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طرائق بسيطة لقياس مساحة االوراق وابعاد الحبوب في بعض محاصيل الحبوب
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المستخمص

تم التوصل لعمل آلة ىندسيية بسييطة يمكين مين خللييا قيياس مسياحة اوراق نباتيات الحنطية والشيعير واليرز والشيوفان بسييولة
وبدقة عالية .اعتمدت فكرة ىذه اآللة عمى حساب المساحة السطحية السطوانة ىندسية منتظمة الشكل وتقسييميا اليى تيدريجات
متساوية بحيث يمثل كل تيدري

مسياحة  0سيم ،)3وتيتم طريقية القيياس بمي

الورقية النباتيية الميراد قيياس مسياحتيا عميى ىيذه

االسطوانة ابتداء من التيدري رقيم صي ر صيعودا للعميى وذلي لمعرفية مسياحة الورقية النباتيية مباشيرة مين خيلل المسياحة التيي

تغطيييا الورقية النباتيية للسيطوانة المعييدة لييذا الغييرض .كميا تييم التوصيل اليى طريقيية سيريعة ودقيقيية لقيياس ابعيياد حبيوب معظييم
المحاصيل الحقمية الطول والعرض والسم ) تعتمد عمى تثبيت الحبيوب طولييا أو عريييا أو جانبييا عميى ميادة الطيين الصيناعي
أو شريط الصق التمام ىذه القياسات .اظيرت نتائ قياس مساحة عشر نماذج من اوراق الحنطة بالطريقية الجدييدة عيدم وجيود

فروق معنوية في مساحة اي ورقة من االوراق العشرة بالمقارنة مع طريقة االستنساخ وطريقة الحاسيوب االلكترونيي كطيريقتين
مييرجعيتين) .كمييا تطابقييت نتييائ قييياس معييدل ابعيياد مكييررين ميين حبييوب الحنطيية كييل مكييرر يتكييون ميين عشييرة حبييات بالطريقيية
المستحدثة من خلل تثبيت الحبوب عمى مادة الصيقة مقارني ًة ميع الطريقية التقميديية باسيتخدام ال رنيية االلكترونيية .اتيي مين

البيانات التي تم الحصول عمييا دقة نتائ الطرق المستحدثة فيل عن سرعة وسيولة اجرائيما.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
كممات م تاحية :اسطوانة ىندسية ،مساحة الورقة ،طول الحبة ،عرض الحبة.
Alnori
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SIMPLIFIED METHODS TO MEASURE LEAF AREA AND GRAIN
DIMENSIONS OF SOME CEREALS
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ABSTRACT
A simple well-done instrument was found out to measure wheat, barley, rice and oat leaf area
smoothly and precisely. The idea depends on knowing the total surface area of geometric cylinder then
dividing it to an equal distances each represents (1cm2), the wheat leaf roll up on the cylinder from
zero line till the end of the leaf, then knowing the area of the wrapped leaf. Also a simple quick method
for measuring seed dimensions (length, width, thickness) had been found depending on fixing the grain
samples longitudinally, latitudinal or laterally i.e.(sideward) in modeling clay or any adhesive tape to
complete measuring easily. The results illustrated that there was no differences in the area of ten
wheat leaves measured by a created method (cylinder method) and the two conventional standard
methods i.e.(transcript and computer methods). Also the dimensions of two replicates (ten grains for
each) which were measured with a new method (using adhesive tape or modeling clay) are congruent
and coincided to a conventional method by using electronic micrometers. In general, accurate results
obtained by using the created new methods, beside the easiness of these two methods comparing with
the conventional methods.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
Key words: Geometric cylinder, Leaf Area, Grain length, Grain width.
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دقة من سابقتيا لكنيا تستغرق فترة اكبر التماميا خاصة اذا

