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Quantitative analysis of harbeceous vegetation in the 

college campus for frequency and comparison with 

Raunkeirs frequency distribution law. 

 

নীতি: ফ্রিক োক়েফ্রি ক োন ইক োফ্রিকেকের ফ্রিফ্রিন্ন প্রজোফ্রির িেস্বিযিো 

ক  ফ্রনর্ণ়ে  কর। এটি শতকরা দ্বারা চিচিত হয় এবং ককান একক ককায়াড্রেট এ 
কত পচরমান প্রজাচত আড্রে তা চনর্ধাচরত কড্রর। 

Frequency (%)=( number of quadrant in which 
species occur/total number of quadrant studied)×100 
প্রজাচতর শতকরা পচরমাণ চনর্ধারড্রণর পর তা রংচকআরস চিড্রকাড্রয়চি সাড্রে তুলনা 
করা হয় রনচকয়ার  অনুযায়়ী পাাঁ ি রকড্রমর চিচিচবউশন ক্লাস পাওয়া যায়। যো 



         Frequency( %)                                        
frequency class 

          0-20.                                                         
A 

          21-40.                                                      
B 

         41-60.                                                       
C 

         61-80.                                                       
D 

         81-100.                                                    
E 
 

উপকরণ:  
• েোপ  ফ্রিিো 
• কপকর  

• দফ্র়ি 

• গ্রোি কপপোর 



• কপফ্রিল ও রোিোর। 

 

 

পদ্ধতি 

• ছটি আলোদো  কর ক ো়েোকেট তিফ্রর  রো হকি, এিং প্রফ্রি 

ক ো়েোকেট এ যি নিুন প্রজোফ্রি পোও়েো যোকি িোর িংখ্যো 

খ্োিো়ে ফ্রলকখ্ রোখ্কি হকি। 

• উপকরোক্ত গোফ্রর্ফ্রি  প্র োকের েোধ্যকে frequency ফ্রনধ্ণোফ্ররি 

 রকি হকি। 

• ফ্রিফ্রিন্ন frequency কেক  histogram তিফ্রর  কর Raunkeiers 

frequency law এর িোকে নো িুলনো  রকি হকি। 

 

 

ফলাফল: table 1 

 

Sl. 
No. 

Scientific 
name of 
species 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Total 
number of 
quadrant 
occurrence 

Total 
number 

Frequency Class 

            
            
            

            
            

            

            



            
            

            
            
            

            
            

            
            
            

            

 

 

 

table 2- frequency class distribution of studied area 

Frequency class Number Percentage 

   

   

   
   

   

 

Graph  should be attached 

 

 

Table 3- comparative study with available data and Raunkeirs normal 
frequency distribution. 

 

Serial number Frequency 
class 

Data of college 
campus 

Class 
distribution 

Rainkeir normal 
frequency data 

Class 
distribution 



according to 
the data 
available 

according to 
frequency 
distribution 

      
      
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 

তিদ্ধান্ত-  

এই পদ্ধফ্রি অিলম্বকন এটো জোনো কগল ফ্রিক োক়েফ্রি ক্লোি A , 

ফ্রিক োক়েফ্রি ক্লোি  কলজ  যোম্পোি এর িুলনো়ে  ে। 

 োরর্ Raunkeir ক্লোি নরেোল ফ্রিকুক়েফ্রি A ৫৩% ফ্র ন্তু ক্লোি A , ক্লোি B 

এর িুলনো়ে ি়ি। 

Frequency ক্লোি B Raunkeirs এর িোধ্োরর্ ফ্রিক োক়েফ্রি B ১৪% এর 

কেক  উঁচুকি অিস্থোন  কর। ফ্র ন্তু B িিণদো ক্লোি A এর কেক   ে। 

  Frequency class C যো Raunkeir frequency class B এর কেক  
কিফ্রে , ক্লোি D এর কেকে (৫.৫)% িোধ্োরর্ ফ্রিকুক়েফ্রি ক্লোি ১৬% এর 



কেক   ে। চকন্তু এটি সূত্র কমড্রন িড্রল না ফড্রল কড্রলজ কেড্রক প্রাপ্ত কিটা হল 
B<A। 


