  .النباتات لتجفیف كھربى طردى مصدر ویستخدم التجفیف عملیة طریق عن•
  119 × سم٤١( قیاسیة أحجام فى التحمیل ورق على النماذج تحمیل یتم ثم -ب

 زجاجى لوح سطح على الغراء توضع حیث الالصق الغراء إستخدام مع )سم
 اللوح على النماذج توضع ثم فرشاه بواسطة )مم ٣٥×٥٠( أبعادة نحاسى أو
 لوح من مباشرة ینقل و النبات أجزاء لجمیع الغراء مالمسة من التأكد مع

 ثم نشاف ورق بإستخدام الزائد الغراء تجفیف مع التحمیل لوح إلى اللصق
 األشرطة تستعمل وال التحمیل لوح على لتحمیلھا للضغط خاصة آالت تستخدم

.النبات شكل تشوه ال حتى البالستیك



:العنایة بالمجامیع النباتیة•
 طریق عن األمراضو بالحشرات اإلصابة من النباتیة العینة على یحافظ•

:یلى بما معامالتھا
 وذلك HCN أو الكربون كبریتید ثانى أو المیثیل برومید غاز بإستخدام التبخیر -أ

.المرضیة أو الحشریة اإلصابة من العینة لحمایة
  أو ºم٤٤ حرارة درجة على التجمیل قبل تعامل حیث الحراریة المعاملة -ب

.بالعینة العالقة الیرقات لقتل ساعات ٦ : ٤ لمدة ºم٦٠
 جم٣٥ + زئبقیق كلورید جرام١٥ من بمحلول العینة تعامل حیث التسمم -جـ

 العینة كبس قبل وذلك %٩٥ إیثیل كحول لتر فى مذابة أمونیوم كلورید
.وتحمیلھا

.النفالین مثل الطیارة السامة بالمواد العینة تعامل -د



:النباتیة الحدیقة -٦
 الغذاء لتوفیر علمیة دراسة النباتات دراسة فى ھام دور النباتیة الحدیقة تلعب•

.لإلنسان والدواء
 فى وتوسع والرومان المصرین القدماء عھد منذ النباتیة الحدائق إنشاء بدأ وقد•

.الحدیثة العلمیة النھضة بدایة مع إنشائھا
 تمثل علمیة مؤسسات ھى بل المتداول بالمعنى حدیقة النباتیة الحدیقة تعتبر وال•

 والمكاتب الزجاجیة الصوب على بداخلھا وتحتوى یسیر جزء الحدیقة فیھا
.والمعشبة واألبحاث والمعامل

:النباتیة الحدیقة فوائد أھم•
. النباتات من الجدیدة األصناف إلستزراع مكان تعتبر - ١
.الموجودة بالنباتات التعریف - ٢
.والتربیة بالتصنیف المتعلقة والنباتات بالعینات األبحاث معمل إمداد - ٣
.النباتات علوم من علیھا المتحصل المختلفة المعلومات تنظیم - ٤



.النبات بعلوم الخاصة والدوریات اإلجتماعات لعقد مكان - ٥
 دراسیة رراتقم عدادإل الالزمة البیانات لتوفیر مصدر - ٦

.بھا المرتبطة والعلوم النبات علوم فى للمتخصصین
.وغیرھا والتربیة بالتصنیف المتعلقة األبحاث إجراء - ٧
 العالم فى النباتیة الحدائق أولى من إنجلترا فى كیو حدیقة وتعتبر•

  تضم خشبیة وحدیقة مجفف نبات ملیون ٦.٥ على تحتوى حیث
  ٨ وحوالى الصوب داخل نباتى وصنف نوع آالف سبعة حوالى
.الصوبة خارج ىنبات نوع فأال

  تنسى بجامعة الخشبیة الحدیقة العالم فى النباتیة الحدائق أحدث ومن•
.األمریكیة المتحدة بالوالیات



تقییم الغطاء النباتى
:یمكن تقییم الغطاء النباتى بالطرق اآلتیة•
:التقییم الكمى - ١
:ویشمل •
التردد -أ
الكثافة النباتیة - ب
نسبة التغطیة - جـ
اإلنتاجیة -د
:التقییم النوعى ویشمل -٢
تقدیر القیمة الغذائیة -أ
درجة اإلستساغة - ب



م الكمىیالتقی: أوًال
: التردد -أ
.عینة فى نباتى نوع غیاب أو وجود عن عبارة وھو•
:كاألتى التردد نسبة وتحسب•