المقدمة

كان عدد االوراق كبي ار كما انيا التتاسب مع اشكال بعض

من المعروف ان جميع االجزاء الخضراء في النبات تقوم

االوراق ومنيا اوراق محاصيل الحبوب كالحنطة والشعير

بعمميات البناء الضوئي ،اال ان االوراق ىي الجزء المييأ

والرز بسبب الشكل الشريطي لألوراق .كذلك فقد استخدمت

بشكل افضل من غيره لمقيام بيذه العممية لكبر مساحتيا

طريقة وزن اقراص معمومة المساحة يتم اخذىا من الورقة

السطحية واستقباليا اكبر كمية من ضوء الشمس ،ومن

النباتية بواسطة آلة ثاقبة االوراق ثم باستخدام النسبة والتناسب

المعروف ان زيادة مساحة المسطح الورقي (ضمن حدود

بين الوزن والمساحة يتم استنتاج مساحة الورقة وىاتين

معينة) يؤدي الى زيادة انتاج المادة الجافة اذا توفرت العوامل

الطريقتين أوردىما  ،)27( Mohamedوفي الوقت الحاضر

االخرى التي تؤثر في كفاءة البناء الضوئي ( ،)02من ىنا

تستخدم التقنيات البصرية عمى نطاق واسع في تحديد

فقد اىتم كثير من الباحثين ومنيم  Aliو)0( Anjum

المساحة الورقية ( )02 ،22وتعتمد ىذه الطرق عمى اخذ

و Soheilوآخرون ( )02في دراسة مساحة الورقة ومقدار

صورة حادة التقاطيع لمورقة النباتية باستخدام التباين العالي

التغيير الذي يحدث في مساحتيا عند استخدام المعامالت

وأخذ الصور من الزاوية ذاتيا ومن نفس االرتفاع لمحصول

المختمفة في التجارب .ان حساب مساحة االوراق النباتية ال

عمى معامل قياس موحد لجميع المكررات (االوراق) بوضع

يخمو من مشاكل وصعوبات لمجموعة اسباب اىميا تباين
اشكال االوراق وعدم انتظاميا ،وفي محاصيل الحبوب ذات

