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   Crop Physiologyفسيولوجيا المحاصيل 

 

ى عدد السكان تستلزم العمل على تحقيق اإلكتفاء الذاتى وسد متطلبات السكان ولذلك  فإن الزيادة المستمرة 

فدور علم المحاصيل هو العمل على زيادة اإلنتاجية عن طريق زيادة غلة الفدان، ولما كانت زيادة غلة الفدان 

نباتات محاصيل الحقل المختلفة تحت الظروف البيئية المتغيرة وتأثير هذه الظروف على تتطلب فهم سلوك 

كمية المحصول كما تتطلب تعديل الظروف البيئية النامى فيها المحصول بما يتناسب مع المحصول األعظم  

 ولذلك فقد نشأ علم فسيولوجى المحاصيل لتحقيق هذه األغراض.

 تعريف علم فسيولوجى المحاصيل:

علم فسيولوجى المحاصيل يهتم بدراسة عالقة نمو وتكشف نباتات المحاصيل خالل دورة حياتها بالعوامل 

ظروف الطبيعية لنموها فى الحقل فى مجموعات نباتية، وليس نباتات منفردة، وتتبع لالبيئية المحيطة تحت ا

حياته للعوامل البيئية المؤثرة على سلوك المحصول أثناء دورة حياته وتحديد األطوار الحرجة أثناء 

 المحصول كمية وجودة والعمل على تعديل هذه الظروف بما يتناسب والحصول على المحصول األعظم. 

مما الشك فيه أن نشوء علم فسيولوجى المحاصيل وتطوره راجع لفضل كثيرمن الباحثين والعلماء. حيث 

أن النبات يمكنه أن يجدد األكسجين   Josef Priestleyلم عندما اكتشف العا 1771عام  بدايته كانت بالتحديد

ثم توالت اإلكتشافات بعد ذلك ولقد نشر اول كتاب فى فسيولوجى المحاصيل عام  2COفى جو غنى ب 

 An Introductionبعنوان " مقدمة فى فسيولوجيا المحاصيل  Moorbyو  Milthorpeبواسطة  1974

to Crop Physiology." 

 ف فى نباتات محاصيل الحقلالنمو والتكش

من اهم العمليات الضرورية للحياة والتكاثر فى الكائنات  developmentوالتكشف  growthيعتبر النمو 

الحية وتستمر هاتان العمليتان اثناء دورة حياة النبات بشرط وجود الميرستيمات وتوافر المواد الغذائية الناتجة 

وتوافر الظروف البيئية الموافقة عن عملية التمثيل الضوئي والهرمونات وغيرها من المواد الالزمة للنمو 

ايضا. ويتحكم فى نمو اى نبات كال من العوامل الوراثية لهذا النبات والظروف البيئية المحيطة إذ ان بعض  

الصفات تتاثر اساسا بالتركيب الوراثى للصنف المنزرع بينما تتاثر صفات اخرى بالظروف البيئية المحيطة، 

 البيئية النامى فيها. ولذلك يعتبر نمو النبات محصله لتفاعل تركيبه الوراثى مع العوامل

أن الهدف الذى يصبو اليه المزارع أو المنتج هو مضاعفة معدالت النمو والمحصول كمية وجودة وذلك عن 

طريق تحسين التراكيب الوراثية للنبات المنزرع عن طريق التربية واالنتخاب وكذلك تعديل الظروف البيئية 

طريقة لوالزراعة بالمواعيد المناسبة وبالكثافة النباتية المثلى النامى فيها النبات وذلك عن طريق الزراعة فى ا

 المناسبة مع االهتمام بعمليات الخدمة........الخ. 
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  Definition of Growthتعريف النمو 

ويعرف النمو بأنه زيادة عدد خاليا النبات باالنقسام ثم هو الزيادة غير العكسية فى الوزن أو الحجم أو كليهما 

زيادة حجم الخاليا وتحولها إلى أنسجة متخصصة والتكشف يشمل النمو والتخصص. ويعرف علماء 

المحاصيل النمو بأنه زيادة المادة الجافة للنبات لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة لمزارعى المحاصيل وأن 