  النباتى النوع بھا یوجد التي العینات عدد                         
١٠٠×  = للترد %

للعینات الكلى العدد                                      
 عینة لكل النباتى للتركیب % معرفة یمكن التردد نسبة حساب خالل ومن•

:كاآلتى
  العینة تردد    

١٠٠ ×= النباتى للتركیب %
العینة فى الموجودة التردد نسبة مجموع

 %١٠٠ نتكو ما غالبًا العینة فى الموجودة التردد نسب مجموع أن ونجد•
 فقط للعینتین التردد % حساب یمكن عینات ٣ وجود حالة فى وبالتالى

.الثالث لنوعا لتردد % على الحصول یمكن ١٠٠ من الطرحبو



: الكثافة النباتیة -ب
 .معینة لمساحة بالنسبة النباتات عدد إلى یشیر مصطلح عن عبارة ىوھ•
  :یلى كما النباتیة الكثافة معدل ویحسب•

النباتى النوع أفراد عدد مجموع
 = النباتیة الكثافة معدل

الكلیة المساحة        
:مثال•
 نوع ٤٠٠ بھا ووجد ٢م١ مساحة من مأخوذة عینة كل عینة ٥٠ أخذ تم أنة فرض إذا•

 والمطلوب )جـ( لـ ٢٥٠ ، )ب( لـ ٥٠ ، )أ( لـ نباتى نوع ١٠٠ منھا النباتات ھذه و نباتى
.نباتى نوع لكل النباتیة الكثافةو الكلیة النباتیة الكثافة حساب

 ٨ =٥٠)/٤٠٠( = المساحة مجموع / األفراد عدد مجموع = الكلیة النباتیة الكثافة•
٢م/نباتات

٢م/نبات ٢ = ١٠٠/٥٠ = أ للنوع النباتیة الكثافة•
٢م/نبات ١ = ٥٠/٥٠ =ب للنوع النباتیة الكثافة•
٢م/نباتات ٥ = ٢٥٠/٥٠ =جـ للنوع النباتیة الكثافة•
:كاألتى النباتى التركیب نسبة حساب یمكن وأیضًا•
 النباتیة الكثافات مجموع / )أ( للنوع النباتیة الكثافة معدل = )أ( النباتى للتركیب %•

%٢٥ = ١٠٠ × )٢/٨( =١٠٠ × للعینات
جـ ، ب للنوعین بالنسبة وھكذا•



:نسبة التغطیة -جـ
 نسبة عن عبارة أو األرض من النباتات تغطیة ما نسبة عن عبارة وھى•

 من الكلیة المساحة إلى نسبیًا الجافة أو الخضراء بالنباتات المغطاة األرض
  .األرض

:اآلتى شملت النباتى الغطاء ونسبة•
 :الكثافة -١
 السطح من إلیھا النظر عند التربة سطح من النباتات تغطیة ما نسبة وھى•

 التي النسبة بین عالقة توجد ال قد ألنھ فعالة غیر الطریقة وھذه .العلوى
.العلف من تعطیھ ما وكمیة األرض سطح من النباتات یشغلھا

:النباتیة القواعد مساحة -٢
 نسبة زادت وكلما سم ٢.٥ إرتفاع على النباتات قواعد تشلغھا التي النسبة وھى•

 التربة حمایة على قدرتھ زیادة إلى ذلك أدى كلما النباتى للغطاء النباتیة القواعد
 أو العشبیة النباتات فى أكبر النباتیة القواعد نسبة وتكون .التعریة من

.الشجیرات



-:طریقتین بإستخدام التغطیة نسبة حساب ویمكن•
:الطولى الشریط طریقة -١
 نسبة وتقاس معین وعرض معین بطول ةیطول مساحة تحدید طریق عن وتتم•

:یلى كما للتغطیة % وتحسب .المساحة ھذه فى نباتى نوع لكل التغطیة
   النباتى النوع یغطیھا التي المساحة  

١٠٠ ×  = للتغطیة %
الكلیة المساحة  

:الخطوة طریقة -٢
 نسبة وھى( ما نقطة فى النباتى الغطاء نوع غیاب أو وجود یقاس وفیھا•

 القائم حذاء مقدمة فى ثبتت سم٢.٥ قطرھا معدنیة حلقة فیھا ویستخدم )التردد
  .الحلقة داخل نباتى نوع غیاب أو بوجود التغطیة نسبة وتحسب بالقیاس