الكامي ار بشكل مو ٍاز تماماً لمسطح المصور ،في حين

والشوفان استخدمت طرق عديدة لقياس مساحة االوراق منيا

وباالستعانة ببرنامج  Photoshopلقياس المساحة الورقية

استخدم  )2( Adilجياز الماسح الضوئي المربوط بالحاسوب

االوراق الشريطية المتوسطة الحجم كالحنطة والشعير والرز

لبعض نباتات الزينة من خالل تحويل شكل الورقة النباتية الى

ضرب اقصى طول واقصى عرض لمورقة ()LmaxXwmax

صورة مقرؤة وتحديد مساحتيا من خالل عدد نقاط الشاشة

في معامل ثابت ( )Kيتم استخراجو بمعادالت االنحدار

 ،Pixelوفي الوقت الحالي توجد اجيزة مسح ضوئي محمولة

التنبؤية او بمعادالت التكامل الرياضية ( ،)9 ،20ولنجاح

يدويا تعطي قراءة مباشرة لمساحة الورقة وىي عمى النبات في

وزيادة دقة ىذه الطريقة يجب استخراج معامل معين لكل نوع

الحقل اال انيا غير متوفرة في مختبراتنا ،وىناك طريقة اكثر

من االنواع النباتية واحيانا لكل ورقة ضمن المحصول وذلك

حداثة تعتمد عمى الصور الفضائية المأخوذة عن طريق

بسبب تباين اشكال االوراق عمى النبات الواحد ( ،)02وقد

االقمار الصناعية ،وبالنظر لعدم توفر ىذه االجيزة في

تباينت قيمة العامل المحسوبة بين الباحثين فقد استنتج

مختبراتنا حاليا فضال عن ارتفاع اثمانيا فقد تم ايجاد طريقة

 Sestakوآخرون ( )02العامل  26.2الوراق الشعير واستنتج

بسيطة وسيمة تمكن الباحثين من قياس المساحة الورقية

 )02( Thomasالعامل  2692ألوراق الحنطة في حين

استنتج  Chandaو )8( Singhالعامل  2688لذات

لمحصول الحنطة ،كما يمكن استخداميا الوراق الشعير والرز

المحصول ،واستخدم  Birchوآخرون ( )7العامل 2672

والشوفان واالوراق المشابية ليا شكال وحجماً بسيولة .كذلك

( )22العامل  2670في حين استنتج  DwyerوStewart

في بعض االبحاث لعالقتيا بكثير من الصفات الفيزيوكيميائية

فان لقياس ابعاد الحبوب (طول وعرض وسمك الحبة) اىمية

ألوراق الذرة الصفراء ،بينما اقترح  KeatingوWafula

لمحبوب ( ،)2اال ان الدراسات عمى ابعاد الحبوب الزالت

( )22و )2.( Mckeeالعامل  2672لذات المحصول،

قميمة جدا بسبب صعوبة اجراء القياسات عمى اعداد كبيرة من

واستخدمت طرق اخرى لقياس مساحة االوراق منيا تثبيت

الحبوب خاصة ان معظم قياسات ابعاد الحبوب تنفذ في

الورقة النباتية عمى ورقة مربعات بيانية ثم تحديد حواف الورقة

مختبراتنا باستخدام االالت  Micrometerأو Calipers

النباتية بالقمم عمى ورقة المربعات البيانية ورفع الورقة النباتية

 Vernierالمختمفة المناشيء واالشكال والتي تقيس طول

ثم حساب عدد المربعات الكاممة وغير الكاممة (ربع ونصف
وثالثة ارباع سم )0داخل الحيز المرسوم وجمعيا حسابيا

وعرض وسمك كل حبة بشكل منفرد وتستغرق وقتا كثي ار

لحساب المساحة الفعمية لمورقة ،وىذه الطريقة وان تبدو اكثر

وجيداً كبي اًر جداً فضال عن زيادة احتمال الوقوع في الخطأ
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بسبب كثرة اعداد البذور في المكرر الواحد وكثرة االرقام

الخطوط بحيث تكون المساحة المحصورة بين خط وآخر (2

المسجمة والعمميات الحسابية المرافقة ليا ،لذلك تم إيجاد

سم )0من خالل العالقة االتية:

طريقة بسيطة لقياس ابعاد الحبوب (طول وعرض وسمك

المحيط معموم)  xالمسافة بين الخطوط مجيولة س) =

الحبة) لممحاصيل االنفة الذكر والتي تعد من االختبارات

0سم

3

الفيزيائية التي تؤخذ في الحسبان في مراكز تصنيف وتدريج

وىكذا اُستخرجت قيمة (س) التي تمثل المسافة بين خط

اىمية قياس حجم حبوب الحنطة في الصفات النوعية

 .2تم االستعانة ببرنامج  Microsoft office wordلرسم

الحبوب العالمية ،فقد أشار  Posnerو )29( Hibbsالى

وآخر.

والريولوجية لمطحين ،ووجد  Ohmوآخرون ( )28ارتباط

وتحديد المسافة بين الخطوط من خالل تغيير حجم الخط في

معنوي بين ابعاد الحبوب في الحنطة والوزن االختباري (الوزن
النوعي الظاىري) ليا ،والحظ ىذه العالقة Rukavina

البرنامج استنادا الى الحسابات التي تم الحصول عمييا وحجم

وآخرون ( )02عمى الشعير ،ووجد  ).( Awadعالقة

االسطوانة المستخدمة.

عكسية بين ابعاد حبوب الحنطة ونسبة البروتين فييا ،إال ان

ابتداء من (صفر) في بداية االسطوانة
 .2تم ترقيم االسطوانة
ً
ولغاية الرقم االخير الذي يمثل المساحة الكمية لالسطوانة وكل

 )22( Mahmoodحصل عمى عالقة طردية بين نسبة

رقم من ىذه االرقام يمثل سنتمت ار مربعا واحدا ،وبالطريقة ذاتيا

بروتين وحجم الحبوب.

