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 Determination of minimal quadrat size for the study of 

herbaceous vegetation in college campus by species area 

curve method 

     (Raja Narendralal Khan Women's College)  

 

নীতি  

ককোন কমিউমনটি মক পমিিোণ নতুন প্রজোমত পোওযো যোয এবং 
নতুন প্রজোমতি মবস্তোরিি আযতন কত তো ককোযোরেট ততমি এবং 
তোি সববমনম্ন মনর্বোিরণি িোর্যরি ককোন অঞ্চরেি vegetation এি 

র্োিণো কেয। 

এরেরে আিি সোর্োিণত মপথোর োিোরসি সূে অবেম্বরন ককোযোরেট 

ততমি করি থোমক। 

উপকরণ: 

• মাপক ফিতা ১০m 



• পপরেক৬টি ও হাতুফ়ি 
• দফ়ি 
• গ্রাি পপপাে 
• পপফিল ও োবাে 

 

পদ্ধতি:  

1. L এল আকৃফতে মরতা করে ফতনটি পপরেক পুুঁরত পনওযা হরব, পেটি 
25×25 বর্গরেফিফমটাে মারপে হরব। চতুরু্গ জ বানারনাে জনয আমো 
ফপথারর্াোরেে েূত্র বযবহাে কেব। এবং ওই স্থানটিে েত েকম গুল্ম জাতীয 
উফিদ পাওযা োয তা খাতায ফলরখ পনব। 

2. এেপে আমো স্থানটিে আযতন ৫০×৫০ বর্গফমটাে কেব এবং পেখারন 
আরেকটি পপরেক পুুঁরত আরর্ে মতই কত পফেমান অফতফেক্ত গুল্ম জাতীয 
র্াছ পাওযা োরে তা খাতায ফলরখ পনব 

3. এইর্ারব আমো ে৭৫×৭৫ বর্গ পেফিফমটাে, ১০০×১০০ বর্গ পেফিফমটাে, 
১৫০×১৫০ বর্গ পেফিফমটাে, এবং ১৭৫×১৭৫ বর্গ পেফিফমটাে আযতরনে আরো 
অরনকগুফল পকাযারেট এে মাপ পনব এবং কত েংখযক নতুন গুল্মজাতীয 
প্রজাফত পাওযা োরে তা খাতায ফলরখ পনব। 

4. এইর্ারব েতক্ষণ না পেগন্ত আে পকান নতুন প্রজাফতে গুল্ম জাতীয উফিদ 
পাওযা োরে ততক্ষণ নতুন পকাযারেট এে পফেমাপ কেব ও তােপে আে 
পকান নতুন কযারেট ততফে কেব না। 



                  আমো এখারন পমাট ৮ টি কযারেট ফনরযফছ। 

ফলফল: 

Sl.no. Size of 
quadrant 
centimetre 
square 

Name of 
the new 
species 

Number 
of the 
new 
species 

Total 
number 
of 
species 

1 25*25    
2 50*50    
3 75*75    
4 100*100    
5 125*125    
6 150*150    
7 175*175    
8 200*200    
 

 

 



আমো প্রফত quadrate এ ো নতুন উফিদ প্রজাফত পপরযফছ তা ox এবং oy 
অক্ষে গ্রাি ততফে করে পেটি একটি ফের্মযড কার্গ  এে মাধ্যরম পপপারে অফিত 
করে ফমফনমাল পকাযারেট োইজ ফচফিত কেব।(add graph sheet ) 

 

তিদ্ধান্ত: আমো এখারন ১৫০×১৫০ বর্গ পেফিফমটাে quadrateএেপে আে নতুন 
পকারনা পকান জাতীয উফিদ প্রজাফত লক্ষয কফেফন তাই আমারদে করলজ কযাম্পারেে 
ফমফনমাল পকাযারেট োইজ হল ১৫০×১৫০ বর্গরেফিফমটাে। 
 

 

 

 

 

 

 

 