ضافة للمادة الجافة يمكن مقدار المادة الجافة التى تتراكم بالنبات تستخدم كمقياس يعبر عن النمو، وباال

استخدام ارتفاع النبات ومساحة السطح الورقى كمقياس لمعدل النمو، بينما يعتبر الوزن الغض قليل األهمية 

كمقياس للنمو نتيجه لتذبذبه المستمر وفقا لمحتوى النبات من الرطوبة وعلى العكس من ذلك فيهتم منتجى  

ر من الوزن الجاف وذلك ألن الوزن الغض فى هذه النباتات الخضر والفاكهة والزهور بالوزن الغض أكث

 يكون مرتبط بصفات الجودة.

وال يحدث النمو عموما تحت الظروف العادية إال عندما تزداد نواتج عملية التمثيل الضوئى عن تلك التى 

يقف النبات عن  تستهلك فى التنفس ولكن اذا حدث العكس فهذا يعنى ان استهالك الغذاء يفوق تكوينه ولذلك ف

 النمو واذا استمرت هذه الحالة فإن النبات يموت فى النهاية. 

   Meristemsالميرستيمات 

الذى يحدث نتيجة النقسام الخاليا وتكوين خاليا جديدة تكبر فى الحجم ال يحدث فى جميع  إن نمو النبات 

"   Meristems tissuesية اجزاء النبات ولكن يحدث فى أنسجة معينة يطلق عليها "األنسجة الميرستيم

" ويتكون النسيج   Growth regionsوالمناطق التى يوجد بها هذه الميرستيمات يطلق عليه " مناطق النمو 

الميرستيمى من خاليا صغيرة الحجم حية يطلق عليها الخاليا الميرستيمية وتنقسم كل خلية باستمرار الى 

 خليتين مكونة خاليا جديدة. 

 موضع الميرستيمات فى النبات 

 -تنقسم الميرستيمات الموجودة فى النبات على حسب موضعها إلى:

: ويوجد فى قمم السيقان والجذوروبعض اوراق النباتات  Apical meristemالميرستيم القمى  -

 ويسبب زيادة النمو الطولى لهذه األعضاء.

 ة: ويوجد عادة بين نسيجين مستديمين فى أعضاء معين  Intercalary meristemالميرستيم البينى  -

الورقة والغمد فى النباتات بالنبات مثل الميرستيم البينى الذى يوجد بين العقدة والسالمية او بين نصل 

النجيلية وعند حدوث رقاد لمثل هذه النباتات فان الميرستيم البينى ينمو عن طريق استطالة الخاليا 

بمعدالت مختلفة على محيط الساق وهذا يؤدى الى اعادة الوضع القائم من جديد، والميرستيم البينى 

 ى استطالة األوراق.الموجود عند قاعدة أنصال األوراق واألغماد يعمل عل

: هذا الميرستيم ينتج خاليا جديدة تسبب زيادة سمك العضو  Lateral meristemالميرستيم الجانبى  -

والذى يتكون منه اللحاء الثانوى  vascular cambiumوالمثال على ذلك الكامبيوم الوعائي  النباتى

 للخارج والخشب الثانوى للداخل.
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 Growth factorsالعوامل التى تؤثر على النمو 

 تقسم العوامل التى تؤثر على النمو الى عوامل خارجية وعوامل داخلية:

 وهذه تشمل: ،  أوال: العوامل الخارجية )البيئية(

 والحرارة والماء والرياح وطول النهار والغازات..........الخ. عوامل مناخية: منها الضوء  -1

التربة وبناء التربة والمادة العضوية ورقم الحموضة ومحتوى  عوامل أرضية: وهذه تشمل قوام  -2

 التربة من العناصر الغذائية.

