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 لممدمة ا                           

ان اهتمام وزارة التربٌة فً تحدٌث الكتب المنهجٌة لطلبة اعدادٌات الزراعة فً موادهم        

الدراسٌة كافة وللمراحل الدراسٌة جمٌعها ٌعتبر الخطوة االولى نحو الطرٌك الصحٌح لبناء 

الكتاب  بتألٌفواعداد متخصصٌن ٌمكن االعتماد علٌهم فً النهوض بالوالع الزراعً. ولد كلفنا 

ً فً مادة انتاج الخضر المكشوفة والمحمٌة لطلبة المرحلة الثانٌة من اعدادٌات الزراعة المنهج

وفك المنهج الذي تم منالشته فً ندوة خاصة مع مدراء واساتذة ثانوٌات الزراعة فً العراق 

أنواع بكل فصوله التً جاءت فً اثنى عشر فصالً تناولت مواضٌع عدٌدة منها معرفة 

ا عن الفواكه واالهمٌة االلتصادٌة والغذائٌة والطبٌة للخضروات الخضراوات وتمٌزه

تأثٌر العوامل المناخٌة وانواع وتمسٌماتها وطرائك تكاثرها وزراعتها فً الحمل المكشوف و

الترب والري واالسمدة المختلفة فً نمو وانتاج محاصٌل الخضر والتعرٌف بأهم العملٌات 

كعملٌة الشتل وانتاج الشتالت وتحضٌر االرض  الزراعٌة المؤثرة فً نمو الخضراوات

وعملٌات الخدمة الزراعٌة واثرها فً نمو الخضراوات والدورة الزراعٌة والزراعة المتعالبة 

والمتداخلة فً الخضراوات ومعرفة طرائك تربٌة محاصٌل الخضر لتحسٌن نموها وانتاجٌتها 

لٌدٌة )الهندسة الوراثٌة( ومساهمتها فً وتربٌة وتحسٌن الخضراوات بالتمنٌات الحدٌثة غٌر التم

ورتبها وخطوات تصدٌمها  إنتاجهاتعرٌف البذور وكٌفٌة تطوٌر وتحسٌن الوالع الزراعً و

تعرف على البرامج االرشادٌة لزراعة وصناعتها وخزنها وسكونها وحٌوٌتها وإنباتها وال

اهم الخضراوات التً الخضر و كٌفٌة تطبٌمها و الزراعة الصحراوٌة ومعرفة تفاصٌل عن 

أهم العوامل التً تؤثر االهمٌة االلتصادٌة والغذائٌة لكل محصول وتعود لعوائل نباتٌة مختلفة ك

اهم فً نموها وزراعتها وطرٌمة وموعد زراعتها واهم عملٌات خدمتها فً الحمل المكشوف و

تها وممٌزات انواع الزراعة المحمٌة وتمسٌمااالصناف المزروعة فً العراق والتعرف على 

العملٌات الزراعٌة وعٌوب كل منها واألهمٌة االلتصادٌة لزراعة الخضر فً البٌوت المحمٌة و

الالزمة لخدمة محاصٌل الخضر فً البٌوت البالستٌكٌة لتحمٌك إنتاجٌة عالٌة ونوعٌة جٌدة 

راوات أهم العوامل البٌئٌة كدرجة الحرارة والضوء والرطوبة التً تؤثر فً نمو الخضومعرفة 

داخل البٌوت البالستٌكٌة واهمٌة حماٌة الخضراوات من الرٌاح وتوفٌر العناصر الغذائٌة لنموها 

داخل البٌت ومعرفة كٌفٌة زراعة وانتاج بعض محاصٌل الخضر داخل البٌوت البالسٌكٌة على 

 . نطاق تجاري

ت اضافة الى الخبرة اعتماد المصادر العلمٌة الحدٌثة والبحوث واالنترن التألٌفولد حرصنا فً 

المتراكمة من العمل بالمجال الزراعً بكل امانة وٌأمل المؤلفون ان ٌكون هذا الكتاب مرجعاً 

ومرشداً للطلبة وللمزارعٌن والمهتمٌن بزراعة الخضر سواء المكشوفة او المحمٌة فً عرالنا 

 ً  لوجهه الكرٌم  الحبٌب.ونسأل هللا وندعوه سبحانه وتعالى ان ٌتمبل منا هذا العمل خالصا

 وهللا الموفك

 المؤلفون
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        أل  

 

 الهدف العام 

ٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب بالجوانب المتعلمة -

 بمحاصٌل الخضر، واهمٌتها وتمسٌماتها.

 األهداف التفصٌلٌة 

 -ٌكون الطالب بعد إنهاء دراسة الفصل لادرا على أن :

 ٌعرف أنواع الخضراوات وتمٌزها عن الفواكه ..1

 ٌعرف االهمٌة االلتصادٌة والغذائٌة والطبٌة للخضروات.2

 ٌعرف تمسٌمات الخضراوات..3

 ٌعرف طرائك تكاثرها وزراعتها فً الحمل المكشوف..4

 الوسائل التعلٌمٌة 

ل الخضراوات  والخروج ٌحاصمبعض النماذج المجففة ل تجهٌز.1

 إلى الحمل للتعرف على الخضراوات المزروعة .

عرض أفالم زراعٌة مختلفة لتوضٌح أهمٌة الخضراوات .2

 والتوسع فً زراعتها.

 متطلبات المهارة 

 استعداد ذهنً وبدنً لتلمً المعلومات .
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 الخضر تمهٌد عن محاصٌل

 تعرٌف الخضر

تعرف الخضراوات بأنها نباتات عشبٌة       

 اغلبها حولٌة وبعضها ثنائً الحول والملٌل منها 

معمر وجمٌع الخضراوات تحتاج الى عناٌة 

خاصة من ولت زراعتها حتى تسوٌمها ، معظمها 

 إلعدادهاال تحتاج الى عملٌات تصنٌعٌة خاصة 

الحال فً المحاصٌل الحملٌة.  كم هولالستهالن 

ٌبٌن الفرق بٌن الخضراوات  (1-1) رلم الجدول

  .والفاكهة

 

 والفاكهة الفرق بٌن الخضر) 1-1(جدول

 الفاكهة الخضراوات

 نباتات معمرة  اغلبها نباتات غٌر معمرة

تؤكل منها ثمارها او جذورها او سٌمانها او  
 اورالها او البراعم الزهرٌة

 تؤكل ثمارها فمط 

 اشجار وشجٌرات نباتات عشبٌة 

 تزرع على مسافات كبٌرة بٌن النباتات  تزرع على مسافات صغٌرة بٌن النباتات 

 تؤكل الثمار طازجة  تؤكل الثمار طازجة او مطبوخة 

 ٌصعب زراعتها داخل البٌوت المحمٌة  ٌمكن زراعتها داخل البٌوت المحمٌة 

       

ٌوجد نوع من التداخل بٌن الخضراوات والمحاصٌل الحملٌة والفاكهة فبٌنما تعتبر الفاصولٌا  

الجافة والبزالٌا الجافة والبطاطا من محاصٌل الخضر فً بعض الدول فانها تعتبر من محاصٌل 

لفاكهة بٌنما هً الحمل فً دول اخرى . وٌعتبر كثٌر من الناس البطٌخ والرلً من محاصٌل ا

 اصٌل الخضرمن مح

 

 

 

: بعض انواع  )1-1 (شكل
 الفواكه والخضراوات.
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 االهمٌة االلتصادٌة للخضروات

ٌزداد االهتمام فً زراعة محاصٌل الخضر الرتفاع لٌمتها الغذائٌة وازدادت المساحات 

المزروعة بها وذلن لمصر دورة حٌاتها وكثرة االرباح العائدة من زراعتها حٌث انها تعطً 

اٌراداً اكثر ممارنة مع محاصٌل اخرى فً مساحة معٌنة من االرض وخالل فترة زمنٌة لصٌرة 

الخضر الصٌفٌة فً الشتاء فً البٌوت  بإنتاجها للمستهلن طٌلة اٌام السنة وذلن وامكانٌة توفٌر

 (.2  -1 )شكلة واالنفاق البالستٌكٌة الواطئة الزجاجٌة والبالستٌكٌ

 

 

 : انواع مختلفة من الخضراوات (2-1شكل)

 االهمٌة الغذائٌة والطبٌة:

والبروتٌن  والكربوهٌدراتمثل الماء  لإلنسانعلى المكونات الغذائٌة الضرورٌة  ءهااحتوا -1

 واالمالح المعدنٌة.

 تحتوي على االلٌاف مما تسهل عملٌة الهضم وحركة االمعاء. -2

 Aتساعد على ولاٌة الجسم من االمراض الحتوائها على العدٌد من الفٌتامٌنات مثل فٌتامٌن  -3

 . Cو فٌتامٌن  Bومجموعة فٌتامٌن 

سم االنسان لكونها فمٌرة فً محتواها من الدهون ال ٌؤدي استهالكها الى زٌادة وزن ج -4

 كالبطاطا. الكربوهٌدراتماعدا بعض الخضراوات التً تحتوي على نسبة عالٌة من 

تفٌد الخضراوات فً معادلة حموضة المعدة الناتجة عن زٌادة استهالن كمٌات كبٌرة من  -5

 البروتٌن الحٌوانً.
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 التً تحتوي على العناصر الغذائٌة والفٌتامٌناتاهم الخضراوات  (2-1) التالً وٌبٌن الجدول

 انواع الخضراوات الغنٌة بالعناصر او الفٌتامٌنات العنصر

 البمولٌات ، البطاطا السعرات الحرارٌة

 البمولٌات ، البطاطا, الرلً, البطٌخ المواد الكاربوهٌدراتٌة

 البمولٌات البروتٌن

 الجافة الشلغم ، المعدنوس ، الفاصولٌا الكالسٌوم

 البمولٌات الفسفور

 البمولٌات الجافة ، المعدنوس ، السبانغ الحدٌد

 Aفٌتامٌن 
الجزر ، الفجل ، السبانغ ، السلك ، المعدنوس ، البطاطا ، المرع 

 العسلً ، الطماطة

 الفجل ، البمولٌات الجافة ، البطاطا ، البامٌا B6فٌتامٌن 

 البامٌاالبمولٌات ، البطاطا ،  النٌاسٌن

 Cفٌتامٌن 
المعدنوس ، الفجل ، الفلفل ، المرنابٌط ، السبانغ ، اللهانة ، السلك ، 

 البمولٌات الخضراء ، البامٌا ، الطماطة

 تمسٌم الخضراوات:

 -:(3-1)شكل ر حسب الجزء النباتً الذي ٌؤكل: تمسٌم الخض -1

            

 : االجزاء التً تؤكل من انواع مختلفة من الخضراوات. (3 -1)شكل 
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 تمسم الخضر الى مجامٌع بحٌث تتشابه كل مجموعة فً صفة معٌنة او عدد من الصفات .و

 الخضراوات الجزء الذي ٌؤكل

 االوراق
اللهانة ، الخس ، الكرفس ، المعدنوس ، السبانغ ، الكراث ، 

 الجرجٌر

البصلة )لواعد االوراق 
 الخازنة(

 البصل, الثوم)فصوص متكونة على الساق المرصٌة(

 سبروات البروسل  البراعم فً اباط االوراق

البراعم الزهرٌة مع الحوامل 
 الزهرٌة

 المرنابٌط

 الخرشوف )ٌؤكل التخت الزهري( االجزاء الزهرٌة

 البطاطا ، الطرطوفة )االلمازة( ، الملماس السٌمان االرضٌة

 الكلم خمةالسٌمان المتض

 الفجل ، الشلغم ، الجزر ، البطاطا الحلوة الجذور

 الثمار غٌر الناضجة
الفاصولٌا الخضراء ، الخٌار ، البزالٌا الخضراء ، الباذنجان ، 

 البامٌا ، الفلفل ، لرع الكوسة ، اللوبٌا الخضراء

 الطماطة ، البطٌخ ، الرلً ، المرع العسلً ، لرع العناكً الثمار الناضجة

 البزالٌا الخضراء ، فاصولٌا لٌما البذور غٌر الناضجة

 البزالٌا الجافة ، الفاصولٌا الجافة ، اللوبٌا الجافة, البالالء الجافة البذور الناضجة

 

 التمسٌم حسب موسم الزراعة: -2

 خضر شتوٌة

تزرع فً الخرٌف والشتاء وتنضج فً الربٌع وبداٌة الصٌف 

الشلغم ، السبانغ ، البنجر ، البصل ، مثل اللهانة ، المرنابٌط ، 

 الخس ، الخرشوف ، الكرفس ، المعدنوس ، الفجل

 خضر صٌفٌة

تزرع فً اوائل الربٌع وتنمو وتنضج فً الصٌف وبعضها 

ٌستمر فً النضج واعطاء الحاصل حتى الخرٌف مثل البطٌخ ، 

 الرلً ، الباذنجان ، البامٌا ، المرع ، الطماطة ، الخٌار
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 :مسٌم حسب طرٌمة الزراعةالت -3

تزرع البذور مباشرة فً 

 الحمل

المرع العسلً ، لرع الكوسة ، البزالٌا ، البطٌخ ، الرلً ، 

 البامٌا ، الفاصولٌا ، الخٌار

تزرع البذور فً المشتل ثم 

 تنمل الشتالت الى الحمل
 الطماطة ، الباذنجان ، البصل ، اللهانة ، المرنابٌط ، الفلفل

 

 التمسٌم حسب الغرض من االنتاج: -4

 الخضر الطازجة
وتشمل كل انواع الخضراوات التً تستهلن طازجة لترسل الى 

 االسواق المحلٌة او للتصدٌر 

 خضر للتصنٌع الغذائً
تختلف وسائل التصنٌع من الحفظ فً العلب او التجفٌف او 

 التجمٌد مثل الطماطة, الفاصولٌا الخضراء, البزالٌا والبامٌا

 خضر للبذور
تزرع الستعمالها كتماوي للزراعة وتشمل زراعة محاصٌل 

 الخضر المختلفة النتاج التماوي منها فمط

 خضر منتجة فً غٌر موسمها
مثل  تزرع فً البٌوت الزجاجٌة او البالستٌكٌة او االنفاق

 والفلفل والخٌار ولرع الكوسة والباذنجاناالطماطة 

 

 المالئمة لها: التمسٌم حسب درجات الحرارة  -5

 الخضر الصٌفٌة الخضر الشتوٌة

تتحمل البرودة  ال تتحمل الصمٌع تتحمل الصمٌع
 وتفضل الجو المعتدل

 ٌالئمها الجو الحار

 باذنجان الطماطة الثوم البصل

 البامٌا الفاصولٌا الجزر البزالٌا

 البطٌخ , الرلً  الخس المعدنوس

 الخٌار  الشوندر الكرفس

 اللوبٌا  المرنابٌط اللهانة

ولرع  المرع العسلً   الشلغم
 الكوسة
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 :لمدة التً تحتفظ البذور بحٌوٌتهاحسب ا التمسٌم -6

 البصل ، الذرة الحلوة سنة واحدة

 البامٌا سنتان

 الجزر ، البزالٌا ، الفاصولٌا ، اللوبٌا ، الطماطة ، الفلفل ثالث سنوات

 الفجل ، الشلغم ، الخساللهانة ، المرنابٌط ،  اربع سنوات

 الخٌار ، البطٌخ ، لرع الكوسة خمس سنوات

 

 التمسٌم حسب درجة اجهادها للتربة: -7

 خضر مجهدة للتربة
باذنجان ، طماطة ، فلفل ، بامٌا ، جزر ، لرنابٌط ، لهانة 

 ، بطاطا ، لرع العسلً

 خضر نصف مجهدة للتربة
شلغم ، معدنوس ، بنجر ، بصل ، ثوم ، كراث ، فجل ، 

 بطٌخ ، خٌار ، لرع الكوسة

 فاصولٌا ، البزالٌا ، اللوبٌا ، البالالء خضر غٌر مجهدة )المفٌدة للتربة(

 

 تكاثر محاصٌل الخضر

 :الجنسًالتكاثر  -1

ٌعد التكاثر الجنسً اكثر طرائك التكاثر شٌوعاً فً 

محاصٌل الخضر وتستخدم البذور فً تكاثر 

غالبٌة محاصٌل الخضر ، ولد ٌكون التكاثر 

بزراعة البذور مباشرة فً الحمل الدائم او زراعة 

الشتالت التً تنمل الى  إلنتاجالبذور فً المشتل 

 بالحمل الدائم بعد وصولها الى الحجم المناس

 .(4 - 1 )كلش

 التكاثر الخضري: -2

ٌستخدم فٌه اي جزء من النبات عدا البذور فً التكاثر كالفسائل والدرنات والكورمات والعمل 

وغٌرها . ٌفٌد التكاثر الخضري عندما ال تنتج النباتات بذوراً كالثوم والبطاطا والملماس ، كما 

النمو فً مدة الصر بكثٌر مما فً حالة انه مفٌد فً وصول النباتات الى مراحل متمدمة من 

 التكاثر البذري كما فً البصل والبطاطا.

 

 

 

 بذور : (4 -1)شكل  
 انواع الخضراوات بعض  
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 -طرائك التكاثر الخضري فً محاصٌل الخضر:

 محاصٌل الخضر طرٌمة التكاثر الخضري

 البطاطا والطرطوفة الدرنات )سٌمان ارضٌة(

 الخلفات )الفسائل(

 سٌمان النبات()نباتات صغٌرة تنمو من البراعم الجانبٌة على 
 الفراولة )الشلٌن( والخرشوف

 البصل والثوم االبصال والفصوص

 البطاطا الحلوة الجذور اللحمٌة

 البطاطا الحلوة والطماطة العمل السالٌة

 الفراولة )سٌمان مداده( المدادات

 طرائك زراعة تماوي الخضراوات

ٌستعمل فً الزراعة والتً لد تكون تعرف التماوي بانها اي جزء نباتً من المحصول       

البذور الحمٌمٌة فً الخضراوات التً تتكاثر بالبذور او االجزاء الخضرٌة كالعمل والدرنات 

 االشكال كما فً  واالبصال وغٌر ذلن فً الخضراوات التً تتكاثر خضرٌاً .

  .(8 - 1و   7 - 1أ   و   ب   و  – 6  - 1و  5 - 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: بعض طرائك زراعة ( 5 - 1 )شكل
 الخضراوات على خطوط

: بعض طرائك  (أ -6-1)شكل 
 زراعة الخضراوات فً االلواح 
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وعلى  الجهة الٌسرى :  بعض طرائك زراعة الخضراوات على مساطب  (ب – 6 - 1 )شكل

 الجهة الٌمنى مروز فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( زراعة البطاطا مباشرة 7 - 1شكل )

 فً التربة
 ( الزراعة مباشرة 8-1شكل )       

 التربةفً                  
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  زراعة الخضراوات : وفٌما ٌلً اهم طرائك 

 

 زراعة مباشرة فً الحمل الدائمال
الشتالت  إلنتاجالزراعة فً المشتل 

 التً تنمل الى الحمل المالئم

الزراعة فً الواح اما نثراً او 

 فً سطور

الزراعة على مصاطب او 

 مروز
 الزراعة على مروز او مصاطب

 المرنابٌط الفاصولٌا ، اللوبٌا الكرفس

 اللهانة البزالٌا ، البطٌخ المعدنوس

 الخس بأنواعه الرلً ، المرع الجزر

 البصل الخٌار الفجل

 الطماطة البامٌا ، البطاطا الشلغم

 الباذنجان خٌار ، لثاء الكراث والرشاد

 الفلفل الثوم السبانغ

 الخٌار البصل 
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 اسئلة الفصل االول

 ؟االلتصادٌة/ ما هو تعرٌف الخضر وما اهمٌها 1س

/ ٌمكن تمسٌم الخضر حسب درجات الحرارة المالئمة لنموها الى اربع السام عددها مع 2س

 .االمثلة

 .من طرائك زراعة الخضر  ٌن/  اذكر طرٌمت3س

 .الخضراوات  إلنتاج/ عدد اربعة اغراض 4س

 الخضراوات حسب اجهادها للتربة عموما إلى ثالث مجامٌع عددها: م/  تمس5س

 : ما ٌلً/ علل 6س

 ال ٌؤدي استهالن الخضراوات الى زٌادة وزن الجسم. -1     

 ٌفٌد تناول الخضر بكثرة بعد تناول كمٌة كبٌرة من اللحوم الحٌوانٌة. -2     

 ال تزرع محاصٌل الخضر عادة فً موسم واحد. -3     

 تتكاثر بعض محاصٌل الخضر خضرٌاٌ. -4     

 . البلدمحاصٌل الخضر فً ازدٌاد االهتمام بزراعة  -5     

 / عدد محاصٌل الخضر تحتوي على العناصر الغذائٌة والفٌتامٌنات :7س

 / ما هً ممٌزات التكاثر الخضري للخضروات؟8س

 / امأل الفراغات التالٌة9س

تعرف ـــــــــــــــــــ بانها الجزء المستعمل فً زراعة البطاطا والطرطوفة بٌنما  -1  

 ـــــــــ تستعمل فً زراعة البصل والثوم.ـــــــــــــــــ

 ٌعد التكاثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ االكثر شٌوعا فً الخضراوات. -2 

وتفضل من النباتات التً تتحمل البرودة  تعد نباتات ــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــ -3 

 الجو المعتدل.

ــــــــــــــــ وــــــــــــــــــــ.    و بحٌوٌتها لمدة ثالث سنوات كما فً ــــــــــــــتحتفظ البذور  -4

بٌنما هً من محاصٌل  الفاكهةٌعتبر كثٌر من الناس ـــــــــــــــ وـــــــــــــــ من محاصٌل  -5

 الخضر.

 الجزر -3اللهانة  -2الخٌار   -1؟/ ما هً الطرٌمة المناسبة لزراعة الخضراوات التالٌة10س
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البذور  -3الجذور,  -2االوراق,   -1/ اذكر انواع الخضراوات التً تؤكل اجزائها التالٌة:11س

 االبصال. -5السٌمان االرضٌة,  -4غٌر الناضجة. 

 ./ عدد ستة ممٌزات تمتاز الخضراوات بها عن الفواكه 12س

سة جامٌع عددها مع ذكر / تمسم الخضراوات حسب احتفاظ بذورها بحٌوٌتها الى خم13س

 االمثلة لكل نوع.        

 / تمسم طرٌمة زراعة البذور مباشرة فً المكان المستدٌم الى نوعٌن اشرحها:14س 

 ./ عدد اربعة انواع من الخضراوات تعد مفٌدة للتربة15س 

 

 

 

 

 الجانب العملً  

للتعرف على تجهٌز بعض النماذج المجففة لنباتات الخضر والخروج إلى الحمل  .1

 الخضراوات المزروعة .

عرض أفالم زراعٌة مختلفة لتوضٌح أهمٌة الخضراوات والتوسع فً زراعتها  .2

 بحٌث تتضمن مكننة زراعة البذور او الشتالت فً الحمل المستدٌم.

 ٌكلف الطالب بتمدٌم تمرٌر عن االهمٌة االلتصادٌة والمٌمة الغذائٌة للخضروات. .3

التمرٌور وٌنوالف فوً  بإلمواءالطوالب المكلفوة بوالتمرٌر  ٌمووم الطالوب او مجموعوة مون .4

 محتوٌاته.
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 العوامل المؤثرة في نمو وانتاج الخضراوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 الهدف العام 

ٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب بأهم العوامل البٌئٌة المؤثرة فً 

 نمو الخضراوات .

 األهداف التفصٌلٌة 

معرفة تأثٌر العوامل المناخٌة من درجات الحرارة والضوء فً -

 نمو وانتاج الخضراوات.

معرفة تأثٌر انواع الترب ودرجة حموضتها والملوحة فً نمو -

 وانتاج الخضراوات.

التعرف على انواع الري وتأثٌرات زٌادة ونقصان الرطوبة فً -

 نمو الخضراوات وانعكاسها على كمٌة الحاصل . 

دراسة تأثٌر أنواع االسمدة المختلفة على نمو وانتاج محاصٌل -

 الخضر .

 الوسائل التعلٌمٌة 

ض وسائل إٌضاح مصورة عن تأثٌر العوامل المناخٌة فً عر-

 نمو الخضراوات.

 ( لتوضٌح أهمٌة العوامل المذكورة . CDعرض افالم ) -

 الخروج إلى الحقل لمشاهدة أنواع الترب المحٌطة بالمنطقة .-

 متطلبات المهارة 

 استعداد نفسً وذهنً وبدنً  
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 نمو وانتاج الخضراواتالعوامل المؤثرة في 

ٌعتمد نجاح زراعة محاصٌل خضر وجودة إنتاجها على التداخل بٌنها وبٌن البٌئة التً       

تعرف البٌئة بانها الوسط الذي تنمو فٌه النباتات والتً تتكون من عدة عوامل منها نمو فٌها وت

نسجتها و درجة  التً تشمل ةالعوامل المناخٌة وهً الحرارة ، الضوء ، وعوامل الترب

حموضتها وملوحتها والري بزٌادته ونقصانه والتسمٌد بنوعٌه الكٌمٌاوي والعضوي، وسنتناول 

 هذه العوامل بالتفصٌل للتعرف على أهمٌتها وتأثٌرها فً نجاح زراعة الخضراوات.

 العوامل المناخٌة -1

 الضوء.-ب درجة الحرارة و -أ من اهمها      

 تأثٌر درجة الحرارة: -أ 

تعتبر درجة الحرارة منن اهنم العوامنل المناخٌنة المنؤثرة فنً نمنو وتطنور محاصنٌل الخضنر      

منن زراعننة البنذور حتننى االنتناج ، وتختلننف درجننة الحنرارة المالئمننة للنمنو بنناختالف المحاصننٌل 

وباختالف مرحلة النمو ولكل محصنول منن محاصنٌل الخضنر مندن معنٌن منن درجنات الحنرارة 

عننرف درجننة الحننرارة المثلننى للنمننو بانهننا الدرجننة التننً ٌكننون عننندها نمننو التننً تنمننو فٌننه . وت

المحصننول اسننرع مننا ٌكننون وٌتننناحص نمننو المحصننول بارتفنناع او انخفنناض درجننة الحننرارة عننن 

 الدرجة المثلى للنمو.

 اضرار الحرارة المرتفعة:

 حدوث الجفاف للنبات بسبب فقدان الماء من االنسجة بسبب زٌادة النتح. -1

 المواد الغذائٌة المصنعة فً النبات بسبب استهالكها نتٌجة زٌادة التنفس. نقصان فً -2

 نقصان فً البروتٌنات واالنزٌمات نتٌجة لزٌادة معدل الهدم. -3

 تراكم مركبات سامة نتٌجة حدوث اضطراب فً عملٌة التمثٌل الغذائً. -4

 اضرار الحرارة المنخفضة:

 المئوي الى : ٌؤدي انخفاض درجات الحرارة الى احل من الصفر  

تكوٌن بلورات ثلجٌة فً المسافات البٌنٌة بٌن الخالٌا وداخنل الخالٌنا ممنا ٌنؤدي النى تمزحهنا   -1

 وموتها.

 انكماش الخالٌا فً الحجم وزٌادة تركٌز عصٌرها الخلوي فتزداد نقطة انجماد محتوٌاتها. -2

ومنن ثنم تمنز  مع ارتفاع الحرارة الى اعلى من الصفر المئنوي تسنبب ذوبنان بلنورات النثل   -3

 الغشاء البالزمً وحدوث اضرار مٌكانٌكٌة  فً تركٌب الخالٌا.
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 إلنباتدرجات الحرارة المئوٌة الصغرن والعظمى والمالئمة ( 1-2)  جدول رحم 

  بذور الخضر

درجة الحرارة  المحصول

 ºc الصغرن

درجة الحرارة 

 ºc  العظمى

 درجة الحرارة المثلى

ºc 

 29 35 10 الطماطة

 35 40 15 الباذنجان

 29 35 15 الفلفل

 35 38 15 حرع الكوسة

 35 40 15 الخٌار

 27 35 15 الفاصولٌا

 24 29 4 البزالٌا

 29 38 4 اللهانة

 27 38 4 القرنابٌط

 29 35 4 الفجل

 24 35 2 البصل

 24 29 2 الخس

 35 40 15 البامٌا

 27 35 4 الجزر

 29 35 4 البنجر

 21 29 4 الكرفس

 24 32 4 المعدنوس
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 تأثير الضوء: -ب

الضوء هو العامل االساس لعملٌة التركٌب الضوئً والتً تعتمند علٌهنا النباتنات فنً تصننٌع       

 المواد الغذائٌة ، وتؤثر شدة الضوء على ما ٌلً :

 معدل التمثٌل الضوئً : ٌزداد معدل التمثٌل الضوئً بزٌادة شدة االضاءة الى حد معٌن. -1

النتح : ٌزداد النتح بزٌادة شدة االضاءة من خالل رفنع درجنة حنرارة االورا  وزٌنادة نفاذٌنة  -2

الغشاء البروتنوبالزمً لنذلي ٌفضنل اجنراء عملٌنة الشنتل فنً الجنو الغنائم او فنً المسناء الن 

النباتات تفقد جزء منن المجمنوع الجنذري عنند الشنتل وال ٌمكنهنا امتصناص كمٌنة كبٌنرة منن 

 بة.الماء من التر

التنننفس : ٌننؤدي الضننوء الننى زٌننادة سننرعة التنننفس عننن طرٌننل رفننع درجننة حننرارة النبننات  -3

 وتنشٌط بعض االنزٌمات.

تننؤدي الشنندة العالٌننة للضننوء الننى االصننابة بلفحننة الشننمس فننً كننل مننن االجننزاء الخضننرٌة  -4

 والثمرٌة.

 وٌننؤثر طننول المنندة الضننوئٌة فننً نمننو وتطننور محاصننٌل الخضننر مننن خننالل دفننع النباتننات نحننو

األزهننار أو تكنننوٌن درنننات أو أبصنننال أو مننندادات..ألل مننن عملٌنننات النمننو والتطنننور  وبالشنننكل 

 -اآلتً:

كمنا فنً تقسم نباتات الخضر حسب استجابتها لطول الفتنرة الضنوئٌة  التأثٌر فً االزهار :  -أ

 -الى: (2-2الجدول)

 تقسٌم نباتات الخضر حسب االستجابة لطول الفترة الضوئٌة (2-2 )جدول

 نباتات محاٌدة -3 نباتات النهار الطوٌل -2 نباتات النهار القصٌر -1

تزهر عند زٌادة طول اللٌل عن حد 

معٌن مثل الشلٌي والخرشوف 

 والبطاطا الحلوة

تزهر عند حصر طول 

اللٌل عن حد معٌن مثل 

السبانغ والفجل 

 والشوندر والخس

تزهر فً مدن واسع من االضاءة 

الكوسة  و الباذنجانو مثل الطماطة 

 الفلفل والبامٌا والخٌار  و

 والفصوص. يعتبر البصل والثوم من نباتات النهار الطويل بالنسبة لتكوين االبصالتكوٌن االبصال :  -ب

( مننن نباتننات النهننار القصننٌر لتكننوٌن األلمننازتكننوٌن النندرنات : تعتبننر البطاطننا والطرطوفننة ) -ج 

 الدرنات.
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 التربةعوامل  -2

تعد التربة الوسط النذي ٌنمنو فٌنه النبنات والتنرب امنا ان تكنون معدنٌنة او عضنوٌة فنالترب        

او  sandyوحد تكنون تنرب رملٌنة  %20المعدنٌة هً التً ٌقل محتواها من المادة العضوٌة عن

منادة  %20. اما الترب العضوٌة فهً التً ٌزٌند محتواهنا عنن  clayاو طٌنٌة  loamy غرٌنٌه

االسنمدة  بإضنافةبقاٌا نباتات متحللة( . وٌمكن تغٌر الصفات الكٌمٌائٌة والطبٌعٌة للتربة عضوٌة )

 الكٌمٌائٌة والعضوٌة.

 تأثٌر نوع التربة فً محاصٌل الخضر:

محصنول مبكنر لكنن المحصنول فٌهنا ٌكنون منخفضنا  لعندم  إلنتاجتعتبر الترب الرملٌة مالئمة  -1

 حدرتها على االحتفاظ بالرطوبة.

الترب الغرٌنٌة الرملٌة افضل انواع الترب لزراعة الخضراوات حٌث انهنا تكنون جٌندة تعتبر  -2

 الصرف وخالٌة من االمالح الضارة وجٌدة التهوٌة وٌمكن خدمتها بسهولة.

تمتاز الترب الطٌنٌة بتكوٌن طبقة سطحٌة تسمى بالقشرة وهً تتصلب عنند جفناف التربنة وال  -3

وتكننون حنناجزا  امننام بننزوا البننادرات علننى سننطح تتفتننت وتمنننع انبننات بننذور الخضننراوات 

االرض لذلي تقل نسبة االنبات فٌها كما انها تعٌل انتشار الجنذور بسنبب حنوة تماسني حبٌباتهنا 

 وصغر مسافاتها البٌنٌة.

 تأثٌر حموضة التربة:

 مـــننـا وٌتننراوح فننً غالبٌننة التننرب  pHٌعبننر عننن حموضننة التربننة بننالرحم الهٌنندروجٌنً         

 :( 2- 3كما فً الجدول )وتقسم التربة حسب الرحم الهٌدروجٌنً  (5-9)بٌن

 تقسٌم التربة حسب الرحم الهٌدروجٌنً (3-2) جدول

 التربة pH نوع التربة

 (5 – 5.5)  شدٌدة الحامضٌة

 (5.5 -6)  معتدلة الحامضٌة

 (6 -7)  حامضٌة حلٌال  

 (7)  متعادلة

 (7 –8)  حاعدٌة حلٌال  

 (8 – 8.5)  القاعدٌةمعتدلة 

 (8.5 – 9.5)  شدٌدة القاعدٌة
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)الجٌر( اوكسنٌد الكالسنٌوم كمنا ٌمكنن  بإضافةٌمكن رفع الرحم الهٌدروجٌنً فً الترب الحامضٌة 

الكبرٌنت او كبرٌتنات الكالسنٌوم . ٌتنراوح  بإضنافةخفض الرحم الهٌدروجٌنً فنً التنرب القاعدٌنة 

 (.6-6.8)لزراعة معظم محاصٌل الخضر من  pHانسب 

 التربة الى : pHترجع اهمٌة 

ٌؤثر على جاهزٌة العناصر الغذائٌة الموجنودة فنً التربنة للنبنات فمعظنم العناصنر تثبنت فنً  -1

الترب الشدٌدة الحامضنٌة وكنذلي فنً الشندٌدة القاعدٌنة وبعنض العناصنر كالحدٌند وااللمنٌنوم 

 درجة السمٌة فً الترب الحامضٌة.ٌزداد ذوبانها وتركٌزها الى 

ٌؤثر على نشناط الكائننات الحٌنة الدحٌقنة النافعنة كبكتٌرٌنا تثبٌنت النتنروجٌن الجنوي والبكترٌنا  -2

 (.6 – 7)لنشاط هذه الكائنات هو  pHنسب أالتً تقوم بتحلٌل المادة العضوٌة 

 ٌننؤثر علننى انتشننار بعننض االمننراض مثننل مننرض تنندرن جننذور الصننلٌبٌات الننذي ٌظهننر فننً -3

 الترب الحامضٌة ومرض جرب البطاطا.

 تقسم محاصٌل الخضر تبعا  لتحملها لحموضة التربة الى  (2-4 )جدول

نباتات حلٌلة التحمل 
 المناسب  pHللحموضة 

7.6 – 6 

 pHنباتات متوسطة التحمل للحموضة 

6.8- 5.5 

نباتات تتحمل الحموضة 
 pHبدرجة جٌدة 

6.8– 5 

اللهانة ، القرنابٌط ، الخس 
السبانغ ، البامٌا ،  ،

 البصل ، البنجر

الفاصولٌا ، الجزر ، الخٌار ، الباذنجان ، 
الثوم ، المعدنوس ، البزالٌا ، الفلفل ، 
القرع العسلً ، حرع الكوسة ، الطماطة 

 ، الشلغم

البطاطا ، البطاطا الحلوة ، 
 الرحً

 تأثٌر ملوحة التربة:

        تقننننندر ملوحنننننة التربنننننة بقٌننننناس درجنننننة التوصنننننٌل الكهربنننننائً لمسنننننتخلص التربنننننة وٌعبرعننننننه 

دٌسٌسمنز / م. تتراكم االمالح بصورة طبٌعٌة فً الترب نتٌجة تفتنت الصنخور المعدنٌنة الحاوٌنة 

التنرب الملحٌننة هنً بخفننض مسننتون  إلصننالحوالوسننٌلة الفعالنة  ،علنى االمننالح او منع منناء النري

الجننبس الزراعنً لكننً ٌحننل  بإضننافةً وتنوفٌر صننرف جٌنند وتحسنٌن نفاذٌننة التربنة المناء االرضنن

الكالسٌوم محل الصودٌوم مع غسنٌل االمنالح الزائندة بنالري الغزٌنر. تنؤثر الملوحنة الزائندة علنى 

 االتٌة لألسبابالصفات المظهرٌة والحٌوٌة للنباتات ومن ثم ضعف البذور وموت الجذور وذلي 

ي لمحلول التربنة وبالتنالً عندم حندرة النباتنات الحصنول علنى حاجتهنا زٌادة الضغط االزموز -1

 من الماء.
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 الضرر المباشر الذي ٌحدثه التركٌز العالً لكل من اٌون الصودٌوم والكلور بسبب السمٌة. -2

 عدم اتزان العناصر الغذائٌة فً محلول التربة وظهور اعراض نقص بعض العناصر .  -3

 .(2-2)و (1-2)كما فً شكل                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجمع  :(1- 2) شكل

 المالحا

 ظهور االمالح على :( 2 - 2) شكل

 حمة المروز  
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 م محاصٌل الخضر حسب تحملها الى الملوحة الى ٌتقس  ( 5-2) جدول 

نباتات تتحمل الملوحة 

 بدرجة كبٌرة 

نباتات تتحمل  نباتات تتحمل الملوحة بدرجة متوسطة

الملوحة بدرجة 

 ضعٌفة

الطماطة ، اللهانة ، القرنابٌط ، الخس ،  البنجر ، السبانغ ، الرشاد

البطاطا ، الجزر ، البصل ، البزالٌا ، 

 حرع الكوسة ، الخٌار

الفجل ، الكرفس ، 

 الفاصولٌا

 

 الري -3

بالمناء لكنً ٌسنتطٌع النبنات امتصناص العناصنر الغذائٌنة  التربنة ال مندادالري وسٌلة  ٌعتبر       

 من التربة ، وتتوحف كمٌة الماء التً تستخدم فً الري الي محصول على عدد من العوامل هً 

 طبٌعة نمو المحصول المزروع ومدة بقاءه لحٌن الحصاد -1

 نوع التربة -2

 امتداد جذور النباتات فً التربة -3

 مستون الماء االرضً فً التربة -4

 العوامل المناخٌة مثل درجة الحرارة والمدة الضوئٌة وحركة الهواء. بعض -5

 

 م نباتات الخضر حسب حاجتها للماء ٌتقس (6-2)جدول  

 خضر تتحمل الجفاف خضر متوسطة فً احتٌاجها للماء خضر محبة للماء

تحتاج الى توفر الرطوبة 

فً التربة دائما  وبكمٌات 

 كبٌرة مثل القلقاس

% 25 التربةندما تفقد تتعرض للذبول ع

من محتواها الرطوبً مثل معظم نباتات 

الخضر المزروعة كالطماطة ، الفلفل ، 

 الرحً ، ... الل

تتعرض للذبول عندما تفقد 

من %70-50 التربة

محتواها الرطوبً وٌسمح 

تركٌبها بتحمل الجفاف 

 كالسبانغ النٌوزلندي
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 تختلف كمٌة الماء التً ٌمكن ان تحتفظ بها التربة حسب نوعها   (7-2)جدول  

 الترب الغرٌنٌة الترب الطٌنٌة الترب الرملٌة

 احل احتفاظا  للماء 

ٌنفذ الماء الى عمل اكبر 

 وٌنتشر جانبٌا  لمسافة احل

 اكثر احتفاظا  للماء

ٌنفذ الماء الى عمل احل اال انه ٌنتشر جانبٌا  

 لمسافة اوسع

 االثنٌن وسط بٌن

 وسط بٌن االثنٌن

 

 

 م الخضراوات حسب تعمل جذورها فً التربة الى :ٌتقس (8.2)جدول  

 خضر ذات جذور متوسطة  خضر ذات جذور سطحٌة

 العمل

 خضر ذات جذور عمٌقة

  60cmجذورها تتعمل الى 

مثل البطاطا ، البصل ، 

الخس ، السبانغ ، الفجل ، 

 الكرفس

مثل   120cmجذورها تتعمل الى 

البزالٌا ، الجزر ، البنجر ، السلل ، 

 الفجل ، الفلفل ، حرع الكوسة

جذورها تتعمل الى اكثر 

مثل   180cmمن 

البطاطا الحلوة ، الرحً ، 

الخرشوف ، الطماطة ، 

 الفاصولٌا ، حرع العسلً

 

 مالحظة : تحتاج الخضراوات سطحٌة الجنذور النى رٌنات متعنددة متقاربنة وبكمٌنات حلٌلنة عكنس

 الخضراوات عمٌقة الجذور وتحتاج الى رٌات غزٌرة متباعدة واعداد حلٌلة.

 دالئل العطش على الخضراوات:

تظهننر اعننراض العطننش او نقننص المنناء علننى النباتننات عننندما تكننون عملٌننة النننتح اكثننر مننن       

ض عملٌة امتصاص المناء منن التربنة لنذلي تسنتنفذ النباتنات الرطوبنة الموجنودة بهنا فتظهنر اعنرا

الذبول على النباتات وخاصة االورا  وتتوحف عن النمو وتستهلي النباتات الغذاء المخزون لنذلي 

ٌقل الحاصل وتتساحط االزهار كما فً الفلفل والفجل والجزر والسبانغ. اما فنً الخٌنار والطماطنة 

 تصبح اوراحها القاعدٌة ذات لون اخضر غامل مائل للزرحة عند العطش.

 دة الري(:دالئل الغد  )زٌا

عندما ٌزداد الري اكثر من الالزم عندها ٌكون معدل امتصناص المناء اكثنر منن معندل الننتح      

وٌننؤدي الننى زٌننادة حجننم الخالٌننا وزٌننادة طننول النبننات وتكننون البننادرات طوٌلننة ورهٌفننة وظهننور 

 .النباتتشققات فً ثمار الطماطة ودرنات البطاطا. كما ٌؤدي الغد  الى اختنا  الجذور وذبول 



02 
 

 مواعٌد الري:

 ان احسن الدالئل لمعرفة الوحت المناسب لري الخضر هو :     

لهنا ٌندل علنى احتٌاجهنا للمناء اذا كاننت جمٌنع العوامنل  البطنًءمالحظة سرعة نموها فالنمو  -1

 االخرن متوفرة.

اختبار التربة عند منطقة الجذور فاللون الفاتح للتربنة فنً منطقنة الجنذور ٌندل علنى ضنرورة  -2

 الري.

مالحظة الخضر سطحٌة الجذور بعد الظهنر وفنً االٌنام الحنارة فناذا ظهنرت علٌهنا عالمنات  -3

 الذبول ٌجب رٌها.

 والتفاف االورا  احٌانا . مالحظة تغٌر لون االورا  الى اللون االخضر الداكن -4

 طرائل الري:

ء وفننً الوحننت تهنندف جمٌننع الطرائننل الننى تلبٌننة متطلبننات الخضننر بالكمٌننة الكافٌننة مننن المننا      

 وطبٌعة المحصول والتربة والمناخ. ٌتالءمالمناسب بما 

 او السٌحً وٌشمل االتً:  Surface irrigationالري السطحً   -1

 الغمر : تغمر المٌاه جمٌع االراضً المراد رٌها. -أ       

االحننواض )االلننواح( : ٌقسننم الحقننل الننى الننواح حسننب اسننتواء االرض وتغمننر بالمٌنناه ،  -ب      

 تالئم هذه الطرٌقة الخضر التً تزرع نثرا  فً الواح .

 (.3 - 2المروز : تغمر السواحً بالمٌاه وهً من طر  السٌح العادٌة )شكل  -ج     

 

 

 الري السطحً غمر المروز بالماء :( 3 - 2) شكل
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 Sprinkler irrigationالري بالرش   -2

تصنل فٌهنا مٌناه النري النى الحقنل بشننكل رذاذ او مطنر وتضنل المٌناه عنن طرٌنل شنبكة مننن       

االنابٌب ذات فتحات تضنل المٌناه تحنت ضنغط عنالً النى الحقنل المنراد رٌنه وٌمكنن النتحكم فٌهنا 

االنابٌنب او الضنغط فٌهنا او  الى الحقل عن طرٌل التحكم بالتصنرٌف فنً التً تعطى بكمٌة المٌاه

بسعة الفتحات . وٌمكن استخدام هذه الطرٌقة لري مختلف انواع الخضنراوات فنً مختلنف اننواع 

التننرب . كمننا انننه ال ٌتطلننب فٌهننا تعنندٌل او تسننوٌة التربننة لننذلي ال ٌحتنناج الننى اٌنندي عاملننة كثٌننرة 

فً مسناحة االرض الزراعٌنة وٌمكن االستفادة من شبكة الري بالرش بتوزٌع االسمدة واالحتصاد 

التننً تسننتخدم كسننواحً واكتنناف الننواح فننً الننري السننٌحً كمننا ٌقتصنند بكمٌننة (5-3 %)بمننا ٌعننادل

      .من الماء المستخدم بالري السٌحً لنفس المساحة من االرض %60الماء بنسبة تصل الى 

 

 

 Drip irrigationالري بالتنقٌط   -3

ٌضل المناء داخنل انابٌنب تنتهنً بفتحنات صنغٌرة الحجنم تتصنل مباشنرة فنً التربنة بجاننب        

النبات حرٌبة من الجذور وفً هذه الطرٌقة ٌتم تقنٌن وتوفٌر كمٌات المٌاه بحٌنث ٌعطنى كنل نبنات 

 احتٌاجه من المناء دون اضنافة او فقند لكنهنا تحتناج النى تكنالٌف النشنائها وخبنرة فنٌنة لصنٌانتها .

كما انها تؤدي الى ابعاد االمالح عن منطقة الجذر اذا كانت ظنروف التربنة ملحٌنة. تسنتعمل هنذه 

الطرٌقة فً ري الخضر التً تزرع على مسافات واسعة بنٌن نبنات واخنر كاللهاننة ، القرننابٌط ، 

 الطماطة ، الباذنجان والرحً.

 طرٌقة الري بالرش (4 – 2شكل )
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 التسمٌد -4

التسمٌد من العوامل التنً تنؤدي النى تحسنٌن الحالنة الغذائٌنة للخضنروات ومندها بالعناصنر ٌعتبر 

 الغذائٌة الالزمة لنموها وزٌادة االنتاج كما  ونوعا .