يمكن عمل اكثر من آلة (باحجام مختمفة) لتستخدم في قياس

نفذت العديد من التجارب والمحاوالت بغية التوصل الى

والشوفان ،ويمكن االستعانة بجية ىندسية لعمل ىذه االالت

مساحات متباينة من االوراق في محاصيل كالشعير والرز

المواد والطرائق

طريقة سيمة ودقيقة لقياس مساحة االوراق النباتية لمحصول

باحجام مختمفة بسيولة ،ولمتاكد من مدى دقة آلة قياس

الحنطة واالوراق المشابية ليا مثل الشعير والرز والشوفان..
الخ .كما تم ايجاد طريقة سيمة وسريعة لقياس ابعاد الحبوب

المساحة الورقية ومقارنتيا بالطرق التقميدية المعروفة فقد

اخذت  22نماذج من اوراق نباتات الحنطة وتم قياس

(طول وعرض وسمك الحبة) لمعظم محاصيل الحبوب لحاجة

مساحاتيا بالطريقة الجديدة اوال ثم قياس مساحاتيا باستخدام

كثير من الباحثين وطمبة الدراسات العميا الييا.

طريقتين مرجعيتين يستخدمان عمى نطاق واسع االولى ىي

آلة قياس المساحة الورقية

طريقة استنساخ الورقة النباتية عمى ورقة بيضاء  A4معمومة

اعتمدت فكرة قياس مساحة االوراق بآلة االسطوانة عمى

المساحة والوزن ثم قص الجزء المرسوم ووزنو وبحساب النسبة

تحديد المساحة التي تغطييا الورقة النباتية لجسم اسطواني

والتناسب تستخرج مساحة الورقة النباتية وىذه الطريقة

ىندسي معموم المساحة ،إذ تم عمل آلة قياس المساحة الورقية

استخدميا  ،)00( Saieedاما طريقة الحاسوب االلكتروني

كما يمي:

فقد استخدميا  )22( Fladungواكد دقة نتائجيا ()2

 .2أُخذ جسم اسطواني ىندسي (قمم رصاص أوريشة ىوائي

وتتمخص الطريقة بنقل صورة الورقة النباتية بواسطة الماسح

بالعالقة االتية:

 Photoshopيتم حساب مساحة الورقة من خالل حساب

المحيط = القطر  xالنسبة الثابتة لمدائرة ()2622

عدد النقاط  Pixelفي كل انج مربع من الورقة النباتية حسب

 .0ضربت قيمة المحيط التي تمثل عرض االسطوانة x

الدقة المستخدمة في البرنامج .حممت البيانات الخاصة

االسطواني (بالسنتمترات المربعة).

و )2( Khlaf-Allahباستخدام برنامج  SASوقورنت

 .2قسمت مساحة االسطوانة عمى طوليا الستخراج عدد

المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى.

راديو) وتم

الضوئي  Scannerالى جياز الحاسوب وباالستعانة ببرنامج

قياس قطره ومنو استخرج محيط االسطوانة

بمساحات االوراق وفق تصميم  CRDالذي ذكره Al-Rawi

ارتفاع االسطوانة الستخراج المساحة السطحية الكمية لمجسم

التدريجات (الخطوط) التي تمثل (عدد السنتمترات المربعة)

التي يمكن تثبيتيا عمى االسطوانة ،وتم حساب المسافة بين

603

النوري

هجلة العلوم الزراعية العراقية – 3002 ,605-600 :)5(44

لبقية االوراق النباتية االخرى ،ونفذ في باديء االمر (وبشكل

قياسات ابعاد الحبوب

مقصود) قياس مساحة االوراق بالطريقة المبتكرة (طريقة

تتمخص الطريقة الجديدة باستخدام شريط الصق او مادة

االسطوانة) قبل قياسيا بالطرق االخرى وذلك البعاد التاثيرات

الطين الصناعي الخاص بالعاب االطفال Modeling clay

النفسية وحيادية العممية خاصة في تقدير الكسر العشري

أومعجون ثبيت زجاج الشبابيك او أي مادة ليا فعل التثبيت
والمصق ،حيث تثبت الحبوب المراد قياس ابعادىا عمى المادة