عوامل بيولوجية: وهذه تشمل الحشائش والحشرات واألمراض والنيماتودا والكائنات الحية  -3

 ية.األرض

 

 ، وتقسم هذه العوامل الى:ثانيا: العوامل الداخلية )الوراثية(

 المقاومة للظروف األرضية والجوية غير المناسبة. -1

 معدل التمثيل الضوئي. -2

 التنفس. -3

 توزيع ناتجات التمثيل الضوئى على أعضاء النبات. -4

 محتوى النبات من الصبغات. -5

 نوع ومكان الميرستيم. -6

 المواد الغذائية.القدرة على تخزين  -7

 التخصص ) قدرة النبات على تكوين خاليا متخصصة(. -8

 نشاط اإلنزيمات. -9

ولذلك نستنتج انه ال يوجد عامل واحد يعتبر مسئوال عن النمو ولكن جميع تلك العوامل تتداخل فى تحديد 

 درجة النمو.

 

 Growth Correlationsإرتباطات النمو 

قد يؤثر نمو عضو نباتى على نمو عضو أخر على نفس النبات وأن العالقة بين معدالت نمو االجزاء المختلفة 

لعضو معين من اعضاء النبات )مثل العالقة بين طول وعرض الورقة او العالقة بين طول وقطر الثمرة( او 

ذرى( يطلق عليها ارتباطات النمو بين األعضاء المختلفة للنبات ) مثل العالقة بين المجموع الخضرى والج

Allometry .وأن دراسة هذا االرتباط يعطى داللة مورفولوجية أو فسيولوجية 

 عموما يهتم منتج محاصيل الحقل بارتباطات النمو األتية:
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 Shoot-root ratioالنسبة بين المجموع الخضرى والمجموع الجذرى  -1

فسيولوجية اذ انه يمكن ان يعطى داللة على مقاومة ذات داللة وتعتبر S-R ratioوتختصر الى 

النبات للجفاف أو الملوحة، حيث وجد ان نباتات الذرة الرفيعة المقاومة للجفاف تميزت بنسبة مجموع 

 جذرى الى مجموع خضرى عالية.

كما تعتبر نسبة المجموع الجذرى الى الخضرى ذات اهمية لمنتجى المحاصيل الجذرية والدرنية 

فيها تعتبر الجذور والدرنات هى المحصول االقتصادى وتعتبر هذه النسبة صفة وراثية اال انها والتى 

 تتأثر بدرجة كبيرة بالظروف البيئية.

 نسبة النمو الخضرى الى النمو الثمرى. -2

هدف الى ييهتم منتج المحاصيل الثمرية مثل الحبوب والبقول بنسبة المجموع الثمرى الى الخضرى و

اصناف تتميز بارتفاع نسبة المجموع الثمرى الى الخضرى.كما تعتبر هذه النسبة صفة زراعة 

 وراثية تختلف من محصول الخر وايضا تختلف بين االصناف داخل نفس النوع كما تتأثر بالبيئة.

 النسبة بين النمو والتخصص. -3

واد إن العامل االساسي والالزم لعمليات التخصص هو وجود ناتجات تمثيل ضوئي "م

كربوهيدراتية" وفى وجود اإلنزيمات المناسبة. إن وجود مواد ممثلة زائدة عن احتياجات النمو يكون 

قص مماثل فى معدل  نتيجة لفعل العوامل التى تؤدى الى نقص فى معدل النمو بينما ال تؤدى الى ن

ائض فى نواتج  مثل تعرض النبات لنقص الماء او النيتروجين حيث ينتج عن ذلك ف التمثيل الضوئى، 

التمثيل الضوئى مما ينتج عنه حدوث التخصص مثل زيادة سمك جدر الخاليا وترسيب محتويات 

 معينة بالخاليا وتقسية البروتوبالزم.

يتضح مما سبق ان انتاج نواتج محصولية معينة ذات نوعية معينة يحتاج الى تطبيق عمليات زراعية 

ناسب بين النمو والتخصص إذ أن النمو ضرورى ولكن معينة والتى من شأنها تحقيق التوازن الم

 عمليات التخصص. يجب أال يشجع بدرجة كبيرة حتى ال يعيق

 العالقة بين النمو القمى والنمو الجانبى. -4

تنمو البراعم القمية والجانبية للنباتات مما يعطى النباتات شكال مميزا لها وفى بعض النباتات ال تنمو 

البراعم الجانبية ما دام البرعم الطرفى محتفظا بقوته ومستمرا فى النمو مسببا النمو فى الطول واذا 