 فوائد التسمٌد :

 الزراعٌة. لألراضًتحسٌن الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة  -1

 تحسٌن نظم الزراعة الكثٌفة. -2

 الخضر.زٌادة التوسع الرأسً فً انتاج  -3

 تحسٌن نوعٌة حاصل الخضر. -4

 زٌادة االنتاج. -5

بكننل مننن المنناء والعناصننر  إلمنندادهاتعتمنند المحاصننٌل الزراعٌننة بصننفة عامننة علننى التربننة        

ٌننؤدي الننى اسننتنزاف العناصننر  لألراضننًالغذائٌننة الالزمننة لنموهننا ونتٌجننة للزراعننة المسننتمرة 

االسنننمدة التنننً ٌطلنننل علٌهنننا  افةبإضنننالغذائٌنننة منهنننا وٌصنننبح منننن الضنننروري تعنننوٌض الننننقص 

المخصبات وهً المنواد التنً تزٌند منن خصنوبة التربنة منن العناصنر الغذائٌنة الممتصنة منن حبنل 

 النباتات بهدف تحسٌن نموها وزٌادة انتاجها كما  ونوعا .

تحتاج الخضر لنموها الطبٌعً الى عناصر اساسٌة بكمٌات كبٌرة تستمدها من التربنة اهمهنا       

جٌن والفسننفور والبوتاسننٌوم والكالسننٌوم والمغنسننٌوم والكبرٌننت. كمننا تحتنناج الننى عناصننر النتننرو

 والنحنناس  والزننني  واضننافٌة )ثانوٌننة( بكمٌننات حلٌلننة ضننرورٌة لنموهننا الطبٌعننً مثننل الحدٌنند 

   .السٌلكون و الفنادٌوم و المولٌبدنوم والبورون 

 

طرٌقة الري ( 5 - 2 )شكل

 بالتنقٌط
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 نقص بعض العناصر الغذائٌةاالعراض التً تظهر على النبات نتٌجة  ( 2-9 )جدول  

 اعراض نقص العنصر على النبات العنصر

 النتروجٌن
نمننو ضننعٌف ، اورا  صننغٌرة وصننفراء )وفننً حالننة النننقص الشنندٌد تصننبح 
االورا  ارجوانٌة( ، نبات حصٌر ورفٌنع وسنقوط االورا  تظهنر االعنراض 

 على االورا  القدٌمة اوال  

 الفسفور
الننداكن وتتلننون العننرو  بنناللون االرجننوانً  ٌتحننول لننون االورا  الخضننراء 

 سٌقان رفٌعة وحصٌرة

 اصفرار حواف االورا  القدٌمة ومن ثم موتها البوتاسٌوم

 الكالسٌوم
اختفاء اللون االخضر من االورا  الصغٌرة وموت البنراعم الطرفٌنة وتشنوه 

 وموت االورا  الحدٌثة وموت القمم النامٌة للجذور

 خضرار فً بقع بٌن عرو  الورحة ثم موت هذه المناطلاختفاء اال المغنٌسٌوم

 الجدٌدة والصغٌرة لألورا اصفرار متساوي  الكبرٌت

 اختفاء االخضرار من بٌن عرو  االورا  الجدٌدة وتحولها للون االبٌض الحدٌد

 النحاس
تبننرحش ابننٌض علننى االورا  الجدٌنندة مننع بننروز بقننع مٌتننة واورا  صننغٌرة 

 ومشوهة

 اصفرار االورا  وظهور بقع صغٌرة على االورا  المنغنٌز

 اورا  صغٌرة مزدحمة نتٌجة لقصر السالمٌات الزني

 

 انواع االسمدة:

 االسمدة الكٌمٌائٌة: -1

وهنننً منننواد مصننننعة تحتننننوي        

علننى العناصنننر الغذائٌننة فنننً صنننورة 

معدنٌة وحند تكنون االسنمدة الكٌمٌائٌنة 

بسننننٌطة وهننننً التننننً تحتننننوي علننننى 

عنصر معدنً واحد او اسمدة مركبنة 

 تحتوي على اكثر من عنصر سمادي 

آلة نثر السماد الكٌمٌائً ذات الطرد  ( 6 - 2)الشكل   
 المركزي.
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او اسمدة سائلة تستخدم على شكل محالٌل ذائبنة فنً  )جافة ( ةٌمكن تقسٌمها الى اسمدة صلب      

الماء واسمدة غازٌة تستخدم فً الزراعة المحمٌة واحٌانا  فً الحقل عن طرٌنل حقنهنا فنً التربنة 

 مع ماء الري.

 بعض انواع االسمدة الكٌمٌائٌة المستخدمة فً التسمٌد (2-10)جدول  

 اصر فٌهالنسبة المئوٌة للعن الرمز الكٌمٌائً اسم السماد

 S %24و  2SO4 21% N(NH4) كبرٌتات االمونٌوم

 MgSO4 16% Mg كبرٌتات المغنٌسٌوم

 S %17و  K2SO4 50% K2O كبرٌتات البوتاسٌوم

 Ca(NO3)2 15% N نترات الكالسٌوم

 K2O %44و  KNO3 13% N نترات البوتاسٌوم

 NH4NO3 33% N نترات االمونٌوم

 NH4Cl 25% N كلورٌد االمونٌوم

 KCl 60% K2O كلورٌد البوتاسٌوم

 P2O5 %46 - سوبر فوسفات ثالثً

 P2O5 %19 - سوبر فوسفات الكالسٌوم

 Co(NH2)2 46% N ٌورٌا

 NPK 27 - 27 - 27 سماد مركب

 

 االسمدة العضوٌة: -2

وهً اسمدة تتكنون طبٌعٌنا  وتسنتخدم فنً صنورتها العضنوٌة التنً تعند مصندرا  للغنذاء             

 :والطاحة بالنسبة للكائنات الدحٌقة التً تعٌش فً التربة وتؤثر على خصوبة التربة من خالل 

     تزٌد المنادة العضنوٌة منن خصنوبة التربنة عنند تحللهنا لتٌسنٌر منا بهنا منن عناصنر غذائٌنة  -1

 المتصاص النبات.

ٌتكون عند تحلل المادة العضوٌة بعض االحماض مثل حامض الكاربونٌي النات  من  -2

ذوبان غاز ثانً اوكسٌد الكاربون النات  من تحلل المركبات العضوٌة الذي ٌعمل على 
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ذوبان بعض المركبات كالفسفور )حلٌلة الذوبان فً التربة( وٌجعله فً صورة حابلة 

 لالمتصاص من حبل النبات.

 مادة العضوٌة من السعة التبادلٌة الكاتٌونٌة للتربة خاصة فً الترب الرملٌة.تزٌد ال -3

تتحلل المادة العضوٌة ببطء مما ٌجعل توفر بعض العناصر كالنتروجٌن لمدة طوٌلة دون  -4

 ان ٌفقد خاصة فً الترب الرملٌة التً تتعرض فٌها االسمدة للفقد.

 انواع االسمدة العضوٌة:

الحٌوانٌنننة : وهنننً االسنننمدة  العضنننوٌةاالسمدة -1

الناتجننننة مننننن مخلفننننات الحٌوانننننات الزراعٌننننة 

وتمتنناز باحتوائهننا علننى نسننبة عالٌننة مننن المننادة 

العضوٌة وبعض العناصر الغذائٌة الضنرورٌة 

وعناصننننر اخننننرن . كمننننا  Kو  Pو  Nمثننننل 

تحتننوي علننى كائنننات حٌننة تقننوم بتحلٌننل المننادة 

العضوٌة واٌضا  تقنوم بخفنض درجنة حموضنة 

التربننة مننن امثلتهننا مخلفننات النندواجن واالبقننار 

 واالغنام والطٌور.

و  Peatmoss: الناتجنننة منننن مخلفنننات النباتنننات مثنننل البتمنننوس النباتٌنننةاالسنننمدة العضنننوٌة  -2

Compost  التننً هننً عبننارة عننن نباتننات تننزرع وتحننرث فننً التربننة واالسننمدة الخضننراء

 بهدف تحسٌن خواص التربة كما فً نباتات العائلة البقولٌة المثبتة للنتروجٌن الجوي.

اسمدة عضنوٌة اخنرن : تشنمل مخلفنات المجناري والمجنازر ومخلفنات المزرعنة الناتجنة منن  -3

المصنندر الننذي  محصنول سننابل وتحتنوي هننذه االسنمدة علننى عناصننر غذائٌنة تختلننف بحسنب

 صنع منه السماد.

بندأ االتجناه حنندٌثا  نحنو اسننتعمال هنذا الننوع مننن االسنمدة بكثننرة واطلنل علنى هننذا الننوع مننن        

الزراعننة بالزراعننة العضننوٌة التننً تعنند نظننام زراعننً ٌهنندف الننى رفننع خصننوبة التربننة وٌتجنننب 

كلٌنا  علنى الغنذاء الطبٌعنً النذي هنو استخدام االسمدة الكٌمٌائٌة والمبٌدات وٌعتمد فً تغذٌنة النبنات 

 ت النباتٌة والحٌوانٌة المتحللة.المخلفا

 

 

 

 

     اضافة االسمدة ( 7-2 )  شكل

 العضوٌة للتربة حبل الزراعة
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 أسئلة الفصل الثانً 

 / ما هً بٌئة النبات وممن تتكون؟ 1س

/ عدد أهم االضرار التً تظهر على اي محصول خضر عند االرتفاع الشدٌد لدرجة  2س

 حرارة الجو.

  السلٌزي.ة حرارة الجو الى احل من الصفر/ عدد ثالثة اضرار تحدث عند انخفاض درج 3س

 مختصر الشرح ال/ إن لكل محصول ثالث درجات حرارة تؤثر فً نموه وإنتاجه عددها مع  4س

 / ما هً العملٌات الفسلجٌة التً تتأثر بشدة االضاءة.  5س

 ؟الخضراوات لطول الفترة الضوئٌة مع ذكر االمثلة تتأثر/ كٌف  6س

  حموضة التربة ؟ / ما هً اهمٌة درجة 7س

 )مع ذكر االمثلة(.؟/ ما هً تقسٌمات محاصٌل الخضر حسب تحملها لملوحة التربة  8س

 ؟/ ما هً االسباب التً تؤدي الى ضعف النباتات بسبب الملوحة العالٌة للتربة  9س

 / حارن بٌن انواع الترب المختلفة من ناحٌة حابلٌتها لالحتفاظ بالماء. 10س

عراض العطش على الخضراوات وكٌف تمٌز بٌن اعراض العطش / متى تظهر ا 11س

 والغد  على الخضراوات؟

 / كٌف ٌتم تحدٌد موعد ري الخضراوات؟  12س

 / عدد طرائل الري السطحً مع شرح موجز لكل منها.  13س

 / حارن بٌن طرٌقتً الري بالرش والتنقٌط  فً ري الخضراوات. 14س

 ؟حقٌقها عند تسمٌد الخضراوات / ما هً الفوائد التً نسعى لت 15س

 / ما الفر  بٌن االسمدة الكٌمٌائٌة واالسمدة العضوٌة؟ 16س

 / ما هً فوائد استعمال االسمدة العضوٌة لنباتات الخضر؟ 17س

 / عرف الزراعة العضوٌة وما انواع االسمدة المستعملة فٌها. 18س

 العناصر التالٌة: / عدد االعراض التً تظهر على نباتات الخضر نتٌجة نقص 19س

 . البوتاسٌوم3     . الفسفور 2      . النتروجٌن 1

 ت./ عدد بعض انواع االسمدة الكٌمائٌة المستخدمة فً تسمٌد الخضراوا 20س

 الجانب العملً

 عرض وسائل إٌضاح مصورة عن تأثٌر العوامل المناخٌة فً نمو الخضراوات. -

 ( لتوضٌح أهمٌة العوامل المذكورة . CDعرض افالم )  -

 الخروج إلى الحقل لمشاهدة أنواع الترب المحٌطة بالمنطقة . -

 .ممارسة عملٌة التسمٌد للحقول المكشوفة والمزروعة بمحاصٌل الخضر -
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 فً محاصٌل الخضرالعملٌات الزراعٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثالث الفصل

 

 -الهدف العام :

 نمو فً المؤثرة الزراعٌة العملٌات بأهم الطالب تعرٌف إلى الفصل هذا ٌهدف

 . الخضراوات

 -األهداف التفصٌلٌة :

 .الخضراوات فً الشتالت وانتاج الشتل عملٌة معرفة-

 .الخضراوات لزراعة االرض تحضٌر معرفة-

 .  الخضراوات نمو فً واثرها الزراعٌة الخدمة عملٌات على التعرف-

 . الخضراوات فً والمتداخلة المتعالبة والزراعة الزراعٌة الدورة معرفة-

 -الوسائل التعلٌمٌة :

 .الخضراوات نمو فً الشتل عملٌة عن مصورة إٌضاح وسائل عرض-

 .  الخضراوات لخدمة الزراعٌة العملٌات لتوضٌح(  CD)  افالم عرض-

 

  -متطلبات المهارة:

   وبدنً وذهنً نفسً استعداد
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 أنتاج الشتالت                                    

تنتج الشتالت بزراعة بذور بعض الخضروات فً مساحة صغٌرة من األرض مجهزة         

تجهٌزا جٌدا تسمى بالمشتل أو أحٌانا تزرع البذور فً أوعٌة خاصة كالصوانً واألطباق 

الفلٌنٌة والتً توضع فً مكان مخصص ٌُدعى أٌضا بالمشتل وبعد أن ٌصل نمو البادرات 

 Transplantingالحمل الدائم وتدعى هذه العملٌة بالشتل  إلى الحجم المناسب فأنها تنمل الى

ان موعد زراعة البذور  (.1-3)شكل 

إلنتاج الشتالت ٌعتمد على الولت المتولع 

للشتل فً الحمل وان التبكٌر فً موعد 

زراعة البذور ٌعتمد على الظروف الجوٌة 

فً المنطمة والتً تسمح بنجاح زراعة 

ان زراعة الشتالت فً الحمل والمعروف 

البذور فً ارض المشتل تكون كثٌفة وعند 

 اإلنبات وبعد ظهور أول ورلة أو ورلتٌن

 حمٌمٌة كما فً المرعٌات واربعة اوراق 

حمٌمٌة كما فً الطماطة والفلفل والباذنجان واللهانة والمرنابٌط ٌمكن نملها إلى المكان الدائم  

 وبعد أكمال عملٌة النمل ٌجب ري النباتات جٌدا.

 -: فوائد عملية الشتل

خفض تكالٌف اإلنتاج عن طرٌك استخدام مساحة محدودة من األرض وفً ذلن توفٌر فً  .1

األرض ٌمكن استغاللها وزراعتها بمحاصٌل لصٌرة العمر وكذلن توفٌر المجهود الذي 

 ٌبذل فً رعاٌة النباتات.

واالستفادة من األسعار اإلنتاج المبكر للخضروات بإنتاج الشتالت فً أماكن ُمدفأة  .2

 المرتفعة .

إمكانٌة توفٌر البذور عند الزراعة بالمشتل وذلن الن زراعة البذور فً الحمل مباشرة  .3

 ٌتطلب كمٌة من البذور أكثر مما تتطلبه الزراعة فً المشتل .

سهولة خدمة النباتات ومكافحة اآلفات فً المشتل الن مساحته محدودة وكذلن إمكانٌة  .4

 اتات من التملبات الجوٌة بٌنما ٌصعب ذلن فً ظروف الحمل .حماٌة النب

        انتاج الشتالت فً اطباق  ( 1 -  3 )شكل 

 فلٌنٌة فً المشتل
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ٌمكن انتخاب الشتالت الموٌة المتجانسة والسلٌمة والخالٌة من اإلصابات المرضٌة لشتلها  .5

 واستبعاد النباتات غٌر المرغوبة .

 -: عيوب عملية الشتل

العمد من منطمة ألخرى مع الشتالت مثل نٌماتودا  األمراضلد تنمل بعض مسببات  .1

 الجذرٌة وفطرٌات الذبول وفاٌروس موزائٌن التبغ .

الزٌادة فً التكالٌف وهذه تأتً من استغالل البٌوت الزجاجٌة او البالستٌكٌة أو األحواض  .2

 المدفأة وتكالٌف العمل عند نمل الشتالت الى الحمل وغٌرها .

لغرض نملها الى  تأخٌر نمو النباتات مدة من الزمن وذلن ألنه للع الشتالت من المشتل .3

المكان الدائم ٌتسبب فً تمطٌع الجذور للشتلة ولذا فان الشتالت تحتاج مدة من الزمن حتى 

 تستعٌد نشاطها .

 -وٌعتمد نجاح الشتالت واستمرارها بالنمو على عدة عوامل منها :

 كمٌة الجذور المتبمٌة بالشتلة من دون تمطٌع بعد للعها من المشتل. - أ

 المتبمٌة على امتصاص الماء .لدرة الجذور  - ب

 الشتل . بعدسرعة تكوٌن الجذور الجدٌدة  - ت

ولتالفً أضرار الشتل فمد تم االتجاه إلى أنتاج أوعٌة صغٌرة من الورق أو البتموس او        

تزرع فٌها البذور إلنتاج الشتالت ثم تزرع هذه  Jiffy sevenألراص البتموس مثل الــ 

األوعٌة وما فٌها من شتالت فً الحمل فتتحلل المادة العضوٌة المكونة لألوعٌة وٌبمى النبات 

سلٌما دون تمطٌع لجذوره فضال عن إن المادة العضوٌة تحسن من خواص التربة. والبد من 

نامٌة فً أوعٌة خاصة مثل األوعٌة  اإلشارة الى انه ٌمكن شتل جمٌع النباتات أذا كانت

وألراص ألجٌفً واألطباق الفلٌنٌة أو البالستٌكٌة التً تملى  البتموسالمصنوعة من الورق او 

 ة عند نملها الى المكان الدائم .بأوساط زراعٌة تبمى محتفظة بجذورها كامل

 -: الزراعة في المشتل

ٌفضل ان تكون تربة المشتل خصبة جٌدة الصرف خالٌة من األمالح واألدغال واآلفات    .1

وفً مكان معرض للشمس ولرٌب من ماء الري . إما مساحة المشتل تتولف على كمٌة 

ونوعٌة المحصول المراد زراعته وعلى طرٌمة زراعة البذور فً المشتل  وبعد اختٌار 

ة األرض وتنعٌمها وتسوٌتها وٌضاف لها السماد ارض المشتل ٌتم تحضٌرها وذلن بحراث
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الحٌوانً وٌخلط جٌدا مع التربة ثم تمسم األرض إلى ألواح ) أحواض ( صغٌرة بمساحة 

2)m2×2( اوm2 (2×3)  3او)m2× (3  3او)m2×4)  2او)m2×5)  ًوهكذا لك

على كالري والتعشٌب . إما موعد زراعة البذور فً المشتل فٌتولف \ٌسهل العمل فٌها 

نوع المحصول والولت المراد نمل الشتالت فٌه الى الحمل . أحٌانا لبل الزراعة تضاف 

طبمة خفٌفة من الرمل وخاصة عندما تكون تربة المشتل طٌنٌة لجعل التربة خفٌفة فضال 

عن سهولة للع الشتالت من ارض المشتل ومن دون تمطٌع بجذور النباتات  وٌفضل ري 

 سح المجال لتنمو األدغال ثم مكافحتها لبل زراعة البذور .األحواض لبل الزراعة وف

زراعة البذور فً المشتل : إذ تنثر البذور داخل األلواح وتغطى بطبمة من الرمل أو  . 2

الزمٌج بحٌث ال ٌتجاوز سمن الطبمة أربعة أمثال لطر البذور . ولد تزرع البذور على 

  .ات والعملٌات الزراعٌة األخرىمما ٌسهل اإلنب  (cm(15-10خطوط تبعد عن بعضها 

ري المشتل : ٌتم الري بحذر شدٌد خوفا من انجراف البذور إلى إحدى جهات اللوح  . 3

وٌفضل رش المشتل بإبرٌك رشاش لترطٌب التربة او ربط خرطوم الماء برشاش وٌجب 

ع حفظ الرطوبة فً تربة المشتل حتى ٌتكامل اإلنبات . كما ان كمٌة الماء تعتمد على نو

التربة ونوع المحصول والظروف الجوٌة ومن الضروري تنظٌم كمٌة الماء التً تعطى 

الى المشتل حٌث ان زٌادتها تؤدي إلى انتشار بعض اإلمراض وضعف الشتالت وان للة 

الماء تؤدي الى تولف نمو الشتالت وموت البادرات . وٌفضل الري فً الصباح او فً 

ل نمل الشتالت بمدة أسبوع لجعلها أكثر تأللما ولتحمل المساء وٌمنع الري عن المشتل لب

 الظروف البٌئٌة غٌر المالئمة التً تتعرض لها فً الحمل .

الولاٌة من اإلمراض والحشرات ومماومتها بإجراء المكافحة المناسبة لها وٌجب  . 4

التخلص من األدغال بصورة منتظمة وأحٌانا ٌتطلب المشتل ألامة سٌاج حوله لتخفٌف 

 شدة الرٌاح الباردة او تغطى نباتات المشتل للولاٌة من االنجماد او لتملٌل حرارة الصٌف 

 Hardeningأقلمة الشتالت  

هً عملٌة ٌراد منها تهٌئة الشتالت لتحمل الظروف البٌئٌة غٌر المناسبة بعد الشتل  

وتجري على الشتالت لبل نملها الى المكان الدائم فً الحمل وتؤدي الى تموٌة خالٌا النبات 

لدرجات الحرارة المرتفعة او المنخفضة او الرٌاح الجافة  او للة  ان تتحملمما ٌجعلها  

 او األضرار التً لد تتعرض لها النباتات أثناء عملٌة الشتل . امتصاص الماء
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 طرائق األقلمة:  

تعتمد كل طرائك األللمة على تعرٌض النباتات لظروف تؤدي إلى تملٌل معدل النمو         

الخضري وزٌادة المواد الصلبة الذائبة كالكاربوهٌدرات.وتختلف طرائك األللمة التً ٌمكن 

 -نوع المشتل والوسائل المتبعة لحماٌة الشتالت به.وأنواع المشاتل هً :أتباعها حسب 

 المشاتل الحملٌة المكشوفة . .1

 المشاتل الحملٌة المظللة . .2

 المشاتل المحمٌة فً البٌوت الزجاجٌة والبالستٌكٌة . .3

 مشاتل األنفاق البالستٌكٌة الواطئة والمرالد المدفأة. .4

 

 

 

 

 

 

 

    -وٌستخدم مع كل نوع من المشاتل ما ٌناسبه من طرائك األللمة اآلتٌة :       

 تملٌل مٌاه الري .   .1

وهً من أفضل الطرائك التً ٌنصح باستعمالها فً عملٌة األللمة وتتم تدرٌجٌا بتملٌل       

لرٌات ولكن ٌجب ان ال تترن الكمٌة التً تعطى فً الرٌة الواحدة مع زٌادة المدة بٌن ا

النباتات من دون ري الى ان تذبل وتجف الن ذلن ٌؤدي الى ضعف الشتالت وموتها بعد 

 أٌام لبل نمل الشتالت الى الحمل . 7) –10(الشتل . وتجري هذه العملٌة لبل 

 :تعرٌض النباتات الى درجات حرارة منخفضة نسبٌا    .2

وتتم هذه العملٌة بوساطة تملٌل التدفئة داخل البٌوت الزجاجٌة او البالستٌكٌة او البٌوت       

الحارة وكذلن زٌادة التهوٌة وٌمكن نمل النباتات الى داخل البٌوت الباردة. وٌجب عدم 

تعرٌض النباتات الى درجات حرارة شدٌدة االنخفاض او لمدة طوٌلة خاصة فً حالة 

الحولٌن ألن هذه المعاملة تُهًء الشتالت لألزهار وتسبب األزهار المبكر النباتات ذات 

 فتفمد لٌمتها التجارٌة كمحاصٌل الخضر.

 

 البالستٌكٌة الواطئة االنفاق ) 2 -  3(شكل 
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                  فً حالة المشاتل الحملٌة المظللة تجري األللمة بتعرٌض النباتات لضوء الشمس المباشر  .3

 من المشتل تدرٌجٌا .تدرٌجٌا برفع شبان التظلٌل وزٌادة المساحة غٌر المظللة 

فً المشاتل الحملٌة المكشوفة تتم عملٌة األللمة بتملٌل امتصاص جذور النباتات للماء    .4

    وٌتم ذلن بتمطٌع جذورها من الجانبٌن بإمرار لرص ) او نصل ( حاد بالتربة على بعد

م من  أٌا 3سم من خط النبات وٌحسن تمطٌع الجذور من احد الجانبٌن أوال ثم بعد نحو  3

 من الجانب األخر . وال ٌنصح باستخدام هذه الطرٌمة ألنها لد تسبب موت النباتات .

 رش النباتات بمحالٌل سكرٌة كبدٌل لألللمة إذ ان ذلن ٌساعد فً تعوٌض كفاءة الجذور    .5

 وعدم ذبول النبات.

وذلن ألن أٌام (10-7)ه ٌجب ان ال تزٌد مدة األللمة عنفً كافة الطرائك أعال         

زٌادتها تجعل النباتات بطٌئة فً استعادة نموها الطبٌعً بعد الشتل . هذا وال ٌدوم تأثٌر 

األللمة بعد الشتل أكثر من المدة التً استغرلتها عملٌة األللمة  وتعود النباتات الى حالتها 

 الطبٌعٌة تدرٌجٌا بعد الشتل .

 تحضير األرض للزراعة 

بد من اختٌار األرض المناسبة الن ذلن ٌحدد اإلنتاج لبل البدء بتحضٌر األرض ال

األمثل للخضروات من الناحٌة الكمٌة والنوعٌة  والبد من إن تكون هذه األرض جٌدة 

الصرف والتهوٌة ومستوى الماء األرضً فٌها منخفض بحٌث ال ٌزٌد بعده عن سطح التربة 

 5.4(مناسب ٌكون بٌن  pHات متر واحد وال توجد فٌها طبمة صماء وخالٌة من األمالح وذ

أي تربة لٌست ذات حامضٌة او للوٌة عالٌة وان تكون خالٌة من األدغال المعمرة  )6.8 –

ولها المابلٌة على االحتفاظ بكمٌة مناسبة من الماء وجٌدة الخصوبة وتجهز النباتات بكمٌة 

 كافٌة من العناصر الغذائٌة .

األرض للزراعة وهذا ٌشمل كل العملٌات بعد االختٌار المناسب لألرض ٌتم تحضٌر 

التً تهئ البٌئة المناسبة إلنبات البذور ونمو النباتات ومن هذه العملٌات إزالة بماٌا المحصول 

السابك وحراثة التربة وتنعٌمها والتخلص من األدغال وتسوٌة التربة وتمسٌمها الى مروز او 

 عملٌات :مصاطب او ألواح  وفٌما ٌأتً موجز بسٌط عن هذه ال

 

 :زاله بماٌا المحصول السابك إ .1

تزال بماٌا المحصول السابك لبل الحراثة لتسهٌل العملٌات الزراعٌة الالزمة فً تحضٌر       

التربة من حراثة وتنعٌم وتسوٌة وتمسٌم وكذلن تزال البماٌا عندما تكون مخبأ للحشرات 
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فً استعمالها واالستفادة منها من لبل ومصدرا النتشار األمراض او تزال البماٌا عند الرغبة 

 المزارع كالحطب وغٌر ذلن .

 حراثة التربة . .2

هً عملٌة تفكٌن الطبمة السطحٌة للتربة باستعمال المحارٌث وجعلها مهدا صالحا        

 لزراعة البذور. 

 

 

 

 

 

 

 :و للحراثة فوائد هً

 وتحسٌن خواصها .تفكٌن التربة   -أ   

 التالع الحشائش وبماٌا المحصول السابك .  -بـ   

 خلط األسمدة العضوٌة المضافة للتربة. -جـ  

 التخلص من الحشرات الضارة واألمراض بتعرٌض التربة الى الشمس والهواء والطٌور. -د  

من  %50-40وٌجب ان تحرث التربة عندما تكون نسبة الرطوبة فٌها مناسبة بٌن       

 ألنسعتها الحملٌة  وان ٌكون عمك الحراثة مناسبا للمحصول المراد زراعته ونوع التربة 

بعض المحاصٌل تتطلب حراثة عمٌمة نسبٌا كالمحاصٌل الجذرٌة كما تحرث األراضً الثمٌلة 

 الى عمك أكثر من األراضً الخفٌفة .

 تنعٌم التربة . .3

عملٌة التنعٌم بعد الحراثة لتكسٌر الكتل الترابٌة الكبٌرة وذلن باستعمال آالت  ىتجر     

ٌوم بعد الحراثة معرضة  )2 –3 (متخصصة كالرودٌفٌتر  وٌجب ان تترن التربة لمدة 

 للشمس لبل تنعٌمها لتجنب تكتلها وكبسها خصوصا أذا كانت رطبة .

 

 

 التربة حراثة ) 3  - 3 (شكل
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 تسوٌة التربة . .4

ضً غٌر المستوٌة بنمل جزء من التربة المرتفعة إلى التربة هذه العملٌة فً األرا ىتجر   

المنخفضة ألجل السٌطرة على الري وتوزٌع السماد بالتساوي لدر اإلمكان كما ٌمل تجمع 

 األمالح على سطح األجزاء المرتفعة.

 تمسٌم األرض . .5

فٌها . تمسم األرض الى ألواح او مروز او مصاطب حسب نوع المحصول التً ٌزرع        

فعند تمسٌم األرض الى أحواض ) ألواح ( وذلن بإلامة الحدود ) المتون ( ولد تكون األلواح 

مستطٌلة او مربعة الشكل وتكون مساحتها كبٌرة او صغٌرة حسب نوع المحصول الذي 

ٌزرع فٌها ودرجة استواء األرض  وٌتم التمسٌم الى ألواح لتامٌن الري المنتظم . إما 

ٌتطلب زراعتها فً مروز او مصاطب فٌجب عمل المروز التً تختلف  المحاصٌل التً

باختالف نوع المحصول والمساحة التً ٌشغلها النبات وتعمل المروز ببعض اآلالت 

 المٌكانٌكٌة والتً تسمى بالمرازة .

أما المسافة بٌن المصاطب او المروز فتختلف باختالف المحاصٌل الخضرٌة  وتماس       

مرز وآخر من منتصف لمة ظهر المرز الى لمة ظهر المرز األخر او من  المسافة بٌن

 الى منتصف عمك السالٌة األخرى . منتصف عمك السالٌة

 رية التعيير

وهً ري األرض ألول مرة بعد تمسٌمها إذ ٌستحسن ري األرض عمب تمرٌزها لكً         

خاصة إذا كانت األرض غٌر ٌمكن التحكم بالماء وعدم تعرض النباتات الى الماء الغزٌر 

 مستوٌة  إي ٌمكن عن طرٌك رٌة التعٌٌر معرفة مستوى خطوط الزراعة على المروز .

 طرائق الزراعة 

 -الزراعة نثرا فً أحواض  ) ألواح ( : .1

 

 

تتبع هذه الطرٌمة فً زراعة محاصٌل        

الخضر الورلٌة غالبا مثل السبانخ 

والجرجٌر وغٌرهما إذ تنشر  والمعدنوس

البذور على سطوح األلواح ثم تغطى بالتربة 

بأمرار لطعة خشبٌة لمنع جرف المٌاه لها 

ولتوفٌر  ولحماٌتها من التماط الطٌور

ٌجب ان تكون ا الرطوبة المناسبة حوله

 كما الكثافة الزراعٌة متساوٌة فً األحواض 

 الواحالزراعة فً  )4 – 3 (شكل  ..(  4 – 3)  شكل ال                     فً  
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 -: فً خطوط نثرا  الزراعة  .2

ٌمكن زراعة البذور فً خطوط داخل      

األحواض ٌتم عملها بسن الفأس أو بوتد 

حدٌدي  وتكون الخطوط على ابعاد متساوٌة 

فٌها البذور ثم تغطى بالتراب وتفضل  تنثرثم 

هذه الطرٌمة على الزراعة نثرا فً 

إالحواض لسهولة خدمة النباتات  وكذلن 

جور على الخطوط  ًفٌمكن زراعة البذور 

 لتكون النباتات أكثر  انتظاما فً توزٌعها

                                      (.5 -(3شكل كما فً 

 : مروز او المصاطبالزراعة فً جور على ال .3

تزرع البذور على جانب أو جانبً المروز أو المصاطب وٌتم عمل الجور بالوتد أو        

بالفأس على العمك واألبعاد المطلوبة على إن تكون عند حد الماء مباشرة . وعادة تزرع بكل 

بذور  وتكون الزراعة أما جافة أو رطبة ففً حالة الزراعة الجافة تزرع ) 2 – (3جوره 

البذور الجافة  فً تربة جافة وتروى األرض بعد الزراعة مباشرة وٌفضل أتباع هذه الطرٌمة 

فً األراضً الخفٌفة لضمان توفر الرطوبة الالزمة لإلنبات .إما الزراعة الرطبة فهً زراعة 

من ) %(50-40عة فً الماء أو المستنبتة فً تربة بها نسبة الرطوبة البذور الجافة أو المنمو

السعة الحملٌة وفً هذه الطرٌمة عادة ال تروى األرض إال بعد ظهور البادرات فوق سطح 

 (.6-3(شكل  التربة وٌمكن أتباع هذه الطرٌمة مع البمولٌات والمرعٌات والبامٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة على مروز ) 6 –3 (شكل

 الزراعة فً خطوط ) 5 - 3(شكل     



34 
 

ٌالحظ إن الزراعة فً حالة الري بالرش أو بالتنمٌط لٌس بحاجة إلى ألامة األحواض أو       

المروز أو المصاطب ألنهما ضرورٌان فمط لتنظٌم عملٌة الري السطحً وتكون الزراعة إما  

أو فً جور فً خطوط متوازٌة بامتداد الحمل دون الحاجة إلى إلامة لنوات الري كما نثرا  

راعة نثرا فً حالة الري بالرش كما البد من االنتباه إلى إن ٌكون عمك الزراعة ٌمكن الز

 نحو أربعة أمثال لطر البذور .

 مسافة الزراعة 

ٌمصد بها هً المسافة بٌن النباتات داخل الخط الواحد وكذلن المسافة بٌن الخطوط أو       

 المروز أو المصاطب .

الخط الواحد أو بٌن الخطوط ٌتبعه دائما زٌادة المحصول نمص المسافة بٌن النباتات فً       

فً وحدة المساحة إلى إن تصبح النباتات متزاحمة بدرجة أكثر من الالزم ٌتبع ذلن نمص 

المحصول كما ٌمل المحصول عندما تبتعد النباتات كثٌرا عن بعضها . كما ٌالحظ إن الحاصل 

و ٌتحسن بابتعاد النباتات عن بعضها حتى  النوعً ٌكون ردٌئا عندما تتمارب النباتات جدا

 ٌصل إلى مدى ثابت .

 -وتتأثر مسافة الزراعة بالعوامل اآلتٌة :

إذ تكون المسافات الزراعٌة متماربة فً النباتات  :نوع النبات أو الصنف وممدار نموه  -1

الصغٌرة مثل الجزر والشوندر فً حٌن تزداد المسافات الزراعٌة فً النباتات الكبٌرة 

كالطماطة والمرع والبطٌخ كما إن مسافات الزراعة تعتمد على الصنف داخل النوع 

 النباتً الواحد .

إذ تزداد المسافات الزراعٌة مع زٌادة عدد :عدد النباتات التً تترن فً الجورة الواحدة  -2

 النباتات فً الجورة الواحدة .

فتزداد المسافات الزراعٌة عند نمص كمٌة المٌاه  :مدى توفر مٌاه الري أو مٌاه اإلمطار  -3

 خصوبة التربة . إذ تزداد مسافة الزراعة فً األرض الفمٌرة .و

 .عند نمص كمٌات األسمدة كمٌات األسمدة المستعملة : تزداد مسافة الزراعة  -4

إذ تكون مسافات الزراعة متماربة عند استعمال اآلالت  :لٌا آطرٌمة الزراعة ٌدوٌا أم  -5

الٌدوٌة ممارنة باآلالت المٌكانٌكٌة التً ٌمكن عن طرٌمها ضبط مسافات الزراعة بشكل 

 أدق .

التً تعٌك اختراق نوعٌة التربة : إذ ٌفضل استعمال المسافات الكبٌرة فً الترب الثمٌلة  -6

 الجذور لدلائك التربة ممارنة بالتربة الخصبة المزٌجٌة .
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 كمٌة البذور 

  -إن كمٌة البذور الالزمة لزراعة دونم واحد تعتمد على ما ٌأتً:     

 نوعٌة النبات أو الصنف . -1

 نسبة إنبات البذور أو حٌوٌتها وكذلن نسبة النماوة . -2

 المسافات الزراعٌة . -3

 . موعد الزراعة -4

 نوعٌة التربة . -5

 وجود الحشرات واألمراض . -6

 -:وألجل حساب كمٌة البذور الالزمة لزراعة دونم واحد ٌجب معرفة ما ٌأتً

 عدد البذور بالغرام الواحد . -1

 نسبة أنبات البذور . -2

 نسبة نماوة البذور . -3

 مسافات الزراعة بٌن النباتات وبٌن المروز . -4

 -:طرٌمة الحساب 

ٌشغلها النبات الواحد وذلن بضرب مسافة الزراعة بٌن النباتات فً حساب المساحة التً   -1

 مسافة الزراعة بٌن الخطوط أو المروز .× الخط أو المرز الواحد 

حساب عدد النباتات فً وحدة المساحة ) الدونم ( وذلن بمسمة مساحة الدونم على المساحة   -2

 التً ٌشغلها النبات الواحد .

، عندئذ ٌكون لد احتسب  %100ونسبة النماوة  %100بات هً إذا افترضنا إن نسبة اإلن  -3

 عدد النباتات فً الدونم الواحد ومن ثم كمٌة البذور .

عندئذ ٌحتسب عدد النباتات بالدونم  %80ونسبة النماوة  %90إذا كانت نسبة اإلنبات  -4

 -:كاألتً 
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مثال / احسب كمٌة البذور الالزمة لزراعة هكتار واحد من الرلً علما بان مسافات الزراعة 

وان الزراعة على جانبً  4mوالمسافة بٌن المصاطب هً  50cmبٌن النباتات هً 

وان عدد البذور بالغرام الواحد  %90ونسبة النماوة  %90المصطبة وان نسبة اإلنبات هً 

 بذرات . 10هً 

 الحل /

المسافة بٌن × المساحة التً ٌشغلها النبات = المسافة بٌن النباتات فً الخط الواحد  -1

 0.05m ×)m 4 \ 2( =1m2= المصاطب 

                                   

وهذا ٌعنً إن كل نبات سوف  4mمالحظة / الزراعة على جانبً المصطبة التً عرضها 

اي سوف ٌتم زراعة نباتٌن متمابلٌن فً  2mٌشغل مسافة من عرض المصطبة لدرها 

 .2لذلن تم تمسٌم المسافة بٌن المصاطب على  4mمصطبة عرضها 

 

 مملوب نسبة النماوة × مملوب نسبة اإلنبات × عدد البذور بالهكتار = عدد النباتات بالهكتار 

 البذور بالهكتار =عدد 

64321 بذرة   
   

  
 
   

  
  نبات 6111    

 g1234.6   =kg 1.24=  كمٌة البذور 

فإننا نحتاج  %100ٌالحظ من المثال أعاله إن فً حالة كون نسبة اإلنبات ونسبة النماوة       

ونسبة  %90من البذور إما فً حالة كون نسبة النماوة  1kgبذرة أي ما ٌعادل  10000إلى 

 240g% البد من زٌادة كمٌة البذور وكانت نسبة الزٌادة فً كمٌة البذور بحدود 90اإلنبات 

 

 

 الواحد
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ض نسبة اإلنبات لكل هكتار كما فً المثال أعاله وسوف تزداد هذه الكمٌة فً حالة انخفا

 ونسبة النماوة . 

 عمليات الخدمة الزراعية

 Mulchingتغطٌة التربة  -1

هً مواد متكونة من البماٌا النباتٌة أو الحٌوانٌة أو األوراق النباتٌة أو  Mulchesإن        

المواد المصنعة مثل األغطٌة الورلٌة أو الطبمات المعدنٌة الرلٌمة أو السٌلوفان أو البولً اثلٌن 

وتحسٌن ظروف التربة وتجهٌز المادة  أو المشتمات البترولٌة . وتستعمل لزٌادة إنتاجٌة النبات

  .العضوٌة للتربة وتهٌئة البٌئة الجدٌدة للنباتات

 :لألسباب اآلتٌة  Mulching( تزداد استعماال فً ألـ 7-3)ولد أخذت المواد البترولٌةشكل 

 تزٌد من حرارة التربة وتفٌد نمو المحاصٌل الشتوٌة . -1

 من سطح التربة . تحفظ رطوبة التربة ، إذ تملل من تبخر الماء -2

 تُسرع فً أنبات البذور ونمو النبات والتبكٌر فً النضج والحاصل الكلً للنبات .  -3

 سود ألنه ٌمنع وصول الضوء ألٌها.التخلص من الحشائش تحت البالستن األ -4

 .التملٌل من انضغاط التربة بسبب للة مرور اآلالت الزراعٌة علٌها -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Replantingالترلٌع  -2

هو إعادة زراعة الجور التً فشل إنبات بذورها أو الشتالت التً ماتت بعد الشتل       

وٌجب إجراء عملٌة الترلٌع بولت مبكر بعد الزراعة ) حوالً أسبوعٌن ( حتى ال تكون 

النباتات المرلعة متخلفة كثٌرا عن غٌرها . وٌتم الترلٌع لبل عملٌة الري ثم تروى األرض 

 

 تغطٌة التربة بالبالستٌن (7 – 3)شكل       
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نفس الصنف ٌجب إن ٌتم الترلٌع ببذور نفس الصنف وشتالت مباشرة بعد الترلٌع ، و

 المستعمل فً الزراعة.

 Thingingالخف  -3

تخفٌف عدد النباتات فً الجورة الواحدة إلى نبات واحد أو نباتٌن فمط ، وعادة تملع النباتات   

بعد الضعٌفة وتترن النباتات الموٌة وتجرى هذه العملٌة بعد إن تصبح النباتات بحجم مناسب 

انتهاء مدة الخطر التً تهدد النباتات فً أول ادوار نموها . وتجرى عملٌة الخف بمطع النباتات 

فوق سطح التربة باستعمال الممص . وإذا استعملت طرٌمة التالع النباتات بجذورها فٌجب ري 

تذهب التربة مباشرة بعد الخف كما ٌجب عدم إضافة األسمدة إال بعد إجراء عملٌة الخف لكً ال 

 األسمدة هدرا . 

  weed controlالتعشيب ) مكافحة األدغال (  -4

ى وتعنً إزالة الحشائش التً تنافس المحصول فً الغذاء ومن ثم تملٌل اإلنتاج الزراعً وتجر 

 -هذه العملٌة لألسباب اآلتٌة :

 الحشائش تنافس المحصول الرئٌس فً كل من التربة والماء والهواء والضوء . - أ

 تسبب نشر اإلمراض والحشرات .  - ب

 تسبب سد لنوات الري والصرف .  - ت

 تعرلل عمل اآلالت الزراعٌة وتسبب ضررها .  - ث

 تخلط بالمحصول وتملل من لٌمته .  - ج

 :فوائد التعشٌب 

 التخلص من األدغال -1

ٌؤدي إلى تفكٌن سطح التربة والعمل على تهوٌتها وتنشٌط األحٌاء المجهرٌة التً تحسن  -2

 الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة والحٌوٌة .خواص التربة 

ٌساعد عزق الحشائش على حفظ رطوبة التربة بسبب تكوٌن طبمة خفٌفة من التربة لمنع  -3

 ارتفاع الماء الشعري وتبخره وتراكم االمالح على سطح التربة.

لد تجرى عملٌة عزق األدغال وإضافة األسمدة والكٌمٌاوٌة والعضوٌة مما ٌسبب خلطها  -4

 ٌضمن وجودها لرٌبة من جذور النباتات وعدم جرف المٌاه لها  بالتربة مما

فً حمول البطاطا تجرى عملٌة عزق األدغال والتصدٌر فً إن واحد ) التصدٌر ٌعنً نمل   -5

كمٌة من التربة لد تكون من باطن المرز أو من كتف المرز المجاور إلى النباتات فً المرز 

 ومن ثم ال تتلون باللون األخضر .السابك ( لغرض منع تعرض الدرنات للضوء 
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وٌجب إن تجرى عملٌة  تساعد فً تشجٌع تكوٌن الجذور وتثبٌت النباتات كما فً الطماطة . -6

العزق بعد إنبات الحشائش ولبل إن تكبر هذه األدغال وان تكون التربة ذات رطوبة مناسبة 

انها أو أورالها  وان تكرر العملٌة حسب الحاجة وٌجب تجنب لطع جذور المحاصٌل أو سٌم

وتجرى عملٌة العزق بعدة طرائك منها المٌكانٌكٌة باستخدام اآلالت العازلة الٌدوٌة أو 

المٌكانٌكٌة باستخدام المكائن أو الكٌمٌاوٌة باستعمال مبٌدات األدغال والطرٌمة الزراعٌة 

 والتً تشمل استخدام الدورات الزراعٌة التً ال تسمح بنمو الحشائش  أو نشر بعض

اإلمراض والحشرات المتخصصة لنوع معٌن من الحشائش بحٌث ال تتطفل على المحصول 

 الرئٌس .

 الدورة الزراعية في الخضر 

هً نظام ٌُتبع لزراعة محاصٌل مختلفة بتتابع خاص فً نفس لطعة األرض خالل        

الناحٌة سنوات . وتسمى الدورة باسم المحصول الرئٌس من ( 2 – 4 )مدة زمنٌة محددة من

االلتصادٌة ومدتها تعتمد على عدد السنٌن التً تمضً بٌن زراعة المحصول الرئٌس 

وإعادة زراعته مرة أخرى فً نفس لطعة األرض . فإذا كان المحصول الرئٌس مثال 

الطماطة وال تعاد زراعته فً نفس المطعة إال بعد أربع سنوات فتسمى دورة طماطة 

وفٌها ٌشغل المحصول الرئٌس ربع مساحة األرض وتشغل بمٌة المحاصٌل ثالثة   .رباعٌة

 أرباع المساحة سنوٌا .

 فوائد الدورة الزراعية 

تنظٌم الوضع االلتصادي بالمزرعة : إذ ٌتم توزٌع إٌراد المزرعة ومصروفاتها على عدد  -1

ه معٌن ٌؤدي كبٌر من المحاصٌل مما ٌملل تعرض المزارع للخسارة وٌجعله ضمن اتجا

 إلى تحسٌن حالته االلتصادٌة .

