
األرزاألرز
  RiceRice

Oryza sativa,Oryza sativa, L.L.
Fam. GeramineaeFam. Geramineae



لألرزلألرز  الوصف النباتيالوصف النباتي

Root:الجذرى المجموع System
 الجذور من نوعین من یتكون عرضى لیفى الجذرى المجموع

:ھما
primary :)األولیة( الجنینیة الجذور-أ roots

 مباشرة الجذیر من تخرج التى الجذور مجموعة عن عبارة وھى
 وھذه آخران جذران تكون یلیھ ثم أوًال الجذیر یتكون حیث

  .قصیرة جانبیة فروع منھا تخرج قد الجذور



  الجذور-ب
Secondary:)الثانویة(العرضیة
roots

 العقد على من تخرج الجذور وھذه
 مباشرة التربھ سطح أسفل الموجودة
 ھذه وتنمو .ولفروعھا األصلیة للساق
 .أسفل إلى رأسیّا تمتد ثم أفقیًا الجذور
 الماء بإمتصاص الجذور ھذه وتقوم
 إلى النباتات لنمو الالزم والغذاء
 وھى التربة فى النبات تثبت جانب
.النبات حیاة طوال المستدیمة الجذور



إنبات حبة األرز وتكوین البادرةإنبات حبة األرز وتكوین البادرة



StemStem::الساقالساق

 من عدد من تتكون قائمة األرز نباتات فى الساق•
 ٢٠-١٠ حوالى والظاھرة المجوفة والسالمیات العقد

 ١٨٠-٦٠ بین ما النبات طول یصل وعمومًا سالمیة
  .البیئیة والعوامل الصنف حسب على وذلك سم
 فى للزیادة نتیجة بینیة استطالة النباتات وتستطیل•

.عددھا فى ولیس السالمیة طول
 أسفل الموجودة العقد من قاعدیًا تفریعًا السیقان تتفرع•

 أو الخلفات من كبیر عدد ویتكون التربة سطح
 حسب )٧-٥( من عددھا یختلف التى األشطاء
.الزراعیة المعامالتو الصنف



Leaves:األوراق
 أجزاء ثالث من تتكون بسیطة شریطیة األرز نبات فى الورقة

:ھى
  منشق وھو للسالمیات المغلف الجزء وھو sheath:الغمد-أ

  منھا یخرج التى السالمیة ویغلف أسفل إلى أعلى من
.یلیھا والتى

 تعریق ذو شریطى األرز فى النصل Blade:النصل-ب
 ضیق والنصل بارز الوسطى والعرق طولى متوازى
 النصل وحافتى منھ السفلى السطح وخاصة الملمس خشن

.نوعًا شائكتان



 بین الموجود الجزء وھو Ligue:اللسین-جـ•
 غشائیة زائدة عن عبارة واللسین والنصل الغمد
.اللون عدیم یكون أو القرنفلى اللون ویأخذ

 إتصال موضع عند یوجد Auricles:األذبنات-د•
 فى غائبة تكون وقد وبریة أذنات بالغمد النصل
.األصناف بعض



Inflorescence:النورة•
 عنقودیة سنبلة نورة األرز نبات فى النورة•

 النورة بمحور یسمى طویل محور من تتكون
 والسالمیات العقد من عدد من یتكون وھو

 الفروع من عدد إلى المحور ھذا ویتفرع
 إلى بدورھا تتفرع قد األفرع وھذه الجانبیة
 فى السنیبالت تحمل  وثالثة ثانیة أفرع
  .نھایتھا



  مدلى أو منحنى أو مرن أو صلب النورة محور یكون وقد•
الدالیة بالنورة األرز نورة تسمى ولھذا

  األصناف حسب سم ٤٢-١٤ بین ما النورة طول یتراوح•
 الواحدة بالنورة السنیبالت عدد یتراوح كما .البیئیة والعوامل

.سنیبلة ٥٠٠-٥٠ بین



:والزھرة السنیبلة•
 أنھ ولو واحدة زھرة على تحتوى وعادة قصیر عنق على محمولة السنیبلة•

  .یحدث ما نادرًا وھذا زھرتین على تحتوى الحاالت بعض فى
 فوق )خارجیة ، داخلیة(Glumes القنابع من زوج :من السنیبلة وتتركب•

  فةالعصی طول ربع عن طولھا یزید ال وحرشفیة صغیرة وھى الحامل قمة
Lemma- من تتركب واحدة زھرة القنابع بین ویوجد:



 العصافة وتتمیز الخارجیة والعصافة ، الداخلیة العصافة ھما العصافات من زوج•
 ٣ علیھا فیوجد الداخلیة العصافة بینما ظاھرة عروق ٥ عدد بوجود الخارجیة
 من كل ویلتحم ، السیئة البیئیة العوامل من الزھرة حمایة وفائدتھم )عروق

  .الحبة جراب ویكونان العصافتان
 دور لھما اللحمیة Lodicules الفلیسات من زوج العصافات قاعد فى ویوجد•

.الزھرة تفتح فى كبیر
.أسدیة ٦ من یتكون طلع•
 قلمان المبیض بقمة ویوجد  واحدة بویضة على یحتوى مبیض من یتكون متاع•