ل من برعم جانبى أو أكثر اتلف هذا البرعم الطرفى او ازيل صناعيا فإن النمو يبدأ عادة فى الحا

وهذا التأثير المثبط الذى يبديه البرعم الطرفى على نمو البراعم الجانبية يسمى السيادة القمية 

Apical dominance   وينتج النمو الخضرى الجانبي نتيجة لنمو البراعم الموجودة فى ابط األوراق

كما الحال فى محاصيل  Branchesج أفرعا جانبية وراق القريبة من سطح التربة تنت) أباط األ

البقول ( بينما ) البراعم الموجودة فى أباط األوراق تحت سطح التربة فى منطقة التاج تنمو مكونة 

صيل حيث انه فى هذه الصفة هامة فى انتاج المحاكما فى المحاصيل النجيلية(. و Tillersخلفات 

عض النباتات فإن النمو الجانبى يعمل التقاوى تحت ظروف معينة وغياب ب حالة نقص نسبة انبات

على ملئ تلك الفراغات أى ان النباتات عن طريق النمو الجانبى يكون لها قدرة تعويضية والنمو 

القمى وحده ال يؤدى هذا الغرض ويعتبر الضوء هو العامل الرئيسى الذى يتحكم فى النمو الجانبى 

 الناتج عن البراعم الجانبية.

 . Harvest Indexاإلقتصادى والمحصول البيولوجى  النسبة بين المحصول -5
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 Biologicalإن كمية المادة الجافة الكلية التى يكونها النبات يطلق عليها المحصول البيولوجى 

yield  وأن الجزء من المادة الجافة الكلية والتى تتحول الى ناتج اقتصادى يطلق عليها المحصول

وأن النسبة بين المحصول اإلقتصادى والمحصول البيولوجى يطلق  Economic yieldاإلقتصادى 

 .   Harvest indexعليها دليل الحصاد 

Harvest Index= Economic yield ÷ Biological yield 

 

   Growth curve النمومنحنى 

 

من اإلنبات حتى النضج وهو عالقة بين الزمن على   يصف منحنى النمو نمو النبات خالل دورة حياته

المحور السينى وعلى المحور الصادى توقع وحدات المادة الجافة أو ارتفاع النبات أومساحة األوراق 

ولذلك يعرف بالمنحنى   Sأو تراكم مواد كيماوية مثل البروتين. ويأخذ شكل المنحنى حرف 

المنحنى أنه فى بداية حياة النبات يكون نمو  فى هذا ويالحظ Sigmoid curveالسيجمويدى 

لفترة قصيرة تتراوح من البادرات بطئ وعادة يكون سالبا بالنسبة لوزن المادة الجافة المتراكمة 

وتسمى مرحلة النمو األسي أو اللوغاريتمى ) أ(اسبوع ألسبوعين ثم يلى هذه المرحلة مرحلة 

Logarithmic growth rate  لة بفترة نمو خضرى قصيرة نسبيا ثم يلى هذه  وتتميز هذه المرح

وتستمر فترة أطول من  Linear phaseوتسمى المرحلة الخطية  )ب(الفترة من النمو مرحلة 

المرحلة السابقة وأثناء هذه الفترة تكون زيادة المادة الجافة ذات معدل ثابت تقريبا ثم يتبع المرحلة 

وفى هذه المرحلة تقل  Dampened exponentialمرحلة النمو المتناقص  )ج(الخطية مرحلة 

ويطلق على هذه   Steady stateمرحلة الثبات  )د(الزيادة فى النمو تدريجيا حتى تصل الى مرحلة 

" وفى هذه المرحلة تكون الزيادة فى Physiological maturityالمرحلة "النضج الفسيولوجى 

 الفقد فيها )ال يحدث تراكم ألى مادة جافة داخل النبات(. المادة الجافة متوازنة مع
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 تحليل نمونباتات محاصيل الحقل 

 

إن الباحث فى مجال فسيولوجيا المحاصيل ال يكتفى عادة بتقدير المحصول النهائى وهو المادة الجافة 

الكلية التى يكونها النبات فى نهاية موسم النمو بل يقوم بدراسة ظواهر النمو المختلفة والعوامل 

محصول النهائى ويطلق المؤثرة عليها أثناء دورة حياة النبات والتى قد يكون لها تأثير معنوى على ال

 ".Growth analysisعلى هذه الدراسة "تحليل النمو 

تحليل نمو النبات يساعد فى تحديد المراحل الحرجة فى تكوين المحصول النهائي والعوامل التى 

 تتحكم فى كل طور من أطوار نموه.