تملٌل اآلفات الحشرٌة واإلمراض النباتٌة األخرى عن طرٌك عدم تعالب زراعة  -2

 المحاصٌل التً تصاب بنفس اآلفات فً نفس لطعة األرض .

: وذلن باستغالل األرض وعدم تركها بورا ) من دون زراعة ( بل زٌادة إنتاجٌة األرض -3

 فة متواصلة مع استعمال بعض األسمدة الكٌمٌاوٌة .زراعتها زراعة كثٌ

المحافظة على خصوبة التربة : وهذه تتم بأتباع دورة زراعٌة مالئمة ٌراعى فٌها ما  -4

 -ٌأتً:

 أ / تبادل زراعة الخضر المجهدة للتربة مع زراعة الخضر غٌر المجهدة للتربة     

هذا  / تبادل زراعة الخضر التً تتفاوت فً كمٌة المادة العضوٌة التً تخلفها فً التربة ـب

التفاوت ٌأتً من االختالف فً كمٌة النمو الخضري وفً طبٌعة الجزء المزال من الحمل 
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عند الجنً فمثال تزال كل النموات الخضرٌة تمرٌبا من حمول اللهانة والمرنابٌط والخس 

ى العرانٌص من الذرة الحلوة والثمار من المرعٌات وتبمى كل النموات بٌنما ال ٌحصد سو

 .الخضرٌة تملب فً التربة فتزٌد من المادة العضوٌة

 / تبادل زراعة الخضر العمٌمة الجذور مع الخضر السطحٌة الجذور . ـج    

فً د / تنظٌم تبادل زراعة الخضر بحٌث ال تتأثر سلبٌا بالتغٌٌرات التً لد تحدث     

 حموضة التربة .

 تصمٌم الدورات الزراعٌة 

 :توجد عدة أمور ٌجب مراعاتها عند تصمٌم دورات الخضر منها 

 مدة بماء المحصول من الزراعة حتى الحصاد .  -1

 معرفة المواعٌد المناسبة لزراعة كل محصول .  -2

 إدخال بعض المحاصٌل الحملٌة بالدورة الزراعٌة مثل البرسٌم والجت .  -3

تعالب محاصٌل تنتمً إلى عائلة واحدة إذ تتشابه المحاصٌل فً احتٌاجاتها الغذائٌة عدم   -4

 وتتعرض آلفات متشابهة .

 مراعاة كل العوامل التً سبك شرحها فً فمرة فوائد الدورة الزراعٌة .  -5

 نماذج الدورات الزراعية 

لتً ٌجب أخذها إن تصمٌم دورات الخضر لٌس باألمر السهل ، نظرا لكثرة العوامل ا      

بنظر االعتبار ، كما إن ما ٌصلح من الدورات لمنطمة ما لد ال ٌصلح لمناطك أخرى ، نظرا 

الختالف مواعٌد الزراعة واختالف المحاصٌل التً تدخل فً الدورة . وفٌما ٌأتً نماذج 

لبعض دورات الخضر التً ٌمكن إحداث بعض التغٌٌرات فٌها لتتواءم مع احتٌاجات المزارع 

 ظروف المنطمة :و

 نموذج لدورة ثنائٌة :  -1

ٌمكن تصمٌم دورة ثنائٌة تتبادل فٌها المحاصٌل المجهدة للتربة مع المحاصٌل نصف المجهدة 

 :وغٌر المجهدة كما ٌأتً 

 السنة الثانٌة السنة األولى ألسام األرض

 محاصٌل غٌر مجهدة او نصف مجهدة محاصٌل مجهدة المسم األول

 المسم الثانً
محاصٌل غٌر مجهدة او 

 نصف مجهدة
 محاصٌل مجهدة
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وفٌها تزرع المحاصٌل نصف المجهدة والبمولٌة فً نصف األرض والمجهدة فً النصف  

األخر فً أول سنة وفً السنة الثانٌة تزرع المحاصٌل نصف المجهدة مكان المحاصٌل 

ٌة محل المحاصٌل األكثر البمولالمجهدة التً أعطٌت سمادا حٌوانٌا بوفرة وتحل المحاصٌل 

 إجهادا .

 : نموذج لدورة زراعية ثالثية  -2

 السنة الثالثة السنة الثانٌة السنة األولى ألسام األرض

 المسم األول
 طماطة ) آذار _ أٌلول(

 ثم
 آذار ( –بزالٌا ) أٌلول 

 رلً
 ثم
 جزر

 لوبٌا
 ثم

لرنابٌط 
 ولهانة

 المسم الثانً
 أٌلول ( –رلً ) آذار 

 اذار( -جزر )من اٌلول ثم 

 لوبٌا
 ثم

 لهانة ولرنابٌط

 طماطة
 ثم
 بزالٌا

 المسم الثالث
 لوبٌا ) آذار _ أٌلول (

 ثم
 اذار( –لهانة ولرنابٌط )اٌلول 

 طماطة
 ثم
 بزالٌا

 رلً
 ثم
 جزر

 

 نموذج لدورة زراعٌة رباعٌة : -3

 السنة الثالثة السنة الثانٌة السنة األولى ألسام األرض
السنة 
 الرابعة

 بزالٌا ثم طماطة الربع األول
بطاطا خرٌفٌة ثم 

 جزر
 لهانة ثم خٌار

بصل 
اخضر 
)فسمة( 
ثم 
 لوبٌا

 الربع الثانً
بطاطا خرٌفٌة ثم 

 جزر
 لهانة ثم خٌار

بصل اخضر 
 )فسمة( ثم لوبٌا

بزالٌا 
ثم 
 طماطة

 لهانة ثم خٌار الربع الثالث
بصل اخضر 
 )فسمة( ثم لوبٌا

 بزالٌا ثم طماطة

بطاطا 
خرٌفٌة 
ثم 
 جزر

 الربع الرابع
بصل اخضر 
 )فسمة( ثم لوبٌا

 بزالٌا ثم طماطة
بطاطا خرٌفٌة ثم 

 جزر

لهانة 
ثم 
 خٌار
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  Successive croppingلزراعة المتعاقبة ا

ٌمصد بها زراعة محصولٌن أو أكثر فً نفس لطعة األرض فً موسم بصورة متعالبة         

تسمد التربة بصورة مالئمة وكذلن إجراء معظم  وألجل إن تنجح هكذا زراعة ٌجب إن

العملٌات الزراعٌة األخرى . إن الغرض الرئٌس هو إتباع زراعة كثٌفة جدا وزٌادة مستوى 

اإلنتاج ومن أمثلة ذلن هً زراعة شلغم مبكر فً الخرٌف ثم بصل اخضر )فسمة( فً الشتاء 

 وبداٌة الربٌع ثم رلً فً الربٌع )نٌسان( والصٌف.

            Intercropping or Companion croppingعة المتداخلة أو التحميل الزرا

وهً زراعة محصولٌن أو أكثر فً نفس الولت وفً نفس األرض حٌث ٌنمو المحصول   

السرٌع النمو وٌعطً حاصلة فً حٌن ٌبمى المحصول الرئٌسً لٌنمو وٌمكث مدة أطول فً 

األرض . فمثال تزرع البامٌا متداخلة مع بعض المحاصٌل المرعٌة حٌث إن األول ٌنمو إلى 

لى المصاطب . كذلن تزرع اللهانة والخس والفجل معا حٌث األعلى فً حٌن تمتد األخٌرة ع

ٌنضج الفجل وٌحصد أوال  وٌلٌه الخس  وكالهما ٌنتهٌان لبل إن تبدأ اللهانة فً شغل كل حٌز 

او زراعة الثوم مع الطماطة فً المناطك  ،وكذلن زراعة البصل بالفسمة مع المطن  ،الزراعة 

لطماطة اثناء فصل الشتاء ثم الثوم اثناء فصل الربٌع الصحراوٌة فً جنوب العراق اذ تنمتج ا

وعند  .(توفر االٌدي العاملة وتوفر مٌاه الري  )وٌساعد على نجاح الزراعة المتداخلة 

 الزراعة المتداخلة ٌجب إن تؤخذ العوامل اآلتٌة بنظر االعتبار :

 موعد زراعة كل محصول . -1

والمساحة التً ٌشغلها فً مراحل نموه المختلفة لتجنب  طبٌعة نمو كل محصول -2

 مزاحمته للنباتات المجاورة  خاصة خالل مراحل النمو الحرجة .

 الولت الالزم لنضج كل محصول . -3

 ٌجب أن التشترن بنفس االصابات المرضٌة والحشرٌة -4

 أهم فوائد الزراعة المتداخلة :

 التوفٌر فً مساحة األرض . -1

 تحضٌر التربة من حراثة وغٌرها .التوفٌر فً عملٌات  -2

 االستفادة التامة من األسمدة المضافة . -3

 زٌادة إنتاجٌة األرض ) إي زٌادة العائد من وحدة المساحة ( . -4

 مساويء الزراعة المتداخلة هً :

 زٌادة اجور العمل نظرا لصعوبة استعمال اآلالت الزراعٌة الكبٌرة . -1

 زٌادة الحاجة إلى التسمٌد والري . -2
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 .صعوبة السٌطرة على اإلمراض والحشرات -3

 

 اسئلة الفصل الثالث 

 كٌف ٌمكن أنتاج شتالت الخضر؟ -1

 اذكر فوائد وعٌوب عملٌة الشتل . -2

 لسم محاصٌل الخضر بحسب ممدرتها على تحمل عملٌة الشتل؟ -3

 عرف عملٌة األللمة واذكر أهم طرائك األللمة . -4

 خضر؟كٌف ٌمكنن اختٌار ارض مثالٌة لزراعة محاصٌل ال -5

 ما أهمٌة رٌة التعٌٌر؟ -6

 عدد طرائك الزراعة . -7

 ما هً العوامل التً تؤثر على تحدٌد المسافات الزراعٌة ؟ -8

 ما هً العوامل التً تعتمد علٌها فً تحدٌد كمٌة البذور الالزمة لزراعة دونم واحد؟ -9

 وضح بمثال كٌف ٌمكنن حساب كمٌة البذور الالزمة لزراعة دونم واحد .  -10

 . Mulchingاذكر األسباب التً جعلت من المواد البترولٌة تزداد استعماال فً  -11

 ٌجب إزالة الحشائش من حمول زراعة الخضر . علل ذلن ؟ -12

 اذكر فوائد عملٌة التعشٌب . -13

 عرف الدورة الزراعٌة ثم اذكر فوائدها . -14

 ما هً األمور التً ٌجب مراعاتها عند تصمٌم الدورة الزراعٌة؟  -15

 ؟ما الممصود بالزراعة المتعالبة  -16

 .عرف الزراعة المتداخلة ثم اذكر فوائدها ومساوئها -17
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 الجزء العملً                                

أعداد مشاتل صغٌرة أو الزراعة فً إطباق فلٌنٌة ومحاولة زراعة بذور بعض  -1

 المحاصٌل فٌها .

عملٌا من طرٌمة زراعة الشتالت محاولة التعرف على فوائد الشتل وعٌوب الشتل  -2

 ونملها إلى الحمل الدائم .

 محاولة التعرف على الخضروات التً تتحمل الشتل والتً ال تتحمل الشتل . -3

 العمل على أللمة الشتالت بطرائمها المختلفة . -4

العمل على اختٌار لطعة من األرض بمساحة محددة ) صغٌرة ( ومحاولة إجراء كافة  -5

 ض للزراعة .عملٌات تحضٌر األر

 أجراء رٌة التعٌٌر وتحدٌد أهمٌتها . -6

إجراء طرائك الزراعة المختلفة كالنثر فً األحواض أو الزراعة فً جور على مروز  -7

 أو مصاطب وتحدٌد مسافات الزراعة المناسبة .

 معرفة كمٌة البذار الالزمة لزراعة دونم واحد وتعلم طرٌمة الحساب الخاصة بها . -8

لخدمة الزراعٌة من تغطٌة التربة والترلٌع والخف والتعشٌب إجراء بعض عملٌات ا -9

 وغٌرها .

 التعرف على كٌفٌة تصمٌم دورة زراعٌة لمحاصٌل الخضر . -10

 المٌام بسفرة علمٌة إلى احد الحمول التً فٌها زراعة متداخلة . -11
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 تربية وتحسين محاصيل الخضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخضرتربية وتحسين محاصيل 

 

       رابعالفصل ال

 

 

 الهدف العام 

يهدف هذا الفصل إلى تعريف الطالب بطرائق تربية محاصيل 

 الخضر لتحسين نموها وانتاجيتها.

 األهداف التفصيلية 

تعريف الطالب بعلم تربية النبات وتطوره وعالقته بالعلوم -

 االخرى .

االهداف لتربية وتحسين محاصيل تعريف الطالب بأهم -

 الخضر.

تعريف الطالب باالسس الوراثية والطرائق التقليدية المتبعة -

 لتربية وتحسين الخضراوات .

تعريف الطالب بتربية وتحسين الخضراوات بالتقنيات -

الحديثة غير التقليدية )الهندسة الوراثية( ومساهمتها في 

 تطوير وتحسين الواقع الزراعي.

 الوسائل التعليمية 

الخروج إلى الحقل للتعرف على طبيعة االزهار لمحاصيل -

 الخضر المنتشرة .

 تخص عمليات التربية والتحسين.  CD)عرض أفالم )-

 التعرف على ادوات مربي النبات .-

 متطلبات المهارة 

 إستعداد بدني وذهني لتلقي المعلومات .-

 زروعة.اجراء عملية التهجين بين محاصيل الخضر الم-
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 تربية النبات

 تمهيد :

ق مختلفة للحصول على حاصلل علالي وذو ائيعتمد انتاج محاصيل الخضر على اتباع طر        

نوعية جيدة ويتم ذلك بالسيطرة على العمليات الزراعية كافة واالهم من ذلك هو انتلاج االصلناف 

والمقاومة لألمراض والحشرات والمالئمة للظروف البيئية السائدة ويتم ذللك باتبلاع احلد المحسنة 

 طرائق تربية وتحسين النبات.

علم تربية النبات هو احد العللوم الزراعيلة المهملة وهلو يعلرف عللى انله عللم وفلن تحسلين        

هلو االهلم حيلن انله العاملل  الصفات التي تتحكم فيها علامال البيئلة والوراثلة اال ان عاملل الوراثلة

المحدد للذلك التحسلين اللذد قلد يكلون لزيلادة فلي انتلاج المحاصليل الزراعيلة او زيلادة فلي قيمتهلا 

الغذائية او تحسين في خواص عمليات جنيها وخزنها او زيادة في مقاومتهلا لألملراض او اافلات 

اللللرد والعمليلللات الزراعيلللة او تحملهلللا للظلللروف البيئيلللة غيلللر المالئملللة او اسلللتجابتها للتسلللميد و

االخللرى او انتللاج اصللناف مبكللرة او متللأخرة النضلل  ويسللتند الللى العوامللل الوراثيللة. تطللور علللم 

تربية النبات يعتمد على العديد من العلوم االخرى مثل الوراثة واالحصاء وعللم الخليلة واملراض 

ايلة كلان يعتملد بالدرجلة النبات وفسلجة النبات وغيرها اال ان معظم التطلور اللذد حصلل فلي البد

االساسللية علللى الللذكاء وقللوة المالحظللة وذلللك لتشللخيص بعللض النباتللات المتميللزة بللين مجموعللة 

كبيرة ملن النباتلات الناميلة فلي الحقلل وملن ثلم انتخابهلا وقلد اسلتطاع العديلد ملن الملزارعين ذود 

الطريقلة . املا  الخبرة والذكاء وقوة المالحظة في تطوير العديلد ملن محاصليل الخضلراوات بهلذه

 في المراحل الالحقة فقد تم اتباع طرائق تربية مختلفة لتطوير النباتات .

 اهداف تربية الخضراوات:

علللم تربيللة النبللات يهللدف الللى زيللادة االنتللاج الزراعللي وتطللويره بمللا يالئللم رغبللات المنللت       

 والمستهلك ومن اهم االهداف :

 زيادة الحاصل وتحسين نوعيته -1

ادخلللت تحسللينات كثيللرة علللى نوعيللة محاصلليل الخضللر منهللا انتللاج نبللات الفاصللوليا عللديم        

والباميا خالية من االشواك وعللى  Cوالطماطة الغنية بفيتامين  Aالخيوط والجزر الغني بفيتامين 

 الرغم من ان النوعية مهمة اال ان انتاج صنف جديلد البلد ان تكلون انتاجيتله اكبلر او عللى االقلل

 .لكي يكون االقبال عليه شديدا   مساوية إلنتاجية االصناف المزروعة سابقا  
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 المالئمة للعمليات الزراعية المختلفة وخاصة الحصاد -2

البد من االهتمام بمتطلبات الحصاد لذا يجب ان يكلون الصلنف المنلت  سلهل الحصلاد حتلى        

يقبل عليه منتجو الخضراوات كما في معظلم اصلناف الخضلراوات المالئملة للحصلاد الميكلانيكي 

 مثل الطماطة والبطاطا والفاصوليا والخيار والخس وغيرها.

 المناطق المختلفة المالئمة للظروف البيئية السائدة في -3

تختلللف الظللروف البيئيللة فللي المنللاطق المختلفللة التللي تنللت  محاصلليل الخضللر كاختالفللات        

التربللة والرطوبللة والملوحللة ودرجللات الحللرارة والفتللرة الضللوئية وقللد زاد اهتمللام مربللو النبللات 

لشلديدة او التلي بانتاج اصناف تتحمل الظلروف البيئيلة القاسلية مثلل البلرودة الشلديدة او الحلرارة ا

 تتحمل العطش والملوحة .

 االخرى واافاتوالحشرات  لألمراضالمقاومة  -4

لملرض اللذبول واصلناف بطليا مقاوملة لملرض  لقلد امكلن انتلاج اصلناف طماطلة مقاوملة        

واصلناف طماطلة ولوبيلا وبطاطلا مقاوملة  الفيروسلية لألملراضالبياض اللدقيقي وبطاطلا مقاوملة 

 لحشرة التربس. نباتات بصل مقاومةللديدان الثعبانية و

 المالئمة للتصنيع والحفظ -5

لقللد دفللع التوسللع فللي حاجللة المسللتهلك        

الخضلراوات علللى مللدار السللنة وفللي منللاطق 

االصللللية اللللى انتلللاج غيلللر منلللاطق انتاجهلللا 

اصللناف جديللدة تالئللم االسللتهالك المحلللي او 

للتصلللللدير لمسلللللافات بعيلللللدة او التجميلللللد او 

 - 4)و(1 – 4 )شللكل التخليللل او غيللر ذلللك

 .  (3 - 4) و( 2

 

 

 

 

 

انتاج اصناف محسنة  (2 – 4) شكل 

 من البزاليا

 انتاج اصناف محسنة من الفلفل (1 – 4) شكل
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 انتاج اصناف جديدة من الطماطة (3 – 4)شكل 

الطريقة المتبعة في تربية وتحسين الخضراوات تعتمد على نلوع المحصلول وعللى االهلداف      

التي يراد تحقيقها والبد اوال  من معرفة طريقة تكاثر المحصول وتلقيحه لكي يلتم اختيلار الطريقلة 

المالئمللة لتحسللينه. لللذا تقسللم محاصلليل الخضللر مللن حيللن طريقللة التلقلليى او التكللاثر فيهللا الللى 

 (6 - 4و 5 - 4و 4 - 4كما في االشكال ) (1-4)الموضحة في الجدول ادناه  المجاميع

 تتكاثر خضريا   خلطية التلقيى ذاتية التلقيى

التلقيى الذاتي هو السائد فيها 

كما في البزاليا ، الفاصوليا ، 

الطماطة ، اللوبيا ، الخس ، 

 الباذنجان ، الفلفل

التلقيى الخلطي هو السائد فيها 

كما في اللهانة ، القرنابيط ، 

الجزر ، الفجل ، الشلغم ، 

الشوندر ، البصل ، الخيار ، 

 القرع ، البطيا ، الرقي

 البطاطا والثوم

 

ازهار نبات البصل )خلطي التلقيى( (4 –  4)شكل   
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 ازهار نبات قرع الكوسة )خلطي التلقيى( (5 – 4 )شكل 

 

 

 ازهار نبات الطماطة )ذاتي التلقيى( (6 – 4 )شكل
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 االسس الوراثية لتربية محاصيل الخضر

تعتمد االسس الوراثيلة بطرائلق تربيلة النبلات عللى وجلود االختالفلات بلين النباتلات وتتركلز       

في مبدئين اساسيين هما االنتخاب والتهجين ،  وتقع تحتهما كافة طرائق تربية محاصليل الخضلر  

 مخطط اسس التربية بالشكل االتي :ويمكن وضع 

 ـ‹االنتخاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 االختالفات                                 

 

 

 

 

 

 ←                    التهجين او التزاوج     يتم اما بين

 ←او بين                                 

 ←               او  بين                                

 

االختالفات بين النباتات قد يرجع سببها الى البيئة المحيطة مثل درجات الحرارة والرطوبلة وهلي 

مربللي النبللات النهللا ال تللورن الللى النسللل بينمللا االختالفللات التللي يرجللع سللببها الللى ل غيللر مهمللة 

التركيبة الوراثية للنباتات )الكروموسومات( وهلي تلورن اللى النسلل وتهلم مربلي النبلات ويبحلن 

 النباتات اختالفات بين

 

 مستوردة محلية

 صناعية طبيعية

 التزاوج بين النباتات مطفراتاستخدام  منزرعة طفرة برية

 االصناف

 سالالت نقية

 تراكيب اخرى
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عنها سواء كانت طبيعية كأن تكون موجودة بين نباتات منزرعلة او بلين النباتلات البريلة او بفعلل 

طفللرة طبيعيللة او اذا كانللت االختالفللات محدثللة صللناعيا  بللين النباتللات باسللتخدام مللواد مطفللرة او 

بلة نتيجة التزاوج بين نباتات مختلفلة ، وعلادة تكلون االختالفلات ضلمن النباتلات ذات الصللة القري

 ضئيلة جدا  وكلما كانت الصلة بعيدة بين النباتات تكون االختالفات كبيرة.

 :طرائق تربية الخضر

تختلللف التقنيللات المتبعللة لتحسللين الخضللراوات تبعللا  للمحصللول وللطريقللة التللي يختارهللا مربللو 

 النبات والطرائق التقليدية الشائعة هي :

: هللي ادخللال او اسللتيراد بللذور او نباتللات متفوقللة ومختلفللة عللن النباتللات الموجللودة  االسللتيراد -1

 ضمن منطقة معينة لغرض :

 اكثارها وادخالها في الزراعة. -أ

 اجراء االنتخاب عليها. -ب

 اجراء التهجين بينها وبين النباتات المنتشرة زراعتها محليا . -ج

متفوقة بين مجموعلة ملن النباتلات أد هلو البحلن علن هو عزل واختيار النباتات ال االنتخاب : -2

النباتات المتفوقة بين مجموعة خليطة من النباتات ويكون االنتخاب فعلال وجيلد عنلدما تكلون 

 االختالفات كبيرة بين النباتات.

: هللو التللزاوج بللين نبللاتين يحمللالن صللفات مختلفللة والهللدف منلله هللو ادخللال صللفات  التهجللين -3

البلوين اللى نبلات واحلد جديلد والنسلل النلات  ملن هلذا التلزاوج يسللمى مرغوبلة موجلودة فلي ا

 الهجين الذد يعد ذا قيمة تجارية عالية السباب متعددة منها :

 التجانس في النمو بين نباتات الهجن. -أ

 القوة في النمو. -ب

 زيادة الحاصل المبكر والكلي. -ج

 كالرقي عديم البذور.انتاج نباتات ال يمكن الحصول عليها اال بالتهجين  -د

يعللد التهجللين طريقللة اليجللاد االختالفللات التللي تعطللي فرصللة لمربللي النبللات فللي تجميللع الصللفات 

الموجودة في عدة نباتات وجعلها في نبات واحد . يجرى عادة التهجين بين نباتين غيلر متشلابهين 

د يجلرى بلين النباتلات من ناحية التركيبة الوراثية ويتم فلي المحاصليل ذاتيلة وخلطيلة التلقليى . وقل

التي ترجع الى صنفين مختلفين لنفس النوع النباتي مثلل اصلناف مختلفلة ملن الطماطلة او يجلرى 

بين االنواع المختلفة التي ترجع الى نفس الجنس مثل الطماطة البريلة ملع الطماطلة المنزرعلة او 
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الطماطلة ملع  فلي هويجرى التهجين بين نباتات ترجع الى جنسين مختلفين ضمن نفس العائلة كما

 البطاطا او اللهانة مع الشلغم. يمكن حساب قيمة قوة الهجين من المعادلة االتية :

 

 متوسط قيمة اعلى االبوين –متوسط قيمة الهجين                        

 100× قوة الهجين )%( = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 متوسط قيمة اعلى االبوين                                 

 

نبلات وكلان مقلدار الحاصلل  kg / 9مسألة : اذا كان متوسط حاصل هجين ملن الطماطلة مقلداره 

 فما مقدار قوة الهجين ؟ 7kgوفي االب الثاني  4kgفي االب االول 

 

                      ( 9 – 7) 
 100× ـــــــــــــــــــــ قوة الهجين = 

                        7               

            =2857% 

 

 عن حاصل اعلى االبوين. %2857أد ان نسبة الزيادة في حاصل الهجين تساود 

احيانللا  يللتم االنتخللاب بعللد اجللراء التهجللين وذلللك لعللزل النباتللات ذات الصللفات المتفوقللة التللي       

التهجللين واحيانللا  تهجللن النباتللات المنتخبللة مللع احللد االبللوين رجعيللا  )تهجللين رجعللي( تنللت  مللن 

والجيال متعددة عندما يراد ادخال صفة مرغوبة مثل صفة المقاومة للملرض او التحملل للملوحلة 

او للعطش الى صنف تجلارد معلروف ومرغلوب يمتللك كلل الصلفات المرغوبلة لكنله يفتقلر اللى 

 و التحمل(.هذه الصفة )المقاومة ا

باالضللافة اللللى طرائلللق التربيلللة السلللابقة فقلللد اتبعلللت طرائلللق مختلفلللة اخلللرى فلللي تحسلللين         

محاصيل الخضر مثل الطفرات الوراثية سواء كانت طبيعية او صلناعية ، وكلذلك اسلتخدام تقنيلة 

الهندسة الوراثية في تحسين محاصليل الخضلر كملا فلي تحسلين نبلات القرنلابيط والشللغم والجلزر 

 والخس والطماطة والبطاطا والفجل والباذنجان.
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في الوقت الحاضر تستعمل بذور الهجن الناتجة من التهجين في الزراعة على نطلا  تجلارد لملا 

تمتاز به هذه الهجن من ظاهرة قوة الهجين وهي تمثل تفو  الهجين في صفاته ومعلدل نملوه علن 

عديللدة مللن محاصلليل الخضللر كالطماطللة ابويلله وقللد تللم االسللتفادة مللن هللذه الظللاهرة فللي انللواع 

 والبصل واللهانة وغيرها.

 الهندسة الوراثية

شهدت العقود االخيلرة ملن القلرن العشلرين ثلورات علميلة احلدثت تغيلرا  جوهريلا  فلي الحيلاة      

البشللرية ، ويللأتي علللى قمللة هللذه الثللورات الهندسللة الوراثيللة او مللا يسللمى بهندسللة الجينللات التللي 

ملن التجلارب الحيويلة ضلمن تقنيلات وطرائلق مختلفلة لمعالجلة وتغيلر التركيلب تلرتبط بمجموعلة 

الجيني للنباتات عن طريلق اضلافة جلين او مجموعلة ملن الجينلات او تعطيلل فلي الملادة الوراثيلة 

للنبات وذلك النتلاج صلفات مرغلوب فيهلا او اسلتبعاد صلفات غيلر مرغلوب فيهلا وعنلدها يصلبى 

 .وراثي نباتا  معدال  وراثيا  النبات الذد تم تغير تركيبه ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنباتات خضر معدلة وراثيا الرقي والقرنابيط نماذج :7 -  4شكل 

 

  وراثيانباتات طماطة معدلة  (8 – 4 )شكل

 

 اشكال مختلفة من ثمار الطماطة ( 9 - 4)شكل
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 عن طريق ناقل قد يكون االتي :تنقل الجينات بالهندسة الوراثية 

 حلقي يوجد في البكتريا. DNAالبالزميد : عبارة عن  -1

 حلقي وفايروسي . DNAالكوزميد : عبارة عن  -2

النبلات  إلنتلاجويتم النقل اما بمعاملة خليلة واحلدة فقلط او نسلي  نبلاتي ويعلاد زراعتله علدة ملرات 

المطلوب. يتم تغييلر او تبلديل نوعيلة النباتلات والمحاصليل الزراعيلة المختلفلة التلي تشلكل الغلذاء 

 والطعام لالنسان والحيوان.

 فوائد هندسة الجينات في مجال االنتاج الزراعي:

 ملواد تسلتخدم فلي إلنتلاجالهندسة الوراثية لها ابعاد ايجابية عديدة وهي تعتملد عللى ملادة الوراثلة 

 :ومنها مجاالت الطب والصيدلة والزراعة والصناعة واالمن الغذائي وتلون البيئة 

هندسلللة انلللواع ملللن المحاصللليل الزراعيلللة وراثيلللا  لكلللي تصلللبى مقاوملللة لمبيلللدات االعشلللاب  -1

وانتلاج نباتلات تسلتطيع امتصلاص عنصلر النتلروجين ملن  الفيروسليةوالحشرات واالمراض 

 التربة بشكل اكفأ.

ي المختبرات )زراعة االنسجة( باستخدام بكتريا معدللة وراثيلا  هلذه انتاج محاصيل زراعية ف -2

 النباتات لها القدرة على مضاعفة االنتاج ومالئمته بنفس الوقت للظروف البيئية المحلية.

 انتاج نباتات لالستفادة منها في تصنيع بعض المواد كالبالستك الطبيعي. -3

هندسة حشرات جينيا  لتعمل ضد افلات زراعيلة اخلرى تهلاجم المحصلول وتقضلي عللى هلذه  -4

 .اافات

 المخاطر المحتملة من الهندسة الوراثية:

 عند تطبيق أد تكنولوجيا جديدة يكون هناك مخاطر محتملة منها :

 خطر نات  عن دخول مواد مسببة للحساسية ومخفضة للقيمة الغذائية للطعام. -1

تقلال الجينلات ملن النباتلات المزروعلة والمعدللة وراثيلا  اللى االصلناف البريلة للنفس امكانية ان -2

 النبات.

 للمركبات الناتجة من النباتات المعدلة وراثيا . اافاتاحتمال زيادة مقاومة  -3

 امكانية تأثير تلك المركبات على كائنات حية اخرى. -4

من هنا تأتي اهمية اصدار تشريعات ولوائى منظمة والتلي بلدورها تجنلب او تخفلف ملن حلدة     

تلك المخاطر . وهنلاك مسللولية تقلع عللى علاتق مبتكلرد تللك التكنولوجيلا كالعلملاء والمتعلاملين 
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معهللا كللالمنتجين والحكومللات وتلللك المسلللولية تتمثللل فللي تقللديم طعللام امللن علللى صللحة المجتمللع 

 بيئة.وسالمة ال

 قائمة بأهم المصطلحات العلمية المستخدمة في تربية النبات

 : مجموع الجينات الكلية التي تتحكم بظهور صفات الكائن الحي .التركيب الوراثي 

 التي تعمل سوية وتتحكم  DNAالجين )العامل الوراثي( : هو قطعة معينة من الحامض النوود 

 في وراثة صفة معينة.

 هو تلقيى الهجين باحد ابويه .: التهجين الرجعي 

( مادة كيمياوية تتكون منها الجينات ، توجد في نلواة الخليلة او جسليمات DNA: )المادة الوراثية 

 الخلية االخرى.

: عبارة عن مجموعة متشابهة من النباتات والتلي يمكلن تمييزهلا ملن مظهرهلا الخلارجي  الصنف

 عن باقي االصناف لنفس النوع.

 : هو صنف يزرع على نطا  تجارد في منطقة معينة.الصنف المنزرع 

 : مجموعة من النباتات ذات العالقة المتقاربة ناشئة من نفس المجموعة. النوع

 والحللرارة كاإلشللعاععوامللل خارجيلة  : االخللتالف الحاصلل فللي التركيللب اللوراثي بسللبب الطفلرة

   والمواد الكيمياوية. والضوء

دقيقة غامقة اللون تالحلظ خلالل مراحلل انقسلام الخليلة وتحملل : اجسام مجهرية  الكروموسومات

 العوامل الوراثية )الجينات( .

 : االلية او الطريقة التي تعمل بها الجينات في اظهار الصفة.الفعل الجيني 

 : الذرية الناتجة من تزاوج نباتين وقد يكون الجيل االول او الثاني او الثالن وهكذا... النسل
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 الفصل الرابع أسئلة

 

 / ما المقصود بتربية النبات ؟ 1س

 ؟/ ما هي االهداف المتوخاة من تربية محاصيل الخضر 2س

/ تعتمد االسس الوراثية لطرائق التربية والتحسين على وجود االختالفات بين النباتات  3س

 وتتركز في طريقتين عددهما.

 بين النباتات ولماذا يبحن عنها ؟ / ما نوع االختالفات التي يبحن عنها مربي النبات 4س

 / ما هي االسباب التي يلجأ اليها مربي النبات لالستيراد كطريقة الجراء التحسين؟ 5س

 / عدد االسباب التي تجعل من الهجين ذا قيمة تجارية عالية. 6س

 ؟/ كيف يمكن حساب قوة الهجين وماذا تعني 7س

 تحسين الخضراوات./ اشرح اهمية تقنية الهندسة الوراثية في  8س

 / ما المقصود بالنبات المعدل وراثياٌ ؟ 9س

 / ما هي االبعاد االيجابية لهندسة الجينات في مجال االنتاج الزراعي؟ 10س

 ؟/ ما هي المخاطر المحتملة لهندسة الجينات  11س 

 ؟/ كيف يمكن تخفيف حدة المخاطر لتقنية هندسة الجينات 12س 

 / عرف ما يلي:13س 

 الفعل الجيني، DNA ،الصنف  ،البالزميد    ،التهجين الرجعي  ،النسل ،الطفرة    ،الجين 

 

 

 

 الجانب العملي

 الخروج إلى الحقل للتعرف على طبيعة االزهار لمحاصيل الخضر المنتشرة. -

 تخص عمليات التربية والتحسين.  CD)عرض أفالم ) -

 التعرف على ادوات مربي النبات . -

 بين محاصيل الخضر المختلفة.اجراء عملية التهجين  -

 



56 
 

 

 

 

 

 انتاج بذور الخضر

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 انتاج بذور الخضر                                        

 البذرة :

  

 

 

 الفصل الخامس

 

 

 العام الهدف

 وكٍفٍح تالثروز الطالة تعسٌف إلى الفصل هرا ٌهدف 

 وسكىوها وخزوها وصىاعتها تصدٌمها وخطىاخ وزتثها إوتاجها

 .وإوثاتها وحٍىٌتها

 االهداؾ الخاصة

 جٍد تشكل لادزا ً ٌكىن ان الفصل هرا دزاسته تعد للطالة ٌمكه  

 :                          معسفح على

 .الىثاتً تالتعثٍس والثرزج الززاعً تالتعثٍس الثرزج تٍه الفسق -
 
 .تماوي كلمح تعىً ماذا -

 
 المصدلح الثروز تها تىتج التً المساحل أو الثروز زتة -

 (.المعتمدج)
 
 .الثروز تصدٌك ٌتم كٍف و واعتمادها األصىاف تسجٍل كٍفٍح -

 
 الثروز مصدز مه تالتأكد والمتمثلح الثروز تصدٌك خطىاخ -

 .الثروز وفحص الحملً والتفتٍش
 
 اسثاب ومعسفح والساحح السكىن تٍه الفسق و الثروز خزن -

 .وأهمٍتها الثرزج حٍىٌح ومعسفح  السكىن
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 انتاج بذور الخضر

 البذرة

بالتعبٌر الزراعً هً الوسٌلة الوحٌدة واألساسٌة إلدامة وإكثار النوع  وهً بهذا البذرة       

الجنسً واألجزاء الخضرٌة المابلة للتكاثر الخضري التعبٌر تشمل البذور الناتجة من التكاثر 

 كالدرنات والسٌمان واألوراق واألبصال والكورمات والجذور والفسائل والعمل.

أما البذرة بالتعبٌر النباتً فهً عبارة عن مبٌض ناضج فً طور الراحة. وهنان         

جزء النباتً المستخدم فً مصطلح أخر ٌطلك على البذرة وهو التماوي وٌمكن تعرٌفه بأنه ال

الزراعة وهو بذلن ٌشمل البذور الناتجة من التكاثر الجنسً واألجزاء الخضرٌة المابلة للتكاثر 

 الخضري.

اما الثمرة فهً اما بذرة واحدة كما فً الحنطة والشعٌر او عدة بذور كما فً ثمرة        

 وؼٌرها. اتٌوالمرع الطماطة 

 خواص البذور الجٌدة

ٌمكن الحصول على حاصل جٌد اذا لم تستعمل بذور جٌدة فً الزراعة مهما كانت ال  

درجة االهتمام بالعملٌات الزراعٌة األخرى . وعلٌه فأن البذور الجٌدة ٌجب ان تتوفر فٌها 

 الخصائص اآلتٌة:

 البذور نظٌفة وخالٌة تمرٌباً من الشوائب كالحصى والطٌن والمش والبذور المكسورة. -1

 األمراض والحشرات.خالٌة من  -2

 نسبة انباتها وحٌوٌتها عالٌة. -3

 البذور تامة التكوٌن والنضج وتفضل البذور الكبٌرة الحجم. -4

البذور عالٌة النماوة وخالٌة من البذور الؽرٌبة )بذور محاصٌل اخرى او بذور  -5

 ادؼال(.

 البذور متجانسة الشكل والحجم واللون. -6

 البذور من صنؾ جٌد ومن مصدر موثوق به. -7

 Classes of Seedsرتب البذور   

 Breeder Seedsبذور المربً   -1

وهً بذور التركٌب الوراثً الذي ٌموم المربً بنفسه بإنتاجها واإلشراؾ علٌها وتكون  

 % وهً كمٌة صؽٌرة من البذور. 111نماوتها 
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 Foundation Seedsبذور االساس    -2

وهً البذور الناتجة من زراعة بذور المربً وتمثل الخطوة االولى الكثار الصنؾ  

وتكون على اعلى درجات النماوة وٌموم بانتاجها المربً او مراكز البحوث والمعاهد العلمٌة 

 المتخصصة بذلن  وتستخدم فً انتاج البذور المصدلة مباشرة او فً انتاج البذور المسجلة. 

 Registered Seedsة   البذور المسجل -3

وهً البذور الناتجة من زراعة بذور األساس وان تكون على درجة عالٌة من النماوة  

وٌموم بإنتاجها شركات البذور المتخصصة والتً ٌمكن ان تتعالد مع منتجً بذور جٌدٌن ، وهذه 

هذه العملٌة ٌمكن ان تكون بإشراؾ المربً او بإشراؾ متخصصٌن بإنتاج البذور. وتكون 

 البذور مصدراً إلنتاج البذور المصدلة. 

 Certified Seedsالبذور المصدلة )المعتمدة(   -4

وهً البذور الناتجة من بذور االساس او البذور المسجلة وتكون على درجة عالٌة من  

النماوة وٌجب ان تكون ممثلة  للصنؾ من حٌث الصفات الوراثٌة وتموم بانتاجها شركات انتاج 

او منتجً بذور متمٌزون ٌتم التعالد معهم من لبل الشركات او مؤسسات الدولة االخرى البذور 

لهذا الؽرض وٌكون انتاجها تحت ظروؾ خاصة من الزراعة والعزل كما تخضع الختبارات 

حملٌة ومختبرٌة خاصة ولموانٌن انتاج البذور. وهذه البذور هً التً توزع على المزارعٌن 

 . لؽرض االنتاج التجاري

 تسجيل واعتماد االصناف

اذا زرع فً عدة موالع ولعدة  adoptionالصنؾ او ٌعتمد  registrationٌسجل  

ً كالهما( واثبت نجاحه بالممارنة مع الصنؾ  ً احداهما واحٌانا مواسم فً منطمة معٌنة )احٌانا

الموجود فً المنطمة )السائد( محلٌاً كان او اجنبٌاً وٌجب ان ٌحوي الصنؾ الجدٌد صفة واحدة 

 او اكثر ٌتمٌز بها عن الصنؾ السائد لٌفضل علٌه.

ٌكون الصنؾ استنبط ) أنجز ( داخل العراق )البلد( واذا  Registrationالتسجٌل  

ٌكون بعد التسجٌل  لصنؾ جدٌد ،   releaseثبت نجاحه ٌُعتمد هذا الصنؾ . اما االطالق 

ٌكون لصنؾ مدخل من خارج العراق ٌتم اثبات نجاحه ثم ٌعتمد وال  adoptionبٌنما االعتماد 

ً ٌمكن ان ٌسجل الصنؾ دون اطالق داعً لتسجٌله النه لم ٌنجز داخ ل العراق. احٌانا

release  وذلن للمحافظة على حموق المربً من جهة ومن جهة اخرى ٌعد كمادة وراثٌة

جدٌدة ٌمكن ان ٌتناولها المتخصصون لنمل بعض الصفات منها . وفً هذه الحالة ٌبمى هذا 

 الصنؾ او المادة الوراثٌة متداوالً على المستوى البحثً.
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  خطوات تصديق البذور

 التحمٌك من مصدر البذور للتأكد من صفات الصنؾ –اوالً 

ٌمكن التحمك من الصنؾ عن طرٌك دراسة الصفات التركٌبٌة والفسلجٌة للبذور  

والبادرات فً المختبر وكذلن دراسة المواصفات المورفولوجٌة للبادرات فً البٌوت الزجاجٌة 

 ومواصفات النبات فً الحمول.

 Field inspectionالتفتٌش الحملً   –ثانٌاً 

ً االساس   ٌمكن تعرٌفه بأنه ممارسة علمٌة مٌدانٌة الى حمول انتاج البذور خصوصا

والمصدلة تهدؾ الى ضمان النماوة المطلوبة لرتبة بذور الصنؾ . تجري عملٌة التفتٌش فً 

 مرحلتٌن :

 ساسًتحدٌد حالة الحمل لبل التفتٌش األ -المرحلة األولى 

فً هذه المرحلة االولٌة )فً المراحل االولى من النمو الخضري للنبات( تتم زٌارة  

الحمل للولوؾ على مدى الخدمة الممدمة فً ذلن الحمل )عملٌات خدمة التربة والمحصول( 

وذلن من لبل مختصٌن ٌمكنهم تشخٌص الخلل. ٌمكن ان ٌدلك فً هذه المرحلة مسافات العزل 

 االخرى ومسافات الزراعة وموعد  باألصناؾوالحمول المجاورة المزروعة بٌن ذلن الحمل 

الزراعة والكثافة النباتٌة التً ٌفضل ان تكون الل 

من الحالة االعتٌادٌة لضمان الحصول على نباتات 

نشطة تعطً بذوراً ممتلئة ذات حٌوٌة عالٌة. 

كذلن ٌمكن تدلٌك الحمل من حٌث اجراء المكافحة 

من االمراض والحشرات ومكافحة االدؼال. كما 

تً زرعها تؤخذ فً هذه الزٌارة عٌنة من البذور ال

المزارع او الشركة المنتجة لهذه البذور للتأكد من 

 سالمتها من االمراض كأجراء تأكٌدي لضمان 

 حموق كل من الجهة المجهزة للبذور والجهة المنتجة لها. 

 التفتٌش الحملً األساسً –المرحلة الثانٌة 

ومن خاللها  هذه المرحلة تتضمن زٌارتٌن االولى عند التزهٌر والثانٌة لبل الحصاد 

 ٌمكن رفض او لبول الحمل على اساس معاٌٌر معٌنة.

 

 

التفتٌش الحملً فً  ( 1 - 5 )شكل
المراحل االولى من النمو الخضري 

 للنبات
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تتم فً مرحلة التزهٌر وفٌها ٌمكن اعتماد صفات التزهٌر وطبٌعة ولون :  الزٌارة االولى

. وهذه الزٌارة ٌجب التأكٌد  تؽٌراتهاالزهار . وهذه تساعد كثٌراً فً توصٌؾ الصنؾ وتحدٌد 

 فٌها على ما ٌأتً: 

 ات فً النمو والمواصفات األخرى.تجانس النبات

 تطبٌك مسافات العزل.

 خلو الحمل من النباتات الؽرٌبة.

 بٌثة واإلمراض والحشرات الوبائٌةنظافة الحمل من نباتات األدؼال الخ

 .الحمل بما ٌضمن نماوة البذور حبمستلزمات الحصاد والخزن لدى صاتوفر 

ٌمكن اجراءها فً مرحلة :  الزٌارة الثانٌة

النضج وتكوٌن الثمار حٌث تكون هنان حالة 

جدٌدة فً الحمل تتعلك بطبٌعة تجانس االرتفاع 

النهائً لنباتات الصنؾ ولونه وحجم الثمار 

وتجانس النضج. كما ٌتم التأكد من بماء ذات 

المعاٌٌر التً تم تسجٌلها فً الزٌارة االولى 

لخاصة بنماوة الصنؾ والتً تم على اساسها وا

 لبول الحمول.

 

 مراقبة وفحص البذور –ثالثاً 

: ٌجب العمل على حماٌة البذور الناتجة من الحمول الممبولة فً التفتٌش  مرالبة البذور -أ

الحملً من االختالط مع ناتج حمول مرفوضة وذلن باجراء ختم اولً الكٌاس التعبئة وٌجب 

 مرالبة عملٌة التنظٌؾ والتعبئة.

: وهو اختبار صالحٌة البذور للزراعة وتشمل عدد الفحوصات وكما  الفحص المختبري -ب

 ٌأتً :

 النماوة كصفة وراثٌة.   -2النظافة كصفة ظاهرٌة.                -1

 سالمة البذور من االمراض المختلفة   -4نسبة االنبات او حٌوٌة االنبات.       -3 

 نسبة الرطوبة فً البذور ومدى مالئمتها للخزن. -5 

 

 

 

 
التفتٌش الحملً فً مرحلة  (2-5)شكل 

 الحصاد
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 طرائك انتاج البذور

 توجد طرٌمتان النتاج البذور هً : 

 Seed to seed production  انتاج البذور من البذور -1

وهً زراعة بذور الخضر فً الحمل ونمو النباتات حتى االزهار وتكوٌن البذور ومن  

ً الل وال تحتاج الى عمل لجنً وخزن الرؤوس او الفسمة او الجذور  محاسنها انها تتطلب ولتا

درة على فحص نوعٌة النباتات ولون وشكل وبذلن تمل تكالٌؾ االنتاج. اما مساوئها فهً عدم الم

الجذور او االبصال. ٌمكن ان تتبع هذه الطرٌمة من انتاج بذور الخضراوات المتمثلة بالشوندر 

 واللهانة والجزر والسلك والبصل والفجل واللفت.

