
 فسيولوجيا النبات      الخامسة  لسةالج

 1الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 مؤشرات النمو ومعامل التركيب الضوئيالنمو و دراسة 

 مواد النمو النباتية: 

ىي مركبات عضوية ليا دور تنظيمي ميم في عمميات االستقالب الغذائي و بالتالي تكوين و نمو األعضاء 
 النباتية المختمفة.

كما ىو معروف فإن النمو لدراسة مؤشرات النمو في النباتات يجب معرفة مناطق النمو األساسية في النبات و 
 يظير في المناطق التالية:

 األوراق والتي تشكل المسطح الورقي -1
 األفرع السنوية -2
 الثمار -3
 النمو الطولي والعرضي في األفرع الييكمية والساق -4
 الجذور -5

عند دراسة النباتات الحولية كالمحاصيل والخضار فإنو يؤخذ عدة نباتات بالكامل وتدرس بشكل كامل ويؤخذ 
توسط ويحسب عمى أساس وحدة المساحة , أما بالنسبة لمنباتات المعمرة كاألشجار المثمرة فإنو من الصعوبة الم

 اقتالع األشجار والدراسة عمييا لذلك يمجأ إلى ما يمي:
 حساب الكتمة الحيوي لكل أجزاء النمو السالفة الذكر: -أولا 
يط الشجرة بالكامل وبشكل عشوائي ونقوم بوزنيا مع أفرع سنوية موزعة عمى مح 11: نأخذ حوالي   األوراق-1

 أوراقيا بالكامل ونسجل الوزن المأخوذ 

نقوم بنزع األوراق ونضعيا في كيس بولي إيتمين ثم نزن االفرع بدون أوراق . ومن خالل الوزن المأخوذ نعرف  -2
 وزن األوراق واالفرع وبالتالي متوسط وزن الفرع المأخوذ

نقوم بعد األفرع السنوية عمى ثالثة أفرع ىيكمية موزعة عمى محيط الشجرة  ألفرع السنويةبالنسبة لعدد ا -3
ونحسب عدد األفرع الييكمية لكامل الشجرة وعمى أساسيا نحسب عدد األفرع السنوية الكمي ومن الفقرة السابقة 

 يمكن حساب وزن األفرع الكمي  .                       



 فسيولوجيا النبات      الخامسة  لسةالج

 2الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

د الثمار الموجودة عمى ثالثة أفرع ىيكمية ومعروف عدد األفرع الييكمية عمى الشجرة : نعبالنسبة لمثمار -4
الواحدة نعرف العدد الكمي لمثمار عمى الشجرة الواحدة  ونأخذ عدد محدد وعشوائي من الثمار ونزنيا ونعرف 

 .بالتالي الوزن الكمي لمثمار

متوسط ومن ثم نحسب ر يا الصغير والكبير ونأخذ قط: نحسب أطواليا وقطري الحساب بالنسبة لألفرع الهيكمية 
 حجميا ونحسب وزنيا.

 ولحساب وزنيا نقوم باآلتي:
نأخذ فرع ىيكمي ونقوم بتقطيعو ونزنو ثم نحسب حجمو بالتغطيس في بيشر معروف الحجم ممموء بحجم معروف 

الحجم              \يؤخذ معامل الوزن من الماء ونعرف مقدار الزيادة في الحجم عند تغطيس ىذه األفرع في البيشر. و 
 الكثافة ونحسب عمى أساسو الوزن الكمي لألفرع.

 : فالمعامل السابق يطبق عميو وبالتالي نحسب معدل الزيادة السنوية في الحجم . بالنسبة لمجذع والساق -6

زنًا في مساحة : نأخذ كمية الجذور في مساحة محددة من مسقط الشجرة ونحسب كمية الجذور و الجذور -7
 .محددة بمناطق االنتشار 

 ثانياا: معرفــة المسطح الورقي:
نقوم بأخذ عدد محدد من األوراق ونرسم مسقطيا عمى ورق ممميمتري بعد معرفة وزنيا قبل فقدىا لمرطوبة , ثم 

 .نقوم بقص ىذه المساقط عمى الورق الميمممتري ونزن الورق الميمميمتري ونأخذ معامل وزن مساحة  
( ومن عدد األفرع الكمي ومن متوسط وزن األوراق عمى الفرع الواحد 1ويعرف الوزن الكمي لألوراق من الفقرة )

نحسب مساحة األوراق عميو وبالتالي نحسب الوزن الكمي لألوراق بضرب الوزن بعدد األفرع ومنو نحسب 
 المساحة الكمية لألوراق. 

 ثالثاا:  حساب معامل التركيب الضوئي:
د حساب مساحة المسطح الورقي يجب معرفة المواد المصنعة المتوضعة في األعضاء النباتية المختمفة وىنا بع

يجب حساب الوزن الجاف ويتم ذلك بوضع وزن معين من كل عينة من أجزاء النبات في مجففة عند 
عادة الوزن وحساب النسبة المئوية لموزن الجاف 24( م وذلك لمدة 114الدرجة)  وىي بشكل تقريبي : ساعة وا 

 %11لألوراق   
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 3الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 %22الثمار 
 % 25األفرع السنوية 

 % 32األفرع الييكمية والجذور 
ونحسب كل عمى حده ونحسب الوزن الجاف الكمي لمنبات ومن فرق معرفة مساحة المسطح الورقي نعرف معامل 