سطح الورقى على  يتم إجراء تحليل النمو عن طريق قياس الوزن الجاف للنبات ككل وكذلك مساحة ال

ريف علم فسيولوجى المحاصيل أن  أسبوع وكما أشرنا سابقا فى تع 2-1فترات منتظمة تتراوح بين 

 دراسة النبات تتم فى الحقل والنبات ناميا فى مجموعات نباتية وليس منفردا.

 

سبة وهناك بعض القياسات أو المدلوالت التى تستخدم لتحليل النمو والتى سنقوم بشرح أهمها بالن

 -لمنتج المحاصيل وهى:

 

 . بى للنمو: للتعبير عن سرعة النموالمعدل المطلق والمعدل النس -1

: عبارة عن مقدار الزيادة فى وزن  Absolute Growth Rate ((AGRالمعدل المطلق للنمو 

 النبات خالل فترة زمنية معينة.

Absolute Growth Rate (AGR) = (W2-W1) ÷ (T2-T1) 

: عبارة عن الزيادة فى المادة الجافة  Relative Growth Rate (RGR)المعدل النسبي للنمو 

 للنباتات فى فترة زمنية بالنسبة للوزن فى بداية هذه الفترة.

Relative Growth Rate (RGR) = ( ln W2 – ln W1) ÷ (T2 –T1)  

 : حيث ان

W1  الزمن( الوزن فى بداية الفترةT1) 

W2  الزمن( الوزن فى نهاية الفترةT2)  

 ولتوضيح الفرق بين المعدل المطلق والمعدل النسبى للنمو نذكر المثال التالى:

جم وكان وزن النبات  10بفرض أن لدينا نباتين وكان وزن النبات األول فى بداية التجربة هو 

جم    10بداية التجربة وجد أن وزن كال النباتين قد زاد بمقدار  جم وبعد أسبوع من 100الثانى 

 والسؤال هنا أى النباتين قد نما أسرع من الثانى؟

فلو استخدمنا معدل النمو المطلق سنجد أن النباتين كانا متساويين فى سرعة نموهما على الرغم  

 من اختالف النباتين فى الوزن فى بداية التجربة:

      .جم / أسبوع 10المطلق للنمو  للنبات األول والثانى =المعدل 

 جم /جم / أسبوع.  0.69بينما المعدل النسبى للنمو للنبات األول = 

 جم / جم / أسبوع. 0.1والمعدل النسبى للنمو للنبات الثانى = 
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اإلعتبار ومن ذلك يتضح أن المعدل المطلق للنمو يعتبر مقياسا غير كافيا عند األخذ فى 

االختالفات الكبيرة بين النباتات فى الوزن عند بداية ونهاية التجربة وأن معدل النمو النسبى 

 يعطى قيمة حقيقية لسرعة النمو فى النباتات المختلفة.

 

  Net Assimilation Rate (NAR) صافى معدل التمثيل الضوئي  -2

تقدير المعدل النسبى للنمو فانه يفترض أن وزن كل جزء من أجزاء النبات متساوية فى عند 

قدرتها على انتاج مادة جافة ومن المعروف انه بتقدم النبات فى العمر تزداد نسبة المواد الناتجة 

من التمثيل الضوئي التى تدخل فى بناء جسم النبات ولذلك رأى البعض أنه من الضروري ايجاد 

ل ثابت للنمو يدل على كفاءة إنتاج المادة الجافة ويكون مستقل عن الحجم الكلى للنبات ويكون دلي

ان صافى الزيادة فى   Gregory (1918)مرتبط بمكون او جزء من النبات، ولذلك فقد اقترح 

وزن النبات لكل وحدة من السطح الورقى فى وحدة من الزمن قد تكون دليال او مقياسا ذو اهمية 