   انتاج البذور من الجذور او الفسقة -2

Roots(or Bulb) to seed production 

وهً زراعة البذور فً السنة االولى النتاج الجذور )او االبصال( ثم جنً الجذور او  

االبصال بشرط وصولها الى حجم معٌن ثم خزنها اثناء الشتاء لؽرض تعرضها الى البرودة فً 

المخزن . وفً السنة الثانٌة تزرع هذه الجذور او االبصال فً الحمل لكً تزهر وتنتج البذور. 

ذه الطرٌمة ان المنتج ٌستطٌع اختٌار النوع المرؼوب وٌهمل االنواع الؽرٌبة . ومن محاسن ه

اما مساوئها فتتمثل بأنها عالٌة التكالٌؾ وتتطلب ولتاً اطول اضافة الى ان الجذور لد تتعرض 

 للتعفن. تطبك هذه الطرٌمة على نباتات الجزر والشوندر والبصل واللهانة. 

حصول والتربة المناسبة ذاتها المستخدمة فً حالة زراعة وتتبع كافة عملٌات خدمة الم 

المحصول لؽرض االستعمال الطازج باالضافة الى العملٌات التً ٌتم عن طرٌمها المحافظة 

على نماوة البذور و من اهمها اعتماد مسافة العزل المناسبة للمحصول واجراء عملٌة التنمٌة 

Roguing  على نباتات الصنؾ المؽاٌرOff types  والنباتات االخرى من محاصٌل اخرى و

 لبل حدوث التلمٌح.

 Seed processing  اعداد البذور )صناعة البذور(

ٌمصد بهذا التعبٌر كافة عملٌات تهٌئة البذور المعدة للزراعة ابتداًء من الحصاد ومن ثم  

واحٌاناً  Seed processingالتنظٌؾ والتنمٌة والتجفٌؾ والتعبئة وٌستخدم لها اصطالح 

 تسمى صناعة البذور او تصنٌع البذور.

 Seed storageخزن البذور  

ان لخزن البذور اهداؾ عدٌدة منها الحفاظ على بذور الصنؾ للزراعة فً الموسم  

الممبل او خزنها كمادة وراثٌة ٌستفاد منها مستمبالً من خالل التهجٌن واالنتخاب لنمل بعض 
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ً للحٌوان . لد ٌكون الخزن لصٌر االمد الصفات او خزن البذور كمادة ؼ ذائٌة لإلنسان او علفا

كما هو متداول او طوٌل االمد لتفادي مخاطر الحروب والمجاعات ، او تحسباً لتذبذب االسعار 

 لتلن البذور فً السوق.

 : تؤثر عدة عوامل في كفاءة خزن البذور منها 

رطوبة وحرارة وعوامل  ظروؾ نضج البذور والعوامل المحٌطة بها فً الحمل من - أ

 حٌوٌة اخرى )االصابة بالحشرات واالمراض وؼٌرها(.

-حالة المخزن والعوامل المتوفرة فٌه من السٌطرة على درجة الحرارة والرطوبة  -ب    

 والتهوٌة.

حالة اعداد )تصنٌع( البذور للخزن وٌشمل ذلن طرٌمة الحصاد والدراس والتنظٌؾ  -ج    

 لتعفٌر والتعبئة وؼٌرها.والتجفٌؾ والتدرٌج وا

 Seed viabilityحيوية البذور  

تعتبر البذرة حٌة او ؼٌر حٌة تبعاً لمابلٌتها على االنبات وعلى تكوٌن بادرات طبٌعٌة ،  

وتكون حٌوٌة البذرة اعلى ما ٌمكن عند ولت النضج الفسٌولوجً رؼم ان العوامل البٌئٌة السائدة 

ً بعد مرور مدة اثناء وجودها على نبات االب لد ال  تسمح بانباتها وتمل حٌوٌة البذور تدرٌجٌا

النضج الفسٌولوجً ، ان اهمٌة حٌوٌة البذور لها عاللة مباشرة فً الكثافة النباتٌة فً وحدة 

المساحة والتً هً عامل هام فً زٌادة حاصل النبات سٌما تلن النباتات التً لٌس لها لدرة على 

 ل.التفرع وسد الفراغ داخل الحم

 Seed dormancyسكون البذور  

( ٌطلك على حالة عدم انبات البذرة عند توفر عوامل االنبات اذ Dormancyالسكون )         

ان البذرة فً حالة السكون ؼٌر لادرة على االنبات حتى عند توفر عوامل االنبات من حرارة 

ببعض المحفزات اما طور وأوكسجٌن وماء ، ففً مثل هذه الحالة البد من كسر طور السكون 

( ٌطلك على البذرة ؼٌر النابتة والتً لها لدرة على االنبات لكنها لم Rest periodالراحة )

 تنبت لعدم توفر عوامل اإلنبات. 

 بشكل عام ٌمكن المول ان هنان مجموعتٌن من اسباب السكون :

ارج : أي تكون اسباب السكون محدثة من خ (Exogenousعوامل خارجٌة ) -1  

البذرة وٌسمى هذا السكون بالسكون الخارجً وهو الذي ٌرجع الى عدم توفر الحرارة او 

ً الضوء الالزم النبات البذور وٌمكن التخلص من السكون  الرطوبة او االوكسجٌن واحٌانا

الخارجً بصورة بسٌطة وذلن بتوفر ظروؾ مناسبة من درجات الحرارة والرطوبة 
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ر ، وٌستفاد من ظاهرة السكون الخارجً فً حفظ البذور فً واالوكسجٌن لكً تنبت البذو

 المخازن الى حٌن الحاجة الٌها.

وهذه تسبب عدم انبات البذرة حتى لو  : (Endogenousعوامل داخلية ) -2    

توفرت عوامل االنبات ، ولذلن ٌطلك على هذا النوع من السكون بالسكون الداخلً وال ٌمكن 

 بعض المعامالت وهو الذي لد ٌرجع الى االسباب االتٌة : بأجراءالتخلص منه اال 

 وجود اؼلفة البذور الصلدة التً تعٌك تمدد الجنٌن ، او تعٌك نفاذٌة الماء او الؽازات. -أ

 وجود االجنة االثرٌة او عدم اكتمال النضج الفسٌولوجً للجنٌن او احد اجزائه. -ب

 فً الجنٌن او فً اؼلفة البذور او فً الثمار. لإلنباتوجود مواد مانعة  -ج

حاالت السكون الثانوي ، والسكون الثانوي ٌحدث عند تعرٌض البذور ؼٌر الساكنة لظروؾ  -د

( تدفعها للدخول فً حالة سكون ، فمثالً تدخل بذور الخس لإلنباتخاصة )ظروؾ ؼٌر مالئمة 

تشربة بالماء لدرجات حرارة مرتفعة ؼٌر الساكنة فً حالة سكون ثانوي عند تعرٌضها وهً م

 فً الظالم.

ولمعرفة كٌفٌة التخلص من السكون فٌمكن مراجعة العدٌد من المصادر التً تتناول السكون فً 

 البذور.

 Seed Germinationانبات البذور  

االنبات هو استئناؾ اجنة البذور للنمو النشٌط ، وٌعد خروج الجذٌر من ؼطاء البذرة  

دلٌالً على االنبات هذا من الناحٌة النباتٌة . اما من الناحٌة الزراعٌة فٌمصد باالنبات ظهور 

البادرات فوق سطح التربة مكونة بادرات عادٌة ٌمكن ان تستمر فً نموها تحت الظروؾ 

 مو. ولكً ٌحصل االنبات فان هنان ثالثة شروط ٌجب ان تنفذ وهً: المالئمة للن

 ان البذرة ٌجب ان تكون حٌة ، أي ان الجنٌن ٌجب ان ٌكون حٌاً ولادراً على االنبات. -1

ان الظروؾ الداخلٌة للبذرة ٌجب ان تكون مشجعة على االنبات ، أي ان الحواجز -2

 النبات لد زالت.الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة فً البذرة والتً تمنع ا

ان البذرة ٌجب ان تعرض للظروؾ البٌئٌة المالئمة وهً توفر الماء ودرجة الحرارة -3

 وتوفر األوكسجٌن واحٌاناً الضوء المناسبة

ولعمر البذور اهمٌة فً انبات بذور الخضر وعلى العموم فان بذور الخضراوات من  

سنة فً  15سنوات ولد تصل المدة الى ( 2-3)البذور ذات العمر المتوسط حٌث تبمى حٌة لمدة 

 االتً عمر بذور الخضراوات . (5-1) بعض االنواع . وٌبٌن الجدول
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 ٌبٌن عدد السنوات التً تبمى فٌها بذور الخضراوات حٌة : 1 – 5جدول  

 السنوات البذرة السنوات البذرة السنوات البذرة السنوات البذرة

 3 البزالٌا 4 السلك 5 الخس 3 الهلٌون

 الفلفل 2-1 الذرة الحلوة 5 البطٌخ 3 الفاصولٌا
 المرع

4 
5-4 

 3 اللوبٌا 5 الخٌار 5 السبانػ 4 الشوندر

 5 الفجل 5 الباذنجان 5 اللهانة 5 البروكلً

لهانة 
 بروكسل

 4 الطماطة 3 البامٌا 3 الجزر 5

المرناب 5 الكلم
 ٌط

 5 اللفت 1-2 البصل 5

 5 الرلً 2 المعدنوس 5 الكرفس 3 الكراث

 

 الجزء العملي

 Seed Testingاختبارات البذور )فحص البذور(  

تهدؾ اختبارات البذور الى تحدٌد نوعٌة البذور لمعرفة مدى صالحٌتها للزراعة  

ومعرفة مشاكلها واسباب هذه المشاكل وعالجها ثم تحدٌد رتبة تلن البذور التً على أساسها 

تطابك مواصفات البذور لموانٌن الرلابة المعمول بها فً ٌحدد سعرها ، اضافة الى معرفة مدى 

العراق حفاظاً على حموق كل من المنتج والمستهلن ومن ثم الثروة الوطنٌة الناتجة من زراعة 

 تلن البذور.

 أنواع االختبارات

 تتوفرفً مختبرات فحص البذور االختبارات االتٌة : 

 الرطوبً.اختبار نماوة البذور وتمدٌر محتواها 

 اختبار نسبة االنبات وتحدٌد حٌوٌة البذور.

 اختبار نوعٌة البذور.

 اختبار الحالة الصحٌة للبذور.

 عٌنات البذور التً تجرى علٌها اختبارات فحص البذور

ممثلة تماماً  Sampleمن بٌن اهم خطوات فحص البذور الحصول على عٌنة  

رة من البذور انتجت من صنؾ معٌن فً منطمة والتً هً كمٌة كبٌ seed lotالرسالٌة البذور 
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معٌنة وهً متماثلة فٌما بٌنها. وان هذه العٌنة المأخوذة منها تمثلها تماماً. اذا كانت االرسالٌة فً 

خزان او فً شاحنة كبٌرة او على ظهر سفٌنة فالبد من اخذ عدة عٌنات من موالع مختلفة من 

ا اذا كانت فً اكٌاس فالبد من اخذ عٌنات من عدة تلن االرسالٌة ثم تخلط وتجزأ وتفحص ، ام

اكٌاس تمثل حجم تلن االرسالٌة. وهنان ادوات خاصة تساعد فً ضمان اخذ عٌنة ممثلة 

لالرسالٌة منها الملم وعصا اخذ العٌنات التً باستخدامها ٌمكن الحصول على البذور من الكٌس 

 دون تمزٌمه. 

 فحص عينة االنبات

 ٌوضع) cm(4-3بذرة عشوائٌاً وتوضع فً اطباق بعمك  411تؤخذ   ISTAحسب لواعد 

 (5-2ور)من السعة الحملٌة( وتكون المسافة بٌن البذ %50فٌها رمل نظٌؾ مشبع بالماء )

ضعاؾ لطر البذرة كً ٌتسنى لها امتصاص الماء بصورة جٌدة او توضع فً صحون فٌها  

خاص بحسب طرٌمة اللؾ او الطً  ، ثم اوراق نشاؾ مرطبة او احٌانا توضع فً ورق نشاؾ 

توضع فً الحاضنة حسب درجة الحرارة المناسبة لتلن البذور.  ٌراعى كذلن الختبار االنبات 

 عوامل الرطوبة والحرارة واالوكسجٌن والضوء لبعض البذور سٌما المحصودة حدٌثاً.
         ، والثانٌة بعداٌام بعد الزراعة ( 3-5)عند  ىٌؤخذ عد االنبات فً مرحلتٌن ، االول 

 ٌوماً من العد االول لمعظم البذور.  7 - 15

 Germination percentageنسبة االنبات 

هً النسبة المئوٌة لعدد البذور الثابتة )عدد البادرات( فً ظروؾ مثلى لالنبات خالل  

 فترة زمنٌة محددة الى العدد الكلً للبذور المزروعة.

 عدد البادرات                               
               111×نسبةاالنبات=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عدد البذور الكلً                            
ن ان تماس وٌمكن ان تماس نسبة االنبات مرة واحدة كما فً المعادلة اعاله ، او ٌمك

 مرتٌن وتكون المعادلة كاالتً:

                      ً  عدد البادرات )عدد ثابت(     عدد البادرات الثابتة ٌومٌا
 111+........ ×     + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نسبة االنبات = 

 عدد البذور االصلً             عدد البذور االصلً                         
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 ((Rate of Germinationسرعة االنبات   

 تحسب سرعة االنبات من المعادلة االتٌة  

          
 عدد االٌام من بدء االختبار( × مجموع )عدد البذور النابتة ٌومٌاً                              

 111×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرعة االنبات =  
 المجموع الكلً للبذور النابتة                                               

 

 بذرة فجل وكان ظهور البادرات على النحو االتً : 111مثال : زرعت 

بذرة  15بذرة وفً الٌوم الثالث نبتت  45بذرة وفً الٌوم الثانً نبتت  25االول نبتت فً الٌوم 

 بذرات. 5وفً الٌوم الرابع نبتت 

 احسب سرعة االنبات ؟ -2احسب نسبة االنبات ؟   -1المطلوب : 

 الحل :

 عدد البادرات فً ثانً عد       عدد البادرات فً اول عد                        
 111+ .... ×      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     +     ـــاالنبات = ـــــــــــــــــــــــــــــنسبة 

 عدد البذور الكلً      عدد البذور الكلً                                     
 

                 25            45              15               5 
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ان كل من نسبة االنبات وسرعة االنبات تعبٌران كالً منهما مستمل عن االخر مثالً بذور       

على درجة حرارة صفر مئوي ومع ذلن فان سرعة انباتها  %100ة ٌكون انباتها الخس الجٌد

فان عدد من البذور تنبت ولكن خالل  C˚27بطٌئة جداً . فً حٌن عندما تكون درجة الحرارة 

فان بذور الخس  C˚24ساعات للٌلة . اما فً الظروؾ المثالٌة التً تكون فٌها درجة الحرارة 

وبسرعة انبات تكون خالل ساعات للٌلة. أي ان الظروؾ المثلى  %100تكون نسبة انباتها 

 لالنبات تعد هً الظروؾ التً تعطً الصى سرعة انبات دون االخالل بنسبة االنبات.
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 البرامج االرشادٌة لزراعة الخضر                         

 االرشاد الزراعً :

هو تعلٌم ال رسمً ٌتم خارج المدارس ، ٌموم به جهاز ارشادي مؤهل لتمدٌم الخدمات       

 التعلٌمٌة للفالحٌن ومساعدتهم لٌتمكنوا من استٌعاب المستحدثات وتبنٌها. 

وتتمثل اهمٌة االرشاد الزراعً بكونه سبٌل االتصال الذي ٌربط ما بٌن جهات البحث        

العلمً والرٌفٌٌن . فهو الذي ٌنمل للرٌف ما تتوصل الٌه جهات البحث العلمً من مستجدات فً 

مع ظروف حاجات الرٌف والرٌفٌون ، كما وٌنمل من جهة اخرى  تتالءممجال الزراعة التً 

الحاجات التً ٌعانً منها االرٌفٌون الى جهات البحث العلمً ذات العاللة لتجد لها المشاكل و

 الحلول التً ٌتمكن الرٌفٌون من تطبٌمها تحت ظروفهم ومن ثم التخلص من تلن المشاكل .

تمثل تنمٌة الزراعة وتغٌٌر االنسان الرٌفً العامل فٌها ) الفالح ( الهدف المركزي         

 عً وذلن من خالل البرامج االرشادٌة التً ٌضعها وٌعمد الى تنفٌذها.لالرشاد الزرا

 البرنامج االرشادي :

ٌمثل البرنامج االرشادي حصٌلة الجهود          

التخطٌطٌة للمخطط او العضاء لجنة التخطٌط 

والتً ٌتمثل بها الجانب الرسمً ) العاملٌن 

باالرشاد الزراعً وغٌرهم من الموظفٌن ذوي 

العاللة بموضوع البرنامج ( وممثلً االفراد 

المحلٌٌن ) الرٌفٌٌن ( والذٌن تعتبر مشاركتهم لاعدة 

لنجاح المجهود االرشادي واحداث ضرورٌة 

التغٌٌر المطلوب ،ومن خالل محتوى البرنامج 

االرشادي ٌتمكن المرشد الزراعً من وضع خطة 

تفصٌلٌة لكل مشكلة ارشادٌة مهمة ٌختارها للعمل 

المكثف وهذه الخطة تدعى ) المشروع االرشادي ( 

 وتعتمد كدلٌل وموجه للعمل. 

 

 

 

 التعلٌم االرشادي للمزارعٌن(1- 6 )شكل
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 المشروع االرشادي :

هو الخطة المتكاملة التً توضع من اجل تسلٌط االضواء وتكثٌف الجهود والنشاطات        

االرشادٌة على مشكلة مهمة ورئٌسة فً مجال االنتاج النباتً او الحٌوانً ، من بٌن المشاكل 

التً تضمنتها وثٌمة البرنامج االرشادي الزراعً . ولكً ٌكون العمل االرشادي مكثفا ومثمرا 

ن تركز الجهود على عدد محدد من المشارٌع ، فمثال مشروع لكل منطمة عمل فمن المفضل ا

ارشادٌة . وبعد اعداد الخطة المتكاملة لكل من هذه المشارٌع تكون بمجموعتها ) باالضافة الى 

االعمال االخرى التً ٌموم بها المرشدون الزراعٌون ( البرنامج االرشادي للمنطمة . فمثال من 

ٌمرر العاملون باالرشاد الزراعً اختٌار ثالثة مشارٌع ارشادٌة فً مجال  منطمة عمل معٌنة

االنتاج النباتً فً كل من الموسمٌن الشتوي والصٌفً ومشروع فً مجال االنتاج الحٌوانً 

ٌستمر لمدة سنة واحدة . فً الموسوم الشتوي ٌختارون مثال تسمٌد محاصٌل الخضر ذات 

الزراعٌة فً البٌوت البالستٌكٌة ، ومكافحة آفات الخضر ، الموسم البارد ، عملٌات الخدمة 

وللموسم الصٌفً ٌختارون تبنً زراعة  الهجن من المحاصٌل المرعٌة ، ومكافحة االدغال فً 

محصول البصل ، وكٌفٌة حفظ وخزن محاصٌل الخضر . اما فً مجال االنتاج الحٌوانً 

ٌع ٌضعون خطة عمل تفصٌلٌة . وهذه فٌختارون تربٌة دجاج البٌض . ولكل من هذه المشار

الخطط جمٌعها فضال عن االعمال االخرى التً ٌموم بها المرشدون الزراعٌون كحضور 

االجتماعات وكتابة التمارٌر وزٌارة الفالحٌن المٌادٌن تشكل جمٌعها البرنامج االرشادي للمنطمة  

وانما على ضوء المؤشرات  ان اختٌار المشارٌع االرشادٌة ال ٌتم بشكل ارتجالً او عشوائً

والمعلومات الموضوعٌة التً ٌتدارسها المرشدون بالتعاون مع مسؤولٌهم وزمالئهم والمادة من 

 .الفالحٌن وأي جهة اخرى

 الطرائك االرشادٌة و اختٌارها: 

الطرٌمة االرشادٌة هً المناة التً عن طرٌمها ٌتم توصٌل الرسالة االرشادٌة الى جمهور        

حٌن وال توجد طرٌمة واحدة تصلح لالتصال بجمٌع االفراد والتاثٌر فٌهم وتناسب كافة الفال

الموضوعات واالنشطة . اذ توجد طرائك ارشادٌة متعددة تختلف فً درجة تاثٌرها وفاعلٌتها 

على االفراد فً الموالف االرشادٌة المختلفة والمراحل التً ٌمر علٌها فً عملٌة تبنً االفكار 

والمستحدثة . ولذلن ٌلزم على المرشد الزراعً االلمام الكافً بالطرائك االرشادٌة الجدٌدة 

المختلفة واسالٌب تنفٌذها والموالف االرشادٌة المالئمة لتطبٌمها لٌتسنى له اختٌار ما هو مالئم 

منها للوصول الى االهداف المنشودة من النشاط االرشادي . وتصنف الطرائك االرشادٌة 

 ى عدد االفراد التً تصلهم الرسالة االرشادٌة الى ثالثة انواع هً : اعتمادا عل
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 ان هذه الطرائك تشمل على : أ / الطرائك االرشادٌة الفردٌة :

 الزٌارات المكتبٌة .  - 2          الزٌارات الحملٌة والمنزلٌة .             -1

  الخطابات الشخصٌة . -4         االتصاالت التلفونٌة .                   - 3 

 ان هذه الطرائك تشمل على : ب / الطرائك االرشادٌة الجماعٌة :

 االٌضاحات الحملٌة لطرٌمة العمل .  -2االجتماعات االرشادٌة من مختلف االنواع .    -1

 الرحالت االرشادٌة او الرحالت الحملٌة -4  االٌضاحات الحملٌة للنتائج .                    -3

 اٌام الحمل . -6  المنالشات الجماعٌة .                           -5

 ان هذه الطرائك تشمل على : ج / الطرائك االرشادٌة الجماهٌرٌة :

 البرامج االرشادٌة التلفزٌونٌة . -2                  البرامج االرشادٌة االذاعٌة .   -1

                                    المعارض الزراعٌة .    -4                   المطبوعات االرشادٌة .        -3

 الحمالت االرشادٌة .            -6                              الخطابات الدورٌة . -5

 الصحافة . -7

سنتناول بشرح مبسط الطرائك الفردٌة والجماعٌة والجماهٌرٌة و نتناول بعض الطرائك       

 التً تمع ضمن الطرائك اعاله .المهمة 

 الطرائك االرشادٌة الفردٌة :

ٌمصد بالطرٌمة الفردٌة االرشادٌة هً العملٌة التً ٌتم بممتضاها االتصال بٌن المرشد       

والفالح بشكل مباشر ) وجها لوجه ( او بشكل غٌر مباشر بوجود عوامل او لنوات وسٌطة . 

كما انها تساعد فً خلك ثمة متبادلة بٌن المرشد والفالح واسرته وتنمً العاللات الشخصٌة بٌنهم 

 و من هذه الطرائك: ،مثل هذه االجواء تعتبر عامال اساسٌا لنجاح العمل االرشادي  ، اذ ان

 الزٌارات الحملٌة والمنزلٌة :

ان الزٌارات الحملٌة والمنزلٌة تحصل اما لرغبة المرشد الزراعً فً نمل فكرة ارشادٌة      

الرٌفٌة او تنفٌذا معٌنة ذات مردود تربوي واجتماعً والتصادي فً حٌاة الفالح واالسرة 

لبرنامجه االرشادي الذي خطط له مسبما ، واحٌانا تحدث الزٌارة كنتٌجة لتلبٌة رغبة الفالح او 

اسرته بسبب وجود مشكلة معٌنة تحتاج الى معلومات وحلول ممكنة من لبل المرشد الزراعً 

لغرض تبنٌها .وهذه الطرٌمة تسهل من شرح فكرة او ممارسة جدٌدة ذات صلة بالعمل الزراعً 

 من لبل الفالحٌن باسرع ولت ممكن .
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 : الطرائق االرشادية الجماعية

الطرائك الجماعٌة فً التعلٌم االرشادي تعنً مواجهة المرشد الزراعً لمجموعة من       

االفراد لغرض تمدٌم االستشارات الزراعٌة واالفكار الجدٌدة لغرض تطبٌمها فً عملهم االنتاجً 

العهم االجتماعً وااللتصادي. و ان الطرائك الجماعٌة تعتبر من اكثر بهدف النهوض بو

الطرائك شٌوعا فً التعلٌم االرشادي النها تُستخدم فً بعض االحٌان للمساعدة فً تغٌٌر 

اتجاهات الزراع نحو البرنامج االرشادي فاذا كان البرنامج ٌدعو الى تبنً صنف جدٌد من 

ومماوم لالمراض فان عمد اجتماعات االٌضاح الحملً محاصٌل الخضر ذو انتاجٌة عالٌة 

لمشاهدة النتائج سوف ٌساعد الزراع على تبنً استخدام هذا الصنف وتدعٌم البرنامج وتأٌده  

 ومن هذه الطرائك :

 :االيضاحات الحقلية 

ٌشكل الجانب التطبٌمً والعملً ركنا اساسٌا فً برامج التعلٌم االرشادي . وعلى هذا       

ساس فان االٌضاحات الحملٌة تجسد فكرة التعلم عن طرٌك المشاهدة والعمل تحت توجٌه اال

واشراف المرشد الزراعً لغرض ان ٌكتسب المزارعون مهارات وخبرات ضرورٌة تدخل 

بشكل مباشر ومؤثر فً عملهم االنتاجً . ان االٌضاحات الحملٌة لٌست تجارب زراعٌة او 

ٌدة ، بل انها عملٌة نمل نتائج التجارب التً ثبت نجاحها فً عملٌة تجربة محصول او فكرة جد

محطات التجارب الزراعٌة الى حمول الفالحٌن وعلى نطاق ضٌك ومحدود لغرض الناع 

الفالحٌن لتمبل هذه االفكار الجدٌدة . ولهذا فان الغاٌة االساسٌة من االٌضاحات الحملٌة هً تعلٌم 

ووصولهم الى مرحلة التجربة والتبنً . واالٌضاحات الحملٌة  الفالحٌن وتمبلهم للفكرة الجدٌدة ،

 تكون على نوعٌن هما :

 االٌضاحات الحملٌة لطرٌمة العمل ، واالٌضاحات الحملٌة لنتائج العمل .

ففً الطرٌمة االولى ٌموم المرشد باٌضاح كٌفٌة اجراء طرٌمة محسنة فً الزراعة او كٌفٌة       

الرلً على اصول لرع الكوسة او طرٌمة استخدام احدى االالت تطعٌم او تركٌب طعوم 

الزراعٌة وغٌرها . اما الطرٌمة الثانٌة فالغرض الرئٌس منها هو  بٌان اهمٌة ولٌمة االسالٌب 

الجدٌدة وتفولها على االسالٌب التملٌدٌة المتبعة من لبل الزراع معتمدٌن فً ذلن نتائج البحوث 

 ر محسنة او مبٌدات فعالة وغٌر ذلن .العلمٌة ، مثل استخدام بذو
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 :الرحالت الحقلية 

هً جوالت ارشادٌة ٌموم المرشد الزراعً باجرائها لمجموعة من المزارعٌن لالطالع       

ومشاهدة النتائج المترتبة من اجراء تطبٌك خبرات أوممارسات حملٌة جدٌدة ٌمكن ان تعٌنهم فً 

المحلٌة . ان هذه الطرٌمة تهًء للمزارعٌن الفرصة لمشاهدة تطوٌر اعمالهم االنتاجٌة فً بٌئتهم 

  .الموالف والحمائك ونتائج الممارسات الجدٌدة التً تطبك فً بٌئات زراعٌة اخرى على الطبٌعة

فهً بذلن تثٌر اهتمام المزارعٌن لمظاهر التمدم التً ٌشهدونها ونتائج التغٌر التً تحدث فً تلن 

الندفاع والرغبة باختٌار بعض الممارسات واالسالٌب المعمول بها البٌئات وتبعث فٌهم روح ا

 ومحاولة تجرٌب بعضها فً اماكن عملهم الزراعً .

ان الرحالت الحملٌة تنظم عادة لمشاهدة بعض المزارع الرائدة التً تطبك الممارسات       

جٌة التً تمٌمها بعض الحدٌثة فً االنتاج الزراعً او مراكز البحوث الزراعٌة او الحمول النموذ

الجهات الحكومٌة التً تكون اهدافها ارشادٌة بشكل رئٌس ، واحٌانا زٌارة حمول بعض 

 ..المزارعٌن المتمدمٌن فً تبنً الممارسات واالسالٌب الحدٌثة فً االنتاج الزراعً

 

 الرحالت الحملٌة ( 2 - 6)شكل 

 ٌوم الحمل :

ٌعد من الطرائك الجماعٌة فً التعلٌم االرشادي ، ٌهدف الى اطالع االافراد للنتائج        

الجدٌدة التً توصل الٌها بعض الزراع نتٌجة لتطبٌمهم الممارسات الحدٌثة فً العمل االنتاجً 

وتأثٌره على زٌادة انتاجٌتهم ورفع مستواهم االلتصادي واالجتماعً على امل تبنٌها وتطبٌمها 

لهم . واحٌانا ٌمام ٌوم الحمل فً محطات البحوث الزراعٌة والمزارع النموذجٌة التً فً حمو
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تمٌمها بعض الجهات الحكومٌة والتً تطبك فٌها االسالٌب الزراعٌة الحدٌثة الموصى بها من 

لبل اجهزة االرشاد الزراعً . وهذه الطرٌمة لها تاثٌر واضح على المزارعٌن عن طرٌك خلك 

فاع لالستفادة من المعلومات والمعارف التً ٌكون لها اثر اٌجابً فً تراكم الرغبة واالند

 خبراتهم لتطوٌر اعمالهم الزراعٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوم الحمل (3 – 6)شكل                                  

 الطرائك الجماهٌرٌة فً التعلٌم االرشادي :

نمل المعلومات لتغٌٌر اتجاهات اعداد كبٌرة من ٌعبر عنها بالعملٌة التً ٌتم بممتضاها        

االفراد باستخدام وسائل االتصال الجماهٌرٌة وتتم بطرٌمة غٌر مباشرة . وان هذه الطرائك ذات 

اهمٌة كبٌرة فً توعٌة وارشاد اعداد كبٌرة من الفالحٌن فً بٌئات محلٌة مختلفة لالفكار 

حثهم فً حالة تعرضهم الى ازمات وطواريء مثل واالسالٌب الزراعٌة الحدٌثة لتبنٌها ، وكذلن 

 اصابة حمولهم باالمراض او االفات الزراعٌة لالرشادات الواجب اتباعها لتفادي خطورتها .

ولد تهدف هذه الطرٌمة الجماهٌرٌة الى اثارة اهتمام المزارعٌن لفكرة زراعٌة معٌنة مثل       

ة او تكوٌن اتجاهات اٌجابٌة مثل استخدام ادخال اصناف لمحاصٌل زراعٌة ذات انتاجٌة عالٌ

االرض بشكل التصادي او تنمٌة عادات مرغوبة مثل استثمار عائد المزرعة فً مشارٌع 

زراعٌة اخرى او تعلم مهارات معٌنة مثل ادامة الساحبات والمكائن وغٌر ذلن . ومن اهم هذه 

 ادٌة .الطرائك الجماهٌرٌة هً البرامج التلفزٌونٌة واالذاعٌة االرش
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 الفصل السادس اسئلة                                    

 .ثم اذكر اهمٌته  .عرف االرشاد الزراعً : 1س 

 عرف ما ٌأتً : 2س 

 الطرٌمة االرشادٌة -المشروع االرشادي    ج -البرنامج االرشادي    ب       

 صمم برنامج ارشادي لمنطمة معٌنة .: 3س 

 االرشادٌة اعتمادا على عدد االفراد التً تصلهم الرسالة االرشادٌة .صنف الطرائك : 4س 

 ثم وضح سبب المٌام بالزٌارات الحملٌة . ,عرف الطرٌمة االرشادٌة الفردٌة : 5س 

 شرح الطرائك االرشادٌة الجماعٌة أ: 6س 

 -:تحدث باٌجاز عن ما ٌأتً : 7س 

 اٌام الحمل . -جالرحالت الحملٌة   –االٌضاحات الحملٌة   ب -أ    

 ثم بٌن الى ماذا تهدف ؟ .عرف الطرائك الجماهٌرٌة فً التعلٌم االرشادي: 8س 

 

 الجزء العملي:

زٌادة الى المراكز االرشادٌة التابعة للهٌئة العامة لالرشاد الزراعً فً وزارة الزراعة و  -1

 التعرف على الجهاز االرشادي و كٌف ٌموم بعمله.

 منطمة ارشادٌة ثم نفذ عملٌا برنامجا ارشادٌا فً حدٌمة  مدرستن.اعتبر مدرستن  -2

 المٌام برحالت حملٌة او االشتران فً اٌام الحمل التً تمام فً المناطك المرٌبة من المدرسة. -3

مشاهدة بعض االفالم التً توضح كٌفٌة المٌام بالعمل االرشادي فً اٌام الحمل و فً  -4

 الرحالت الحملٌة.
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 زراعة الخضر في الصحراء                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 

 

 : العام الهذف

 الصحزاويت الشراعت على الطالب يتعزف اى الى الفصل هذا يهذف

 .الصحزاء في الخضزواث سراعت هي يتوكي اى و

 :الخاص الهذف

 -: على قادرا يكىى اى الفصل لهذا دراسته بعذ للطالب يوكي

 التغلب وكيفيت هشاكلها و الصحزاويت االراضي على التعزف -

  عليها

 في للشراعت واعذادها الصحزاويت التزبت تحضيز بعولياث القيام -

 .الكثيفت الشراعت حالت وفي الحجن الكبيزة الوحاصيل حالت

 الشراعت في فىائذها و الزياح هصذاث اًىاع على التعزف -

 . الصحزاويت

 البالستيكيت البيىث في الخضز هحاصيل سراعت هىاعيذ هعزفت -

 .الوٌخفضت االًفاق وفي

 .الصحزاء في الوتذاخلت الشراعت تٌفيذ -
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 زراعة محاصيل الخضر في الصحراء                       

تختلف األراضً الصحراوٌة عن األراضً االعتٌادٌة فً كثٌر من الصفات الطبٌعٌة        

والكٌمٌائٌة  والتً ادى الى اختالف التعامل مع هذه األراضً من حٌث طرٌمة استغاللها 

واسالٌب ادارتها  وانواع النباتات التً ٌمكن زراعتها فٌها  إذ ثبت ان محاصٌل الخضر فً 

ثر مالئمة لهذه األراضً وبالتالً فهً االكثر ربحا من الناحٌة االلتصادٌة ممدمة المحاصٌل االك

الفاكهة او حتى المحاصٌل الحملٌة  هذا فضال عن دورة نموها السرٌعة  بأشجار ما لورنتأذا 

مما ٌجعل المزارع فً األراضً الصحراوٌة ٌحصل على إنتاج سرٌع ٌعوض له جزءا من 

ى البنٌة األساسٌة للمزرعة والتً تتمثل فً حفر أبار الري  وإنشاء التً تنفك عل الباهظةالنفمات 

شبكات الري والمبانً والطرق ووسائل ولاٌة النبات كمصدات رٌاح وبٌوت بالستٌكٌة وانفاق 

على مستلزمات اإلنتاج من تماوي وأسمدة ومبٌدات وطالة وأٌدي عاملة  ما ٌنفكبالستٌكٌة الى 

 ة .وغٌرها من التكالٌف المتعدد

 -مشاكل األراضً الصحراوٌة وكٌفٌة التغلب علٌها وعالجها :

 تمسم األراضً الصحراوٌة عموما الى األنواع اآلتٌة :     

 ،األراضً الملحٌة غٌر الملوٌة  ،األراضً الملحٌة  ،األراضً الكلسٌة  ،األراضً الرملٌة )

 .(األراضً الملوٌة 

فً العراق هً أراضً رملٌة لذا سنتناول مشاكل هذه وبما ان غالبٌة األراضً الصحراوٌة      

 األراضً وكٌفٌة التعامل معها .

 : مشاكل األراضي الرملية

النفاذٌة العالٌة الن األراضً الرملٌة خشنة الموام ولذلن فان أكثر ما تتصف به هذه  - 1   

 النباتات .هو ضعف لدرتها على االحتفاظ بالماء الالزم لإلنبات ونمو ضً ااألر

الرشح السرٌع لماء الري وفً ذلن إهدار كبٌر لمٌاه الري  وضٌاع لألسمدة والعناصر  - 2

الغذائٌة الذائبة ومن ثم زٌادة فً تكلفة اإلنتاج  نظرا للحاجة الى تكرار عملٌة الري على فترات 

 زمنٌة لصٌرة ولضٌاع األسمدة .

 ٌح مما ٌسبب تلف المحاصٌل المزروعة بها .لٌس لها بناء ٌحفظ سطح التربة من فعل الر  - 3

 فمدها الشدٌد الى العناصر الغذائٌة والمادة العضوٌة . - 4
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 : االستفادة من األراضي الصحراوية

 -ٌمكن اإلستفادة من األراضً الصحراوٌة بمراعات النماط التالٌة:

هذه األراضً ال تصلح معها طرٌمة الري السطحً المعروفة  لكن ٌجب ان تتبع فٌها  -1

 .طرائك الري التً توفر كثٌرا من كمٌة المٌاه المستخدمة مثل الري بالرش او الري بالتنمٌط 

 الحراثة السطحٌة للتربة . - 2

( حتى تزداد  إضافة كمٌات كبٌرة من األسمدة العضوٌة ) وخاصة المخلفات الحٌوانٌة - 3

 كفاءتها فً االحتفاظ بالماء والعناصر الغذائٌة. 

 ٌفضل زراعة البذور المستنبتة او الرطبة . - 4

زٌادة عدد مرات الري الٌومً  وتوزٌع كمٌات األسمدة الكٌمٌاوٌة على اكبر عدد من  - 5

 تنمٌط .الرٌات  حٌث ٌفضل توزٌع الجرعة الٌومٌة على مرتٌن عن طرٌك استخدام الري بال

خلط الطبمة السطحٌة للتربة بمحسنات التربة المحبة للماء  وذات ممدرة عالٌة على  - 6

االحتفاظ بالرطوبة . وتتكون محسنات التربة إما من مصادر طبٌعٌة مثل المادة العضوٌة فً 

 فٌنال( والزمٌج من باطن األنهار او محسنات مصنعة مثل البولً كومبو ستصورة متحللة )

اسٌتات الذي ٌحسن بناء التربة وٌملل التبخر من سطحها  وٌزٌد من امتصاص النبات للعناصر 

 الغذائٌة وهنان الكثٌر من المحسنات األخرى .

 : العمليات الخاصة باألراضي الصحراوية لزراعة الخضر

ض تشمل عملٌات تحضٌر التربة واعدادها للزراعة وكل العملٌات التً من شانها تنظٌف األر

 –وحرث األرض وتسوٌتها  –وغمر األرض بالماء  –والتخلص من بماٌا المحصول السابك 

وتغطٌة  –ونصب خطوط الري  –وإلامة المصاطب  –وإضافة األسمدة العضوٌة والكٌمٌاوٌة 

 المصاطب بالبالستن .

 ٌالحظ ان هذه العملٌات ٌتم أتباعها بالترتٌب وسأوضح بعض العملٌات وأهمٌتها. 

 : ر  بالماءغمر األ

الغرض منه التخلص من األمالح المتراكمة فً األرض  إذ تروى األرض رٌة غزٌرة      

باستخدام شبكة الري بالرش المتحرن لغسل التربة من األمالح المتراكمة من الزراعة السابمة  

حتى ال تؤثر األمالح على نمو نباتات المحصول الجدٌد الن أتباع طرٌمة الري بالتنمٌط ٌعمل 

ر األمالح  على سطح التربة  وفً حالة عدم توفر شبكة الري بالرش ٌتم ري على زٌادة ظهو

األرض بالغمر حٌث تمسم األرض الى أحواض كبٌرة ثم تغمر بالماء على ان ٌتم تدفك المٌاه 

ٌتم حراثة  %50ببطء للتملٌل من خطر انجراف التربة . وعندما تصل نسبة الرطوبة الى 
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ناسبة . واحٌانا فً العراق ٌتم االكتفاء بسموط االمطار الغزٌرة اذ التربة باستخدام المحارٌث الم

ٌتم االستعاضة بها عن عملٌة غمر االرض بالماء وفً العموم تحرث التربة الصحراوٌة بعد 

وبعد الحراثة وفً حالة المحاصٌل الكبٌرة الحجم مثل المرعٌات  سموط اول مطرة غزٌرة.

عند زراعة األنفاق  تعمل خطوط عمٌمة بواسطة المحراث والطماطة والفلفل والباذنجان  او 

والمسافة بٌن خط وأخر  30cmوعمك  40cmالفجاج  بحٌث تكون هذه الخطوط بعرض 

. وهذه هً الطرٌمة الشائعة فً زراعة الخضر  25mوطول الخط ٌكون ) m(30-25بحدود 

 فً الصحراء فً العراق .

 : ئة الخطوط للزراعةإضافة األسمدة العضوٌة والكٌمٌاوٌة وتهٌ

فً حالة المحاصٌل الكبٌرة الحجم )ذات النمو الخضري الكثٌف( مثل المرعٌات  -: أوال        

) المخلفات والباذنجان  او عند زراعة األنفاق ٌتم وضع األسمدة العضوٌة  والطماطة والفلفل

 . وتكون اإلضافة كما ٌأتً:الحٌوانٌة ( فً الخطوط العمٌمة

بالدونم ثم تضاف مخلفات  15m3تضاف مخلفات األبمار او األغنام المتحللة بممدار        

 ومخلوطا مع مخلفات األبمار او األغنام . m3(10-5)الدواجن بممدار 

 على األسمدة الحٌوانٌة فً الخطوط العمٌمة . ) cm(10-5تضاف طبمة من التربة بسمن       

تضاف األسمدة المعدنٌة بعد ان ٌتم خلطها إذ تضاف كمٌات األسمدة اآلتٌة للدونم الواحد       

100kg  200  كبرٌتkg   100سوبر فوسفات الكالسٌوم أحاديkg   كبرٌتات االمونٌوم

100kg   50كبرٌتات البوتاسٌومkg   إي أسمدة أخرى كٌمٌاوٌة  و  ،كبرٌتات المغنسٌوم

لى  ان  تراعى  فٌها  العناصر  المغذٌة  وكمٌاتها  التً  ٌمكن متوفرة  فً  األسواق  ع

فوق األسمدة الكٌمٌاوٌة  (cm(10-5تضاف طبمة أخرى من التربة بسمن  تجهٌزها للنبات.

 ( بحدود ن ٌرتفع خط الزراعة او المصطبة )والذي ٌسمى محلٌا بالمشعابوٌفضل ا

-25)cm20 ( إذ تزداد فٌها فرص تهوٌة التربة  كما بدال من الزراعة على األرض المستوٌة

تساعد فً تصرٌف الماء الزائد بما ٌحمله من أمالح ذائبة  كما ٌساعد على سرعة تدفئة 

تنصب أنابٌب الري بالتنمٌط على طول خط الزراعة وربما  المصاطب باإلشعاع الشمسً .

لماء الكافً  وٌمر للتزود با 20cmتكون أنبوب واحد او أنبوبٌن متجاورٌن تفصلهما مسافة 

ثم تختبر شبكة الري بتشغٌل الري  األنبوب  او األنبوبٌن وسط الخط او المصطبة ) المشعاب (.

لمدة زمنٌة لضمان التأكد من سالمتها وبعد التأكد من عدم وجود إي مشاكل فً شبكة الري ٌتم 

مع مالحظة عدم شد خطوط الري  (ʌ )تثبٌت نهاٌات أنابٌب الري باستخدام سلن على شكل

 4-3كثٌرا إذ أنها تتأثر بحرارة الشمس بالتمدد واالنكماش . وٌتم الري الغزٌر للمصاطب لمدة 

أٌام لبل الزراعة حتى تتشبع المصطبة بالماء ولغسل األمالح والمساعدة فً تحلل السماد 
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م تغطٌة المصاطب فً حالة زراعة محاصٌل الموسم البارد ٌت العضوي وخفض درجة حرارته

( وذلن لتدفئة الجذور ومنع نمو األدغال Mulchاو خطوط الزراعة بالبالستن األسود )

تتم زراعة البذور فً األرض وٌعمبها عملٌة الري  والمساعدة على االحتفاظ برطوبة التربة .

دة بٌنما تزرع الشتالت أثناء الري . وٌفضل ان تزرع الشتالت فً الصباح فً األٌام البار

لالستفادة من دفئ الجو أثناء النهار لزٌادة نسبة نجاح عملٌة الشتل  وان تكون زراعة الشتالت 

أخر النهار فً األٌام الحارة لتجنب االرتفاع الشدٌد فً درجات الحرارة أثناء النهار واالستفادة 

 . من الجو المعتدل لٌال لزٌادة نسبة نجاح عملٌة الشتل

الة المحاصٌل الكثٌفة مثل المحاصٌل الورلٌة والجذرٌة والبزالٌا فً ح -: ثانيا         

والفاصولٌا والبطاطا والبصل والثوم . ٌتم نشر األسمدة العضوٌة والكٌمٌاوٌة على التربة 

وبالكمٌات المناسبة والتً ذكرت سابما . ثم تجرى عملٌة تمشٌط التربة ألٌا عن طرٌك استخدام 

وذلن لخلط األسمدة (cm(10-5م بتفتٌت الطبمة السطحٌة لعمك احد أنواع األمشاط التً تمو

التً أضٌفت الى التربة وتغطٌتها . ومن ثم تسوٌة التربة أحٌانا . وبعد ذلن تمام خطوط الزراعة 

عن مستوى  30cmوتكون الخطوط بارتفاع ( cm(85-80 باستخدام المحراث على مسافة 

الماء فً نهاٌة أنبوب الري بالتنمٌط منتظما حٌث ٌكون ضغط ) m(35-25بطن الخط حوالً 

وكافٌا لري النباتات الموجودة فً نهاٌة الخط . وبعد ذلن تنصب أنابٌب الري بالتنمٌط وتغطى 

الخطوط بالبالستن األسود ) حسب الحاجة ( ثم تتم زراعة المحاصٌل المطلوبة ) المحاصٌل 

 الكثٌفة ( .