 .2التركيب الضوئي غ/م
 

 القياسات الحيوية لألشجار

 األشجار ارتفاع قياس 
 الساق قطر سقيا  
 األشجار عمر تحديد 
 الشجرة تاج قطر قياس 
 الشجرة تاج حجم تحديد 
 الحيوي الساق طول قياس 
 الساق حجم تحديد  
 (األوراق) الخضرية المساحة مؤشر قياس 
 الشجرة وزن تحديد 
 لمشجرة الجافة المادة قياس 
 لمشجرة الكربوني المحتوي قياس 
 :األشجار ارتفاع قياس -1
 ... المنقمة استخدام: وأبسطيا....  العمودية الزاوية أو الميل لقياس تستخدم أداة(: الميمي المقياس)

 .الغرض لنفس الذكية األجيزة عمى تستخدم برامج ىناكو ...الميل لقياس خاصة أجيزة
 :الساق قطر قٌاس -2

 – 3,1: حوالً يأ) DBH الصدر مستوى ارتفاع عند الشجرة محٌط قٌاس خالل من القطر قٌاس عادة ٌؤخذ

 (م3,1
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 4الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 الصدر مستوى عند القطر ٌسمى ما وهذا - األرض سطح فوق م3,11 عند دائما ٌقاس األشجار جذع قطر

(DBH) 

/  محٌط=  القطر) حساب ثم ومن ،  المحٌط لتسجٌل عادي قٌاس شرٌط نستخدم الساق قطر لحساب الممكن فمن

π) 

 :الشجرة عمر تحدٌد -1

 (.ألخرى طرٌقة من تتفاوت تقدٌرٌة بالنتٌجة وهً) الشجرة عمر خاللها من ٌحتسب طرق عدة هناك

 .النمو حلقات عد وٌتم DBH عند من تقطع:  المٌتة للشجرة -3

 :ومنها ، طرق بعدة العمر إحتساب ٌتم وإنما الشجرة تقطع ال: الحٌة للشجرة -2

 عد حلقات األغصان -أ

 (النامٌة القمة) 3( + األفرع) األغصان عـدد=  العمر عد األفرع السنوٌة: -ب 

 حفر الساق بالمثقاب -ج 

 (:radius/ring width)      السنوٌة الحلقات/  القطر نصف حساب - د

 فنحصل ،( annual rings) الحلقات عدد على( radius) القطر نصف ٌقسم ثم ومن ، السنوٌة الحلقات عد ٌتم

 .الواحدة الحلقة( width: عرض) سماكة على

 :للعمر تقدٌر على فنحصل ، الواحدة الحلقة سماكة على القطر نصف نقسم ، ثم ومن

r/w  عمر الشجرة= 

 :(Crown) الشجرة تاج قطر قٌاس -1

 أو. علٌها عمودٌة الشمس تكون عندما(drip line) الشجرة لظل عرض ىصوأق طول ىصأق ٌؤخذ أن إما-

 ...القٌاسان متوسط ؤخذٌ ثم ومن ، األرض على عمودٌا توضع طوٌلة عصا باستخدام

 ثم معنا الناتجة األقطار أنصاف قٌاسات أو أطوال جمع خالل من وذلك....  بٌانٌا للتاج الكامل الظل بتمثٌل أو -

 .التاج قطر متوسط ٌكون والناتج 2 فً تضرب ثم عـددها على تقسم

 :(Crown) الشجرة تاج حجم تحدٌد -5

 من...  التاج ارتفاع ٌقاس ثم....  القطر نصف أو القطر متوسط دونج( األرض على ظلها) التاج أبعاد تؤخذ

 للقمة( للساق ارتفاع أعلى من) التاج قاعدة

 للشجرة( Biomass)  الحٌوٌة الكتلة وقٌاس لمعرفة وذلك التاج حجم قٌاس أهمٌة وتكمن
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 5الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 (:Leaf Area Index) الخضرٌة المساحة مؤشر قٌاس -6

 .النباتات هذه تغطٌها التً األرض مساحة إلى تالنباتا أوراق مساحة نسبة ٌمثل

 فً المٌاه ودورة الكربون ووفرة( المناخ حالة) والجو النباتات بٌن العالقة توصف(: LAI=  النسبة) العالقة هذه

 الطبٌعة

 ؟LAI قٌم تعـنً ماذا

 LAI فإن ، ضالبع بعضها بجانب واصطفت جمعت النباتات أوراق من واحدة طبقة هناك كان إذا ٌعـنً هذا

 !!األوراق تغطٌها التً األرض مساحة تساوي األوراق مساحة ألن 3=  قٌمته تكون

 وحالة الجٌد الضوئً التمثٌل حالة تعكس LAI فإن لذا.حجمها وكـُبر الشجرة عمر تقدم مع ٌزداد LAI فإن ، وعلٌه

 .للنبات الصحً النمو

 أٌة أو الضوئً التمثٌل وفعالٌة األوراق تناقص مع LAI فٌها تتناقص لمرحلة النبات ٌصل أن إلىLAI  وٌزٌد

 .ونموه النبات حالة فً تؤثر عناصر

 :(Dry mass) الجافة المادة الكتلة قٌاس -1

 أن إلى المٌدانٌة الدراسة وتشٌر... الرطوبة من تجفٌفها لٌتم خاصة أفران إلى وتؤخذ تقطع ، الشجرة اقتالع بعد

 ٌزٌد ال التً)  الصغٌرة األغصان فً الرطوبة نسبة وتصل% 11.2 إلى تصل ًالرئٌس الساق فً الرطوبة نسبة

 %55( :  سم1 عن قطرها

 ...بداخلها الكربونً المحتوى حساب فً ضرورٌة لألخشاب الجاف الوزن قٌم

 قٌاس الكفاءة الضوئٌة = مساحة المسطح الورقً / الوزن الجاف -8

 

 

 

 { الجلسة نهاٌة} 

 

 

 


