
 معامل المحصول واهمٌته وطرق تقدٌره
 

احد عناصر جدولة مواعٌد ري  Kcٌعد معامل المحصول 

 .لذلك اولت دراسات  عدٌدة االهتمام بتقدٌره منها. المحاصٌل

 هً Kcالعوامل التً تؤثر علً معامل المحصول -1

 نوع المحصول -

 مرحلة النمو -

 المحتوي الرطوبً للتربة -

 حالة النمو الجٌدة للنبات -

 .العملٌات الزراعٌة -



   ETc معدل االستهالك المائي-2

للنبات احد الوسائل الهامة لتحدٌد   ETc معدل االستهالك المائً

غالبا ما ٌتم استخدام المسمٌات . كذلك  الريمواعٌد وجدول 

 :  ETcالتالٌة كمرجع بٌانات 

  

ETo    ًحسبت باستخدام العشب كمحصول مرجع 

 ETr   ًحسبت باستخدام البرسٌم كمحصول مرجع 

ETp   تقاس من وعاء البخر أو جهاز قٌاس atmometer 



 Evapotranspirationنتح -العوامل التي تؤثر علي البخر
 

 solarنتح ٌتأثر بالطاقة الشمسٌة  -من الرسم نجد البخر

radiation    ودرجة الحرارةair temperature  والرٌاح 

wind    والرطوبة النسبٌة.relative humidity  



 تقدٌر معامل المحصول  

 

I-الشكل العام لمعامل المحصول للنبات 

.  ٌتبع معامل المحصول عامة ثالثة قٌم طبقا لمرحلة نمو النبات

المثال التالً ٌوضخ لنا قٌمة معامل المحصول لنبات الطماطم 

 .والذي ٌنمو فً كالٌفورنٌا بامرٌكا



 ذأثير مرحهح انىمو نهمحصول عهي معامم انمحصول: شكم
 



 II-    تحوٌل معامالت المحاصٌلConverting Crop 

Coefficients  

 

ٌتم تعدٌل معامل المحصول من طرٌقة تقدٌر الً طرٌقة اخري 

 التالً 29طبقا للجدول 





 III- مكونات معامل المحصولKc  

 

Kc = Kce + Kcb 
Where            

Kcb =Basil crop coefficients (related to transpiration)  

Kce= crop coefficient related to evaporation  



 (Kce and Kcb)مكونات معامل المحصول : شكل



IV-المحصول معامل عن التعبٌر طرق Expressing crop 

 (Kc) coefficients 

 

 ٌستخدم الذي للزمن طبقا Kc عن للتعبٌر الطرق من عدٌد ٌوجد

 علً تؤثر التً المناخ عوامل احد او النبات نمو فترة لوصف

   .النبات تمو

 ,site والمناخ الزراعة وتوقٌت الزراعة بموقع تتأثر Kc  قٌم

time, and climate  



 Kc -calendar (day of year) basis: A 

 Kcتأثٌر موعد الزراعة وزمن النمو لنبات الطماطم علً قٌم : شكل 



 Kc -days after planting -B  

 

لنبات اللوبٌا كدالة لمدة نمو  Kcالشكل التالً ٌعرض قٌم 

منخفض فً بداٌة مرحلة النمو ثم ٌزداد  Kcنجد ان  . النبات

حتً اعلً قٌمة له والتً تقابل اعلً مجموع خضري ثم 

 طرٌقة اوعٌة البخر استخدمت لحساب .مرحلة تناقص معامل 

Kc. 





Kc -canopy cover: C 

universal?,  
  

تلك الطرٌقة للتعبٌر عن معامل المحصول تعد طرٌقة جٌدة وافضل 

النها تعتمد بٌانات قلٌلة وهً نسبة الغطاء النباتً خالل موسم 

 .  النمو



العالقة بٌن نسبة الغطاء النباتً وقٌمة معامل المحصول :شكل 

 للطماطم



 :مثال
اذا كاوتتد وطتتثح ذ ايتتح انملمتتو  اننبتتر  متته وثتتاخ 

احطتة ييمتح معامتم انمحصتول %. 30اناماطم  نهررتح 

Kc. 
 انحم
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Kc -growing degree days (heat units): D 

universal?,  

نتح لذا -نظرا الن درجة الحرارة احد العوامل المرتبطة بنمو النبات والبخر

 .ٌمكن اخذها كعامل هام ومستقل له تأثٌر علً معامل المحصول

 Growing Degree Days (GDD)المعادلة التالٌة تعرض كٌفٌة حساب 

  

 GDD = [(Tmax+Tmin) ÷2] –Tbase                                  

Tmax= maximum daily temperature (0C)  

Tmin= minimum daily temperature (0C) 

Tbase= minimum temperature at which no plant growth 

occurs (0C) 

  



 علً معامل محصول فول الصوٌا GDDتاثٌر 





 V - كٌفٌة اختٌار معامل المحصولSelect a Crop 

Coefficient  

  

A- القٌم المنشورة لمعامل المحصول 

الجدول التالً ٌعرض ثالثة قٌم لمعامل المحصول لعدٌد من نباتات 

قٌم معامل المحصول الثالثة تعتمد علً مرحلة النبات . الحقل المختلفة

تقع ما بٌن ( Kc-dev)القٌمة الرابعة لمعامل المحصول . ونوع النبات

وٌمكن الحصول  Kc-inومعامل محصول  Kc-midمعامل المحصول 

 التالً او الجدول التالً او المعادلة التالٌةعلٌها من الشكل 

  





 لبعض المحاصٌل  Kcقٌم : جدول 



 معامم انمحصول انمحصول معامم انمحصول انمحصول

 2.2 - 1.0 أرز 0.65 - 0.60 ياه

 0.75 - 0.60 تىلر انطكر 0.85 - 0.75  ذرج

 0.70 - 0.60 تااطص 0.85 - 0.80 ترضيم

 0.70 - 0.60 طماطم 0.75 - 0.65 فول

 0.65 - 0.50 موانح 0.85 - 0.75 حثوب

 0.65 - 0.55 خبرواخ 0.85 - 0.80 كران

 لبعض المحاصٌل التى تنمو فى وادى النٌلKC مثال اخرلقٌم  المعامل 



 دلة خطٌة كاالتًااو من مع
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B-  انقيم انمقاضح نمعامم انمحصول(http// 13) 

 

 Kcيياش ان ااء انىثاذي نحطاب : شكم 



مه اتعاد انملمو  اننبر  يمكه حطاب معامم انمحصول مطرندما انمعادنح 

 انرانيح 
Kc = Wp/Wb 
Where  
 Kc = crop coefficient  
Wp = width of plant canopy 
Wb = bed spacing  

 :  مثال

ضم وعرض انملمو   100اذا عرض خط انسراعح  Kcاحطة معامم 

 ضم 80اننبر  نهىثاخ 
 انحم

 تراثيق انمعادنح
Kc = Wp/W=80/100=0.8 