 : مصدات الرياح

المولع فً األراضً الصحراوٌة سواء كان عند الزراعة تحت البٌوت عند اختٌار       

البالستٌكٌة او تحت األنفاق البالستٌكٌة المنخفضة وحتى الزراعة المكشوفة فً الصحراء ٌجب 

زراعة مصدات او ألامتها لما لها من فوائد كبٌرة على إنتاج الخضر فً الصحراء . ومن هذه 

 الفوائد ما ٌأتً :

 التأثٌر الضار للرٌاح . الحماٌة من -1

تملل من أضرار الصمٌع نتٌجة لحجز الهواء البارد وكذلن نتٌجة تنفسها إذا كانت مصدات        

 حٌة فترفع درجة الحرارة .

 تحسٌن نوعٌة الثمار المنتجة نتٌجة لعدم تعرضها لألضرار المٌكانٌكٌة . -2

حملة بالرمال إذ ان الرمال خفض اإلصابات المرضٌة والتً تحدث نتٌجة هبوب الرٌاح الم

تسبب خدوش األوراق او الثمار وتعرضها لإلصابات المرضٌة كما ان الرمال والهواء الساخن 

 ٌكون بٌئة جٌدة النتشار العناكب ومنها العنكبوت األحمر .
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 :وهنان عدة أنواع من مصدات الرٌاح نذكر بعضها فٌما ٌأتً      

اح المناسبة مثل زراعة أشجار الكازورٌنا والسرو واالثل إحاطة المزرعة بمصدات الرٌ        

، وبدأ االتجاه حالٌا الى زراعة أشجار التصادٌة كما هو الحال بزراعة الزٌتون ، وتعد زراعة 

تلن المصدات ضرورة ال غنى عنها ولكنها ال تكون ذات كفاءة تذكر لبل مضً بضع سنوات 

إحاطة المزرعة  أي من وسائل الحماٌة األخرىانة بمن زراعتها لذا ٌلزم خاللها االستع

بمصدات رٌاح مٌتة مثل عٌدان الذرة والسمسم او المصب وٌجب ان تثبت جٌدا بالتربة على 

 عمك كبٌر حتى ال تتعرض لالنهٌار عند هبوب الرٌاح وهذه تستخدم بكثرة حول األنفاق .

 %50استخدام شبان بالستٌكٌة خاصة كمصدات للرٌاح وتكون هذه الشبان منفذة للهواء بنسبة 

زراعة نباتات  وتثبت بخطوط متوازٌة تبعد عن بعضها البعض بنحو عشرة إضعاف ارتفاعها .

زهرة الشمس او الذرة كمصدات للرٌاح بٌن خطوط الزراعة لمحصول الخضر ، مع تولٌت 

ٌكون النبات المستخدم كمصد للرٌاح لد نما الرتفاع مناسب اعلى من زراعة كل منها بحٌث 

 مستوى الخضر لبل حلول الجو البارد .

 مواعٌد الزراعة فً الصحراء :

 أوال / الزراعة فً البٌوت البالستٌكٌة :       

تتم زراعة الخضر فً هذا النوع من البٌئات المحمٌة حسب نوع النبات مثال فً الخٌار تكون 

هنان زراعة ربٌعٌة فً منتصف كانون الثانً الى بداٌة شباط وزراعة خرٌفٌة تكون فً 

منتصف اب الى منتصف أٌلول . إما الطماطة و الباذنجان والفلفل فتزرع بذورها فً اطباق 

فلٌنٌة فً منتصف اب الى نهاٌته النتاج الشتالت التً تنمل الى ارض البٌت البالستٌكً بعد 

 لبذور فً المشتل .شهر من زراعة ا

 ثانٌا / الزراعة فً األنفاق البالستٌكٌة :        

بعد ان تهٌأ التربة تزرع البذور او الشتالت فً أماكنها المخصصة وعلى المسافات المطلوبة 

حسب نوع النباتات فمثال تزرع الطماطة فً صحراء كربالء و النجف من بداٌة تموز الى 

الالزمة للبذور عند الزراعة المباشرة او للشتالت فً بداٌة عمرها نهاٌته على ان توفر الحماٌة 

السٌما من الرٌاح الحارة والتً تكون أحٌانا محملة بالرمال ، ولبل حلول البرد وتحدٌدا فً 

نهاٌة شهر تشرٌن األول ٌبدأ المزارعٌن بنصب األلواس والتً تكون من السعف او من الحدٌد 

لنشر وتوزٌع  التهٌئةبٌن لوس وآخر وٌتم  2mزراعة وبمسافة او من البالستن على خطوط ال

البالستن على هذه األلواس إللامة األنفاق البالستٌكٌة المنخفضة لحماٌة النباتات من برودة الجو 

و ٌدفن البالستن من جانبً النفك وٌترن الطرفٌن من دون دفن لغرض التهوٌة الى ان ٌتم 
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نتهاء الحاصل .ولدرجة الحرارة فعال مهما فً تحدٌد موعد حصاد المحصول طٌلة مدة الجنً وا

 الزراعة اذ تزرع الطماطة فً صحراء البصرة فً بداٌة اٌلول الى منتصفه. 

 الزراعة المتداخلة :

تم الحدٌث عن الزراعة المتداخلة فً الفصل الثالث . وسنتناول كٌفٌة االستفادة منها فً           

الصحراء إذ ٌموم بعض المزارعٌن بزراعة عدة محاصٌل فً نفس التربة فً آن واحد او فً 

التربة ٌزرع احد المحاصٌل السرٌعة النمو مثل الخٌار إذ ٌزرع  تهٌأتأولات متداخلة ، فبعد 

ساعة وبعد االنبات مباشرة ( 48-24 )تموز بعد ان ٌتم تنمٌع البذور فً الماء لمدةاثناء شهر 

بذور بورق نشاف  ( 4 -6 )اٌام( ٌتم زراعة بذور الطماطة مباشرة فً التربة اذ تلف 3-4)بعد 

او ورق لف سجائر او فً المنادٌل الورلٌة وتكون على شكل كرات وتزرع فً جورة واحدة 

لنٌنة بالستٌكٌة تمص من الماعدة ومن االعلى و تثبت على مرلد البذور الى  وٌتم حماٌتها بوضع

ان تنمو وتصبح شتالت ٌمكن نمل بعضها الى أماكن أخرى وترفع هذه المنانً البالستٌكٌة بعد 

شهر من الزراعة او أحٌانا تزرع شتالت مأخوذة من المشتل وتكون زراعتها على مسافات 

. وبعد اسبوعٌن من زراعة الخٌار ٌتم توجٌه نباتات الخٌار الى خارج متبادلة مع زراعة الخٌار 

خط الزراعة بوضع كمٌة من التراب على ساق النبات لفسح المجال لنباتات الطماطة بالنمو 

ٌوم من زراعة الخٌار ٌبدأ النبات بأعطاء الحاصل وفً هذه ( 40 - 45 )بحرٌة اكبر. وبعد 

بالتزهٌر. وفً تلن المدة ٌستفاد المزارع من محصول الخٌار الذي االثناء تبدأ نباتات الطماطة 

شهر ) من منتصف أب الى ( 1.5 – 2 )هو اآلن فً مرحلة إعطاء الحاصل والذي ٌستمر لمدة

بداٌة تشرٌن األول ( ، وفً هذا الولت بدأت الطماطة فً اعطاء الحاصل وعندها ٌتم إزالة بماٌا 

ت البصل فً منتصف تشرٌن االول الى خطوط الزراع و تزرع نباتات الخٌار ثم ٌتم نمل شتال

بكثافة عالٌة علما ان بذور البصل تم زراعتها فً المشتل فً منتصف اب وخدمتها و رعاٌتها 

لحٌن نملها الى الحمل الدائم. وٌتم نصب األنفاق البالستٌكٌة لحماٌة نباتات الطماطة فً نهاٌة 

طة فً إعطاء الحاصل من منتصف تشرٌن األول الى نهاٌة تشرٌن االول. ستستمر نباتات الطما

كانون الثانً. وبعد االنتهاء من محصول الطماطة ٌتم إزالة مخلفات النباتات وٌرفع بالستن 

االنفاق و الواسها وتبمى نباتات البصل مزروعة فً نفس خطوط الزراعة التً زرعت فٌها 

الخضر فً مرحلة مبكرة او ٌستمر البصل نباتات الخٌار والطماطة، وٌمكن تسوٌك البصل ا

بالنمو الى نضج الرؤوس وٌتم الحصاد فً نهاٌة نٌسان او اثناء ماٌس. وبعد للع رؤوس البصل 

وتسوٌمها سٌتم التحضٌر للموسم المادم وبذات الطرٌمة وهنا ٌجب االهتمام بالتسمٌد السٌما 

لنباتات بحٌث تلبً متطلبات النبات األسمدة الكٌمٌاوٌة بحٌث تضاف الى التربة او ترش على ا

 المزروع وكذلن االهتمام بمكافحة اآلفات المرضٌة.
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 اسئلة الفصل السابع                             

ٌفضل المزارع زراعة محاصٌل الخضر على أشجار الفاكهة او المحاصٌل الحملٌة فً                    :   1س 

 الصحراء. علل ذلن ؟

 مشاكل األراضً الرملٌة . عدد:  2س  

 وضح بنماط كٌف ٌمكن االستفادة ) استصالح ( من األراضً الصحراوٌة .:  3س  

 عدد فمط العملٌات الخاصة التً تجرى على األراضً الصحراوٌة لزراعة الخضر .:  4س  

 بٌن أهمٌة غمر األرض بالماء .:  5س  

ة وإضافة األسمدة العضوٌة والكٌمٌاوٌة اشرح بالتفصٌل كٌفٌة تهٌئة الخطوط للزراع:  6س  

فً حالتً زراعة المحاصٌل الكبٌرة الحجم وفً حالة الزراعة الكثٌفة كما فً المحاصٌل 

 الورلٌة 

 ؟ما هً فوائد ألامة مصدات الرٌاح:  7س  

 عدد أنواع مصدات الرٌاح .:  8س  

 اشرح الزراعة المتداخلة فً الصحراء .:  9س   

 :  الجانب العملي

تنظٌم سفرات علمٌة مٌدانٌة للطلبة لزٌارة بعض المزارع االنموذجٌة فً صحراء كربالء       

او النجف او البصرة او المنطمة الغربٌىة لغرض التعرف على كٌفٌة زراعة محاصٌل الخضر 

 والتعرف على طبٌعة نموها الخضري وحاصلها الثمري.

طلبة تبٌن لهم كٌفٌة عمل مصدات الرٌاح ( الى الCDعرض افالم االلراص المدمجة )      

وتحضٌر التربة ونصب شبكات الري وكٌفٌة الزراعة فً االنفاق البالستٌكٌة وفً البٌوت 

 البالستٌكٌة والتعرف على الزراعة المتداخلة فً الصحراء.   
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  العوائل النباتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن

 الهدف العام 

ٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب بالجوانب المتعلمة باهم -

 محاصٌل الخضر .

 األهداف التفصٌلٌة 

 -ٌكون الطالب بعد إنهاء دراسة الفصل لادرا على أن :

 ٌعرف االهمٌة االلتصادٌة والغذائٌة لكل محصول..1

 ٌعرف أهم العوامل التً تؤثر فً نموها وزراعتها .2

ٌعرف طرٌمة وموعد زراعتها واهم عملٌات خدمتها فً الحمل .3

 المكشوف. 

 ٌعرف اهم االصناف المزروعة فً العراق..4

 الوسائل التعلٌمٌة 

تهٌئة حمول لغرض زراعة هذه المحاصٌل حسب مواعٌد -

 زراعتها 

 ( لكل محصول CD )  أفالم -

 متطلبات المهارة 

 استعداد ذهنً وبدنً لتلمً المعلومات .
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 العائلة الباذنجانية

Solanaceae 

 

نباتات هذه العائلة تنمو فً مناطك استوائٌة ومعتدلة وبااردة  ومحاصاٌل الخضار التابعاة لهاا ذات 

 اهمٌة التصادٌة كبٌرة وتعود الى ثالثة اجناس هً:

 Capsicumجنس  Solanumجنس  Lycopersiconجنس 

 الفلفل البطاطا والباذنجان الطماطة

 

 .2006( احصائٌة محاصٌل خضر العائلة الباذنجانٌة فً العراق لسنة 1 – 8جدول )

 المحصول
 المساحة المزروعة/

 هكتار

 االنتاج الكلً/

 طن 100

 متوسط االنتاج

 طن/ هكتار

 15834 10422 65825 الطماطة

 1766 7945 4500 البطاطا

 1689 3772 22325 الباذنجان

 1012 1058 10450 الفلفل

 

 الطماطة

   Tomatoاالسم االنكلٌزي: 

    .Lycopersicon esculentum Millاالسم العلمً: 

 االهمٌة االلتصادٌة والغذائٌة        
                         

تعد الطماطة احد اهم نباتاات الخضار التاً تازر  فاً البلاد وتامتً بالمرتباة االولاى مان باٌن        

ا فاً االنتااج واالساتهالن تؤكال  محاصٌل الخضر فً العراق مان حٌاا المسااحة المزروعاة سانوٌا

 ثمارها اما طازجة او مطبوخة ، كما انها تدخل فً التصنٌع كمعجون الطماطة او بشكل عصٌر 
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او الكجاااب.  للطماطاااة لٌماااة لذائٌاااة عالٌاااة رلااام ان 

ثمارها الطازجاة تحتاوي علاى نسابة كبٌارة مان المااء 

وزنها وكذلن ال تماد الجسام بكمٌاة  %94من حوالً 

كبٌاارة ماان السااعرات الحرارٌااة اال انهااا تحتااوي علااى 

كمٌااااات ال باااامس بهااااا ماااان المااااواد الكاربوهٌدراتٌااااة 

تٌنٌااة والدهنٌااة وامااالا وفٌتامٌنااات واحماااض والبرو

عضاااوٌة ذات اهمٌاااة لذائٌاااة كبٌااارة. وتسااااعد علاااى 

الهضاااااام اذا أكلاااااات مااااااع لشااااااورها ولهااااااا بعااااااض 

                                                          . االستخدامات الطبٌة 

 :الموطن االصلي

تعتبر بٌرو وبولٌفٌا واالكوادور فً امرٌكا الجنوبٌة هً الموطن االصالً للطماطاة. وتعتبار       

ا اذ ذكار  الطماطة من المحاصٌل المدٌمة جداا فً العالم. ٌعتبار دخاول  الطماطاة فاً العاراق حادٌثا

ان بذورها ادخلت للعراق عن طرٌك حلب فاً اوائال المارن التاساع عشار ولاد ورد فاً ماذكرات 

اصناف من الطماطة كان لد زرعها فاً منطماة  ألربعةوصف  1917ضباط االنكلٌز سنة احد ال

 . 1916الكوت سنة 

 :المناخ المالئم

تؤثر الظروف المناخٌة تامثٌراا كبٌاراا فاً انباات الباذور ونماو النباتاات واالزهاار والعماد ونماو     

 الثمار وفً تركٌبها الكٌمٌاوي والتبكٌر والتمخٌر بالحاصل .

 : درجة الحرارة -أ

ا من الصمٌع لمدة   ا خالٌا  الطماطة من المحاصٌل الصٌفٌة التً ٌتطلب نموها جواا دافئا

اشهر للحصول على ثمار ناضجة وتؤثر درجاة الحارارة علاى مراحال نماو النباات وكماا ( 4-2) 

 ٌمتً:

 انبات البذور -1

 C˚(24-18) لإلنبااتن درجاة الحارارة المثلاى ٌتمثر انبات البذور بموة بدرجاة الحارارة . ا      

وتختلاااف اصاااناف الطماطاااة فاااً   C11˚وال تنبااات الباااذور اذا انخفضااات درجاااة الحااارارة عااان 

استجابتها لدرجات الحرارة . ان تعرٌض البذور الى درجاات حارارة منخفضاة ٌاؤدي الاى تامخٌر 

لطماطاة خاصاة عناد انباتها ونمص فً انتظاام البازوو وهاذا ٌاؤثر علاى نجااا زراعاة محصاول ا

 الزراعة مباشرة بالبذور فً المكان المستدٌم.

 

 ثمرة الطماطة  ( 1 – 8 )شكل       
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 نمو النبات -2

وتتعارض   (C˚(31-18ماو دافاًء تكاون فٌاج درجاات الحارارةتحتاج النباتات الى فصل ن       

لمادة  C 36˚اذا انخفضت درجة الحرارة اثناء نموها ، وكذلن اذا ارتفعت عان  ألضرارالنباتات 

. وٌالئاام نمااو نباتااات الطماطااة   C°39 طوٌلااة وٌتولااف النمااو اذا ارتفعاات درجااة الحاارارة عاان 

لااٌالا . وتختلااف   C°17نهاااراا و C°23تفاااوت فااً درجااات الحاارارة بااٌن اللٌاال والنهااار افضاالها 

درجات الحرارة المثلى لنمو نبات الطماطة باختالف اطوار نموه حٌا تتطلاب النباتاات الصاغٌرة 

ا مااا خاصااة فااً اللٌاال وتماال االحتٌاجااات الحرارٌااة للنبااات كلمااا تماادم  درجااة حاارارة مرتفعااة نوعااا

 .باألمراضبالعمر. الحرارة العالٌة مع الرطوبة الجوٌة العالٌة تشجع على االصابة 

 االزهار   -3

اذا تعرضاااات النباتااااات الااااى درجااااات      

فااً االساابوعٌن   C°10حاارارة منخفضااة 

التااالٌٌن لنمااو االوراق الفلمٌااة ٌكااون عاادد 

االزهااار فااً النااورة االولااى كبٌااراا وٌكااون 

االزهار مبكراا عماا اذا تعرضات الشاتالت 

الااااى درجااااات حااااارارة مرتفعااااة كماااااا ان 

الحااارارة المرتفعاااة تسااابب جفااااف اعنااااق 

                                                          االزهار وسموطها. 

 عمد الثمار -4 

ا ٌكاون العماد ضاعٌف وٌتولاف          ا او مرتفعاة نسابٌا اذا كانت درجات الحارارة منخفضاة نسابٌا

باٌن  وتكون درجاة الحارارة المثالٌاة للعماد   ،    عمد الثمار الى حد كبٌر على درجة حرارة اللٌل

C°(15-20) وال تعمد الثمار اذا انخفضت عن .C°13   ماوت حباوب اللمااا وعادم وتؤدي الاى

      حاادوا االخصاااب بٌنمااا تكااون حٌوٌااة حبااوب اللماااا جٌاادة فااً درجااات الحاارارة المرتفعااة عاان 

C°13 منهاا  %50وتؤثر درجة الحرارة المرتفعة كذلن علاى حٌوٌاة حباوب اللمااا حٌاا ٌماوت

 . تختلف االصناف فٌما بٌنها فً درجات الحرارة المثالٌة لنموها واثمارها  C°30فً درجة 

 

 

 ( النورات الزهرٌة فً الطماطة2-8شكل )
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فاصناف الزراعة المحمٌة تحتاج الى درجات حرارة منخفضاة اثنااء اللٌال عان اصاناف الزراعاة 

المكشوفة  ان ارتفا  درجات الحرارة ٌؤدي الى زٌادة النتح وللة المواد الكاربوهٌدراتٌة ومان ثام 

     .لثمارااٌماف عمد 

              

 

 

 

 

  

 عمد الثمار فً نباتات الطماطة ( 4 - 8 )شكل                                                      

 لون الثمار -5

ٌتمثر لون الثماار بادرجات الحارارة المرتفعاة فٌصابح لاون الثماار لٌار مانظم عنادما ترتفاع        

وٌسبب ضعف المجمو  الخضري وتعارض الثماار للفحاة الشامس اذ  C°37درجة الحرارة عن 

 تؤثر الحرارة المرتفعة على صبغة الالٌكوبٌن الحمراء فً الثمار.

 الضوء: -ب

                                         طول المدة الضوئية: -1

لٌس لطاول المادة الضاوئٌة تامثٌراا علاى ازهاار نباات الطماطاة لكونهاا مان النباتاات المحاٌادة       

بٌنماا ٌتامثر النمااو الخضاري بطاول الماادة الضاوئٌة اذ ٌماال نماو النباات اذا تعرضاات النباتاات لماادة 

وهااا عنااد تعرضااها لماادة اضاااءة ٌومٌااة ساااعات ضااوء وكااذلن ٌماال نم 8ضااوئٌة ٌومٌااة الاال ماان 

 (7-19)ساااعة او اكثاار . عمااد الثمااار ٌحصاال عناادما ٌكااون طااول الماادة الضااوئٌة  17مماادارها 

سااعات وتعتبار انساب مادة اضااءة حاوالً  5ساعة وال ٌحصل عمد للثمار عنادما تمال المادة عان 

 ساعة. 12

 

 

 

ثمار الطماطة حمراء  ( 3 - 8)شكل 

   اللون
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 :شدة االضاءة -2

شمعة / لدم ٌمكن ان ٌؤثر على نماو وتزهٌار  1000ان انخفاض شدة االضاءة الى الل من       

النبات لذلن ٌمكن استعمال االضاءة الصناعٌة لزٌادة شدة االضاءة وكاذلن الطالاة المادة الضاوئٌة 

خاصة عند الزراعة المحمٌة . ولد وجد ان هنان عاللة كبٌرة باٌن شادة االضااءة وكمٌاة فٌتاامٌن 

C مار الطماطة فمحتوى الثمار من فٌتامٌن فً ثC  ٌمل عناد شادة االضااءة الملٌلاة عماا هاو علٌاج

فااً  Cمان فٌتاامٌن  %66فاً الشادة العالٌاة لالضااءة . ولاد امكان الحصاول علاى زٌاادة ممادارها

الثمااار فااً مرحلااة النضااع االخضاار عناادما نملاات النباتااات ماان الظاال الااى الضااوء. كمااا ان كمٌااة 

الكاااروتٌن فااً الثمااار المزروعااة فااً البٌااوت البالسااتٌكٌة الاال ماان كمٌتهااا فااً ثمااار الزراعااة 

 المكشوفة.

 الرطوبة الجوٌة: - 3

ا ماا الاى انتشاار االماراض ٌساعد ارتفا  الرطوبة الجوٌة ماع زٌاادة درجاات الحارارة نوعا        ا

الفطرٌة وٌؤدي جفاف الجو مع ارتفا  درجاات الحارارة الاى تساالط االزهاار نتٌجاة لزٌاادة الناتح 

وٌااؤدي ارتفااا  الرطوبااة الجوٌااة الااى تخفٌااف االثاار الضااار الرتفااا  درجااات الحاارارة علااى نمااو 

 النبات .

 التربة المالئمة:

تنمو الطماطة فً مدى واسع من انوا  الترب من طٌنٌة ثمٌلة الى رملٌة خفٌفة بشرط ان        

تكون جٌدة الصرف فوجد ان الترب ردٌئة الصرف تسبب ضرراا كبٌراا للنباتات خاصة عند  

االزهار وعمد الثمار وتفضل الطماطة الترب الخفٌفة الخصبة النتاج محصول مبكر وذلن 

اعة الشتالت فً الترب الخفٌفة من ناحٌة والن سرعة نمو النباتات فً المكانٌة التبكٌر بزر

الترب الخفٌفة اكثر مماهو علٌج فً الترب الثمٌلة من ناحٌة اخرى . كما ان طول موسم النمو 

والجنً فً الترب الخفٌفة الصر مماهو علٌج فً الترب الثمٌلة. الترب المزٌجٌة الطٌنٌة الثمٌلة 

عالٌة تعتبر من انسب الترب للحصول على انتاج اوفر وٌجب ان تحتوي التً تحتفظ برطوبة 

على نسبة جٌدة من المادة العضوٌة والعناصر المعدنٌة . تنجح زراعة الطماطة فً ترب ذات 

pH  وتتحمل نباتات الطماطة ملوحة التربة بدرجة متوسطة وٌراعى عند  (6 – 6.5)ممداره

اختٌار االرض لزراعة الطماطة ان تكون خالٌة من االدلال خاصة المعمرة منها ولٌر موبوءة 

 باالفات التً تصٌب هذا المحصول مثل امراض الذبول ودٌدان تعمد الجذور والحامول.
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 كمٌة البذور:

بااذرة. وفااً  390بالبااذور والغاارام الواحااد ماان البااذور ٌوجااد فٌااج حااوالً تتكاااثر الطماطااة         

من الباذور النتااج شاتالت تكفاً لزراعاة دونام  (g(20-15حال زراعة البذور فً  المشتل ٌلزم 

اعتهااا مباشاارة فااً بااذور فااً المنطمااة الصااحراوٌة لزر 6kgواحااد وٌحتاااج الاادونم الواحااد ربمااا 

 المكان المستدٌم

 موعد الزراعة:

تختلف مواعٌد الزراعة حسب المناطك المختلفة من العراق وباختالف طرٌماة الزراعاة وتازر   

الطماطة فً جمٌع مناطك العراق من شمالج الى جنوبج ولكل منطمة مواعٌد زراعة معٌنة حساب 

   .الظروف المناخٌة السائدة وحسب طرٌمة الزراعة

 ( مواعٌد الزراعة حسب الفصول2-8جدول)

 ٌفً*الموعد الخر

تازر  الباذور مباشارة فااً الحمال اثنااء شااهر اٌلاول وتشارٌن االول والثااانً 
حٌا تنماو النباتاات لبال حلاول البارد وفاً اوائال كاانون االول ٌماام الغطااء 
البالسااتٌكً علااى النباتاااات لحماٌتهااا وتتباااع هااذه الطرٌمااة مااان لباال بعاااض 
ا مزارعاً المنطمااة الصااحراوٌة ماان العااراق وتازر  فااً هااذا الموعااد اٌضاا ا

 داٌات البٌوت الزجاجٌة والبالستٌكٌة.

 *الموعد الشتوي
تزر  البذور فً كانون االول فً المشتل النتاج الداٌة ثم تازر  فاً الحمال 

 تحت الغطاء البالستٌكً فً كانون الثانً واوائل شباط .

 *الموعد الربٌعً

تااازر  الطماطاااة المكشاااوفة ومااان دون لطااااء وتشاااتل الشاااتالت للزراعاااة 
او تنااتع الشااتالت فااً المشااتل اثناااء شااهري كااانون الثااانً وشااباط  المبكاارة

وتنمل للحمل فً بداٌة شهر اذار بالنسبة للمنطمة الوساطى واثنااء شاهر اذار 
الى ماٌس للمنطمة الشمالٌة والجبلٌة وفً شاهر حزٌاران الاى تماوز لمنطماة 

 واالهوار فً الجنوب فً البصرة  طلحة

 *الموعد الصٌفً
ً شاهري تماوز واب لتعطاً حاصاالا فاً كاانون االول الاى تزر  البذور ف

نٌسااان وذلاان فااً منطمااة الزبٌاار وفااً صااحراء كااربالء والنجااف وبعااض 
 مناطك محافظة البصرة.

 

 طرٌمة الزراعة:

ان الطرٌماة السااائدة لزراعااة الطماطااة االسااتهالكٌة واصاناف البٌااوت المحمٌااة هااً بزراعااة       

الشاااتالت التاااً  تااازر  فاااً المكاااان الااادائم علاااى مصااااطب بعااارض  الباااذور بالمشاااتل النتااااج

1.5m (50-40)والمسافة بٌن الشتالتcm  للزراعة المكشوفة او على خطوط او مصاطب 
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للزراعاة المحمٌاة. اماا الطرٌماة الساائدة للطماطاة  30cmوالمسافة بٌن الشتالت  1.5mبعرض 

والمسااافة بااٌن  1.5mالتصاانٌعٌة فهااً بزراعااة البااذور مباشاارة بالحماال علااى مصاااطب بعاارض 

 بذور فً الحفرة ثم تخف بعد االنبات عندما ٌصل طولها 6الى  4وتزر   30cmالجور 

 (10-12)cm نبات  (2-1)  الى 

 إنتاج شتالت الطماطة:

ٌراعى عند انتاج الشتالت للطماطة ان تكون ارض المشتل خفٌفة الى متوسطة الموام خالٌة من  

د محاصٌل العائلة الباذنجانٌة منذ مدة الملوحة واالدلال واالمراض ولم تسبك زراعتها باح

طوٌلة وان تكون فً مكان بعٌد عن الظل ومحمً من الرٌاا لدر االمكان وٌجب ان تعزق 

ثم تنعم  15cmاالرض جٌداا وٌضاف الٌها السماد الحٌوانً المتحلل الذي ٌخلط مع التربة لعمك 

. ٌراعى عند زراعة البذور m  ×(2(2او )m  ×1(2التربة وتسوى وتمسم الى الواا بابعاد 

ان تكون من اصناف جٌدة ومعتمدة وٌتم الحصول علٌها من شركات موثوق بها و متخصصة. 

لد ٌلجم بعض المزارعٌن الى انتاج الشتالت فً مرالد مغطاة بمادة البالستن الشفاف. تزر  

ور كثٌفة بٌن سطر واخر وٌراعى ان ال تكون البذ 20cmالبذور فً االلواا فً سطور تبعد 

ثم تروى المرالد بهدوء. ٌفضل ان  1cmوتغطى بطبمة رلٌمة من التربة الٌزٌد سمكها عن 

تروى المرالد فً البدء رٌات خفٌفة ومتماربة مع مراعاة عدم جفاف سطح التربة عند االنبات 

وعندما تكون البادرة صغٌرة ، ثم تروى بعد ذلن بحسب الحاجة وفً حالة المشاتل المغطاة 

ب كشف الغطاء للتهوٌة وٌراعى ان ٌتم ذلن فً االولات التً تمٌل فٌها حرارة الجو للدفء فٌج

ا . وبشكل عام ٌتولف مدة كشف الغطاء على درجة حرارة الجو. ولبل ان تملع الشتالت  نسبٌا

ا للظروف الجوٌة الماسٌة  البد من اجراء عملٌة االللمة علٌها وذلن لغرض تمللم الشتالت تدرٌجٌا

ً لد تتعرض لها عند زراعتها فً الحمل . وتتم عملٌة االللمة بتعرٌض الشتالت لدرجات الت

ا ثم تعطٌشها لمدة  حرارة منخفضة نسبٌاٌ لمدة اسبو  او اكثر او بتخفٌف الري تدرٌجٌا

مناسبة لبل الملع او بمزٌع من هذه المعامالت . اما للشتالت المزروعة تحت االلطٌة 

ا لبل عدة اٌام من للعها. تملع الشتالت  فٌجب زٌادة مدة كشفها تدرٌجٌاا ثم كشفها نهائٌا

ا تحتوي على اربعة اوراق حمٌمة وهذا ٌكون  ( cm(20-10عندما تكون بطول  تمرٌبا

ا ٌكون  الجو. حسببعد شهر من انبات البذور  وان احتمال نجاا الشتالت الكبٌرة نسبٌا

 ري والجذريبٌن المجمو  الخض نللٌل وذلن النعدام التواز

 وٌفضل عدم التمخر فً للع الشتالت الن تزاحمها فً المشتل ٌجعلها  

                                                                    ضعٌفة ورهٌفة ولٌر صالحة 

شتلة  : 5 – 8شكل
 طماطة مزروعة

                                                                                      فً سنادٌن صغٌرة
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الشتالت الجٌدة والخالٌة من  للشتل ، وٌجب ان تروى المرالد بغزارة لبل الملع وٌراعى اختٌار

 صابة وٌفضل اجراء الملع فً  الصباا الباكراال

شتالت الطماطة بزراعة الباذور فاً الصاوانً او الاراص الجٌفاً سافن او السانادٌن   ٌمكن انتاج

                    .(5 -  8) شكل كما فً  الصغٌرة التً عادة تستعمل حالٌا فً العراق والعالم النتاج الشتالت 

 تحضٌر االرض للزراعة:

تحرا االرض حراثة متعامدة مرتٌن ثم تنعم جٌداا وتسوى لبل الزراعاة فمان المعاروف ان       

وان االرض المحروثاة والمحضارة جٌاداا لهاا  120cmجذور الطماطة تتعمك بالتربة الكثر مان 

المابلٌة لالحتفاظ بالماء كما انها تمكن النباتات من تكوٌن مجمو  جذري لوي ٌتعمك بالترباة. تاتم 

االسمدة العضوٌة الكٌمٌاوٌاة الفوسافاتٌة والبوتاساٌة عناد تحضاٌر االرض للزراعاة وتملاب  اضافة

ثاام ٌااتم تخطااٌط االرض وتمسااٌمها الااى مصاااطب تفصاال بٌنهااا ) cm(25-20مااع التربااة لعمااك 

 .سوالً 

 :عمليات الخدمة التي يتطلبها المحصول

 :الري -1

ا ٌعاد ري حمل الطماطة بعد ٌومٌن من اجراء         عملٌة الشتل ثم تروى ثانٌة بعاد ٌاومٌن اٌضاا

وبعااد ذلاان تااروى االرض كلمااا دعاات الحاجااة وبشااكل عااام تختلااف حاجااة النباتااات للااري حسااب 

عواماال عدٌاادة منهااا نااو  التربااة والظااروف المناخٌااة السااائدة وطااور نمااو النبااات.  وٌعتباار الااري 

ٌهاا االمطاار خاالل موسام نماو ضروري النتاج الطماطة خاصة فً المناطك التً تمل او تنمطع ف

ا ثم تزداد كمٌة مٌاه الري الاى ان تصال النباتاات  ا خفٌفا المحصول ، وتروى الشتالت الصغٌرة رٌا

الى طور االزهاار فتصابح حساساة جاداا لكثارة الاري كماا انهاا ال تتحمال العطا  فهاو ٌاؤدي الاى 

تارات لصاٌرة وٌراعااى تساالط االزهاار وان انتظااام الاري ضاروري جااداا وبكمٌاات للٌلاة وعلااى ف

 تملٌل الري بعد العمد وعدم مالمسة مٌاه الري للثمار الن ذلن ٌؤدي الى تلفها.

 التسمٌد:- 2

تعتبر الطماطة من المحاصٌل المجهدة للترباة وتتولاف كمٌاة الساماد المضااف الٌهاا علاى          

متبعاة والغارض مان نو  ودرجة حموضة الترباة والظاروف البٌئٌاة الساائدة والادورة الزراعٌاة ال

االنتااج. ففااً االراضااً الخفٌفااة ٌجااب زٌااادة كمٌااة النتااروجٌن والبوتاسااٌوم فااً حااٌن ٌجااب زٌااادة 

االسمدة الفسفورٌة فً االراضاً الثمٌلاة وان االساراف فاً التسامٌد النتروجٌناً ٌاؤدي الاى زٌاادة 

لاى تامخٌر موعاد النمو الخضري للنباات وللاة االزهاار والعماد ومان ثام للاة االنتااج ، كماا ٌاؤدي ا
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والحشارات وٌفٌاد عنصار  باألمراض لإلصابةالنضع وتصبح النباتات اكثر لضة واكثر عرضة 

البوتاسٌوم فً تحسٌن صفات الجودة والحفاظ للثماار ومتطلباات النباات لعنصار النتاروجٌن تازداد 

ت فً المواسم التاً ترتفاع فٌهاا درجاات الحارارة اكثار مماا فاً الموسام التاً تانخفض فٌهاا درجاا

مان الفسافور  kg – (22.1(44.3نتاروجٌن و ) kg – 18.3(27.6الحرارة . تحتاج الطماطة 

(P2O5 و )(33.2-16.6)kg( بوتاسٌومK2O فً الدونم . وفً العراق ٌوصى باضافة ) 

(10-15)kg 40-30وط ماعنتاروجٌن مخلا)kg ( فسافور للادونم . ان معادل نماو نباات الطماطاة

فاً الشاهر الثالاا ،  %72فاً الشاهر الثاانً و  %26فً الشاهر االول و  %2بعد الشتل ٌشكل 

وهااذا ٌاادل علااى ان نبااات الطماطااة ٌكااون فااً  اشااد نشاااطج الفسااٌولوجً بعااد شااهرٌن ماان الشااتل 

ولذلن ٌجاب ان ٌعطاى احتٌاجاتاج مان الساماد لبال هاذا الولات . ٌاتم عاادة نثار االسامدة الفوسافاتٌة 

بااة اثناااء تحضاٌرها للزراعااة ، امااا السااماد النتروجٌنااً فااٌمكن والبوتاساٌة بانتظااام عاان سااطح التر

تجزئااة الكمٌااة الممااررة منااج علااى دفعتااٌن او ثااالا دفعااات علااى ان تساامى االرض مباشاارة بعااد 

 التسمٌد.

 االزهار والتلمٌح:

تساامى عنالٌاد زهرٌااة تحمال ازهااار ٌتااراوا  توجاد ازهااار الطماطاة فااً ناورات راسااٌمٌة         

زهاارة او اكثاار فااً االصااناف االعتٌادٌااة ، امااا فااً االصااناف ذات الثمااار الصااغٌرة  8-4عااددها 

زهرة لكل عنماود . ٌنشام العنماود الزهاري باٌن كال ) 30 - (50الحجم لد ٌصل عدد االزهار من 

باالنمو وتزهار طالماا كانات ثالا ساالمٌات )باٌن كال ثاالا اوراق( ومثال هاذه االصاناف تساتمر 

الظروف المناخٌة مالئمة لنموها وتسمى هاذه باالصاناف 

، وفاً اصاناف  Indeterminateلٌر المحدودة النمو 

اخرى ٌتكون عنمود زهري على كل ساالمٌة )باٌن ورلاة 

 واخرى( الى ان ٌتكون عنمود زهري فً نهاٌة الساق 

 نافعندئذ ٌتولف نمو الساق او الفر  وتسمى هذه االص

 باعطائها التً تمتاز  Determinateالمحدودة النمو  

 لطول سٌمانها  الزهرٌة بالنسبةعدد اكبر من العنالٌد 

 وتنضع ثمارها فً ولت الصر.

التلمااٌح الااذاتً هااو السااائد ولااد تحاادا نساابة ماان      

 .%4التلمٌح الخلطً بواسطة الحشرات تصل الى 

 

 

 

                                                       

 تكوٌن النورات الزهرٌاة )6 – 8 (شكل

 فً الطماطة
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 النضع والحصاد:

ا من الشتل ، وهذا ٌعتمد علاى الصانف والترباة  (75 – 90 )ٌبدأ نضع المحصول بعد        ٌوما

ا ماان شااهر ( 2 -3 )والظااروف المناخٌااة السااائدة ومسااافات الزراعااة وٌسااتمر موساام الجنااً لالبااا

ا من االخصاب وٌمكان مالحظاة نضاع الثمارة وذلان  (45 – 50)وتنضع الثمرة بعد حوالً  ٌوما

ا بواسااطة السااكٌن ومالحظااة اللااب المحااٌط بالبااذور ٌكااون ذو لااوام هالمااً  بمطااع الثماارة عرضااٌا

. وٌختلف طور النضع الذي تحصاد فٌاج باألظفر( وكذلن صالبة البذور وصعوبة لطعها جالتٌن)

 كما ٌلً :الثمار حسب الغرض الذي تستعمل من اجلج الثمار وهو 

طور النضع االخضر : الثمار فٌج تكون مكتملة الحجم ذات لون اخضر فاتح مع تلون جزء  -1

من الثمرة ناحٌة الطرف الزهري بلون كرٌمً مصفر وٌالحظ تكون حلمة لونها مائل الى 

وتحصد فٌج الثمار الخاصة  الجٌالتٌنٌةالبنً بعد ازالة الكمس وتكون البذور محاطة بالمادة 

ا بعد وصولها الى االسواق. ألنجالى المسافات البعٌدة للشحن   ٌمكن تلوٌنها صناعٌا

طور ابتداء التلوٌن : ٌظهر لون وردي على الثمرة من ناحٌة الطرف الزهري وٌكون  -2

حوالً ربع سطح الثمرة بٌنما اللون االخضر الفاتح شامالا لمعظم سطح الثمرة ، تحصد 

ا. الثمار فً هذا الطور المخصصة للشحن  لمسافات بعٌدة نسبٌا

طور النضع االحمر : تكون الثمار فٌج لد تلون ثالا اربا  حجمها باللون الوردي ،  -3

ا ما والخاصة   المحلٌة. لألسواقوتحصد الثمار الصالحة للشحن لمسافات لرٌبة نوعا

طور النضع التام : فً هذا الطور ٌكون جمٌع سطح الثمرة لد تلون باللون االحمر والثمار  -4

المحلٌة المرٌبة  ولالستهالن الطازج المباشر  لألسواقالتزال صلبة وتصلح هذه الثمار 

ٌختلف موعد و اطوار النضع فً ثمار الطماطة (7 - 8) شكلوٌبٌن التصنٌع.  وأللراض

 جنً الطماطة فً العراق حسب 

وطرٌماة الزراعاة )مكشاوفة او المناطك 

مغطاة( وعاادة ٌاتم جماع المحصاول كال 

ٌوم خالل شهور الصٌف وكال ( 2 - 3)

ٌااوم فااً االولااات التااً تمٌاال ( 4  - 5)

فٌها درجات الحرارة لالنخفاض وتجناى 

 (تمااوز –ماااٌس )الثمااار فااً الماادة ماان 

اواسااط  –للمبكاارة وماان بداٌااة حزٌااران 

 طاواس اب للمنطمة الوسطى ومن

 

 

 

 اطوار النضع فً ثمار الطماطة (7 -)  8شكل 
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بداٌاة شاباط للمنطماة  –الاى ومن اٌلولبداٌة كانون االول للمنطمة الشمالٌة والجبلٌة    –  حزٌران 

ٌفضال ان  و حزٌاران –اما االنتاج الشتوي فً البٌوت المدفمة فٌكون من كانون االول  الجنوبٌة . 

ٌتم جمع المحصول فاً الصاباا البااكر فاً الولات الاذي تكاون فٌاج الثماار ممتلئاة بالمااء وٌراعاى 

 فصل عن النبات بسهولةعدم شد الثمار لنزعها عن العنك بل تلوى الثمار بحركة التفافٌة فت

 : كمٌة الحاصل

طاان / دوناام للطماطااة التااً تاازر  فااً  (9 – 12)بصااورة عامااة فااان معاادل االنتاااج فااً العااراق 

 الحمول المكشوفة .

 األصناف:

*الصاانف المحلااً:  ٌمتاااز بنمااوه الخضااري الكثٌااف ولاازارة الحاصاال والثمااار الكبٌاارة حمااراء 

البااذور ال تصاالح الثمااار للحفااظ او للشااحن البعٌااد مفصصااة لٌاار منتظمااة الشااكل عصااٌرٌة كثٌاارة 

ا.  وٌعطً الصنف حاصلج على مدة طوٌلة نسبٌا

Super strain* النبااات شااجٌري كبٌاار الحجاام متوسااط التكبٌاار ثماااره متوسااطة إلااى كبٌاارة   :

 الحجم متوسط الصالبة للثمار ذات لزوجة وحموضة للٌلة محدود النمو.

Castel Rock* الصناعٌة االستهالكٌة متمخر النضع ثماره كبٌرة الحجام :  وهو من األصناف

 ذات صالبة متوسطة محدود النمو ونموه الخضري متوسط الحجم.

:Super Regina   ًصنف ذات إنتاجٌة عالٌة ثماره صلبة كبٌرة الحجم وهاو صانف اساتهالك

 تصنٌعً النبات كبٌر المجمو  الخضري ذو تغطٌة جٌدة للثمار محدود النمو . 

متاامخر النضااع ذو مجمااو  خضااري كبٌاار محاادود  –:   النبااات متوسااط Sun 6108ٌن  *هجاا

النمااو ٌغطااً ثماااره بشااكل جٌااد وثماااره متوسااطة الصااالبة ولزوجااة عالٌااة وهااو هجااٌن صااناعً 

 استهالكً.
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                                                           البطاطا  

 Potatoاالسم االنكلٌزي: 

 L. Solanum tuberosumالعلمً:االسم 

 :االهمٌة االلتصادٌة

تعااد البطاطاااا ماان المحاصاااٌل المهمااة فاااً العااالم لمٌمتهاااا 

الغذائٌة العالٌة فهً تستهلن بدرجة رئٌسة كغذاء لالنساان 

الحتوائهاااااا علاااااى نسااااابة عالٌاااااة مااااان الكاربوهٌااااادرات 

والبروتٌنااات ممارنااة بااالحبوب ، كمااا انهااا تحتااوي علااى 

ومعاادن  Cوفٌتاامٌن  Bفٌتامٌنات مثال مجموعاة فٌتاامٌن 

عدٌاادة ٌعطااً محصااول البطاطااا اعلااى  مختلفااة وفااً دول

حاصاال بالاادونم ممارنااة مااع المحاصااٌل الغذائٌااة االخاارى. 

 تؤكل البطاطا المطبوخة لوحدها او مع بعض الخضراوات

 االخرى. 