 NARبر لنمو النباتات والذى أطلق على هذا المقياس اسم صافى معدل التمثيل الضوئى أك

من السطح الورقى فى فترة ويعرف على انه: مقدار الزيادة فى المادة الجافة لكل وحدة مساحة 

 :  Waston (1958)زمنية معينة ويعبر عنه بالمعادلة االتية 

 

NAR = (W2-W1) ÷) LA2-LA1)* (ln LA2- ln LA1) ÷ (T2-T1) 

 حيث أن:

W1  الوزن الجاف الكلى للنبات فى بداية الفترةT1  

W2  الوزن الجاف الكلى للنبات فى نهاية الفترةT2  

LA2 مساحة السطح الورقى فى بداية الفترة 

LA2 مساحة السطح الورقى فى نهاية الفترة 

 

 اسبوع  /2وحدة وزن / وحدة مساحة ورقية / وحدة زمن   مثل جم /سم  :والوحدة هى

نتيجة لنقص   NARإن تظليل األوراق لبعضها وتقدم النبات فى العمريعمالن على نقص قيمة 

معدالت التمثيل الضوئى مع استمرار عملية التنفس، وقد وجد أيضا أنه مع تقدم النباتات فى 

يؤدى الى قيمة سالبة لصافى معدل التمثيل الضوئى نتيجة ألن ممكن أن العمر وتظليلها لبعضها 

المواد الغذائية المستهلكة فى التنفس تكون اعلى من المنتجة فى التمثيل الضوئى وهذا يعلل سبب 

 زيادة صافى معدل التمثيل الضوئى فى النباتات العشبية عن األشجار الخشبية. 

 

   Leaf Area Index ( LAI)دليل مساحة األوراق  -3

منتج المحاصيل يحاول جاهدا العمل على الوصول الى أقصى اعتراض لألشعة الشمسية  

الساقطة على نباتات المحصول وذلك عن طريق تحقيق تغطية كاملة لسطح األرض عن طريق  

عد على زراعة العدد األمثل من النباتات فى وحدة المساحة وإجراء العمليات الزراعية التى تسا

 االسراع من نمو المجموع الخضرى وخصوصا األوراق فى الفترات األولى من حياة النبات.
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بمساحة السطح الورقى ألنها تعتبر مما سبق يتضح أن نمو المحصول مرتبط ارتباط وثيق 

 مقياسا لجهاز التمثيل الضوئي.

 ويحسب دليل مساحة األوراق من المعادلة األتية:

 

= مساحة السطح الورقى للنبات )سطح واحد فقط(/ مساحة األرض     LAIاألوراقدليل مساحة 

 .التى يشغلها النبات

 ويجب التعبير عن كل من مساحة السطح الورقى ومساحة األرض بنفس وحدات القياس.

ونظريا فإن دليل مساحة األوراق الذى يساوى الواحد الصحيح هو عبارة عن وحدة مساحة من  

السطح الورقى لكل وحدة مساحة من سطح األرض ولكن ال يحدث هذا عادة بسبب شكل الورقة 

% من الضوء 100وزاوية الورقة على الساق ورقة سمكها وهذا يؤدى الى عدم اعتراض 

ك فلكى يستطيع الكساء الخضرى اعتراض معظم الضوء الساقط عليه  الساقط على النبات ولذل

 فالبد أن يزيد دليل مساحة األوراق عن الواحد الصحيح.  

 

 Crop Growth Rate (CGR) معدل نمو المحصول  -4

معدل نمو المحصول عبارة عن: مقدار الزيادة فى وزن المادة الجافة للنباتات لكل وحدة مساحة 

 منية معينة.من األرض فى وحدة ز

دليل هام لإلنتاجية الزراعية أو معدل إنتاج المادة الجافة ويعبر عنه  ويعتبر معدل نمو المحصول 

 يوم. /2بوحدات وزن/ وحدة مساحة من األرض/ وحدة زمن مثل جم/ م 

وكفاءة هذه األوراق فى تكوين  ومعدل نمو المحصول يتوقف على كل من مساحة أوراق النباتات