 فى النبات ظھور تكرار مرات عد جانب إلى الخطوات عدد معرفة ومن•
:یلى كما للتغطیة % معرفة یمكن الحلقة

الحلقة فى النباتات ظھور تكرار مرات عدد
  ١٠٠ ×       = التغطیة %  

الخطوات عدد   



:تقدیر اإلنتاجیة -د
  فى ٢م١ لكل اإلنتاجیة وتقدر .المساحة وحدة فى لألعالف اإلنتاجیة تقدر حیث•

 ویتم كلھا للمساحة اإلنتاجیة تقدر الطبیعیة المراعى فى أما األلیفة المراعى
 اإلستغالل نسبة أن فنجد فقط المستساغة الرعویة النباتات محصول حساب
 من %١٠٠ أن أى %١٠٠ حوالى تكون األلیفة المراعى أما %٥٠ بھا تكون

  .الحیوان یستسغھا النباتات
 مساحة أى ٢سم٥ ×٥٠ هأبعادة خشبى مربع إستخدام طریق عن ذلك ویتم•

 الموجودة النباتات أخذ ثم المرعى أرض على ھوضع ویتم ٢م٠.٢٥ حوالى
.الفدان إلى اإلنتاجیة وتنسب جافة أو خضراء توزن أن وإما المربع داخل

 للغطاء اإلنتاجیة حساب یمكن التالیة المعادلة من فإنھ كجم٢ الوزن كان فإذا•
.النباتى

  كجم ٢   یعطوا ٢م٠.٢٥ كل•
س         یعطوا ٢م٤٢٠٠•
كجم ٣٣٦٠٠ = ٠.٢٥ / ٢ ×٤٢٠٠  = س•



التقیم النوعى : ثانیًا
 المختلفة النباتیة األنواع ونقصأ وزیادة وغیابأ ظھور تتبع طریق عن ویتم•

 وسیادة نباتى نوع لكل النباتیة األعداد تذبذب حساب یتم ذلك خالل ومن
.المختلفة الزمنیة الفترات خالل األخرى عن النباتیة األنواع

 وفى المرعى تحسن على ذلك دل المرغوبة النباتات لصالح الزیادة كان فإذا•
 یحتاج المرعى أن على ذلك دل الشوكیةو مستساغة الغیر النباتات سیادة حالة
.وتطویر صیانة إلى

:اآلتى للمرعى النوعى التقدیر ویشمل •
:الغذائیة القیمة تقدیر -١
:أساس على المرعى فى الموجودة للنبات الغذائیة القیمة تقدر •

. الخام البروتین نسبة حساب -أ
.الخام األلیاف -ب
  .الرماد -ج
.اإلیثیر مستخلص -د
.الجافة المادة فى وذلك البروتینیة غیر النیتروجینیة المواد -ھـ



:تقدیر نسبة اإلستساغة -٢
  وتعتبر .غذاؤه الحیوان فیھا یتناول التي الفترة عن عبارة وھى •

  طریق عن العلف نوعیة لتقدیر الطرق أھم من اإلستساغة نسبة
.الرعویة الحمولة تقدیر

:ھى العوامل من بعدد اإلستساغة درجة وتتأثر•
.الحیوان نوع - ١
.الصحیة الحالة - ٢
.هعمر - ٣
.المراعى فى الموجودة النباتیة األنواع - ٤
.الحیوان جوع درجة - ٥



:اإلستساغة تقدیر طرق•
:اإلستغالل نسبة تحدید -١
  قبل العلف وزنب نباتى نوع ألى الحیوان قبل من اإلستساغة تحدد•

  بین الفرق كان فإذا الحیوانیة المخلفات وزن یتم ثم ھعلی التغذیة
  والعكس قلیل اإلستساغة درجة أن على ذلك دل كبیر الوزنتین
.صحیح

:الدقائق عدد تسجیل - ٢
  فى طویلة فترة الحیوان یأخذ المستساغة األعالف حالة فى أنھ فنجد•

.مستساغة الغیر األعالف حالة فى والعكس رعیھا
:اإلختیار طریقة -٣
  نوع لكل العلف من متساویة كمیات للحیوان تقدیم طریق عن وذلك•

  زمنیة فترة بعد نباتى نوع كل من المستھلك الجزء تقدیر یتم ثم نباتى
.إستساغة األكثر یعتبر إستھالكًا األكثر والنوع



تمارین