                                                     الموطن االصلً :

الجنوبٌااة هااً المااوطن االصاالً للبطاطااا ومنهااا تعااد جبااال االناادٌز فااً بولٌفٌااا وبٌاارو فااً امرٌكااا 

انتشرت الى مناطك مختلفة من العالم . انتشرت زراعاة البطاطاا فاً العاراق علاى نطااق تجااري 

 .على زراعة المحصول سنة بعد اخرى ولد زاد االلبال 1960فً عام 

 المناخ المالئم:

نبااااات البطاطااااا ماااان محاصااااٌل الجااااو البااااارد 

بدرجاااة متوساااطة والمعتااادل وٌتحمااال الصااامٌع 

وتعتباااار درجااااة الحاااارارة والضااااوء العاااااملٌن 

     .راعة هذا المحصولالمحددٌن لنجاا ز

 

 

 نبات البطاطا(  8 - 8)شكل   

 

 طاطا( نبات الب9-8شكل )   
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 :  درجة الحرارة

ا وتختلاف درجاة الحارارة المثلاى لنماو النباات بااختالف  ٌتطلب محصول البطاطا جاواا باارداا نسابٌا

 مراحل نموه وكما ٌلً :

 الحرارة المثلى درجة مرحلة النمو

  C°  24 انبات الدرنات وبزولها فوق سطح التربة

 ) C°25)  – 15             نمو النبات خضرٌاا 

 نهاراا ) C°18) – 15            تكوٌن الدرنات

              C°14) – 10 (  لٌالا 

 
ٌؤدي ارتفا  درجة الحرارة اثناء النمو الخضري الى للة االنتاج الن زٌاادة درجاة الحارارة       

التااً تنتماال الااى  الكربوهٌدراتٌااةتزٌااد التاانفس فااً المجمااو  الخضااري ممااا ٌملاال كمٌااة المااواد 

ا  الدرنات. نبات البطاطا ال ٌتحمل االنجماد الشدٌد حٌا ٌتلاف المجماو  الخضاري اذا كاان متمادما

ا حلااو المااذاق وذلاان لتحااول النشاام الااى سااكر وتجمعااج فااً الاادرنات بااالعم ر وٌعطااً الاادرنات طعمااا

وتتلااون بلااون داكاان عنااد عماال رلااائك البطاطااا ) الجاابس(. ان ارتفااا  درجااة الحاارارة اثناااء نمااو 

الدرنات ٌؤخر تكوٌن الدرنات وٌملل مان حجمهاا ولاد تكاون الادرنات افار  خضارٌة عنادما تنماو 

 بة.لرٌبة من سطح التر

 الضوء:

تؤثر المدة الضوئٌة فً عملٌة التمثٌل الضوئً وتكاوٌن النشاا المخازن فاً الادرنات وٌارتبط       

 الضوء مع درجة الحرارة فً تمثٌرهما على نمو نبات البطاطا وكاالتً:

 تكوٌن الدرنات النمو الخضري

ٌتطلب النبات نهار طوٌل )مدة اضاءة طوٌلة( 
 ودرجات حرارة مرتفعة

النبات نهار لصٌر )مدة اضاءة للٌلة(  ٌتطلب
 ودرجات حرارة منخفضة

 

تحت ظروف المدة الضوئٌة المصٌرة والجو البارد تكاون النباتاات صاغٌرة الحجام ونسابة          

الدرنات الاى النماو الخضاري مرتفعاة جاداا وكلماا ارتفعات درجاة حارارة النهاار او ازدادت المادة 

الضااوئٌة ٌااؤدي ذلاان الااى زٌااادة النمااو الخضااري وانخفاااض انتاااج الاادرنات واذا كاناات درجااات 

ار طوٌاال فمااد ٌتولااف تكااوٌن الاادرنات. ان مناااخ العااراق جاااف لاااري شاابج حاارارة مرتفعااة والنهاا
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اسااتوائً ٌمتاااز بفااارق كبٌاار فااً درجااات الحاارارة الٌومٌااة والساانوٌة وتعتباار الماادة المناساابة لنمااو 

البطاطا محدودة جداا ففً الربٌع تنحصر باٌن اخار انجمااد فاً اواخار كاانون الثاانً وٌساتمر الاى 

اسااٌة فااً اواخاار ماااٌس ، امااا فااً الخرٌااف فتباادأ ماان اواخاار اب الااى ارتفااا  درجااات الحاارارة الم

منتصاف اٌلااول بعااد ان تباادأ درجااات الحاارارة باالنخفااض الااى ان ٌحصاال االنجماااد المبكاار الااذي 

ٌكااون فااً اواخاار تشاارٌن الثااانً او اوائاال كااانون االول . هااذه الظااروف المناخٌااة تنطبااك علااى 

ا وهااً المنطمااة الوسااطى والشاامالٌة )لٌساات مناااطك زراعااة البطاطااا الرئٌسااة فااً العااراق  حالٌااا

الجبلٌااة( . امااا المنطمااة الجنوبٌااة فتوجااد فٌهااا عواماال تحااد ماان زراعااة المحصااول خاصااة ملوحااة 

التربة  واما المنطماة الجبلٌاة حٌاا تازر  البطاطاا فاً العاروة الربٌعٌاة فاً شاهر نٌساان ولموسام 

 محصول.واحد فمط وتعتبر هذه المنطمة مثالٌة النتاج هذا ال

 التربة المالئمة:

تنجح زراعة البطاطا فً مختلف انوا  الترب )رملٌة خفٌفة ، طٌنٌة ثمٌلة ، تارب عضاوٌة(       

اال ان انسااب التااارب هاااً التربااة المزٌجٌاااة الرملٌاااة الخصااابة الغنٌااة باااالمواد العضاااوٌة والجٌااادة 

 الصرف. وٌشترط عند زراعة البطاطا فً الترب االتٌة اتبا  ما ٌلً:

 الترب الطٌنٌة الثمٌلة لترب الرملٌة الخفٌفةا

العناٌاااااة باااااالبزل النهاااااا تمٌااااال لالحتفاااااااظ  -1 العناٌة بالري النها تفمد الماء بسرعة -1
 بالرطوبة

 اضافة السماد العضوي الٌها -2 تجهٌزها بالسماد الكافً -2

 اتبا  دورة زراعٌة مناسبة  -3 اتبا  دورة زراعٌة مناسبة -3

فٌهاا اذا ارٌاد الحصاول علاى حاصال تزر   -4
 مبكر اال ان الحاصل الل

 الحاصل فٌها اكثر -4

 شكل الدرنات لٌر منتظم ولونها لامك -5 شكل الدرنات جذاب ولونها افتح -5

 

 

 

 

تماااااوي البطاطااااا   )11 – 8(شااااكل 
 بعد التنبٌت

تماااااااااااوي  )10  - 8 (الشااااااااااكل
 التنبٌت البطاطا لبل
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 التكاثر:

ا بالدرنات الكاملة او المجزأة )التماوي( ولاد تتكااثر بالباذور الحمٌمٌاة         تتكاثر البطاطا خضرٌا

(TPS لكاان هااذه الطرٌمااة لٌاار تجارٌااة حتااى االن لكنهااا تسااتخدم فااً مجااال ابحاااا التربٌااة )

 .) cm(5-4ولطرها ) g(60-45والتحسٌن.  ٌفضل ان ٌكون وزن تماوي البطاطا  

 طور الراحة

لادرنات بعاد نضاجها بفتارة تسامى طاور الراحاة تكاون فٌهاا الادرنات لٌار لاادرة علااى تمار ا      

اسااابٌع  10-6))االنبااات حتااى لااو تااوفرت لهااا الظااروف البٌئٌااة المناساابة وٌمتااد هااذا الطااور نحااو 

 ٌتولف على عدد من العوامل اهمهاوهذا 

 طور الراحة العوامل

 طور الراحةهنان اصناف بطاطا لصٌرة واصناف طوٌلة  الصنف -1

 طور الراحة اطول فً الدرنات لٌر المكتملة النضع درجة النضع -2

طور الراحاة لصاٌر فاً الادرنات الكبٌارة الحجام وطوٌال فاً الصاغٌرة  حجم الدرنة -3
 الحجم

ظااااااروف الحماااااال لبااااااال  -4
 الحصاد

التعرض للعط  والجفااف ودرجاات الحارارة العالٌاة تمصار مان طاور 
 الراحة

 ارتفا  درجة حرارة المخزن والرطوبة العالٌة تكسر طور الراحة ظروف التخزٌن -5

 
طور الراحة لج تمثٌر كبٌر فً زراعة البطاطا فً العروة الخرٌفٌة فً العاراق لكاون حاصال      

العروة الربٌعٌة ٌملع فً حزٌران وٌخزن كتماوي للزراعاة الخرٌفٌاة التاً تبادأ فاً اواخار اب لاذا 

كافٌة النهاء طور الراحة وعند خزنهاا بادرجات حارارة مرتفعاة ٌاؤدي  لد تكون فترة الخزن لٌر

الااى تلااف التماااوي . امااا خزنهااا باادرجات منخفضااة فانااج ٌحااافظ علٌهااا بصااورة جٌاادة اال ان طااور 

ا وتكاون لاد  الراحة فٌها اطول. اما الزراعة الربٌعٌة فتستورد التماوي من اورباا او لاد تناتع محلٌاا

ٌااة وباشاارت بااالتزرٌع. امااا الزراعااة الخرٌفٌااة تتطلااب اتبااا  طرائااك ماارت علٌهااا فتاارة راحااة كاف

 معٌنة لكسر طور الراحة )عند الزراعة( وهً :

 اسابٌع لبل الزراعة . 3) – 4 (ولمدة ) C° )30 - 20خزن التماوي بدرجات  -1

 وضع التماوي فً لطعة لطن مبلل بمادة بٌروكسٌد الهٌدروجٌن. -2

 (.GA3)الجبر لٌنمعاملة التماوي بمادة اثلٌن كلورهٌدرٌن او الثٌورٌا او حامض  -3
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نمع الدرنات لمدة ساعة فً محلول ثاٌوسٌانات البوتاسٌوم او الصودٌوم او االلمنٌوم       -4

 لد ٌلجم الى اطالة طور الراحة فً البطاطا االستهالكٌة كما ٌلً : %1بتركٌز 

 (CIPCاو اثناء الخزن بمادة الكارباماٌت ) معاملة الدرنات لبل الخزن -1

 (.MHر  النباتات لبل الحصاد بمادة مالٌن هاٌدرازاٌد ) -2

 .%95-90ورطوبة  C°5)- (3خزن الدرنات على درجة  -3

 اشهر دون ان تنبت .) 8 (10-اطا مدة لمد امكن خزن البط      

 

 السيادة القمية                                  

بعد انتهاء طور الراحة ٌبدأ انبات البراعم على الدرنة اذا توفرت الظروف البٌئٌة        

المالئمة. اول انبات ٌظهر فً لمة الدرنة )الطرف البعٌد عن منطمة اتصال الدرنة بالساق( نمو 

البرعم الممً ٌمنع نمو البراعم االخرى على الدرنة وهذا ما ٌطلك علٌج بالسٌادة الممٌة واذا 

هذا البرعم فان البراعم االخرى فً لاعدة ازٌل 

 الدرنة )الجزء المرٌب من منطمة اتصال الدرنة 

بالساق( تبدأ باالنبات. وٌوجد فً كل عٌن من 

عٌون الدرنة عدد من البراعم لالباا ما ٌنمو البرعم 

الوسطً وٌولف نمو البراعم االخرى وهذا ما 

ٌسمى بالسٌادة البرعمٌة وعند ازالة البرعم االوسط 

فان البراعم االخرى سوف تنمو. كلما زادت شدة 

عدد السٌمان  السٌادة الممٌة او البرعمٌة كلما لل

 النامٌة من لطعة التماوي وبالتالً ٌمل عدد السٌمان 

 فً النبات ومن ثم ٌمل عدد الدرنات الناتجة من النبات الواحد 

 تنبٌت البراعم )التزرٌع(:

عند استالم التماوي المستوردة ٌمكان تنبٌات الباراعم       

علااى الاادرنات لباال الزراعااة وذلاان بتعرٌضااها لاادرجات 

او تعرٌضااها لضااوء الشاامس لٌاار  )C°)15-17حاارارة 

 cm(2-1)المباشار وٌجاب ان الٌزٌااد طاول النباوت عاان 

 حتى ال ٌتكسر بسهولة عند الزراعة.

 

 

 

 تنبٌت البراعم )13 – 8( شكل   

 ( السٌادة الممٌة12-8شكل)     
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 :         فوائد التزريع

 التبكٌر فً االنبات والحصاد وٌساعد على تجانس االنبات .  -1

 تكوٌن مجمو  جذري لوي. -2

 زٌادة عدد السٌمان االرضٌة. -3

 زٌادة كمٌة الحاصل. -4

 التخلص من الدرنات الضعٌفة االنبات. -5

تتبع هذه العملٌة فً الزراعة الخرٌفٌة فاً العاراق لكاون التمااوي فٌهاا مان انتااج العاروة الربٌعٌاة 

ولتجهٌزهااا لباال الزراعااة ترفااع درجااة  C°(3 - 5 ) فااً مخااازن مبااردة علااى درجااة المخزنااة 

 اسابٌع. (3 - 4)حرارة المخزن بصورة تدرٌجٌة لمدة 

 مراحل النمو فً البطاطا

                                                         كاالتً : ٌمر نبات البطاطا بثالثة اطوار للنمو هً      

 مدة الطور وتفاصٌلج الطور

 النمو الخضري
اسااابٌع وٌعتمااد النبااات ( 6-8)ٌباادأ ماان زراعااة التماااوي وٌسااتمر ماان 
 خاللج على الغذاء المخزن فً التماوي

 تكوٌن الدرنات
ا بادء تكاوٌن  ٌستمر اسبوعٌن بعد انتهاء الطور االول وهاو ٌاالزم تمرٌباا
البااراعم الزهرٌااة فااً النبااات فااً هااذا الطااور تتكااون السااٌمان االرضااٌة 

 وتنتفخ اطرافها لتكوٌن الدرنات Stolonsالبٌضاء 

 كبر حجم الدرنات
اساابٌع وفٌاج تكبار الادرنات المتكوناة حتاى تصال ( 6-8)ٌستمر حوالً 

جاام المثااالً للصاانف وبانتهاااء هااذا الطااور ٌااتم نضااع الحاصاال الااى الح
 والحصاد

      موعد الزراعة
  .  تزر  البطاطا فً العراق بموعدٌن

 الزراعة الخرٌفٌة الزراعة الربٌعٌة المنطمة

 –كانون الثانً  15من  الوسطى

 شباط 15 

 اٌلول 15 –اب  15من 

 بداٌة اب بداٌة اذار -منتصف شباط الشمالٌة

فً نٌسان ولمرة واحدة  الجبلٌة
 كمحصول صٌفً
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 كمٌة التماوي

 من الدرنات ذات الحجم المناسب.( kg(600-450ٌتطلب الدونم الواحد حوالً 

 طرٌمة الزراعة   

  تحرا االرض مرتٌن باتجاهٌن متعامدٌن ثم ٌمسم الحمل الى مروز تبعد عن بعضها مسافة 

(70-75)cm  وتزر  البطاطا على الثلا العلوي من المرز تمرٌباا وعلى جهة واحدة من المرز

 وتغطى بالتراب( cm(10-8بٌن درنة واخرى وتوضع الدرنات على عمك  25cmوبمسافة 

 الناعم .

ان هااذه الطرٌمااة تتبااع فااً مختلااف انحاااء العااراق  

عاااادا الماااازار  الواسااااعة حٌااااا تاااازر  البطاطااااا 

بواسطة مكائن خاصة لهاذا الغارض وتماام الماروز 

حٌااا تغطااى الدرنااة  20Cm-15علٌهااا بارتفااا  

بطبمااة جٌاادة ماان التربااة. وٌمكاان زراعااة البطاطااا 

وتكاااااون  (m(1.5-1علاااااى مصااااااطب عرضاااااها 

 25cmبة وبمسااافة الزراعااة علااى جااانبً المصااط

 .بٌن نبات واخر

 

 عملٌات الخدمة الزراعٌة

  الري:

ا لمراحل النمو المختلفة وهً على النحو االتً :  ٌتم الري وفما

 مرحلة النمو االولى

 )النمو الخضري(

 مرحلة النمو الثانٌة

 )تكوٌن الدرنات(

 مرحلة النمو الثالثة

 )كبر حجم الدرنات(

ٌعتمد النبات على الغذاء 
المخزن بالدرنة وٌحتاج الى 

 رٌات خفٌفة 2-3

ٌروى النبات رٌة واحدة 
لزٌرة ونمص الماء فٌها ٌملل 

 عدد الدرنات المتكونة

الري فٌج منظم وبكمٌات 
رٌات( ومن  4-3متوسطة )

المهم ان ٌمنع الري لبل 
 الحصاد بحوالً اسبوعٌن(

ٌعتمااد محصااول البطاطااا فااً العااراق علااى الااري ولااد تساامط االمطااار خااالل الموساام فٌماال عاادد 

رٌة فاً الموسام  (11 – 12)الرٌات وٌتطلب محصول البطاطا فً المنطمة الوسطى من العراق 

رٌات فً الموسم الخرٌفً وٌمال عادد الرٌاات فاً المنطماة الشامالٌة ولاد ال ( 9 - 10)الربٌعً و 

 

زراعة البطاطا  (14 – 8 )شكل
 على مروز
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رٌااات فااً منطمااة ربٌعااة فااً الموصاال خاصااة عنااد  (2 – 3)ٌتطلااب الموساام الربٌعااً اكثاار ماان 

 .سموط االمطار الربٌعٌة

 التسميد

البطاطااا ماان المحاصااٌل المجهاادة للتربااة وٌعتباار التساامٌد خاصااة بااالنتٌروجٌن والفساافور         

ا ، اضاااافة والبوتاساااٌوم ضاااروري فاااً كافاااة اناااوا  التااارب التاااً ٌااازر  فٌهاااا محصاااول البطاطااا

النتروجٌن ضرورٌة للنمو الخضري والحاصل الجٌاد  اماا الفسافور فهاو لنماو الجاذور واالسارا  

بالنضااع و البوتاسااٌوم هااو ضااروري لزٌااادة حجاام الاادرنات. ٌعتمااد تحدٌااد كمٌااة السااماد المضاااف 

علااى نااو  التربااة وخصااوبتها والظااروف الجوٌااة السااائدة والصاانف الماازرو  )مبكاار او متاامخر 

ولٌرها من العوامال. فاً العاراق ٌوصاى باعطااء محصاول البطاطاا االسامدة الكٌمٌائٌاة النضع( 

 ،فسفور للدونم للزراعة الربٌعٌة المبكرة والزراعة الخرٌفٌاة  25kgنتروجٌن و  7.5kgبمعدل 

اما عند تمخر موسم الزراعة الربٌعٌة فٌملل النتروجٌن الى نصاف الكمٌاة. كماا ٌعطاى البوتاساٌوم 

للدونم . تضاف هذه االسمدة على دفعتاٌن االولاى بعاد البازوو فاوق ساطح الترباة  50kg بمعدل 

حٌااا ٌضاااف نصااف كمٌااة السااماد النتروجٌنااً وكاال االساامدة الفساافورٌة والبوتاسااٌوم امااا الدفعااة 

 الثانٌة فتضاف بعد شهر من الدفعة االولى وٌضاف فٌها النصف الثانً من السماد النتروجٌنً.

 تصدٌر النباتات

وهاً عملٌااة تاتم بمشااط التااراب مان جهااة المارز لٌاار الماازرو  واضاافتج الااى جناب النباتااات فااً 

الماارز المجاااور وتااتم عنااد اجااراء اخاار عملٌااة عاازق وتعشااٌب للمحصااول فااً الحماال تااؤدي هااذه 

العملٌااة الااى الااتخلص ماان االدلااال الموجااودة فااً الحماال وتغطٌااة الاادرنات المتكونااة بااالمرب ماان 

مان االخضارار نتٌجاة تعرضاها الشاعة الشامس وٌراعاى اجاراء التصادٌر  سطح التربة وحماٌتهاا

 لبل ان تكبر النباتات الن اجراءها فً مثل هذا الولت ٌؤدي الى االضرار بجذور النباتات.

 النضع والحصاد

ٌااوم مان الزراعااة حسااب االصااناف وطبٌعاة التربااة والمنطمااة وماان ( 110-90 )ٌبادأ بعااد حااوالً

 عالماتج :

 المجمو  الخضري. اصفرار وجفاف -1

 لشرة الدرنة تكون لاسٌة وملتصمة بها. -2
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ا امااا الرتفاا  سااعره فاً االسااواق المحلٌاة او لتجنااب خطاار  لاد ٌملااع المحصاول لباال نضاجج احٌانااا

ارتفا  درجات الحرارة فاً الموسام الربٌعاً عناد تامخر الحصااد او االنجمااد المبكار فاً الموسام 

الخرٌفً. وٌنبغً ازالاة المجماو  الخضاري لبال للاع الادرنات لتساهٌل عملٌاة الملاع الاذي ٌاتم اماا 

ا  ا ٌاااتم الاااتخلص مااان  ٌااادوٌا ا باساااتعمال مكاااائن خاصاااة لهاااذا الغااارض واحٌاناااا باااالكرن او مٌكانٌكٌاااا

المجمااو  الخضااري باار  النباتااات بالحماال بااالمواد الكٌمٌائٌااة التااً تااؤدي الااى لتاال المجمااو  

. ٌحصاااد  Phenolsو  Dinitroاٌاااام بعاااد الااار  مثااال مركاااب  (4 – 10)الخضاااري خاااالل 

حزٌران للموسم الربٌعً وخالل شهر كاانون  وهري ماٌس محصول البطاطا فً العراق خالل ش

 .االول للموسم الخرٌفً

 

 

 

 

 

 نباتات البطاطا لبل الملع ودرنات البطاطا بعد الملع  (15 – 8)شكل 

 كمٌة الحاصل:

 الاى    طان / دونام اماا االنتااج الخرٌفاً فٌصال ( 10 – 15 )ٌصل االنتاج الربٌعً فً العراق الاى

 دونم. طن/( 5- 7)

 اسباب للة الحاصل الخرٌفً:

الخزن لٌر النظامً للتماوي الربٌعٌة ٌملل من  -1

 االنبات وعدد التفرعات فً الحمل.

االرتفا  الشدٌد لدرجات الحرارة اثناء الزراعة  -2

 الخرٌفٌة تؤثر على نسبة االنبات.

االمراض تدهور التماوي نتٌجة اصابتها ببعض  -3

تمثٌرها اال عند  الفٌروسٌة فً الربٌع والتً ٌظهر

  . لخرٌفٌةا الزراعة

 

 حاصل البطاطا(16 – 8 )شكل          
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 Curingالمعالجة : 

لمادة  %95ورطوباة نسابٌة مرتفعاة  C°15بعد حصاد الدرنات تخزن علاى درجاة حارارة       

ا ، هااذه الظااروف تساااعد علااى التئااام الجااروا وتكااوٌن الطبمااة الفلٌنٌااة بعااد ذلاان  (14-10) ٌومااا

ا الى     C°4للبطاطا المخزنة لغارض التصانٌع والاى حاوالً   C°7تخفض درجة الحرارة تدرٌجٌا

 للبطاطا التً ستستعمل كتماوي.

 التخزٌن

الحاجااة الااى اسااتعمالها ان تخاازٌن البطاطااا ٌهاادف الااى حفااظ الاادرنات بحالااة جٌاادة لحااٌن       

اللراض االستهالن المباشر او للتصنٌع او للزراعة حٌاا تخازن تمااوي البطاطاا الربٌعٌاة لحاٌن 

زراعتها فً العروة الخرٌفٌة. وهناان ثالثاة عوامال رئٌساة مهماة فاً تخازٌن البطاطاا تاتحكم فاً 

 وهً :حفظ الدرنات باحسن مظهر واكبر لٌمة لذائٌة مع حدوا الل  نسبة فمد فٌها 

 التهوٌة . – 3   النسبٌة الرطوبة - 2   درجة الحرارة -1

 6لمادة  %85ورطوباة  C°(3 - 4 )  ٌتم خزن البطاطا فً المخاازن المباردة فاً درجاة        

اشااهر بحالااة جٌاادة وباادون تزرٌااع . كمااا ٌمكاان خزنهااا فااً مخااازن مهااواة بصااورة جٌاادة. وهااذه 

منٌة لصٌرة للحاصل الخرٌفً او تساتعمل فاً دول الطرٌمة لد تستعمل فً العراق للخزن لفترة ز

 اوروبا وامرٌكا خالل الخرٌف والشتاء حٌا درجات الحرارة فً الجو منخفضة.

 االصناف:

 اهم االصناف الشائعة فً العراق :

 Rivieraرٌفٌرا  .1

من االصناف المبكرة جداا لون المشرة واللب فٌها اصفر فاتح ودرناتها كبٌرة الحجم بٌضوٌة الاى 

 دائرٌة الشكل النمو الخضري جٌد والحاصل عالً.

 عالء الدٌن .2

ماان االصااناف متوسااطة التبكٌاار لااون المشاارة حمااراء واللااب فٌهااا ابااٌض مصاافر ، الدرنااة كبٌاارة 

 الحجم بٌضوٌة الى دائرٌة الشكل الحاصل فٌها عالً جداا ونموها الخضري جٌد.

 دٌزري .3

ج اصافر فااتح حجام درناتاج كبٌار وذات شاكل متوسط التبكٌر بالنضع لون المشرة احمر واللاب فٌا

 بٌضوي متطاول ، الحاصل فٌج جٌد .
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 الفا .4

من االصناف المتمخرة النضع نموه الخضري لائم وكثٌر التفر  ، درناتاج كبٌارة الحجام بٌضاوٌة 

 الشكل والحاصل لزٌر.

 اطلس .5

اا وبٌضاوٌة من االصناف المتمخرة النضع لون المشرة واللب فٌاج اصافر درناتاج كبٌارة الحجام جاد

 متجانسة الشكل.

 بورٌن .6

صانف مبكاار لاون المشاارة اصافر كرٌمااً لماا  واللااب اصافر درناتااج متوساطة الااى كبٌارة الحجاام 

 بٌضوٌة الى بٌضوٌة متطاولة، نموه الخضري جٌد.

 

 الباذنجان  

 Egg plantاالسم االنكلٌزي : 

     .Solanum melongena Lاالسم  العلمً : 

                                                                   

 االهمٌة االلتصادٌة

الباذنجان من محاصٌل الخضار الصاٌفٌة المهماة فاً       

العاااراق وفاااً كثٌااار مااان بماااا  العاااالم خاصاااة المناااااطك 

االستوائٌة كالهند والصٌن ومعظام البلادان العربٌاة. ٌازر  

المحصول مان اجال ثمااره التاً تؤكال بعاد طبخهاا وعمال 

السلطة والتخلٌل. وٌعتبر الباذنجاان لناً بالكاربوهٌادرات 

د وٌحتااوي علااى كمٌااات جٌاادة ماان البوتاسااٌوم والفساافور والنٌاسااٌن وااللٌاااف والبااروتٌن والحدٌاا

 الموجودة بج تساعد على الهضم.   

 الموطن االصلً 

ٌعتمد ان منطمة اواسط الهند هً الموطن االصلً للباذنجاان اذ التازال نباتاتاج تنماو بصاورة       

     االولى ونملج العرب الى اوربا.برٌة فً هذه المناطك كما انج موجود فً الصٌن منذ العصور 

 الباذنجان ثمار (17 – 8) شكل    
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 المناخ المالئم

ٌتمثر نبات الباذنجان بدرجات الحارارة المنخفضاة اكثار مان نباتاات الطماطاة والفلفال حٌاا        

انج حساس جداا للبرودة ولذا فان المحصول ٌحتاج الى موسم نمو دافًء طوٌل خالً مان الصامٌع  

ا خالل المرحلة االولاى مان حٌاتهاا لغارض النماو  تحتاج النباتات الى درجات حرارة مرتفعة نسبٌا

لاٌالا انساب درجاات حارارة للنماو الخضاري .   C°20نهااراا و   C°25ي وتعتبر درجة الخضر

ا  C°15نهااراا و  C°20وتعد  لاٌالا انساب درجاات حارارة لالزهاار والعماد. وٌتولاف النماو تمرٌباا

وٌمكان ان تاتعفن الثماار تحات ظاروف الحارارة العالٌاة  C°15اذا انخفضات درجاة الحارارة عان

لثماار الطوٌلاة ونباتاات الباذنجاان تعتبار محاٌادة لتامثٌر المادة الضاوئٌة خاصة فً االصاناف ذات ا

 على االزهار.

 التربة المالئمة

ٌنمو الباذنجان وٌعطً حاصالا فً جمٌع الترب بشرط ان تكون خصبة وخالٌة من الملوحاة       

وجٌاادة الصاارف ولنٌااة بااالمواد العضااوٌة . الباذنجااان حساااس للرطوبااة الزائاادة فااً التربااة وان 

الراق التربة بالماء ٌسبب تعفن جذور النباتاات وان التارب الرملٌاة او المزٌجٌاة الرملٌاة مفضالة 

عد على تدفئة الجذور وانتاج حاصل مبكر فً الربٌع وٌتحمل الباذنجان حموضاة الترباة النها تسا

 هذا المحصول. إلنتاج( هً المالئمة 6.5 – 5.5) pHاكثر من الطماطة وتعتبر درجة 

 موعد الزراعة

الباذنجان فً الحمل المكشوف بعد زوال خطر الصامٌع وبعاد ان ٌصابح  شتالت ٌبدأ بزراعة      

ا وٌاتم ذلان خاالل منتصاف اذار للمنطماة الوساطى مان العاراق وفاً نهاٌاة اذار للمنطماة الجو دا فئا

الشاامالٌة. وٌااتم زراعااة البااذور فااً االطباااق الفلٌنٌااة او فااً االلااواا لباال شااهرٌن ماان موعااد نماال 

 الشتالت الى الحمل.

 طرٌمة الزراعة

لبذور داخل الواا فً سطور الشتالت وتزر  ا إلنتاجٌزر  الباذنجان بالبذور فً المشتل       

عندما تحتوي على اربعة اوراق وتكون الشتلة جاهزة للشتل  (cm(20-15تبعد عن بعضها 

ٌوماا حسب الظروف الجوٌة السائدة .  وٌمكن االسرا  فً ) (60-50حمٌمٌة وذلن بعد حوالً 

انبات البذور وذلن بتغطٌتها بالبالستن الشفاف وتشتل النباتات فً الحمل المكشوف وفً 

 .  1.5mبعرض مصاطب او على( cm(80-70بعضجالزراعة المحمٌة على مروز تبعد عن 

 . وتزر  الشتالت على الجهة الشمالٌة من المرز
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النباتات وٌتم الشتل  بٌن 50cm-40او على جهتً المصطبة وبمسافة  العلوي منج فً الثلا

 .(19 -  8و  18 -  8 )شكلكما فً  بوجود الماء

 

 

  

 

                                                                

 

 

 

     

 كمٌة البذور

عناد انتااج  50gوحاوالً عند الزراعاة فاً الاواا من البذور  (g(300-200ٌحتاج الدونم       

الشااتالت فااً االطباااق الفلٌنٌااة والااى اكثاار ماان ذلاان عنااد الزراعااة مباشاارة فااً الحماال فااً بعااض 

 المناطك.

 عملٌات الخدمة بعد الزراعة

 الري:

ٌعتبار الباذنجااان ماان محاصااٌل الخضاار التااً تسااتجٌب للااري وٌحتاااج الااى كمٌااات كبٌاارة ماان      

الحارارة وٌحتااج لكمٌاات كبٌارة مان المااء  الماء خاصة فً فترات الجفاف وعناد ارتفاا  درجاات

خاصة فً المرحلة االولى من حٌاتج عند تكوٌن مجمو  خضري لذلن تزداد عدد الرٌات ثام تمال 

كمٌة الماء عند االزهار. وبصاورة عاماة فاان اولاات الاري تعتماد بالدرجاة الرئٌساة علاى مرحلاة 

وباة االرضاٌة تاؤدي الاى تامخٌر النماو النمو ونو  التربة والظروف الجوٌاة الساائدة. ان للاة الرط

 وتسالط االزهار او للة عدد الثمار وزٌادة الطعم المر فً الثمار .

 التسمٌد:

الباذنجااان ماان محاصااٌل الخضاار المجهاادة للتربااة فهااو ٌكااٌون مجمااو  خضااري كبٌاار وكااذلن      

ا لاذلن ٌراعاى االعتنااء بالتسامٌد لتاوفٌر  ٌعطً محصاوالا لزٌاراا ولكاون موسام نماوه طاوٌالا نسابٌا

نباتااااات الباذنجااااان  (18 – 8)شااااكل 
 نامٌة 

 تحت الزراعة المحمٌة

نباتااات الباذنجااان نامٌااة  (19 – 8)شااكل
 فً الحمل المكشوف
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كمٌاة كافٌاة مان العناصار المعدنٌااة التاً ٌحتاجهاا النباات ولااوحظ ان زٌاادة النتاروجٌن تاؤدي الااى 

الخضااري علااى حساااب الحاصاال وان للتااج تساابب سااموط االزهااار والثمااار الحدٌثااة تشااجٌع النمااو 

للااادونم عنااد تحضاااٌر االرض وٌنصاااح ) m3(10-5التكااوٌن. ٌضااااف السااماد الحٌاااوانً بمعاادل 

نتاروجٌن  تضااف نصاف الكمٌاة مناج و  50kgباضافة االسمدة الكٌمٌائٌاة للادونم الواحاد بممادار 

40kg  فوسفور علاى هٌئاةP2O4   40وkg   بوتاساٌومK2O  بعاد الشاتل باسابوعٌن وعناد  .

 ابتداء االزهار ٌضاف النصف الثانً من النٌتروجٌن لزٌادة نسبة العمد ونضع الثمار.

 النضج والحصاد

اشااهر ماان الزراعااة فااً الحماال  3تنضااع الثمااار بعااد حااوالً 

ا ولباال ان ٌكتماال  ا مناساابا وتحصااد الثمااار عناادما تبلاام حجمااا

نضااجها الن الثمااار المكتملااة النضااع تفمااد لمعانهااا وٌصاابح 

ا مخضراا وال تصلح لالكال كماا ٌصابح طعمهاا  لونها برونزٌا

ا وتجماع الثماار عاادة مارة كال  اٌاام فاً ) (7 – 4ماراا الذعاا

مساااء وٌساتمر موسام الحصااد عااادة الصاباا البااكر او فاً ال

اشهر ولد ٌكون اطول مان ذلان اذا تاوفرت الظاروف  3الى 

 . الجوٌة المالئمة وتمطع الثمرة بجزء من العنك فٌها

 كمٌة المحصول

 طن من الثمار الصالحة للتسوٌك. (12-8)ٌعطً الدونم الواحد فً العراق       

 التعبئة والخزن

  بعد حصاد الثمار تجرى عملٌة الفرز الستبعاد الثمار المصابة والتالفة وتغسل الثمار بالماء      

ثم تعبم بمكٌاس مثمبة مان النااٌلون او فاً الفااص خاصاة وترسال الاى الساوق. وفاً حالاة  نشفوت

           المساااافات البعٌااادة او عناااد الرلباااة فاااً تخااازٌن الثماااار فاناااج ٌمكااان خااازن المحصاااول بدرجاااة 

C°7 – 10) ( لمدة اسبو  واحد هذا وان خازن الثماار علاى درجاات الال  %90ورطوبة نسبٌة

 او عالٌة ٌؤدي الى سرعة تلف الثمار.C°3من 

 

 

 

      ثمار ( 20 – 8)شكل 

 الباذنجان عند الحصاد
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 االصناف

تختلااف اصااناف الباذنجااان فٌمااا بٌنهااا          

فاااً شاااكل ولاااون الثماااار فمنهاااا الكروٌاااة او 

المتطاولااة الشااكل كمااا توجااد ثمااار سااوداء او 

ن واهااام االصاااناف بنفساااجٌة او بٌضااااء اللاااو

 اق.الشائعة فً العر

 

 المحلً -1

من االصناف المنتشرة فً وسط العراق ، ثماره اسطوانٌة منظمة الشكل لونهاا اساود لماا         

 منتخب الزعفرانٌة.ومرلوبة ، الحاصل فٌج متوسط وهنان صنف محسن منج اطلك علٌج اسم 

 الموصلً -2

منتشاار فااً شاامال العااراق خاصااة فااً نٌنااوى ، حاصاالج جٌااد ونوعٌااة ثماااره جٌاادة ومرلوبااة      

 ثماره طوٌلة ورفٌعة لونها اسود.

 بالن بٌوتً -3

صانف امرٌكااً ثماااره كبٌاارة الحجاام مساتدٌرة او كروٌااة الشااكل ذات لااون بنفسااجً لااامك ،       

 البٌوت البالستٌكٌة ، ٌعطً حاصلج لمدة طوٌلة.لزٌر الحاصل ، وتنجح زراعتج فً 

 

 الفلفل

 Pepperاالسم االنكلٌزي : 

 االسم  العلمً : 

 Capsicum annuumالفلفل الحلو   

 Capsicum frutesceusالفلفل الحرٌف   

 االهمٌة الغذائٌة وااللتصادٌة

ا وتساتعمل         ٌزر  الفلفل من اجل ثماره التً تؤكل طازجة لوحدها او مع السلطة او مطبوخا

اذ  Cثماره الحرٌفة فً التخلٌل . وترجع االهمٌاة الغذائٌاة للفلفال الاى محتاواه العاالً مان فٌتاامٌن 

 اصناف مختلفة من الباذنجان ) 21 –8 (شكل
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لالنساان الباالم خاالل الٌاوم  Cتفاً بالمتطلباات الضارورٌة لفٌتاامٌن  74gان ثمرة واحادة باوزن 

 الضروري للنمو فضالا عن انوا   Aلواحد . كما ٌحتوي على نسبة ال بمس بها من فٌتامٌن ا

اخاااارى ماااان الفٌتامٌنااااات وكالسااااٌوم وحدٌااااد 

وٌعااود ساابب الطعاام الحرٌااف فااً   .وفساافور

االصاااناف الحرٌفاااة الاااى ارتفاااا  نسااابة ماااادة 

فااً الثمااار التااً تتركااز عااادة حااول  الكابسااٌن

البااذور بدرجااة كبٌاارة. ان معاادل انتاااج الفلفاال 

العاالمً.  باإلنتااجفً العراق منخفض ممارنة 

ان نسبة االنبات لبذور الفلفل منخفضة اذ تعاد 

 بذور الفلفل من البذور البطٌئة االنبات 

 .ممارنة ببذور الخضراوات االخرى

 

 

 

                             

 

 

 

 

 الموطن االصلً

الجنوبٌة وجنوب المكساٌن و لواتٌمااال الماوطن االصالً  تعد المناطك الوسطى من امرٌكا       

 .للفلفل ومنها انتمل الى المناطك االخرى من العالم

                                        المناخ المالئم

ٌحتاج الفلفل الى جاو معتادل ٌمٌال الاى الحارارة وال ٌتحمال البارودة بدرجاة كبٌارة حٌاا           

اناج محصاول صااٌفً وٌاؤدي الصاامٌع الاى لتاال النباتاات وال ٌنماو فااً الجاو البااارد وانساب درجااة 

 ( نبات الفلفل الحرٌف23 -8شكل )  

 

 نبات الفلفل الحلو ) 22 – 8 (شكل

 

 ثمار الفلفل الحلو ) 24 –8 (شكل     
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كما انج ٌماوم درجات الحرارة المرتفعاة والجفااف واالصاناف الحاارة  C°(21-27 )حرارة للنمو

منج اكثر تحمالا الرتفا  الحرارة من اصناف الفلفل الحلو. درجات الحرارة لٌر المالئماة والاري 

لٌااار المااانظم ٌؤدٌاااان الاااى ساااموط االزهاااار والثماااار الصاااغٌرة الن الجفااااف ودرجاااات الحااارارة 

فً النبات التً تسبب للة الماء فً االنسجة النباتٌة ومن ثام ساموط  المرتفعة ٌنتع عنها كثرة النتح

االزهار والثمار الصغٌرة . تحتاج باذور الفلفال الاى درجاات حارارة مرتفعاة لكاً تنبات وتتاراوا 

نباتااات الفلفاال تحتاااج الااى درجااات حاارارة مرتفعااة فااً حٌاتهااا لتنمااو نمااواا  C°30)- (25  ماان

ا كبٌراا ودرجات حرارة مع تدلة فً المراحل المتامخرة مان النماو حتاى تزهار وتعماد وتنماو خضرٌا

الثمار نمواا جٌداا . وٌعتبر نبات الفلفال مان النباتاات التاً تزهار بغاض النظار عان المادة الضاوئٌة 

أي اناج ماان النباتااات المحاٌاادة اال اناج اذا تعاارض الااى نمااص االضااءة عنااد بداٌااة النمااو الخضااري 

 لثمري الالحك مما ٌؤدي الى نمص الحاصل.ٌنعكس ذلن على نموه الخضري وا

 التربة المالئمة

انسب انوا  الترب لزراعة الفلفل هً التربة الخصبة الجٌدة الصرف والتً تحتفظ         

بالرطوبة والخالٌة من االمراض والدٌدان الثعبانٌة وٌفضل الترب المزٌجٌة بنوعٌها الرملٌة 

خفٌفة فً انتاج الفلفل المبكر او عند الزراعة فً موسم والطٌنٌة وتفضل االراضً الرملٌة او ال

النمو المصٌر الن حرارتها ترتفع فً ولت مبكر فً الربٌع مما تساعد على االسرا  فً نمو 

  .5.5) –(7(هPHًالتبكٌر فً الحاصل وافضل درجة حموضة للتربة )ثم النباتات 

 موعد الزراعة

تاازر  بااذور الفلفاال فااً  المشااتل اوالا النتاااج الشااتالت حتااى تصاال الااى العماار الفساالجً         

   اوراق حمٌمة ثم تنمل الاى الحمال الادائم وٌتاراوا عمرهاا باٌن  ) 4  - (5المناسب الذي هو تكوٌن 

ا وذلن حسب الظروف الجوٌة . وتتم الزراعاة فاً النصاف االول مان اذار فاً  50) – (60 ٌوما

 وفً نهاٌة اذار للمنطمة الشمالٌة للزراعة المكشوفة.وسط العراق 

      كمٌة التماوي

لاام ماان البااذور التااً تاازر  اوالا فااً المشااتل ) g – 200(300ٌتطلااب الاادونم الواحااد          

االف شاتلة وعناد انتااج الشاتالت فاً االطبااق الفلٌنٌاة فٌتطلاب الادونم g -10)    (  7   النتااج 

 بذور.(  100-50)  الواحد
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 طرٌمة الزراعة 

تزر  البذور اوالا فً المشتل اطباق فلٌنٌة او الواا او احواض فاً ساطور تبعاد عان بعضاها     

15cm  2-1وتغطى بطبمة رلٌماة مان التاراب سامكها)cm )ا النتااج ا هادئاا الشاتالت  وتاروى رٌاا

التً تنمل الى الحمل وتتم عملٌة الشتل بوجود الماء لغرض ضامان عادم جفااف الشاتالت وتازر  

باٌن (   cm(40-30الشاتالت علاى الثلاا العلاوي مان المارز وعلاى جهاة واحادة وعلاى مساافة 

 شتلة واخرى.

 

 

 

 

 

 

 عملٌات الخدمة بعد الزراعة

 :الري

وٌحتااج الفلفال الاى عناٌااة ٌتولاف عادد الرٌاات وفتارات الااري علاى حالاة الجاو وناو  التربااة      

 مد الثمار  ٌاؤثر التذباذب فاً الاريالري خاصة عند لرب االزهار واثناء االزهار وع دخاصة عن

   :كما ٌمتً

 

 للة الري

درجاات الحارارة تسابب ساموط االزهاار كماا تاؤثر علااى خاصاة عناد ارتفاا  
الثمار العالدة فتبمى صغٌرة الحجم ومشوهة الشاكل او تسابب ساموطها وذلان 

 لزٌادة النتح وصغر المجمو  الجذري

خاصاااة فاااً المراحااال االولاااى مااان حٌااااة النباااات تسااابب لااازارة فاااً النماااو  زٌادة الري
 الخضري ولكن بدون اثمار

وبشكل عام ٌحتاج الفلفل الاى رٌاات متباعادة فاً بداٌاة موسام النماو خاصاة اذا كاان الجاو معتادالا 

اٌام ثم ٌحتاج الى رٌات خفٌفة ومتمارباة وفاً الصاباا البااكر بعاد  (7-10)وعادة ٌروى مرة كل 

 اٌام. (3-4)بدء عمد الثمار خاصة اذا كان الجو حاراا وٌروى مرة واحدة كل 

  

 طرٌمة زراعة الفلفل (26 – 8)الشكل    شتالت الفلفل (25 – 8 )الشكل     
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 التسمٌد

ٌستجٌب الفلفل للتسمٌد بدرجة كبٌرة خاصة التسمٌد النتروجٌنً الذي ٌاؤدي الاى زٌاادة فاً        

النمو الخضري وعدد االزهار المتكوناة ونسابة العماد مماا ٌاؤدي الاى زٌاادة الحاصال. ٌنصاح فاً 

سوبر فوسفات الكالسٌوم للدونم الواحاد علاى ان تضااف  200kgٌورٌا و  50kgالعراق اضافة 

اساابٌع وتشامل كال الساماد الفسافوري ونصاف كمٌاة الساماد  3ى بعد الشتل بحوالً بدفعتٌن االول

النتروجٌنً والدفعة الثانٌة عند بداٌة عمد الثمار وتشامل النصاف الثاانً مان الساماد النتروجٌناً . 

ولد ٌر  السماد النتروجٌنً )الٌورٌا( على هٌئة محلاول علاى المجماو  الخضاري وذلان بمعادل 

 وسم.رشات خالل الم 6

 النضع والحصاد

اشاهر مان الزراعاة وٌعتماد ذلان علاى موعاد الزراعاة 3) – (4ٌبدأ النضاع عاادة بعاد             

 والظروف الجوٌة والصنف تحصد االصناف الحلوة عند اكتمال نموها ووصولها الى الحجم 

وٌكااون لونهاا اخضار او اصاافر او  الممثال للصانف

احمر شمعً وزاهاً وٌساتمر موسام الحصااد لمادة 

  اشهر وٌاتم الجماع عاادة كال ) 5 - 7 (لد تصل الى

اٌام وتمطع الثمرة بجزء مان العناك وٌفضال  3 - 4

ان ٌجماع الحاصال فاً الصااباا البااكر او فاً اخاار 

النهااار ، ٌااتم جنااً المحصااول فااً شااهر حزٌااران 

ً العاراق وٌساتمر الجناً طٌلاة للزراعة الصٌفٌة ف

فصل الصٌف وحتاى نهاٌاة الخرٌاف وحلاول البارد 

 . الذي ٌمتل النباتات

 كمٌة الحاصل

طان / دونام ولاد ٌرتفاع الاى اكثار مان  (3-4 )ٌتراوا حاصل الفلفال الحلاو فاً العاراق باٌن       

 ذلن فً الزراعة المغطاة او فً البٌوت البالستٌكٌة.

 التعبئة والتخزٌن

عند الجنً تستبعد الثمار المصابة او لٌر الصاالحة للتساوٌك وتعبام فاً صانادٌك خشابٌة او        

بالستٌكٌة او فً سالل او اكٌاس من النااٌلون المثماب. ثماار الفلفال تتعارض الضارار البارودة اذا 

ٌاؤدي الاى االسارا   C °10كما ان تخزٌنها على درجاة اكثار مان C°7   خزنت بدرجة الل من

 

   ثمرة الفلفل  ) 27 - 8 ( شكل   

 الحصاد عند            
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ورطوباة نسابٌة    C°(  7-10  )الحمر. ٌمكن خزن الثمار علاى درجاةها وتلونها باللون ابنضج

 اسابٌع.( 2 -3 )تزٌد عن لمدة ال %(90-95)

 االصناف

هنااان اصااناف كثٌاارة ماان الفلفاال بعضااها ذات ثمااار حمااراء اللااون او صاافراء عنااد النضااع التااام 

والالٌكوسااٌن فٌهااا وبعااض  والزانثوفٌاال  الكااروتٌنوالتسااوٌك  وذلاان بساابب وجااود صاابغات ماان 

 االصناف ثمارها حلوة وبعضها حرٌفة من هذه االصناف :

 California Wonderاعجوبة كالٌفورنٌا  .1

مان االصاناف الحلااوة والشاائع زراعتهااا فاً العاراق ٌمتاااز بماوة نمااوه الخضاري ولاازارة         

الحاصل واعطائج ثمار كبٌرة الحجم ذات لون اخضار داكان وناعماة الملماس وتنضاع ثمااره بعاد 

ا من الشتل وعند تمخٌر جنً الثمار تتلون باللون االحمر او االصفر. 75  ٌوما

 Yolo wonderٌولو وندر   .2

من االصناف الحلوة ثماره تشبج اعجوباة كالٌفورنٌاا الناج منتخاب مناج الحاصال فٌاج لزٌار        

ا من الشتل. 78وٌنضع بعد   ٌوما

 الموصلً .3

صنف محلً حلو الطعام منتشار فاً المنطماة الشامالٌة ثمااره طوٌلاة رفٌعاة خضاراء اللاون        

 والحاصل لزٌر ٌستخدم فً التخلٌل .