.ریشیین بمیسمین ینتھیان طویالن



تركیب السنیبلة والزھرة فى األرزتركیب السنیبلة والزھرة فى األرز



شكل یوضح تركیب النبات والنورة والحبة فى األرزشكل یوضح تركیب النبات والنورة والحبة فى األرز



  PollinationPollination  Flowering andFlowering and: : التزھیر والتلقیحالتزھیر والتلقیح

    أسفلأسفل  إلىإلى  متجھًامتجھًا  بقلیلبقلیل  إنطالقھاإنطالقھا  بعدبعد  الدالیةالدالیة  قمةقمة  منمن  التزھیرالتزھیر  یبدأیبدأ••
    ..أیامأیام  ٩٩--٦٦  فىفى  الواحدةالواحدة  الدالیةالدالیة  تزھیرتزھیر  ویتمویتم

    السنیبالتالسنیبالت  تفتحتفتح  فیھفیھ  یبدأیبدأ  الذىالذى  النھارالنھار  منمن  الوقتالوقت  یختلفیختلف  كماكما••
  علىعلى  األزھاراألزھار  تتفتحتتفتح  ماما  وقلیًالوقلیًال  الزراعةالزراعة  ومنطقةومنطقة  الصنفالصنف  باختالفباختالف
..مم٥٥  ٢٥٢٥  منمن  أقلأقل  حرارةحرارة  درجةدرجة



  المنتفخة الفلیسات عن الناتج الضغط بفعل الزھرة تتفتح•
 دقیقة ٩٠- ٣٠ بین ما تتراوح لمدة متفتحة الزھرة وتستمر

 .وتتدلى فتبرزالمتوك األسدیھ خیوط تستطیل ذلك عند
  وقت أو مباشرة الزھرة تفتح قبل اللقاح حبوب وتنتثر•

  فإن وتتعرض المیاسم تظھر فعندما .)ذاتى تلقیح( نضجھا
  بین ما تتراوح الخلطى التلقیح من نسبة وتحدث تم قد التلقیح

.ذلك عن تزید ما ونادرًا )%٢.٥-٠.٢(



Grain:الحبة•
  بالجراب مغطى أملس سطح ذات مفرطح بیضاوى شكلھا ثمرة•

 .خشن سطح ذو وھو العصافتین إلتحام من الناتج
  وذلك سطحیھا من كل على الحبة بطول بارزان خطان ویوجد•

  .النمو أثناء الجراب على الحبة لضغط نتیجة



 حسب على السفا ووجود واللون والحجم الشكل فى الحبوب وتختلف•
  .الصنف

 المناسبة الظروف لھا تتھیأ حتى وجنینھا الحبوب یحفظ والجراب•
  .الشعیر باألرز الحالة ھذه فى األرز ویسمى لإلنبات

  .واألحمر الذھبى األصفر مابین المختلفة األلوان یأخذ وھو•



تركیب الحبة فى األرزتركیب الحبة فى األرز



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

 جدول فى بین الكلیة مزرعة إنتاج األرز لنبات نماذج أمامك- ١•
-: التالیة الصفات

 عدد متوسط ، للنبات األفرع عدد متوسط ، النبات إرتفاع متوسط•
 وزن ، النورة طول ، النبات /األوراق عدد متوسط ، السالمیات

.حبة األلف
.الرسم على األجزاء مبینًا األرز لنبات عامًا منظرًا إرسم- ٢•
.المختلفة أجزائھا علیھا مبینًا أرز ورقة إرسم- ٣•



.العام شكلھا مبینًا األرز نورة إرسم- ٤•
  الطولیة الخطوط الرسم على مبینًا مكبرة األرز حبة إرسم- ٥•

.وغیرھا والشعیرات البارزة
 مبینًا وإرسمھ األرز حبة فى وعرضیًا طولیًا قطاعا إعمل- ٦•

.الرسم على األجزاء



.األرز سنیبلة أجزاء یوضح تخطیطى شكل إرسم- ٧•
.لھا رأسى مسقط وكذلك األرز لزھرة أفقى مسقط إرسم- ٨•
 جید محصول إلنتاج تتم التي الزراعیة العملیات جدول فى رتب- ٩•

 وعدد الزمنیة المدة مبینًا الحصاد حتى الخدمة بدایة من األرز من
 وتكالیف إجرائھا فى المستعملة والوسائل عملیة لكل الالزمین العمال
.المحصول من الدخل وصافى اإلیرادات حساب بین ثم العملیة



.األرز سنیبلة أجزاء یوضح تخطیطى شكل إرسم- ٧•
.لھا رأسى مسقط وكذلك األرز لزھرة أفقى مسقط إرسم- ٨•
 جید محصول إلنتاج تتم التي الزراعیة العملیات جدول فى رتب- ٩•

 وعدد الزمنیة المدة مبینًا الحصاد حتى الخدمة بدایة من األرز من
 وتكالیف إجرائھا فى المستعملة والوسائل عملیة لكل الالزمین العمال
.المحصول من الدخل وصافى اإلیرادات حساب بین ثم العملیة