(اجزاء السنتمتر) لجزء الورقة النيائي ،إذ قدر جزء الورقة

الالصقة طوليا بخط مستقيم وبشكل متراص ثم يقاس طول

0

النيائي فوق الرقم االخير بـ  2602أو  2622أو  2672سم

لسيولة ىذا التقدير مقارنة بتقديره باعشار السنتمتر 262

الحبوب بالمسطرة من بداية الحبة االولى الى نياية الحبة

 ... 262، 260،الى  269سم( 0شكل .)2

االخيرة ويقسم الرقم عمى عدد الحبوب الستخراج معدل طول
الحبة الواحدة ،وباالسموب ذاتو تم حساب معدل عرض الحبة

شكل  .0االسطوانة اليندسية التي تم عمميا وطريقة ل

بعد تثبيت الحبوب في الطين الصناعي بالعرض ،كما تم

الورقة لحساب مساحتيا

قياس سمك الحبة بيذه الطريقة ايضا بعد تثبيت الحبوب عمى
احد جانبييا في المادة الالصقة واجراء الحسابات كما سبق.

ان اىمية المادة الالصقة تكمن في تثبيت الحبوب بالشكل
المطموب وعدم تحركيا اثناء التصفيف والقياس .ان قياس
ابعاد الحبوب كان يتم سابقا لكل حبة بشكل مستقل باستخدام

تبين االرقام في جدول  2مساحة كل ورقة نباتية مقاسة

 Vernier or micrometerثم جمع االرقام وتقسيميا عمى

بالطرق الثالثة ،إذ اظيرت النتائج عدم وجود فروق معنوية

عدد الحبوب لحساب معدل طول اوعرض اوسمك الحبة

بين الطرق الثالثة المستخدمة في قياس مساحة كل ورقة من

الواحدة وكانت ىذه العممية مجيدة وتستغرق وقتا طويالً فضال

االوراق العشرة وكانت مساحة كل نموذج من االوراق العشرة

عن كثرة االرقام المسجمة واحتمال زيادة االخطاء الحسابية.

متقاربة جدا واحيانا متطابقة ،لذلك يمكن الجزم بنجاح الطريقة

أما قياس ابعاد الحبوب بالطريقة الجديدة فيتم من خالل قراءة

الجديدة بشكل ممتاز لدقة نتائجيا (وىو االىم) فضال عن

واحدة فقط البعاد عينة من الحبوب مثبتة عمى المادة

سيولة وسرعة اجراءىا وانخفاض نسبة االخطاء فييا وذلك

الالصقة ثم قسمة الرقم عمى عدد الحبوب في العينة ولم

لعدم الحاجة الجراء عمميات حسابية اضافية الستخراج

يستغرق ذلك اال دقائق معدودة استخدمت طريقة اقل فرق

المساحة الورقية مقارنة بالطرق االخرى.

معنوي لممقارنة بين متوسطات الطريقتين.

جدول  .0مساحة االوراق النباتية سم )3مقاسة بالطريقة

النتائ والمناقشة

المبتكرة االسطوانة) والطرق التقميدية

قياسات المساحة الورقية

هساحة الورقة
باستخدام
الحاسوب
0663

أخذت نماذج االوراق النباتية العشرة المطموب قياس مساحاتيا

رقن الورقة
النباتية

هساحة الورقة
بطريقة االسطوانة

هساحة الورقة
بطريقة االستنساخ

ووضع الطرف المستدق (المدبب) لكل ورقة في بداية

0

0663

0662

3

3463

3462

3463

صعودا العمى االسطوانة مع مالحظة عدم تداخل حواف

2

0865

0868

0869

4

0660

0660

0569

الورقة النباتية فوق بعضيا  Overlapاثناء المف لحين

5

3565

3565

3568

اكتمال لف الورقة ،وق أر آخر رقم ظاىر يتالمس مع نياية

6

865

864

863

7

0263

0264

0262

الورقة آخذاً بنظر االعتبار (تقدير) زاوية نياية الورقة النباتية

االسطوانة عمى رقم الصفر ثم لفت الورقة بشكل حمزوني

التي تجتاز آخر رقم ظاىر واضافتيا الى مساحة الورقة وبيذا

تم الحصول مباشرةً عمى مساحة الورقة النباتية بالسنتمترات
المربعة الن كل رقم يمثل سنتمتر مربع واحد وىكذا بالنسبة