 ف(الصنف المحلً )الحرٌ .4

 ثماره رفٌعة متوسطة الطول حرٌف الطعم الحاصل لزٌر وٌستعمل فً التخلٌل.       

 Tabascoتباسكو   .5

نباتاتج كبٌرة مفترشة وثماره صغٌرة مستدلة لونها اصفر مخضر تتحول الى اللون        

ا من الشتل الى  95االحمر عند النضع ، ثماره حرٌفة جداا ومتمخر النضع ٌحتاج الى  ٌوما

 لنضع. ا
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  عامةأسئلة                               

 ؟/ لماذا تعد الطماطة من اهم نباتات العائلة الباذنجانٌة 1س

 / كٌف تؤثر درجات الحرارة فً كل مراحل نمو نباتات الطماطة من االنبات الى النضع؟ 2س

 الطماطة./ لارن بٌن تاثٌر شدة االضاءة وطول المدة الضوئٌة فً نمو نبات  3س

 / اذكر مواعٌد زراعة وحصاد الطماطة فً العراق. 4س

 النضع لثمار الطماطة؟ / ما هً مراحل 5س

 / ما هً أصناف الطماطة المعتمدة فً العراق عددها ؟ 6س

 / لماذا تعد البطاطا من المحاصٌل المهمة فً العالم ؟ 7س

 لمحصول البطاطا ؟/ ما هً الظروف المناخٌة ) الحرارة والضوء ( المناسبة  8س

 / لماذا ال ٌمكن زراعة درنات البطاطا مباشرة بعد الحصاد ؟ 10س

 / ما هً السٌادة الممٌة فً البطاطا ؟11س

 درنات البطاطا لبل الزراعة الخرٌفٌة؟ ٌع رتز  الى م/ لماذا نلج12س

 / عدد اطوار نمو نبات البطاطا.13س

 المكشوف؟/ كٌف ٌتم ري نبات البطاطا فً الحمل 14س

      / ماهً االسباب التً تؤدي الى انخفاض الحاصل الخرٌفً عن الربٌعً للبطاطا فً 15س

 العراق؟

 / ما هً مواصفات التربة التً ٌزر  فٌها محصول الباذنجان؟16س

 / كٌف ومتى ٌزر  الباذنجان فً العراق؟17س

 ة بالحمل المكشوف؟/ ماهً اهم العملٌات التً تجرى لنبات الباذنجان بعد الزراع18س

 / ماهً العملٌات التً تجرى لثمار الباذنجان بعد الحصاد؟19س

 / اذكر اهم اصناف الباذنجان المنتشرة زراعتها فً وسط وشمال العراق.20س

 / ما سبب الطعم الحرٌف )الحار( فً اصناف الفلفل الحرٌف؟21س

المنتظم فً نمو نباتات الفلفل فً / كٌف تؤثر درجات الحرارة لٌر المالئمة والري لٌر 22س

 الحمل المكشوف؟

 / لماذا تفضل االراضً الرملٌة فً انتاج الفلفل المبكر؟23س

 / كٌف ٌضاف السماد الكٌمٌائً لنبات الفلفل فً الحمل المكشوف؟24س

 / متى تنضع ثمار الفلفل وما عالمات النضع فٌها ؟25س

 / اذكر اهم االصناف الحرٌفة للفلفل.26س
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 الجانب العملي

االطال  على جمٌع الخضراوات التً زرعت فً الحمل خالل السنة ، ودراسة كل  -

  .محصول من ناحٌة الوصف النباتً

 .استعمال الصور التوضٌحٌة للمحاصٌل الخضر لٌر المزروعة  -

 .تهٌئة حمول لغرض زراعة هذه الخضراوات حسب مواعٌد زراعتها  -

 ( والتً تبحا فً محاصٌل الخضر التابعة للعائلة الباذنجانٌة CD )  مشاهدة أفالم 
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 العائلة الصليبية
Cruciferae 

 

تشمل هذه العائلة عدد كبير من محاصييل الضرير المشتشيري جيي  مييا اشحيال العيال   يعي د        

اليهييا عييدد كبييير ميين الضرييرا ام الشييت ية ماييل اللهاشيية  الورشييابيا  الشييل    ال  ييل  الرشييياد 

العائلية تضتليف جيي ابيعية  ال ر ير  الكل   غيرهيا   ان محاصييل الضرير التيي تعي د الي  هيذه 

 شم ها  ال زل الذي يؤكل مشها   يمكن التمييز بيشها كاالتي :

 ال زل الذي يؤكل المحص ل

 الرأس الشاتج من ترض  البرع  الارجي  الت اف اال راق اللهاشة

 الورص الزهري قبل ت تحه الورشابيا

 ال ذر المترض  الشل  

 ال ذر المترض   اال راق ال  ل

 اال راق ال ر ير  الرشاد

 الساق المترض  الكل 

 

 اللهاشة                                      

    Cabbageاالس  االشكليزي : 

 Brassica oleracea var. capitataاالس  العلمي : 

 االهمية االقتصادية  ال ذائية

تعتبيييير اللهاشيييية ميييين الضرييييرا ام الشيييييت ية        

الرئيسة  تزرع جي كاير من مشااق العراق  يؤكيل 

مشهييييا الييييرأس الييييذي يتكيييي ن ميييين البييييرع  الومييييي 

 اال راق الملت ة  تؤكل اما ااز ية ا  ماب ضية ا  

 مضللة  تحت ي اللهاشة عل  الكارب هيدرام 

 

 شباتام اللهاشه (28 – 8)شكل
 

 . البر تيشام  المعادن  بعض ال يتاميشام
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 الم ان االصلي

تعتبيير مشاويية حيي ض البحيير االبيييض المت سييا هييي الميي ان االصييلي لشبييام اللهاشيية كمييا          

   دم اللهاشة البرية جي غرب ا ربا  كاشم معر جة لدى قدمال المصريين  الر مان 

 المشاخ المالئ 

در يام تش ح زراعة اللهاشة جي ال   المعتدل البر دي الراب شسبياً  تحتيا  الشباتيام الي          

( لشمييي  الشباتيييام  تكييي ين  C°02 - 55  حييراري مرت عييية ضيييالل المرحلييية اال لييي  مييين حياتهيييا  

الرؤ س  ال  در يام حيراري معتدلية ا  تمييل الي  البير دي جيي الشصيف الاياشي مين عمير الشبيام  

لييذا جييان الشبييام ال يشييتج رؤ سيياً ا  يشييتج رؤ سيياً صيي يري الح يي  اذا تعييرض اليي  در ييام حييراري 

( لميدي   C°  - 5(    يتحميل شبيام اللهاشية اشض ياض در يام الحيراري C˚35  اكاير مينمرت عة 

قصيري من د ن اررار لكشها تتليف ا  تمي م اشسي ة الشبيام اذا تعرريم لهيذه الدر ية الي  ميدي 

ملي  ليدر ام حيراري مشض رية  6mlا يلة  يؤدي تعرض الشباتام التي تزيد قاير رؤ سيها عين

 تك ين الرأس  هذا يسبب ضساري كبيري للمزارع  ال  االزهار قبل ان يكتمل

 التربة المالئمة

اشسب االراري لزراعة محص ل اللهاشة هي الص رال الاويلية ا  السي دال الض ي ية  عشيدما         

يييراد اشتييا  حاصييل مبكيير ميين اللهاشيية ي ييب زراعتهييا جييي تييرب رملييية ا  رملييية مزي ييية   امييا 

جي ييب زراعتهييا جييي التييرب الايشييية المزي ييية ا  التييرب للحصيي ل عليي  حاصييل متيييضر  عييالي 

در ية حم رية   اللهاشية  ال ريشية  اما الترب العر ية جهي  ييدي لالشتيا  المتييضر للهاشية   يالئي 

لكي يسهل امتصاص ال س  ر من التربية  اميا اذا اشض يض رقي  ( 5.5 – 5 6 للتربة يترا ح بين 

الاليي   ا كسييد  بإرياجةتيدرن ال يذ ر ليذلن يشصيح الحم رة جاشه يساعد عل  االصيابة بميرض 

الكالسي  ( ال  التربة لذلن جان هيذا الميرض ال يشتشير جيي االراريي المتعادلية ا  التيي تمييل الي  

 الول ية كما جي العراق 

 م عد الزراعة

ايلي ل الشتيا  الشيتالم  شيهر تزرع بذ ر اللهاشة جي المشيتل ضيالل شهايية شيهر اب  ا ائيل        

كميا ي   من الزراعة يباشر بشول الشتالم  زراعتها جي الحويل المكشي ف  (52-60 عد مر ر  ب

 ( 09 - 8 شكل جي 
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 حول مزر ع باللهاشه ( 09 – 8  شكل                          

 كمية التوا ي

االف شيتلة تك يي لزراعية د شي  ) (8-5بيذ ر تعايي  200) -g(300يحتيا  اليد ش  ال احيد      

  احد 

 اريوة الزراعة

ايا  من الزراعة اذا كاشيم  6تزرع البذ ر ا الً جي المشتل الشتا  الشتالم  تشبم البذ ر بعد      

 ا  تشول الشتالم  C°32 ايا  اذا كاشم در ة حراري التربة  3 بعد  C°02حراري التربة 

ا راق حويويييية  4ال ييييدي التيييي تحتييي ي علييي  

بعيد  ml(7-3) ان يترا ح سمن السياق جيهيا 

اقلمتهييا  يييداً اليي  الحوييل المسييتدي     تييزرع 

 بمسيياجة ) cm(80-70علي  ميير ز بعييرض 

40-50)cm)   بيييييين شبييييييام  اضيييييير    تييييييت

الزراعيية عليي   هيية  احييدي ميين المييرز  يييت  

الشييتل ب  يي د المييال   بعييد الشييتل باسييب عين 

يت  ترقيا الح ر ال ائبية  تيزرع شباتيام بيش س 

  عمر الشتالم اال ل 

 

مر ز  لهاشة عل  زراعة ال (30 -8)شكل 

 جي الحول المكش ف
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 عمليات الخدمة بعد الزراعة

 الري

ي ب ان تر ى الشباتام باشتظا   عل  ا قام متواربة بعد الشيتل  يت قيف اليري علي  شي ع         

ايييا  ( 4 - 5 التربيية  در يية حييراري ال يي   حاليية الشباتييام جيياذا كييان ال يي  حييار تيير ى مييري كييل 

ايا   ي ب ان يكي ن اليري ض ي ياً ( 7 - 10   باشض اض حراري ال   جيمكن الري مري  احدي بين

الرؤ س الن الري ال زيير بعيد الت ياف اليرؤ س  شريج الحاصيل ييؤدي الي  اش  يار ااشال تك ين 

 الرؤ س  تصبح غير صالحة للتس يق لذلن ي ب الت قف عن الري عشد شرج المحص ل 

 التسميد

اللهاشة محص ل م هد للتربة اذ اشه يمتص كمية كبييري مين العشاصير ال ذائيية مشهيا  كميية         

مييد عليي  شيي ع التربيية  الظيير ف ال  ييية  ي رييل اريياجة االسييمدي الحي اشييية االسييمدي المريياجة تعت

/ د شي   kg (75 – 100  ان / د شي   يرياف 53المتحللة للتربة ااشال تحرير التربة  بمعدل 

/ د شييي  سييي بر ج سييي ام االايييي علييي  دجعتيييين اال لييي  تشيييمل شصيييف السيييماد  kg 522ي رييييا   

اسابيا من الشتل   الدجعة الااشية تشيمل  (3 – 4 الشتر  يشي   ميا السماد ال س  ري  ذلن بعد 

اسييابيا ميين الدجعيية اال ليي  كمييا  يسييتضد  اليير   (4 – 6  شصييف السييماد الشتر  يشييي  ذليين بعييد

   العشاصر الص رى ألسمديال رقي 

 الشرج  الحصاد

يمكن تعريف الشرج جي اللهاشة بيشه اكتمال تك ين الرؤ س ارياجة الي  صيالبتها  تصيبح         

شيهر مين الشييتل  (2 – 4.5 قمي  الييرأس لماعية تبيدأ اللهاشية بالشرييج بعيد اال راق الم  ي دي جيي 

 شهر (1-2  يستمر  ما المحص ل بين 

 تواا الرؤ س ب سااة سيكين حياد ميا 

 زل من السياق  ي ميا المحصي ل ميري 

كييل اسييب ع توريبيياً    يمكيين مشييا الييري 

عيين الحوييل عشييدما تكيي ن شسييبة الييرؤ س 

الشاريي ة كبيييري لمشييا اش  ييار الييرؤ س 

  الشار ة  تل ها

 

 

شباتييييييام اللهاشييييييه  يييييياهزي  ( 31 – 8)شييييييكل   

 للحصاد
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 كمية الحاصل

 ان ( 3 - 5 االف رأس لهاشة أي ما يعادل ( 2 - 4 يعاي الد ش  ال احد        

 االزهار المبكر

 يع د سبب االزهار المبكر جي اللهاشة د ن تك ين الرؤ س ال  :      

 ردالي الصشف المزر ع  -5

 قاير سياقها اكبير  20cmزراعة شتالم كبيري الح    متودمة بالعمر يبلغ ا لها اكاير مين  -0

  6mlمن 

الحدااة ال  در يام حيراري مشض رية ضيالل جصيل الشيتال  عشدما تتعرض الشباتام بعد مرحلة -3

  لمدي كاجية جاشها تبدأ باالزهار مباشري د ن اشتا  الرؤ س 

 التبكير ا  التيضير  داً جي م عد الزراعة  -4

 االصشاف المحلية اكار تبكيراً لالزهار مماه  عليه جي االصشاف اال شبية  -5

 التضزين

اشييهر ( 3 -4 لمييدي  (%(95-90يمكيين تضييزين الييرؤ س بدر يية الصيي ر المئيي ي  را بيية      

اشهر    قد تصاب الرؤ س بمرض جسي ل  ي ه  الوليب االحمير  ذلين بسيبب  6 قد تصل ال  

 قلة اال كس ين الالز  للتش س جي المضزن لذلن ي ب ته ية المضزن باستمرار 

 االصشاف

 ال  :توس  اللهاشة التي تك ن رؤ ساً  

   ( 33  - 8 شكل   اللهاشة البيرال - 0                ( 30 - 8  اللهاشة الحمرال  شكل -5

  ( 34 -  8 اللهاشة الم عدي اال راق  شكل  -0

          

               

                                             

 

                    

 

 

 (32 -  8 )شييييييييييكل
 اللهاشة الحمراليمال 

 
 

( 33 -  8 )شيييييييييييييكل  
 اللهاشة البيرال يمال

يمايل  (34 -  8 )شيكل
الم عيييييييييييدي  اللهاشييييييييييية
 اال راق
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 -الش عان األ ل  الااشي هما األكار إشتشاراً جي العال ،  أما أه  األصشاف المزر عة هي :

الصييشف المحلييي : الييرأس مسييتدير كبييير الح يي   غييير مشييدمج اال راق التييي تكيي ن مسييتديري  -5

اشيهر مين زراعية الشيتالم  مين عي بيه سيرعة  (4-3  كبيري الح   ل شها اضرر  يشريج بعيد 

 التزهير 

ك بشهاكن ماركم : من االصشاف المبكري  الرأس مد ر مر  ا  ذا ساق قصير يشرج بعيد  -0

 زراعة الشتالم  شهرين  شصف من

يي   للشريج بعيد الشيتل  الشبيام كبيير  ا راقيه  522جالم د     : صشف متيضر يحتا  الي   -3

 كايري  كبيري 

 

 الورشابيا                                         

 Cauliflowerاالسم االنكليزي : 

 Brassica oleracia var. botrytisاالسم العلمي : 

 والغذائيةاالهمية االقتصادية 

جييي معظيي  محاجظييام العييراق  الوييرشبيايييزرع 

كمحصيييي ل شييييت ي للحصيييي ل عليييي  الوييييرص 

(  هيي  عبيياري عيين Curdالزهييري قبييل ت تحييه  

البييييراع  الزهرييييية قبييييل ت تحهييييا مييييا الح امييييل 

الزهرية التي تك ن لحمية  مترضمة   يستعمل 

جيي الاييبو ا  التضلييل ا  السيلاة  هيي   الويرشبيا

 غشييي   الكييارتين البيير تين  Cغشييي ب يتييامين 

  بال س  ر  الب تاسي   اكار من اللهاشة

 الم ان االصلي

  ييد الورشييابيا برييياً جييي مشاويية حيي ض البحيير االبيييض المت سييا  يعتوييد ان  زيييري قبييرص هييي 

 الم ان االصلي له 

 

           الورص الزهري  (35 – 8)شكل 

 للورشابيا
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 المناخ المالئم

يحتيا  الورشيابيا الي  در يام حيراري مواربيية الحتيا يام اللهاشية اال اشيه ال يتحميل در ييام        

 الذي تتحمله اللهاشة  الحراري المشض رة بالودر 

 الشرج الشبام ال  البر دي الشديدي يؤضرتعرض  

 من ح   الورص الزهري    يولل

اما اشض اض در ام الحيراري جيي بدايية الشمي   

جان ذلين يمشيا تكي ين االقيراص ال ييدي الح ي  

 ارت يياع الحييراري ضييالل مرحليية الشرييج جييان 

ذليين يييؤدي اليي  الحصيي ل عليي  اقييراص ذام 

مظهييييير زغبيييييي   تبيييييدأ الح اميييييل الزهريييييية 

ستاالة مما يؤدي ال  تلف الحاصل تحتيا  باال

 C°02 بدر ييية لإلشبييياماييييا   6البيييذ ر الييي  

   C˚30 عل  در ة لالبشامايا   4 ال  

 التربة المالئمة

التييرب العميويية  المزي ييية هييي احسيين التييرب لشميي  الشبييام بشييرا ان تتيي جر بهييا الميي اد        

 حساس  داً الرت اع حم رة التربة  اشسيبها العر ية الالزمة  ان تك ن  يدي البزل   الورشابيا

  ان سبب اشض اض الحاصل جي الترب الحامرية يع د ال  قلة امتصياص عشصير (5 5 – 5 6 

البيي ر ن المتيي جر للشبييام   كمييا ان الشبييام يحتييا  اليي  عشصيير الم شيسييي    شوييص هييذا العشصيير 

لتربة باراجة الاليي  الي  التربية يحدث جي الترب الحامرية كايراً لذلن يل ي ال  معادلة حم رة ا

 لتوليل الحم رة جيها 

 موعد الزراعة وكمية التقاوي

 مشابه لماه  عليه جي اللهاشة      

 اريوة الزراعة

  (38- 8  37-8  شكل مشابه لما ه  عليه جي اللهاشة 

 

 

شباتام الورشابيا مزر عية  ( 36  - 8)شكل 

 بالحول المكش ف
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 ( حقل مزروع بالقرنابيط78-8( طريقة زراعة القرنابيط       شكل )73-8شكل )  

 عمليات الخدمة بعد الزراعة

 الري

 3ير ى الورشابيا بعد الشتل حييث تكي ن در يام الحيراري مرت عية ليذا ي يب ان يير ى ميري كيل 

ايا  ا  يولل الري بعد ذلن عشدما تشض ض در ة حراري ال   ليصبح مري كل اسيب ع ا  اسيب عين 

 التسميد

 مشابه لماه  عليه جي اللهاشة 

 تل ن اقراص الورشابيا بالل ن البشي

قد يتل ن الورص الزهري كله ا   زل مشه بالل ن البشي  قد يتع ن الساق  حاميل الشي رام         

 من الداضل  يصبح م  جاً  سبب ذلن يع د ال  مرض جسي ل  ي سببه شوص عشصر الب ر ن 

يصييييبح اعيييي  الوييييرص مييييراً  يعييييالج باريييياجة كمييييا 

/ د شي  اميا كسيماد يرياف ك  4)-8  الب ركس بمعدل

لييالرض ا  رشيياً علييي  اال راق   كييذلن يييؤار شويييص 

الم شيسي   جي ظه ر بويا صي رال جيي اال راق شتي ية 

ل ويييد الكل ر جييييل اييي    ييياف اال راق  تل شهيييا بيييالل ن 

  البشي يليها تساقا اال راق 

 

 

 

 

 

التلييي ن البشيييي  (39 – 8)شيييكل   
 جي اقراص الورشابيا
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 Buttoningتكوين االزرار الزهرية  

كايييراً ميييا تظهيير االقيييراص الزهريييية قبييل ان يكتميييل شمييي  الشبييام أي ان الشبيييام صييي ير          

 ا راقه ص يري الح    قليلة العدد لذلن جان الورص الزهري يكي ن صي ير  ال يصيلح للتسي يق 

  اسباب ذلن ما يلي :

زراعيية شييتالم كبيييري الح يي  سييميكة ا    -5

شييتالم كبيييري العميير شتي يية تركهييا بالمشييتل 

 ا يلة مدي 

   د ع اميل توليل مين الشمي  الضريري   -0

مايييل ااالييية ميييدي االقلمييية للشيييتلة ا  تعيييرض 

الشباتيييام ل ييي  شييييديد البييير دي جيييي المشييييتل 

 كيييذلن شويييص الشتييير  ين ا  قلييية اليييري أي 

 تعاي  الشباتام 

الم ليبييدش  اليي  التربيية جييي صيي ري يمكيين اريياجة عشصيير    زراعيية اصييشاف سييريعة الشرييج - 3

  (42 -8 شكل  جي كما الزهريةتك ين االزرار  م لبيدام االم شي   تولل من شسبة

 عملية التبيض في القرنابيط

الزهرييية حتيي   لألقييراصالمباشيير ت ييرى عملييية التبيييض بمشييا  صيي ل ريي ل الشييمس           

يمكيين الحصيي ل عليي  اقييراص شاصييعة البييياض   يييدي الاعيي    جييي هييذه العملييية ت مييا اال راق 

 (ي  8-50   (ي   جي ال   الحار0-3ج ق الورص  تربا ب اساة ضيا لمدي  الضار ية 

ي   جي ال ي  البيارد  احياشياً يكت يي الميزارع 

باشييي بعييض اال راق الداضلييية عليي  الوييرص 

قبيييل الحصييياد بعيييدي اييييا   االصيييشاف الو يييية 

الشم  الضريري  المتييضري الشريج ال تحتيا  

ال  ا رال هذه العملية ضاصة اذا كيان شريج 

    المحص ل ااشال    بارد

 

 

 

 

 االزرار الزهرية ( 40 – 8) شكل      

 تبيض الورشابيا   (41-  8)شكل            
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 النضج والحصاد

شيييهر مييين  (3.5 – 4.5 يشريييج المحصييي ل بعيييد         

زراعية الشيتالم  يظهير المحصيي ل دجعية  احيدي جيي كاييير 

اسييابيا  جييي بعييض  3ميين االصييشاف جييي مييدي التزيييد عيين 

االصييشاف تصييل المييدي اليي  شييهرين  يييت  ال شييي مييري كييل 

ييي مين جييي ال يي  الحييار  كييل اربعيية ايييا  جييي ال يي  البييارد 

  تواا االقراص تحم الورص مباشري  تشزع عشها 

  اال راق الداضلية

 كمية الحاصل

 ان   (5-3  االف قرص ب زن (2-3  يعاي الد ش  ال احد    

 التخزين

ال يضييييزن الورشييييابيا عييييادي  لكيييين يمكيييين ان يتحمييييل     

ي ميياً عليي  حييراري الصيي ر المئيي ي  اذا  42الضييزن لمييدي 

يتلييي ن الويييرص بيييالل ن  ضيييزن بيييالظر ف العاديييية جاشيييه

 االص ر المحمر 

 االصناف

 من اه  االصشاف التي تزرع جي العراق      

 Snowballسش ب ل   -5

من ا  د االصشاف المشتشري جي العراق اقراصيه شاصيعة 

الشبيام مت سيا   1kgالبياض مشدم ية يصيل  زشهيا الي  

     (44 -8 الح   ت  د مشه سالالم كايري شكل 

 

 

        

                           حاصل ( 42 -  8 )شكل

 الورشابيا

 

 

 

احد ( 43 -  8)شكل  

 اصشاف الورشبيا

 

 احد سالالم  (  44 -  8)  شكل

 سش ب ل  للورشابيا  الصشف 
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ت  د اصشاف ه يشة مشتشري زراعتها جي العراق ذام اشتا ية عالية  م س  شم  قصير شسيبيا  -0

  ( 45 – 8   غيرها شكل  Solid snow    White cloudمال 

 

 

 ( االصشاف اله يشة من الورشابيا45 – 8شكل  
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 أسئلة عامة                                    

 / عدد اه  محاصيل الضرر التابعة للعائلة االصليبية  كيف يمكن التميز بيشها  5س

 / اذكر االهمية االقتصادية  ال ذائية للهاشه  الورشابيا 0س 

 كيف تؤار در ام الحراري  التربة جي شم   اشتا  شباتي اللهاشه  الورشابيا؟/  3س

/ ما هي اريوة الزراعة المالئمة لمحص لي اللهاشة  الورشابيا عل  شااق ت اري جي  4س

 العراق؟

 / اذكر م اعيد زراعة محص لي اللهاشه  الورشابيا جي العراق  5س

 ؟شة  الورشابيا/ ما هي عالمام شرج   شي محص لي اللها6س

  / عدد أصشاف اللهاشة االكار اشتشارا جي العال   7س

 / عدد اسباب االزهار المبكر جي اللهاشة  8س 

 /  ما هي الظر ف التي تؤدي ال  تك ين االزرار الزهرية جي الورشابيا؟9س

 / اشرح عملية التبيض جي الورشابيا  ما هي اهميتها  52س

 / علل ما يلي:55س

 ب زاري الري بعد الت اف رؤ س اللهاشه ال يشصح   5

 يتحه شبام اللهاشة احياشا ال  االزهار  يسبب ضساري جي الحاصل   0

 تزرع اللهاشه جي ترب رملية  احياشا تزرع جي ترب ايشية مزي ية   3

 يراف الالي   ا كسيد الكالسي  ( ال  التربة المزر عة باللهاشة   4

 حد ث ظاهري اش  ار رؤ س اللهاشة   5

 حاصل الورشابيا جي الترب الحامرية  اشض اض  6

 تل ن اقراص الورشابيا بالل ن البشي   7

 

 ال اشب العملي

االاالع عل   ميا الضررا ام التي زرعم جي الحول ضالل السشة   دراسة كل  -

 محص ل من شاحية ال صف الشباتي 

 استعمال الص ر الت ريحية للمحاصيل الضرر غير المزر عة  -

 ة هذه الضررا ام حسب م اعيد زراعتها تهيئة حو ل ل رض زراع -

(  التييي تبحييث جييي محاصيييل الضريير التابعيية للعائليية  CD    مشيياهدي أجييال   -

 الصليبية  
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  العائلة القرعٌة                                             
Cucurbitaceae 

 Gaurd Familyاالسم االنكلٌزي : 
 
 

والرلً والبطٌخ  تضم هذه العائلة عددا من المحاصٌل المهمة فً العراق وهً الخٌار        

المرع العناكً ( وخٌار المثاء . وهً من  ،المرع العسلً  ،) لرع الكوسة  والمرع بانواعه 

 نباتات الموسم الدافئ التماوم الصمٌع وتتشابه فً احتٌاجاتها الزراعٌة واالفات التً تصاب بها .

نوعا وتعٌش نباتاتها فً المناطك  750جنسا و 90والعائلة المرعٌة عائلة كبٌرة تحتوي على  

جد بعض النباتات المائمة وتزرع فً الغالب الجل االستوائٌة. نباتاتها حولٌة مدادة عموما وتو

 الحصول على ثمرها .

 

 الخٌار                                          

 Cucumis sativus Lاالسم العلمً :                       

 Cucumberاالسم االنكلٌزي :                               

 

ٌعد الخٌار احد اهم محاصٌل العائلة المرعٌة لتوفره طٌلة اشهر السنة فً االسواق وذلن        

بسبب انتاجه من الزراعة المكشوفة التً ٌزرع خاللها فً موسمٌن ربٌعً وخرٌفً فضال عن 

توفر ثماره من الزراعة المحمٌة والتً تشمل البٌوت المحمٌة واالنفاق البالستٌكٌة  والتً 

ته فً االونة االخٌرة فً جمٌع مناطك العراق والتً بضمنها المناطك الصحراوٌة انتشرت زراع

وتستهلن طازجة واحٌانا تدخل فً صناعة المخلالت لذا فان له لٌمة التصادٌة عالٌة جدا على 

 لكل %96الرغم من انخفاض لٌمته الغذائٌة وهذا االنخفاض ٌعود الى الماء الذي ٌشكل 

100gm جة. من الثمرة الطاز 

 الموطن االصلً

ٌعتمد ان الموطن االصلً للخٌار هو اسٌا وافرٌمٌا حٌث ان هنان دالئل تشٌر الى ان        

زراعته فً غرب اسٌا ترجع الى اكثر من ثالثة االف سنة  وعرف من لبل االغرٌك والرومان 

 وادخل عن طرٌمهم الى الغرب.
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 الظروف الجوٌة

ٌعد الخٌار من محاصٌل الموسم الدافئ وٌموت اذا تعرض الى الصمٌع . درجة حرارة       

ودرجة C°30 النهار المثلى لنمو النبات بحدود

 C° 21  -17 حرارة اللٌل المثلى هً بحدود

اما درجة الحرارة المثلى النبات البذور هً 

ولوحظ ان بذور C°( 25 - 30)  بحدود

   C°11  جٌدا فً حرارة الل من التنبتالخٌار 

فً  %68وان نسبة االنبات تكون حوالً 

 . الرطوبة العالٌة فً الجوC° 18 درجة حرارة

لها تأثٌر سلبً على النبات اذ  توفر الظروف المناسبة الى اصابة النباتات باالمراض الفطرٌة .  

ئٌة للتزهٌر. وتبٌن ان التعبٌر ٌعد نبات الخٌار من النباتات المحاٌدة فً استجابته للمدة الضو

         (.46 -  8)كما فً شكل الجنسً فً الخٌار ٌتأثر بدرجة الحرارة وطول المدة الضوئٌة 

 التربة المناسبة 

ٌزرع الخٌار فً عدة انواع من الترب من الرملٌة الى الطٌنٌة الثمٌلة على ان تكون خالٌة         

النباتات المزروعة فً الترب الرملٌة او الرملٌة المزٌجٌة تمتاز من االمالح وذات صرف جٌد . 

بتبكٌرها بالحاصل اذا اضٌف لها كمٌات كافٌة من االسمدة العضوٌة والكٌمٌاوٌة . اما الترب 

المزٌجٌة او الطٌنٌة المزٌجٌة فتعطً حاصال غزٌرا وفترة االثمار تكون اطول . افضل درجة 

 لنمو الخٌار بشكل جٌد.( 5.5 – 6.7)( تكون بٌن pHلحموضة التربة )

 موعد الزراعة

ٌختلف موعد زراعة الخٌار بأختالف الظروف الجوٌة السائدة فً المنطمة وبأختالف           

 كما ٌأتً:  المناطك . وعلى العموم تكون زراعته فً االراضً المكشوفة

ن العراق فً بداٌة اذار وحتى منتصفه فً المنطمة الوسطى م الخٌار  الموعد الربٌعً : ٌزرع

اما فً المنطمة الشمالٌة فٌزرع فً اواسط اذار وحتى نهاٌته  وٌمكن التبكٌر فً الزراعة فً 

وسط العراق عند زراعة البذور تحت الغطاء )اغطٌة من السعف مثال( وتكون الزراعة فً 

 بداٌة شباط .

اب وحتى منتصف شهر اٌلول وٌمكن الموعد الخرٌفً : ٌزرع فً العراق من منتصف شهر 

 التبكٌر فً زراعته فً شمال العراق الى بداٌة شهر اب .

 الخٌارنبات ) 46 – (8شكل       
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 : الزراعة تحت البٌئة المحمٌة

الزراعة تحت االنفاق البالستٌكٌة: تزرع بذور الخٌار فً الحمل مباشرة فً شهر تشرٌن االول 

 لغرض االنتاج الشتوي .

 الزراعة تحت البٌوت البالستٌكٌة: ٌزرع الخٌار فً موعدٌن : 

تزرع البذور مباشرة فً تربة البٌوت البالستٌكٌة من بداٌة شهر اٌلول الى منتصفه لغرض 

االنتاج اثناء الشتاء مع مالحظة انه ٌوجد اصناف خاصة ٌمكنها االستمرار فً االنتاج حتى 

 سبة .شهر ماٌس اذا توفرت لها الظروف المنا

تزرع البذور مباشرة فً تربة البٌوت البالستٌكٌة من منتصف شهر كانون الثانً الى منتصف 

 شهر شباط لغرض االنتاج المبكر فً بداٌة الربٌع.

فً جمٌع المواعٌد اعاله ٌمكن انتاج شتالت الخٌار وذلن بزراعة بذور الخٌار فً اطباق فلٌنٌة 

وعند وصول الشتلة الى الحجم المناسب تنمل الى مملؤة بوسط زراعً مناسب فً مشتل خاص 

 المكان الدائم.

 طرٌقة الزراعة

والمسافة بٌن نبات واخر  1.25mٌزرع الخٌار على مصاطب عرضها حوالً           

30cm  وعلى جهة واحدة من المصطبة وٌمكن الزراعة على جهتً المصطبة اذا كان عرضها

 نبات. 6600النباتات فً الدونم الواحد بحدود وبذلن ٌبلغ عدد ) m(2.5-2     من 

تزرع البذور بعد رٌة التعٌٌر وعندما تجف التربة بشكل مناسب وتوضع فً الجورة        

بذرة تخف بعد االنبات الى نبات واحد هذا فً االصناف المحلٌة . اما فً  2) –3 (  الواحدة

ع بذرة واحدة فً كل جورة الن نسبة الهجن التجارٌة التً تكون بذورها مرتفعة الثمن فتزر

انباتها عالٌة او تزرع فً اطباق فلٌنٌة وبعد وصول الشتلة الى العمر المناسب تنمل الى الحمل 

 الدائم .

 كمٌة البذور

تعتمد كمٌة البذور الذي ٌحتاجها الدونم الواحد على الكثافة النباتٌة فً الدونم الواحد وعلى        

المستخدمة وعلى عدد البذور فً الغرام الواحد من الخٌار وعلى عدد  نسبة االنبات للبذور

 هو ومن المعلوم ان عدد النباتات فً الدونم الواحد البذور التً تزرع فً الجورة الواحدة.

بذرة. وعلٌه  30) – 35 (نبات وان عدد البذور فً الغرام الواحد هو حوالً 6600حوالً  

فأن الدونم الواحد ٌحتاج الى  %85فعند زراعة بذرة واحدة فً الجورة وان نسبة االنبات 

250g  من بذور الخٌار وكذلن نحتاج الى الكمٌة ذاتها عند الزراعة فً اطباق فلٌنٌة اما عند
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نم فمثال زراعة اكثر من بذرة واحدة فً الجورة فأننا نحتاج الى مضاعفة كمٌة البذور فً الدو

بذرات فً الجورة فأننا نحتاج الى  3زراعة عند 

750g /  دونم  بعد االنبات تخف النباتات الى

نبات واحد فً الجورة  اما فً حالة عدم انبات 

البذور المزروعة فً الجور فٌتم اجراء عملٌة 

الترلٌع وذلن باعادة زراعة الحفر الغائبة بعد 

وٌتم ذلن  اٌام من زراعة البذور7حوالً

 العملٌة  تأخٌر هذهبذور نابتة وفً حالة  باستعمال

 اجراء عملٌة الترلٌع بزراعة شتالت ٌمكن

 .               . بعمر مناسب فً هذه الجور الغائبة 

 التسمٌد

التربة من عناصر تعتمد كمٌات األسمدة المضافة على نوعٌة التربة وعلى ما تحتوٌه            

غذائٌة لبل الزراعة وعلى نوع النبات المزروع . وعلى العموم تضاف األسمدة الحٌوانٌة اثناء 

االسمدة المركبة لبل الزراعة مثل سماد السوبر فوسفات الثالثً  ثم تضاف تحضٌر التربة

ونم د / ٌورٌا كغم Kg 50دونم وتضاف االسمدة النتروجٌنٌة بممدار/ كغم Kg 100بممدار

(46%Nبدفعتٌن االولى بعد )(2- 3 )  اسبوع من الزراعة والثانٌة عند مرحلة التزهٌر اي

ٌورٌا فً كل دفعة . كما ترش النباتات باالسمدة الورلٌة وبحسب حاجة النبات  25Kgبممدار 

( ونسبة من العناصر الصغرى فً حٌن 20:20:20) NPKحٌث ترش االسمدة المتوازنة 

تضاف االسمدة الورلٌة العالٌة البوتاس فً مرحلة العمد وتكوٌن الثمار بحسب حاجة النبات 

من حاجة النبات من المغذٌات ولكنها  %80وعلى العموم ان التغذٌة الورلٌة ٌمكن ان تعوض 

 ال من االحوال.لٌست بدٌلة عن االسمدة التً تضاف الى التربة بأي ح

 الري

تعتمد كمٌات مٌاه الري وفتراتها على نوع التربة والظروف الجوٌة السائدة وعلى العموم        

تروى النباتات مرة واحدة اسبوعٌا هذا عند الري السٌحً .اما عند الري بالتنمٌط فٌتم على 

ٌومٌا وذلن بتشغٌل اساس حاجة النبات الفعلٌة من الماء  وعلى هذا االساس فهً اما تروى 

( ساعة او كل ثالثة اٌام تروى النباتات مرة 1-0.5المضخة لمدة زمنٌة بسٌطة لد تكون ) 

واحدة وٌتم ذلن بزٌادة المدة التً تعطى بها المٌاه الى النباتات . ولوحظ ان الري المنتظم بحٌث 

ار وادى الى تحسٌن تأخذ النباتات احتٌاجاتها المائٌة ادى الى زٌادة كبٌرة فً محصول الخٌ

 بذور ( 47 – 8) شكل

 الخٌار
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فً ثمار الخٌار ٌمل كثٌرا باستعمال  Bitternessنوعٌة الثمار وحجمها كما ان الطعم المر 

الري المناسب  فً حٌن ان للة مٌاه الري )تعطٌش النباتات( تؤدي الى ظهور صفات نوعٌة 

 محصول .غٌر جٌدة للثمار حٌث تزداد المرارة فً الثمار وكذلن تؤثر سلبٌا على انتاجٌة ال

 

 االزهار والتلمٌح

اي انها تحمل  Monoeciousان اغلب اصناف الخٌار وحٌدة الجنس ووحٌدة المسكن 

االزهار المذكرة واالزهار االنثوٌة على نفس النبات وفً الغالب تحمل االزهار المذكرة على 

العمد السفلى اما العمد االخرى فأنها تحمل االزهار المذكرة او المؤنثة. تزرع هذه االصناف فً 

 الحمول المكشوفة.

 لى ماٌأتً:ٌمكن تمسٌم االصناف بحسب االزهار التً تحملها ا      

 وهً فً الغالب تحتوي على Semi-gynoeciousاصناف خٌار شبه انثوٌة   -1

 ازهار انثوٌة وهً اٌضا تزرع فً الحمول المكشوفة.%(50-80)

وهً هجن تحمل ازهار انثوٌة فمط حٌث ٌموم  Gynoeciousاصناف خٌار انثوٌة   -2     

من العمدة االولى على الساق  وتستعمل فً الزراعة  النبات بأنتاج االزهار االنثوٌة ابتداءا

)اي انها التحتاج الى تلمٌح(، وتتمٌز  Parthenocarpicالمحمٌة حٌث تعمد هذه الثمار عذرٌا 

هذه الهجن بأنها اكثر تبكٌرا فً النضج واعلى محصول ممارنة باالصناف وحٌدة الجنس وحٌدة 

ازهارها الى تلمٌح كما هو الحال فً خٌار التخلٌل المسكن. اما االصناف االنثوٌة التً تحتاج 

 . %(15-10)بنسبة  Monoeciousفأنها تزرع معها اصناف ملمحة من نوع 

اما التلمٌح فهو خلطً فً الخٌار بنسبة         

عالٌة وٌتم بوساطة الحشرات وٌعتبر النحل من 

ة وٌكون مٌسم الزهرة اهم الحشرات الملمح

مستعدا الستمبال حبوب اللماح طول الٌوم الذي 

تتفتح فٌه الزهرة وانسب ولت لحدوث التلمٌح 

 هو فً الصباح الباكر.

 

 

 

 الزهرة االنثوٌة فً الخٌار (48-8شكل )
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 ( Sex Expression)التعبٌر الجنسً  Sex Ratioالنسبة الجنسٌة   

االنثوٌة الى االزهار تعرف النسبة الجنسٌة او التعبٌر الجنسً بأنها نسبة االزهار         

الذكرٌة فً النبات وكلما كانت هذه النسبة عالٌة كان عدد االزهار االنثوٌة عالٌا وعند توفر 

الظروف المناسبة للعمد فٌكون الحاصل مرتفعا  كما ان كلما لربت اول عمدة على الساق تحمل 

ة والعكس صحٌح وتتاثر زهرة انثوٌة من لاعدة الساق دل ذلن على ارتفاع نسبة االزهار المؤنث

النسبة الجنسٌة بكل من حالة النبات والظروف البٌئٌة والمعاملة بمنظمات النمو وعلى العموم ان 

ظروف الحرارة المنخفضة واالضاءة الضعٌفة والنهار المصٌر تؤدي الى زٌادة نسبة االزهار 

ر الطوٌل الى زٌادة نسبة المؤنثة بٌنما تؤدي ظروف الحرارة المرتفعة واالضاءة العالٌة والنها

االزهار المذكرة . اما المعاملة بمنظمات النمو فأن الرش بكل المركبات التً تحرر االثلٌن  

 Naphthalene acetic( NAAوكذلن الرش باالوكسٌنات مثل نفثالٌن حامض الخلٌن )

acid  وغٌرها من المواد االخرى ٌؤدي الى زٌادة فً نسبة االزهار المؤنثة وعلى العكس فأن

المعاملة بالجبرٌلٌن تؤدي الى احداث زٌادة فً نسبة االزهار المذكرة وهذه تفٌد عند اكثار بذور 

 وكذلن فأن نترات الفضة تموم بذات الفعل للجبرٌلٌن.  Gynoeciousاالصناف المؤنثة

 ادالنضج والحص

ٌعتمد النضج فً الخٌار على الصنف وعلى الظروف البٌئٌة السائدة وخاصة درجة         

 35ٌوم فً الزراعة المكشوفة وبعد ) (60-45الحرارة وعلى العموم ٌبدأ جنً ثمار الخٌار بعد 

ٌوم وتتولف هذه ( 60-45 )ٌوم فً الهجن االنثوٌة فً الزراعة المحمٌة. وٌستمر الجنً بحدود

على الظروف البٌئٌة السائدة ولوة النمو الخضري وعدم اصابة النباتات باالفات . وٌكون  المدة

اٌام من بداٌة موسم النمو  ثم ٌومٌا بعد ذلن وخاصة عند ارتفاع درجة  (2 – 3)الجنً كل 

اٌام فً الجو البارد. التأخٌر فً الجنً حتى ان كان الٌام للٌلة  5الحرارة ولد تصل المدة الى 

ٌؤدي الى ان الثمار تجاوزت مرحلة النضج البستانً الذي تجنى فٌه الثمار وتكون صالحة 

ضج الفسلجً الذي فٌه تكّون الثمار البذور وبذلن تستنفذ جزءا كبٌرا من للتسوٌك الى مرحلة الن

طالة النبات وتمنع من نمو الثمار االخرى وكذلن ٌملل من سرعة النمو الخضري والمحصول  

لذلن ٌلزم جنٌها والتخلص منها بدال من تركها على النبات. وٌمكن اجراء الجنً المٌكانٌكً 

 لخٌار التخلٌل.
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 نتاج:كمٌة اال

تختلف كمٌة االنتاج بأختالف موسم الزراعة فٌبلغ االنتاج فً الزراعة الربٌعٌة حوالً          

دونم . اما اإلنتاج  \ طن( 2 -3)دونم فً حٌن فً الزراعة الخرٌفٌة ٌكون من  / طن (4 -5)

طن لكل بٌت بالستٌكً ذو  7فً الزراعة المحمٌة ٌكون اعلى من ذلن بكثٌر حٌث ٌصل الى 

بٌوت ذات مساحة   5اي بمعنى أخر ان الدونم الواحد من البٌوت المحمٌة ) 500m2مساحة  

500m2 ة طن وهذا ٌعود الى طول موسم النمو والى زراعة هجن انثوٌ 35( ٌصل اإلنتاج الى

 مبكرة وعالٌة االنتاج.

 الخزن:

توضع الثمار بعد جنٌها فً عبوات مناسبة وترسل مباشرة الى االسواق او لد تخزن           

ٌوم اذ ) 10 -14 (لمدة  %(95-90)ورطوبة نسبٌة بٌن C° (7-10 )الثمار على حرارة بٌن

 تحتفظ الثمار بنظارتها تحت هذه الظروف.

 انتاج البذور:

التختلف االحتٌاجات البٌئٌة الالزمة وطرائك الزراعة وعملٌات الخدمة النتاج بذور             

الخٌار عن تلن التً تلزم النتاج المحصول التجاري من الثمار بأستثناء ان الثمار تترن حتى 

النضج الفسٌولوجً اي حتى تتكون البذور وتنضج وٌتطلب ذلن شهرا اخر من النمو. والبد من 

االخذ بنظر االعتبار مسافات العزل عند انتاج البذور اي ٌجب ان تزرع االصناف بعٌدة عن 

بعضها بمسافة التمل عن كٌلو متر واحد لمنع حدوث التلمٌح الخلطً بوساطة الحشرات. وعند 

نمو النباتات فً الحمل ٌتم اجراء عملٌة التخلص من النباتات الغرٌبة وغٌر المرغوب بها )وهذه 

باالمراض  ( وازالة النباتات المصابةRouging) لٌة تسمى ازالة الشوارد او التنمٌةالعم

وتجرى هذه العملٌة لبل التزهٌر ان امكن وتنتخب النباتات الموٌة النمو والغزٌرة الحاصل 

الممثلة للصنف وتترن الثمار على النبات لحٌن اكتمال نموها وٌصبح لونها الخارجً اصفر ثم 

ات وتوضع فً مكان فٌه ظل لبضعة اٌام حتى تلٌن الثمرة ثم تشك بسكٌن طولٌا تجنى من النب

الستخراج البذور حٌث تغسل بالماء ثم تجفف او توضع الثمار كاملة فً برمٌل حتى تتخمر ثم 

 .185kgتغسل البذور وتجفف ولد ٌصل انتاج الدونم الواحد من البذور الى 
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 االصناف:

 خٌار حسب طرٌمة استعمالها الى مجموعتٌن هً :ٌمكن تمسٌم اصناف ال      

 اصناف تؤكل طازجة    -أ      

وتكون ثمارها اسطوانٌة الشكل وتكون اطوالها من متوسطة الى طوٌلة والتظهر علٌها         

نتؤات  ولكن توجد فً معظم اصنافها اشوان صغٌرة بٌضاء اللون على سطح الثمرة ومن 

وٌجب ان تكون ثمار هذه االصناف مناسبة لذوق  Beit Alphaامثلتها اصناف بٌت ألفا 

المستهلن الذي ٌفضل عادة الثمار الملساء الخالٌة من النتؤات واالشوان والتً تكون متوسطة 

 الطول وذات نكهة لوٌة . 