المادة الجافة ولما كان صافى معدل التمثيل الضوئي عبارة عن معدل الزيادة فى الوزن الجاف  

 للنباتات لكل وحدة مساحة من األوراق فإن معدل نمو المحصول يعبر عنه طبقا للمعادلة التالية:

 

CGR = NAR * LAI 

 

 Leaf Area Duration (LAD)فترة بقاء السطح الورقى  -5

تدل فترة بقاء السطح الورقى على اهمية واستمرار السطح الورقى قائما بوظيفته أثناء فترة نمو 

المحصول كما تدل أيضا على كفاءة النباتات على اعتراض األشعة الشمسية الساقطة عليها  

 والقدرة التمثيلية لنباتات المحصول خالل فترة زمنية معينة. 

LAD = (LA2 + LA1) * (T2 – T1) 

 حيث أن: 

LA1  مساحة األوراق فى بداية الفترةT1 

LA2  مساحة األوراق فى نهاية الفترةT2 

ولقد وجد أن فترة بقاء مساحة األوراق كانت أهم من صافى معدل التمثيل الضوئى فى التنبؤ 

 بكمية المحصول النهائى فى محصول الشعير والقمح وبنجر السكر.

 أسبوع.   / 2م مثل  هى:    وحدة مساحة / وحدة زمن القياسووحدة 
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   Specific Leaf Weight ( SLW)الكثافة النوعية للورقة  -6

وهى عبارة عن النسبة بين الوزن الجاف للورقة بالمليجرام ومساحتها بالسنتيمتر المربع ولقد 

األرز ولهذا فيمكن وجد أنها ترتبط مع معدل التمثيل الضوئي فى بعض محاصيل الحقل مثل 

 لمربى النباتات أن يستعين بهذه الصفة فى تحسين مثل هذه المحاصيل.

 

                 SLW= LW\ LAالكثافة النوعية للورقة = وزن الورقة / مساحة الورقة. 

 

 Leaf Area Ratio (LAR)نسبة مساحة األوراق إلى وزن النبات  -7

النسبة بالظروف  الوزن الجاف الكلى للنبات وتتأثرهذه عبارة عن النسبة بين مساحة األوراق الى

 بات وتختلف باختالف المحاصيل. البيئية وعمر الن

W\LAR = LA        والوحدة هى وحدة مساحة / وحدة وزن   مثلg\2cm 

 

 Leaf Weight Ratio (LWR)نسبة وزن األوراق الى وزن النبات  -8

لألوراق الى الوزن الجاف الكلى للنبات وتدل على كفاءة عبارة عن النسبة بين الوزن الجاف 

 النبات فى تكوين األوراق.

LWR = LW\W             وتتأثر هذه النسبة بالظروف البيئية بدرجة كبيرة كما تختلف

 باختالف األصناف واألنواع.

 

 Fresh Weight Ratio (FWR)نسبة الوزن الغض الى الوزن الجاف  -9

 النسبة بين الوزن الغض للنبات الى وزنه الجافتعبر عن 

FWR = FW\W                     

وتتأثر هذه النسبة بالعوامل البيئية والعوامل الوراثية وهذا المقياس ال يهم منتجى المحاصيل 

 ولكن يهم منتجى الخضر والزهور ونباتات الزينة.

 

 Root- Shoot Ratio( RSR ) الخضرىالنسبة بين المجموع الجذرى الى المجموع  -10

 .  وتدل هذه النسبة على كفاءة النبات فى تكوين المجموع الجذرى

RSR or R\S = RW\SW           

 وتؤثر العوامل البيئية والعوامل الزراعية على هذه الصفة.

 

 Root Weight Ratio (RWR)نسبة وزن الجذور الى الوزن الكلى للنبات  -11

النسبة على قدرة جذور النبات على النمو واالنتشار وتتأثر هذه الصفة بالظروف البيئية وتدل هذه 

 والعمليات الزراعية والعوامل الوراثية.

 نسبة وزن الجذور الى الوزن الكلى = الوزن الجاف لجذور النباتات/ الوزن الجاف الكلى للنبات.

 

RWR = RW\W             وتقاس بوحدات وزن / وزن 