8

0060

969

969

9

0660

0568

0568

00

967

966

968

لم تظير فروق معنوية بين المتوسطات بحسب اختبار دنكن عند مستوى .%5
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متوســط عــرض الحبــة المقــاس بالطريقــة التقميديــة  26222ممــم

قياسات ابعاد الحبوب

فيمــا بم ـ متوســط عــرض الحبــة فــي الطريقــة الجديــدة 26222

اخذت عشرون حبة من حبوب الحنطة وتم قياس ابعاد كل

ممــم وىــو مطــابق تمامــا لمــا تــم الحصــول عميــو عنــد اســتخدام

حبة (طول وعرض وسمك الحبة) بشكل منفرد بالطريقة
التقميدية باستخدام فرنية الكترونية

الفرنيــو الرقميــة ،وبم ـ متوســط ســمك الحبــة بالطريقــة التقميديــة

Electronic digital

 06.92مم ـ ــم فيم ـ ــا ك ـ ــان متوس ـ ــط الس ـ ــمك بالطريق ـ ــة الجدي ـ ــدة

 caliperومنيا استخرج متوسط طول وعرض وسمك الحبة

 06722ممــم وكــان الفــرق فــي مع ــدل ســمك الحبــة بــين ىــاتين

الواحدة (جدول  ،)0وتم قياس معدل طول الحبة الواحدة

الط ـريقتين  26222ممــم .ان ىــذه الفــروق فــي مجمميــا لــم تكــن

بالطريقة الجديدة من خالل تثبيت عشرون حبة بالترتيب

معنوي ـ ــة إذ بمغ ـ ــت ق ـ ــيم  lsdلص ـ ــفات ط ـ ــول وع ـ ــرض وس ـ ــمك

طوليا عمى شريط الصق وقياس طوليا بالمسطرة االعتيادية

الحبـ ــوب  262.2و 26270و 26227بالتتـ ــابع .لـ ــذلك اسـ ــتطيع

ثم استخرج متوسط طول الحبة الواحدة بقسمة القيمة عمى

الزعم بنجاح الطريقة الجديدة بشكل ممتاز.

عدد الحبوب المرتبة عمى الشريط الالصق وباالسموب ذاتو تم

جييييدول  .3متوسييييطات ابعيييياد الحبييييوب الطييييول والعييييرض

قياس متوسط عرض الحبة بعد تثبيتيا بالعرض كما تم قياس

متوسط سمك الحبة بعد تثبيت حبوب كل مكرر عمى احد

والسم ) ممم باستخدام الطريقة التقميدية والطريقة الحديثة

جوانبيا ومنيا استخرج معدل سمك الحبة (شكل .)2
تأثير طرق القياس على المساحة الورقية
30

طريقة القياس
المستخدمة

متوسطات طول
الحبة
(ملم)

متوسطات
عرض
الحبة (ملم)

متوسطات
سمك الحبة
(ملم)

الطريقة التقليدية
(باستخدام الفرنيه)

56995

26000

36695

25
20
M1

15

M2

10

M3

2

المساحة الورقية ( سم )

الطريقة الجديدة
(باستخدام الالصق)

5

66000

قيمة الفرق بين
الطريقتين

06005

قيم  LSDعند
مستوى%0605

06062

26000
06000

36700
06005

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ارقام نماذج االوراق النباتية

شكل  .3نتائ قياس المساحة الورقية لعشرة اوراق من

0.172

0.317

نبات الحنطة  M1يمثل طريقة االسطوانة الطريقة
المستحدثة) و M2طريقة االستنساخ و M3طريقة
الحاسوب االلكتروني)

شكل  .4كي ية تثبيت حبوب الذرة الص راء كنموذج آخر
لمحبوب) في مادة الطين الصناعي كنموذج آخر من مواد

التثبيت) لغرض قياس ابعاد الحبوب والذي يمكن استخدامو

شكل  .2كي ية تثبيت حبوب الحنطة طوليا وجانبيا وعرييا

لجميع انواع الحبوب

باستخدام شريط الصق

المصادر

تبــين النتــائج فــي ج ــدول  0ان متوســط طــول الحبــة المقاسـ ـة
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