 اصناف تستعمل فً التخلٌل   -ب  

ى سطحها نتؤات او ثمارها اسطوانٌة وتكون لصٌرة الى متوسطة الطول تظهر عل           

( واشوان سوداء اللون وتتمٌز هذه الثمار بأنها تحتفظ بلونها Warts)Tuberclesثالٌل 

 والتنكمش عند التخلٌل.

 الرقً                                         

 Citrullus lanatusاالسم العلمً :                         

 Watermelonاالسم االنكلٌزي :                          

 
ٌعد الرلً احد اهم محاصٌل العائله المرعٌة وهو من الخضروات الصٌفٌة المهمة          

وٌحتل المرتبه االولى فً العراق من حٌث 

المساحه واالنتاج وتؤكل ثماره لمذالها الحلو 

وكمادة منعشه ومرطبه اثناء فصل الصٌف 

الحار . والمٌمة الغذائٌة للرلً لٌست عالٌة اذ 

 92gمار على من لب الث100gتحتوي كل 

 0.2gبروتٌن 0.5gكاربوهٌدرات  6gماء و

    .دهون وعلى معادن وفٌتامٌنات وغٌرها

 : ثمار الرلً  49 – 8شكل     
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 الموطن االصلً 

تعتبر لاره افرٌمٌا هً الموطن االصلً لنبات الرلً كما زرع عند لدماء المصرٌن اذ        

 وجد مرسوما على بعض االثار المصرٌة المدٌمة.  

   

 الظروف الجوٌة

الرلً من الخضروات الحساسة للبرودة وٌتطلب موسم نمو طوٌل دافىءالٌمل متوسط         

     لمده اربع اشهر وتنمو النباتات بصوره جٌده فً حراره  C°20  درجه الحراره الشهري عن

C°28  ًفً  تنبت بذور الرل C°(21-35 )   وال ٌحدث اي انبات عند انخفاض درجه

. والرلً ال ٌتأثر بأرتفاع  الرطوبه على العكس  C° 40 عن او ارتفاعها C° 15الحراره عن 

من البطٌخ لذا ٌمكن انتاجه بصورة جٌدة فً كل من المناطك الجافة وشبه الجافة والرطبة على 

حد سواء اال انه ٌكون اكثر تعرضا لالصابه بأمراض المجموع الخضري فً المناطك ذات 

 االجواء الرطبة.

 التربة المناسبة

ٌنمو الرلً جٌدا وٌعطً نوعٌه ممتازه من الثمار فً االراضً الرملٌة والخفٌفة بوجه         

عام وان افضل انواع الترب لزراعه الرلً هً الترب المزٌجٌة الخصبة الجٌدة الصرف . 

وخالٌه من االمالح  الصرف وٌمكن زراعه الرلً بنجاح فً الترب الثمٌله بشرط ان تكون جٌده

التربة  اذ ٌمكن ان ٌنمو فً ترب حامضٌة ٌنخفض فٌها ال  pHلً فً مدى واسع من وٌنمو الر

pH  وكذلن ٌنجح فً االراضً الكلسٌه بشرط االهتمام باالسمده العضوٌه والمعدنٌه  5.0الى

 كالفسفور والحدٌد والزنن النها من العناصر التً تثبت فً مثل هذه االراضً. 

 

                                                                                                                                                    موعد الزراعة

تزرع بذور الرلً مباشرة فً التربة فً وسط العراق فً اوائل شهر اذار بعد زوال خطر 

االنجماد وفً شمال العراق ٌزرع الرلً فً نهاٌه اذار وبداٌه نٌسان واحٌانا ٌزرع تحت االنفاق 

 البالستٌكٌه خالل تشرٌن الثانً وكانون االول وخالل شهر تشرٌن االول فً البٌوت البالستٌكٌة. 

 

                                                                             طرٌمه الزراعة

ٌتم تحضٌر التربه جٌدا من حٌث الحراثه  والتنعٌم  ثم تمسم الى مصاطب المسافة بٌنها     

3m بذرة فً ( 2 - 3)وتزرع البذور على جهة واحدة من المصطبة بعد رٌة التعٌٌر وتوضع
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وبعد الزراعة تسمى التربة اذا كانت جافة او 0.5mجورة الواحدة التً تبعد عن بعضهاال

 (20  - 25)االنتظار لحٌن بدء االنبات ثم سمٌها وٌمكن زراعة البذور فً اطباق فلٌنٌة لبل 

 ٌوم من نمل الشتالت الى الحمل الدائم.

 

 كمٌه البذور

من بذور الرلً وعلى العموم ٌؤثر على هذه g(500-600 )ٌحتاج الدونم الواحد حوالً       

 الكمٌة العوامل التً تطرلنا لها فً كمٌة البذور الالزمة لزراعة نباتات الخٌار.

 التسمٌد 

تضاف االسمدة العضوٌة الى التربة لتحسٌن خواصها فضال عن االسمدة الكٌمٌاوٌة اذ ان        

التسمٌد النتروجٌنً والفسفوري والبوتاسً ٌؤثر فً زٌادة المساحة الورلٌة وهذا ٌنعكس اٌجابٌا 

من كبرٌتات االمونٌوم  50kgعلى الحاصل ونسبة المواد الصلبة الذائبة وبصورة عامة تضاف 

من السوبر فوسفات الثالثً وتضاف بدفعتٌن االولى تشمل كافة السماد الفوسفاتً  50kgو 

ومنتصف النتروجٌنً عند االنبات وٌضاف النصف الثانً من السماد النتروجٌنً عند التزهٌر. 

وفً حالة الزراعة على خطوط الري بالتنمٌط فٌتم اتباع برنامج تسمٌدي اخر بحسب حاجة 

 مع مٌاه الري بالتنمٌط.النبات وتضاف االسمدة 

 الري 

تعتمد كمٌة الماء التً ٌحتاجها النبات على نوع التربة ودرجة حرارة الجو ومرحلة نمو        

النبات . اذ ٌفضل ان تكون التربة مشبعة بالماء عند زراعة بذور الرلً والٌحتاج الى ري كثٌر 

فً حالة زراعته فً الترب الخفٌفة وان فً المراحل االولى من نمو النبات فً الترب الثمٌلة اال 

نبات الرلً ٌتحمل العطش اكثر من غٌره من نباتات العائلة المرعٌة النه ٌكون مجموع جذري 

لوي وكبٌر. عدم انتظام الري ٌؤدي الى تشمك الثمار وٌفضل استخدام طرٌمة الري بالتنمٌط اذ 

 االسمدة مع ماء الري. تأخذ النباتات احتٌاجاتها المائٌة فضال عن سهولة اضافة

 االزهار والتلمٌح

 ٌمكن تمسٌم االصناف بحسب االزهار التً تحملها الى ماٌأتً:       

اي انها تحمل  Monoeciousاغلب اصناف الرلً هً وحٌدة الجنس ووحٌدة المسكن  

                         االزهار المذكرة واالزهار المؤنثة على النبات نفسه وفً اباط االوراق.

االصناف نجد ان النبات ٌحمل ازهار مذكرة مع ازهار خنثى وتدعى هذه   فً بعض 

 (.50  - 8(شكل كما فً  Andromonocious     الحالة
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وجد ان نسبة االزهار المذكرة الى     

وهذه النسبة  1:7االزهار المؤنثة هً 

الحرارة  بحسب الصنف ودرجات تختلف

وخصوبة التربة اما التلمٌح  والضوء

ٌتم بوساطة الحشرات وٌعتبر  فهوخلطً

 النحل الطنان من اهم الحشرات الملمحة

 بنحو الرلً بعد شروق الشمس وتتفتح ازهار

 حبوب  ساعة وتبك المٌاسم مستعدة الستمبال 

   .اللماح طول الٌوم وتغلك الزهرة لبل المساء

 النضج والحصاد

اسابٌع  6) – 8 (اسابٌع من الزراعة وٌبدأ نضج الثمار بعد) 6 -(7 ٌبدأ ازهار الرلً بعد       

اسابٌع فً الحمل ) 4 - (6اشهر من الزراعة( وٌستمر الحصاد لمدة  3 - 4من النمو)اي بعد 

تعتبر الزٌادة فً  تصل ثمرة الرلً الى افضل نوعٌة لها اال بعد اكتمال تكوٌنها وال دالواح

تنفصل الثمرة عن العنك  ومن اهم االدلة على نضج الثمرة هو  على النضج وال الالحجم دلٌ

جزء فً ال باألظافرجفاف الرب محالق لعنك الثمرة وصعوبة خدش لشرة الثمرة الناضجة 

من عنك الثمرة )الحامل( مع الثمرة  3cmالمالمس للتربة. وٌفضل ان تمطف الثمار مع ترن 

 لكً التصاب باالمراض.

 انتاج البذور

لغرض انتاج البذور فً الرلً تزرع النباتات فً الحمل بالطرٌمة االعتٌادٌة مع مراعاة        

االعتٌادٌة وٌجب اخذ بنظر االعتبار النماط ان تكون مسافات الزراعة بٌن النباتات اكبر من 

 االتٌة:

اجراء العزل المكانً بحٌث ان تكون المسافة بٌن حمل     

واخر مزروع بصنف اخر او محصول اخر ٌمبل التلمٌح مع 

الحملً  المٌام بالتفتٌتش .( m(3000-2000الرلً بحدود 

 النباتات الغرٌبة والمخالفة للصنف وٌتمالستبعاد  مرات عدة

لبل  التفتٌش الحملً بعد الزراعة وعند التزهٌر وكذلن

 الكبٌرة الحجم . الحصاد وٌتم اختٌار الثمار الممثلة للصنف

   ازهار مذكرة وازهار  ) 50 - 8 (شكل  

 خنثى على النبات نفسه

 بذور الرلً (51-8شكل )    
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تمطع الثمار الناضجة الممثلة للصنف وتستخرج منها البذور وتغسل بالماء ثم تجفف وتخزن 

 (.51-8)شكل 

 

 خزن الثمار

ساعة من حصادها اذا رغب فً خزنها  24خالل  C° 10 تبرٌد الثمار تبرٌدا اولٌا الىٌجب    

. وٌمكن خزن الثمار  C°( 12-10) لمدة مناسبة. درجة الحرارة المثلى لخزن ثمار الرلً بٌن

  اسابٌع على حرارة تكون بٌن 3ولمدة تصل الى  C°( 10-15) لمدة اسبوعٌن على حرارة

C°(10 -7 ) لتجنب فمد الثمار لرطوبتها ولمعان سطحها وتعد ( 80-90 )%مع رطوبة نسبٌة

 .C° 7 جمٌع اصناف الرلً حساسة الضرار البرودة اذا خزنت ثمارها فً حرارة تمل عن

 االصناف

توجد اصناف عدٌدة من الرلً وٌمكن تمسٌمها بحسب شكل الثمرة الى اصناف ذات ثمار         

واخرى ذات ثمار بٌضوٌة كما فً الصنف كرمسن  Sugar Babyكروٌة كما فً الصنف 

وأخرى ذات ثمارطوٌلة )اسطوانٌة( كما فً الصنف  Crimson Sweetسوٌت 

Charlestone Gray   كما ان هنان تمسٌم اخر لالصناف بحسب لون الثمرة الخارجً كما

مزي واخرى ذات لب ٌمكن تمسٌم األصناف  بحسب اللون الداخلً للب الثمرة فمنها ذات لب لر

وردي واخرى ذات لب اصفر. كما ٌمكن ان تمسم االصناف بحسب شكل الثمرة وكذلن بحسب 

 موعد النضج وغٌرها من التمسٌمات االخرى.

 

 البطٌخ
 Cucumis meloاالسم العلمً : 

 Melonاالسم االنكلٌزي : 

 

والسٌما فً الوالٌات المتحدة  Muskmelonكان ٌطلك على البطٌخ باللغة االنكلٌزٌة 

. وعلى العموم ٌوجد صنفان  Melonبالكلمة االنكلٌزٌة  1990االمرٌكٌة واستبدلت منذ عام 

االول ٌٌكّون  inodorous  واالملس reticulatusرئٌسان من البطٌخ فً العراق هما الشبكً 

ة الثمرة تكون مشبكة. طبمة االنفصال فً نمطة اتصال الثمرة بالساق الثمري عند النضج ولشر

والثانً الٌُكّون طبمة االنفصال فً نمطة اتصال الثمرة بالساق الثمري عند النضج ولشرة الثمرة 
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 .Cucumis melo varاو الكانتالوب  تكون ملساء. وهنان البطٌخ االوربً

Cantalupensis  وهذا ثماره تكون ملساء او خشنة الملمس وحرشفٌةScaly والتنفصل 

 Cucumis melo var Dudaimثمارها فً الغالب عن العنك عند النضج وهنان الشمام 

ثماره صغٌرة فً الحجم بٌضٌة الشكل وبرتمالٌة اللون ومخططة بخطوط بنٌة ناصعة وهنان 

ثماره طوٌلة رفٌعة وملتوٌة وتكون  Cucumis melo var. flexuosesخٌار المثاء 

احٌانا. وهنان اصناف اخرى معروفة  90cmالى  وطولها ٌصلcm(7.5-2.5)لطرها بٌن 

 فً

العالم وتستهلن ثمار البطٌخ بصورة طازجة          

وهً ذات طعم حلو الحتوائها على نسبة عالٌة من 

السكرٌات وله اهمٌة التصادٌة ولٌمة غذائٌة جٌدة اذ 

كربوهٌدراتٌة ودهون ومواد  ٌحتوي على بروتٌنات

ٌن بواالسكور ومعادن وفٌتامٌنات وحامض الفولٌن

        %91.2حوالً  وٌشكل الماء فً الثمار وغٌره

  

 الموطن االصلً

او اٌران كما زرع فً مصر لبل الفً عام لبل  ٌعتمد ان الموطن االصلً للبطٌخ هو الهند      

 المٌالد.

 

 الظروف الجوٌة 

تركزت زراعة البطٌخ فً العالم فً المناطك الجافة وشبه الجافة ذات الجو الحار والجاف        

اذ تتكون ثمار ذات نوعٌة جٌدة. فالبطٌخ ٌحتاج الى موسم نمو دافئ مشمس طوٌل نسبٌا حسب 

. C°  30 ٌوم( وان انسب درجة حرارة للنمو هً 80 -110الصنف )طول الموسم ٌكون بٌن 

 C° 25 وخمسة اٌام فمط فً حرارة C° 20 اسبوعا واحدا فً حرارةٌستغرق االنبات 

والتنبت البذور فً درجات الحرارة المنخفضة. وللرطوبة الجوٌة تأثٌر كبٌر على انتاج البطٌخ 

اذ ان الجو الرطب الملبد بالغٌوم تنتشر فٌه االمراض وتموت النموات الخضرٌة مبكرا مما 

نسبة سكر للٌلة وان الرطوبة النسبٌة المناسبة النتاج البطٌخ ٌؤدي الى تكوٌن ثمار صغٌرة ذات 

 .%(60-50)ٌنتكون  ب

 

 ثمرة البطٌخ المشبن (52-8شكل )
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 التربة المناسبة 

افضل تربة النتاج البطٌخ هً الرملٌة او المزٌجٌة الخصبة الجٌدة الصرف والغنٌة         

بالمادة العضوٌة والخالٌة من المسببات المرضٌة اذ تعطً هذه االراضً الخفٌفة محصوال 

مبكرا. كما ٌمكن انتاج البطٌخ فً الترب الطٌنٌة اال انها ٌجب ان تكون جٌدة الصرف. التتحمل 

. كما ان البطٌخ من ) (7-6لنمو البطٌخ ٌكون بٌن  pHضة العالٌة وافضل النباتات الحمو

 الخضراوت متوسطة الحساسٌة للملوحة ومن الضروري استعمال مٌاه جٌدة النوعٌة فً الري .

 موعد الزراعة

تزرع بذور البطٌخ فً وسط العراق مباشرة فً الحمل بعد زوال خطر االنجماد وٌكون        

على شواطئ ذلن خالل شهر اذار وهذا الموعد ٌحتاج الى االرواء. اما عند زراعة البطٌخ 

دٌما فً االنهر كما فً مدٌنة سامراء فٌباشر بالزراعة فً شهر تموز. اما عند زراعة البطٌخ  

 فٌباشر بالزراعة بعد االمطار الربٌعٌة وخالل شهر نٌسان الى اوائل شهر اٌار.شمال العراق 

 طرٌقة الزراعة

 ٌزرع البطٌخ فً العراق بعدة طرائك هً :       

 الزراعة على مصاطب  

وتزرع  m(3-2)تمسم االرض الى مصاطب بحٌث ٌكون عرض السالٌة مع المصطبة        

فتزرع البذور   4mالبذور من جهة واحدة من المصطبة كما ٌمكن ان ٌكون عرض المصطبة 

على جهتً المصطبة .كما ٌمكن زراعة النباتات على جانبً خطوط التنمٌط التً تبعد عن 

 .(cm(50-40(. وتزرع البذور فً جور المسافة بٌنها 3mبعضها 

 الزراعة على شواطئ االنهار 

ٌزرع البطٌخ على ضفاف االنهر عندما ٌكون مستوى الماء االرضً على عمك             

30-50cm   فمثال فً مدٌنة سامراء تعمل حفر مربعة الشكل متعامدة مع النهر بحٌث ٌكون .

والمسافة بٌن مربع واخر متر واحد ) cm(20-15ضلع المربع متر واحد وعمك الحفرة بٌن 

تشتل بادرات البطٌخ وهً فً مرحلة االوراق الفلمٌة لبل و 1.5mوالمسافة بٌن خطوط الحفر 

 غروب الشمس ومن جهتٌن متمابلتٌن من الحفرة فمط.
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 الزراعة الدٌمٌة 

تستعمل فً شمال العراق بعد تحضٌر التربة وبعد سموط االمطار الربٌعٌة تزرع البذور        

االمطار الربٌعٌة بعد  فً حفر تبعد عن بعضها حوالً متر واحد وبخطوط مستمٌمة. وان

االنبات والمٌاه المخزونة داخل التربة تكون كافٌة لنمو النبات واعطاء الحاصل. ولغرض 

 Hot Caps)االنتاج المبكر للبطٌخ ٌمكن استعمال عدة طرائك منها استعمال االغطٌة الوالٌة )

طئة والزراعة فً ( والزراعة فً االنفاق البالستٌكٌة الواMulchوتغطٌة التربة بالبالستن )

 البٌوت البالستٌكٌة والزجاجٌة وغٌرها.

 كمٌة البذور

من البذور لزراعته وهذه الكمٌة تتأثر بعدة عوامل أغلبها ذكر  500gٌحتاج الدونم الواحد الى 

 عندما تم التحدث عن زراعة الخٌار وكمٌة البذور التً ٌحتاجها الدونم الواحد.

 التسمٌد

تختلف كمٌة االسمدة المضافة باختالف نوع التربة ومحتوى التربة من العناصر الغذائٌة        

وطرٌمة الزراعة. اذ تضاف االسمدة الحٌوانٌة لتحسٌن خواص التربة وامداد النبات بما ٌحتاجه 

من العناصر الغذائٌة ،كما تضاف االسمدة الكٌمٌائٌة والسٌما عنصري الفسفور والبوتاسٌوم 

لهما عمال رئٌسا فً االسراع فً نضج الثمار وزٌادة محتواها من السكر ومن ثم زٌادة اللذٌن 

دونم من / kg(160-80)االنتاج ،وتضاف االسمدة الكٌمٌاوٌة الى بطٌخ الشواطئ بمعدل 

من  1kgدونم من سوبر فوسفات الثالثً فضال عن  (/kg (70-35كبرٌتات االمونٌوم و 

اطب السماد الحٌوانً ٌضاف للنبات الواحد بعد اسبوع من الشتل . اما عند الزراعة على مص

ٌورٌا  50kgللدونم عند تحضٌر التربة ثم ٌضاف  10m3 فٌضاف السماد الحٌوانً بمعدل

من سوبر فوسفات الكالسٌوم وتضاف االسمدة الكٌمٌاوٌة على دفعتٌن االولى بعد 100kgو

اسابٌع والثانٌة عند التزهٌر حٌث ٌضاف كل السماد الفسفوري ونصف ( 3-2)االنبات بحدود 

كما ان  السماد النتروجٌنً فً الدفعة االولى والنصف الثانً من النتروجٌن فً الدفعة الثانٌة

هنان الكثٌر من المغذٌات الورلٌة والتً تضاف فً مراحل نمو مختلفة وبحسب حاجة النبات. 

 دٌمٌا فً العادة التسمد.اما النباتات المزروعة 

 الري

ٌختلف عدد الرٌات التً ٌحتاجها النبات حسب نوع التربة والظروف الجوٌة ومرحلة         

نمو النبات. والري مهم خصوصا عند زراعة البطٌخ على مصاطب اذ ٌفضل ان تكون الرٌات 
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ثمٌلة ومتباعدة. اما عند الزراعة فً التربة  اٌام بدال من رٌات( 4 - 5)خفٌفة ومتماربة كل

 الرملٌة فتروى النباتات ٌومٌا.

 االزهار والتلقٌح

نباتات البطٌخ تحمل نوعٌن من االزهار  االزهار المذكرة وتوجد بشكل مجامٌع فً           

وتحمل جانبٌا على افرع لصٌرة تنمو فً  Perfect Flowerاباط االوراق  واالزهار الكاملة 

.  Andromonoeciousالساق الرئٌسً للنبات. وان طبٌعة االزهار هذه فً البطٌخ تسمى 

وبصورة عامة فأن العمد السفلى من النبات تحمل ازهار ذكرٌة فمط اما العمد العلٌا فتحمل 

االزهار المذكرة مع االزهار الكاملة. وٌتم التلمٌح بوساطة الحشرات وخاصة النحل. لوحظ انه 

منها سوف تعمد  3 - 4زهار الكاملة التً تتفتح على النبات تنتج ثمارا بل ان لٌست كل اال

ابعد النضج او التلمٌح وتعطً ثمارا ناضجة اما البمٌة فتسمط فً مراحل مختلفة من عمره

 واالخصاب.

 النضج والحصاد

ٌوم (40 -  45 )اشهر من الزراعة وتستغرق الثمار نحو (3 - 4)تنضج ثمار البطٌخ بعد       

من العمد حتى النضج. ومن اهم التغٌٌرات المصاحبة لنضج الثمار هً زٌادة نسبة السكر 

والمواد الصلبة الذائبة وتمل نسبة السكرٌات المختزلة وتمل صالبة الثمار . وتختلف عالمات 

النضج بأختالف الصنف وتتولف مرحلة النضج المناسبة للحصاد على عدة عوامل منها مدة 

تسوٌك ودرجة الحرارة عند الحصاد واثناء الشحن والتسوٌك وطرٌمة الشحن وطرٌمة الشحن وال

الخزن وغٌرها. وتجرى عملٌة حصاد البطٌخ كل ثالثة اٌام لجمع الثمار الناضجة. اما فً االٌام 

الحارة جدا فتجمع الثمار ٌومٌا وتجرى العملٌة فً ولت مبكر جدا من النهار وتنتهً لبل 

وفا من ارتفاع درجة حرارة الجو ومن ثم حرارة الثمار. وٌجب الحذر من العاشرة صباحا خ

حدوث اضرار مٌكانٌكٌة عند الجنً وتتم عملٌة الجمع بوضع الثمار فً أكٌاس من المماش اوال 

 ومن ثم وضعها فً العبوات الحملٌة.

 كمٌة االنتاج

دونم وٌختلف بحسب /طن (3 - )5ٌكون االنتاج بشكل عام فً المنطمة الوسطى حوالً        

دونم فً  / طن (12 - 15 )طرٌمة الزراعة وعملٌات الخدمة الممدمة الى النبات ولد ٌصل الى

الهجن والتً تزرع فً المناطك الشمالٌة وفً االراضً البكر والممدمة لها كافة عملٌات الخدمة 

 المطلوبة.
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 الخزن

   ورطوبة نسبٌة C° (2 -0 ) بٌن صفر ٌمكن خزن الثمار التامة النضج على حرارة           

   بٌن  لمدة اسبوعٌن اما الثمار غٌر الناضجة فٌمكن تخزٌنها على حرارة (85-90%)  بٌن

C °(10-7)  اسابٌع . وهنان اصناف تتحمل الخزن 3 - 4لمدة  %90-85ورطوبة نسبٌة بٌن

 لعدة اشهر مثل الصنف االصفر الشتوي المنتشرة زراعته فً منطمة سامراء. 

 انتاج البذور

 تنتج بذور البطٌخ بأتباع ذات الخطوات فً انتاج بذور الرلً       

 االصناف

زراعتها فً العراق ٌوجد عدد كبٌر من اصناف البطٌخ التً تزرع فً العراق او جربت         

واالسماعٌلً  هومنها االصناف المحلٌة او االجنبٌة. ومن اهم هذه االصناف هو حافظ نفس

وكاسابا  Honey Dew)ابوكحلة( واالصفر الشتوي والملوكً والموشً ولطر الندى 

Cassaba  واناناس وغٌرها من االصناف الكثٌرة التً دخلت العراق حدٌثا والسٌما الهجن

 از باالنتاج العالً فضالعن  مواصفات الجودة العالٌة للثمار مثل مجموعة االناناس  .التً تمت

 

 قرع الكوسة                                     

 Cucurbita pepo Lاالسم العلمً : 

   Summer Squashاالسم االنكلٌزي : 

ٌعد لرع الكوسة واحد من محاصٌل العائلة المرعٌة المهمة وٌزرع فً العراق فً الربٌع         

والخرٌف وكذلن داخل االنفاق البالستٌكٌة للتبكٌر بالحاصل وكذلن ٌزرع فً البٌوت البالستٌكٌة 

والزجاجٌة لغرض االنتاج فً الشتاء ولثماره اهمٌة 

اق التصادٌة وطبٌة فهو ٌزرع فً جمٌع مناطك العر

وبمساحات البأس بها وتأتً أهمٌته الغذائٌة الحتواء 

والمعادن  والكربوهٌدراتثماره على البروتٌن 

ماء وتمتاز بذوره بأحتوائها على %92والفٌتامٌنات و

نسبة عالٌة من البروتٌن والزٌوت التً تصل نسبتها 

 من وزن البذور. %46الى 
 نبات لرع الكوسة (53-8شكل )
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 الموطن االصلً

ات ان امرٌكا هً الموطن االصلً للنوعٌن العائدٌن الى ٌعتمد بعض علماء النب          

 C. maximaاما النوع الثالث  C. moschata  و C. pepoوهما   Cucurbitaالجنس

 فٌعتمد ان موطنه هو اسٌا. كما ذكر علماء اخرٌن ان امرٌكا هً موطن االنواع الثالثة.

 الظروف الجوٌة

الكوسة هو االرتفاع الشدٌد او االنخفاض الشدٌد فً من العوامل المحددة لزراعة لرع          

درجات الحرارة لذلن نجد لرع الكوسة المزروع لالنتاج الربٌعً تموت نباتاته فً بداٌة فصل 

الصٌف اما لرع الكوسة المزروع لالنتاج الخرٌفً فأن نباتاته تموت عند الصمٌع فً بداٌة 

      ل الحرارة تكون فٌه درجات الحرارة بٌنالشتاء. فنبات لرع الكوسة ٌحتاج الى جو معتد

C˚) 35- 21 (  ًوكذلن هذا المدى الحراري مناسب النبات البذور وان البذور التنبت ف

.  C˚35 واالنبات ٌكون اسرع ماٌمكن فً حرارة C˚38 او اعلى من C˚15 حرارة الل من

االمراض الفطرٌة كمرض البٌاض كما ان ارتفاع الرطوبة النسبٌة فً الجو ٌساعد على انتشار 

 الدلٌمً.

 التربة المناسبة

تنمو نباتات لرع الكوسة فً أي تربة جٌدة الصرف لكن مع ضرورة التسمٌد العضوي         

فً االراضً الخفٌفة. وانسب تربة لزراعة لرع الكوسة هً التربة الزمٌجٌة وٌفضل التربة 

 pHالخفٌفة لالنتاج المبكر فً حٌن ٌكون المحصول اعلى ومتأخر فً الترب الثمٌلة وان أفضل 

وتعتبر نباتات لرع الكوسة من النباتات المتوسطة فً درجة تحملها  7.5-5.5) )للتربة هو من

 للملوحة.

 موعد الزراعة

  تزرع نباتات لرع الكوسة فً ذات المواعٌد التً سبك ذكرها فً نباتات الخٌار.       

 طرٌمة الزراعة

والمسافة بٌن نبات  1.5mتزرع بذور لرع الكوسة على مصاطب المسافة بٌنها        

كان  المصطبة اذاوعلى جهة واحدة من المصطبة وٌمكن الزراعة على جهتً  40cmواخر

وكذلن ٌمكن الزراعة على جانبً خطوط التنمٌط التً تبعد عن بعضها البعض  3mعرضها 

3m. 
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 كمٌة البذور

من  700gفً العموم ٌحتاج الدونم الواحد الى حوالً 

البذور وتؤثر على هذه الكمٌة العوامل التً ذكرت عند 

التحدث عن كمٌة بذور الخٌار التً ٌحتاجها الدونم 

 .الواحد

 التسمٌد 

  ٌتم تسمٌد نباتات لرع الكوسة بذات االسمدة التً سبك ذكرها فً نباتات الخٌار.         

 الري

تتطلب النباتات الماء بأستمرار وتتولف فترات الري على نوع التربة ومرحلة نمو النبات        

ودرجات الحرارة. وتكون فترات الري متماربة عند درجات الحرارة العالٌة وفً الترب الخفٌفة 

ن وكذلن مع تمدم النبات بالنمو حٌث ان احتٌاجات النبات للماء تزداد عند االثمار. والبد م

االنتباه الى ان التعطٌش ٌؤدي الى للة الحاصل بالرغم من المجموع الجذري الكبٌر الذي ٌكونه 

النبات  وزٌادة الماء )الرطوبة( تزٌد من انتشار االمراض وخاصة الفطرٌة.لذا ٌجب االهتمام 

 بري النباتات جٌدا واعطاءها الكمٌات المناسبة من الماء.

 االزهار والتلقٌح

اي انها تحمل ازهار ذكرٌة  Monoecious   نباتات لرع الكوسة هً احادٌة المسكن        

وانثوٌة على نفس النبات وعادة تكون االزهار منفردة فً اباط االوراق. وعلى العموم تعطً 

العمد السفلى من الساق الرئٌس ازهار ذكرٌة اما العمد التً تلٌها فأنها تعطً ازهار ذكرٌة مع 

 . والتلمٌح خلطً وتكون الحشرات العامل الرئٌس بالتلمٌح السٌما حشرة النحل. ازهار انثوٌة

 النسبة الجنسٌة

ان عدد االزهار االنثوٌة فً نباتات لرع الكوسة الل من عدد االزهار الذكرٌة وتبلغ هذه          

فً الزراعة الخرٌفٌة فً لرع الكوسة صنف مال احمد  7:1فً الزراعة الربٌعٌة و  5:1النسبة 

ومالن الهٌدرازاٌد  IAAووجد ان رش النباتات بمنظمات النمو كاالثرل وأندول حامض الخلٌن 

(MH تؤدي الى زٌادة االزهار االنثوٌة وللة االزهار الذكرٌة مما ٌؤدي الى زٌادة النسبة )

نثوٌة فً العمد المرٌبة من الماعدة مما ٌدل على الجنسٌة وكذلن ٌؤدي الى تكوٌن االزهار اال

 التبكٌر فً الحاصل.

 بذور لرع الكوسة (54 - 8شكل )
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 النضج والحصاد

ٌوما من الزراعة فً الجو الدافئ )فً ( 35 - 45)ٌبدأ جنً ثمار لرع الكوسة بعد          

ٌوما من الزراعة فً الجو البارد نسبٌا )فً الموسم ( 50 - 60 )الموسم الربٌعً( وبعد

الخرٌفً(. تجنى الثمار وهً صغٌرة الى متوسطة الحجم ولم تتصلب لشرتها بعد وتفضل معظم 

االسواق ان تحصد الثمار لبل ان ٌسمط توٌج الزهرة من الثمرة وتسوق بها وٌزداد الحاصل 

كن نوعٌة الثمار تكون منخفضة . ٌستمر جنً كلما سمح للثمار بالزٌادة فً الحجم لبل الجنً ول

 (4 – 5 )ٌوم فً الصٌف وكل( 2 - 3 )شهر وٌكون الحصاد كل( 2 - 3)ثمار لرع الكوسة 

اٌام من العمد . ( 1 - 4 )اٌام شتاءا وٌتطلب وصول الثمرة الى مرحلة النضج االستهالكً مدة

مرحلة النضج االستهالكً فٌجب وتجنى الثمار عادة بجزء من العنك. وفً حالة تخطً الثمرة 

 لطفها والتخلص منها الن تركها على النبات ٌؤدي الى ضعف نموه ونمص الحاصل.

 كمٌة االنتاج

طن من الثمار الصالحة لالستهالن ولد ٌزداد االنتاج ( 3 -5 )ٌعطً الدونم الواحد حوالً      

 لثمارها.عن ذلن كثٌرا فً هجن لرع الكوسة فضال عن النوعٌة الجٌدة 

 الخزن 

ورطوبة C˚(10- 7 ) افضل ظروف لخزن ثمار الكوسة هً ان تكون درجة حرارة الخزن    

اسبوع  وتعد ثمار لرع ) 2-1(حٌث ٌمكن ان تحتفظ الثمار بجودتها لمدة  (%(95-90نسبٌة 

  الكوسة شدٌدة الحساسٌة لالصابة بأضرار البرودة خاصة عند التخزٌن على حرارة تمل عن

C°5  اما الخزن فً حرارة اعلى من C° 10 .ٌؤدي الى لٌونة الثمار وتغٌر طعمها 

 انتاج البذور

نباتات لرع الكوسة خلطٌة التلمٌح لذا فعند انتاج البذور لصنف معٌن فٌجب االهتمام        

عن االصناف االخرى او عن النباتات االخرى التابعة  2kmبمسافة العزل والتً التمل عن 

التً لها المابلٌة على التلمٌح من  C.mixtaو  C.moschataاالخرى مثل نباتات  لالنواع

عن نباتات لرع  C.maxima نباتات لرع الكوسة فً حٌن الضرورة لعزل نباتات النوع 

الكوسة الن لٌس لها المابلٌة على التلمٌح معها. كما ان لٌس هنان ضرورة لعزل نباتات النوع 

C.mixta ع عن نباتات النوC.maxima  النها غٌر لابلة للتلمٌح معها فً حٌن ٌجب عزل

الن لهما المابلٌة على التلمٌح مع بعضهما.  C.moschataو  C.maximaنباتات النوعٌن 

 :والشكل االتً ٌوضح ذلن
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 ٌمبل التلمٌح       ال ٌمبل التلمٌح                                    

كما ٌجب اجراء عملٌة التفتٌش الحملً بعد االنبات وعند التزهٌر وعند الحصاد واستبعاد         

كافة النباتات الغرٌبة وغٌر المطابمة للصنف والضعٌفة النمو والمصابة باالمراض واستبعاد 

الصنف. و ٌستدل على نضج الثمار بأصفرار المشرة الخارجٌة للثمرة الثمار التً التطابك 

وتصلبها ثم تمطف الثمار الناضجة وتوضع فً مكان مظلل حتى تلٌن انسجتها وتمطع بالسكٌن 

 وتستخرج البذور من داخل الثمرة وتغسل البذور وتجفف فً مكان مظلل.

 االصناف

اصناف لرع الكوسة المهمة فً العراق هً التً تمتاز ثمارها بأنها اسطوانٌة الشكل       

ومتجانسة فً امتداد طولها وناعمة الملمس ولونها الخارجً اخضر فاتح لماع مرغوب من 

. )  cm(5.5-3.5وٌكون لطرها بٌن ) cm(20-15الناحٌة التسوٌمٌة وٌبلغ طولها حوالً 

ومن اهم االصناف التً زرعت فً العراق هً صنف مال احمد وهو صنف محلً ومبكر 

وثماره اسطوانٌة منتظمة الشكل. وكذلن من االصناف االخرى هو الزكٌنً واالسكندرانً 

وغٌرها وكذلن توجد فً االسواق بذور كثٌرة من الهجن التً تمتاز بتجانس نباتاتها وانتاجٌتها 

 لبعض االمراض واهمها الفاٌروسٌة.ت نوعٌة جٌدة فضال عن مماومتها العالٌة وثمارها ذا

 

 المرع العسلً                                     
 Cucurbita SP االسم العلمً :                     

 Pumpkinاالسم االنكلٌزي :                      
 
و  pepoتنتمً اصناف المرع العسلً )االسكلة( الى ثالثة انواع نباتٌة وهً      

moschata   وmaxima   حٌث ان النوعpepo  تعود الٌه جمٌع اصناف لرع الكوسة

ا اصناف مفتعود الٌه moschataو  maximaوبعض اصناف المرع العسلً اما النوعان 

C.maxim

aa 

C.pepo 

C.moschata C.mixt

a 
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المرع العسلً. وٌزرع المرع العسلً فً العراق 

ً من اجل ثماره الحلوة المذاق التً فكمحصول صٌ

تستعمل فً العراق الغراض الطبخ كما تزرع فً دول 

اخرى من اجل عمل المربى والفطائر اضافة الى 

على نسبة البأس بها الطبخ. وتتمٌز الثمار بإحتوائها 

 فضال  Aوالمعادن وفٌتامٌن  لكاربوهٌدراتا من

  ماء. %89عن 

  

 الموطن االصلً 

 كما ورد فً نبات لرع الكوسة سابما  

 الظروف الجوٌة

نباتات المرع العسلً حولٌة ٌجب زراعتها ونضجها لبل حدوث االنجماد النها التتحمل           

والنباتات  انخفاض درجات الحرارة والصمٌع وتحتاج النباتات الى موسم نمو طوٌل دافئ وجاف

تماوم درجات الحرارة العالٌة اذ لها المابلٌة على النمو وعمد الثمار خالل اشهر الصٌف الحارة . 

 .)C° ) 21 -  35 وان افضل درجة حرارة لنمو النباتات هً

 التربة المناسبة 

 كما ورد فً نبات لرع الكوسة سابما  

 موعد الزراعة 

االول ٌزرع كمحصول صٌفً للمدة من اذار وحتى ماٌس ٌزرع المرع العسلً بموعدٌن        

 والثانً ٌزرع كمحصول خرٌفً فً بداٌة اب.

 طرٌقة الزراعة

والمسافة ) m(4-3نباتات المرع العسلً نباتات مدادة لذلن فهً تزرع على مصاطب عرضها   

حٌث وٌتم ذلن بعد ان ٌتم تحضٌر التربة تحضٌرا جٌدا من ) cm(100-75بٌن نبات واخر 

الحراثة والتنعٌم والتسوٌة وتخلط معها االسمدة الحٌوانٌة ومن ثم تمسم الى مصاطب ثم تروى 

 برٌة التعٌٌر ومن ثم ٌباشر بزراعة البذور على جهة واحدة من المصطبة.

 

 نبات المرع العسلً ) 55 -  8 (شكل   



 

969 
 

 كمٌة البذور

من g(400-300)ٌحتاج الدونم الواحد الى حوالً     

  .البذور

 التسمٌد والري 

 كما ورد فً نبات لرع الكوسة سابما  االزهار والتلمٌح وانتاج البذور 

 النضج والحصاد

تصل الثمار الى طور النضج التام وتصبح صالحة للجنً عند اكتمال نموها ووصولها          

اللون االصفر او البرتمالً الى الحجم المناسب للصنف وصالبة لشرة الثمرة وتغٌر لونها الى 

اشهر من الزراعة وعند النضج ٌكون طعمها حلو المذاق ) 4 - 5 (وعادة ٌتم النضج بعد

 ونكهتها جٌدة وٌمكن تخزٌنها لمدة طوٌلة.

 كمٌة االنتاج

 طن من الثمار الصالحة للتسوٌك. 4 - 5ٌعطً الدونم الواحد حوالً 

 الخزن

ورطوبة نسبٌة )  10  - (C ° 13 على درجة حرارةاشهر ) 2 - 3 (ٌمكن خزن الثمار لمدة

حسب االصناف وبصورة عامة فهً التتحمل الخزن على حرارة عالٌة اذ ) %(70-50لدرها 

ان ذلن ٌؤدي الى تلفها كما انها التتحمل الخزن على حرارة منخفضة وذلن الصابتها بأضرار 

 البرودة.

 االصناف

و  pepoكما ذكر فً الممدمة فأن اصناف المرع العسلً تنتمً الى ثالثة انواع هً 

moschata  وmaxima  ًومن االصناف الشائعة زراعتها فً العراق هو االحمر المحل

وتنضج ثماره فً ولت متأخر وتكون ثماره كبٌرة الحجم وتكون بأشكال مختلفة فمنها البٌضوي 

على الثمار اعناق واضحة والثمرة مضلعة ولونها عند النضج  والكروي والمتطاول كما توجد

 احمر برتمالً ولون اللب احمر والطعم حلو. وهنان اصناف اخرى اجنبٌة ومحلٌة.

 

 

 بذور المرع العسلً (56 - 8شكل )     
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 القرع العناكً                                  

 Lagenaria sicerariaاالسم العلمً :                   

 Bottle Gourdاالسم االنكلٌزي :                           

 

ٌعتبر المرع العناكً او السالحً او السباحً من الخضروات الصٌفٌه التً تزرع على        

نطاق محدود فً العراق وتنضج ثماره فً فصل الصٌف فً الولت الذي التتوفر فٌه ثمار لرع 

ذا النوع من الخضروات الكوسة فً السوق وتستعمل ثمار المرع العناكً فً الطبخ وٌتمٌز ه

بمابلٌه ازهاره  على العمد وتكوٌن الثمار تحت درجات الحراره المرتفعة اثناء فصل الصٌف فً 

العراق . كما ان ثمار المرع العناكً ذات لٌمة غذائٌة جٌدة اذ تحتوي على نسبه عالٌة من 

ماء %91 عن الكاربوهدرات والفٌتامٌنات ونسبة من البروتٌنات والدهون والمعادن فضال

 .%45وتحتوي بذوره على نسبه عالٌه من الدهن تصل الى 

 الموطن االصلً 

ٌعتمد ان الموطن االصلً له هو افرٌمٌا االستوائٌة ولد استعمله المصرٌون المدماء         

واٌضا وجد مدون فً سجالت البابلٌن والسومرٌن واالشورٌٌن بانه من الخضروات التً 

 زرعت انذان..

 البٌئة المناسبة

ٌنمو فً المناطك الخالٌة من االنجماد طٌلة اٌام السنة كما تالئم نموه ظروف المناطك          

الجافة . والمحصول ٌتحمل حراره الصٌف العالٌه اكثر من بالً انواع المرعٌات كما ان 

ره العالٌة التً ال النباتات لها المابلٌة على النمو وعمد الثمار واعطاء الحاصل فً درجات الحرا

 ٌمكن لنباتات لرع الكوسه ان تنمو فً هذه الظروف .

 التربة المناسبة 

 كما ورد فً نبات لرع الكوسة سابما         

 موعد الزراعة

ٌزرع فً العراق فً موسمٌن ربٌعً من منتصف اذار وحتى نهاٌه نٌسان وموعد خرٌفً      

 من بداٌة اب الى اٌلول.
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 طرٌمة الزراعة

وتزرع البذور مباشرة فً ) m(4-3بعد تحضٌر التربة جٌدا تمسم الى مصاطب عرضها       

وعلى جهتً المصطبه وعندما تكون ) cm(90-50وعلى مسافه  5cmالتربة بعمك 

 فان البذور تزرع على جهه واحده من المصطبة.) m(2.5-2المصاطب بعرض 

 كمٌه البذور

 التً تزرع مباشره فً الحمل. 500gً ٌحتاج الدونم الواحد الى حوال      

 التسمٌد والري 

 ا ورد فً نبات لرع الكوسة سابما  كم      

 االزهار والتلمٌح والثمار

اي ٌحتوي على  monoecionsنباتات المرع العناكً احادٌه الجنس احادٌه المسكن           

االزهار الذكرٌة واالنثوٌة على نفس النبات واالزهار تكون بٌضاء اللون متوسطه الجحم 

والتلمٌح ٌكون خلطً ٌتم بوساطة الحشرات وخاصة  حشره النحل ولوحظ ان رش النباتات 

م باالثٌرل ادت الى  زٌاده فً انتاج االزهار االنثوٌة. اما الثمار فانها تختلف من حٌث الحج

وٌعطً الدونم الواحد ) cm(40-20والشكل وتحصد لبل اكتمال نضجها وٌكون طولها بٌن 

 طن من الثمار الصالحة فً التسوٌك. ) 5 -6 (حوالً 

 االصناف

ٌوجد فً العراق صنف واحد وهو المحلً ٌزرع على نطاق تجاري ثماره اسطوانٌة منحنٌة او 

طن عند توفر  9ابٌض وٌعطً حاصل ٌصل الى ملتفة العنك والثمار لونها فاتح ولون اللب 

 الظروف المناسبة .
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 خٌار القثاء )الترعوزي(                               

 Cucumis melo Var Flexuoses Naudاالسم العلمً :         

 Snake Cucumberاالسم االنكلٌزي :                        

وثماره  الصٌفٌة المهمة فً العراقخٌار المثاء وهو من الخضر  

الخٌار االعتٌادي  اذ ٌوجد فً  تؤكل طازجة كما تؤكل ثمار

اٌضا   كما تستعمل ثماره اثناء فصلً الصٌف والخرٌفاالسواق 

 .فً صناعة المخلالت

 الموطن االصلً 
 لنبات االصلًالباحثٌن ان الهند هو الموطن  ذكر        

 .المثاء خٌار 

 لظروف الجوٌةا
ٌنمو النبات فً الجو الحار الجاف وال ٌتحمل درجات الحراره المنخفضة فً حٌن ان         

النباتات لها المابلٌة على تحمل درجات الحراره العالٌة اكثر من محصولً الخٌار االعتادي او 

ء فً درجات الحرارة العالٌة فً الولت التً البطٌخ . كما ان االزهار تعمد وتكون خٌار المثا

تكون هذه الظروف غٌر مناسبه لعمد ثمار الخٌار االعتٌادي  لذلن نجد ان العمد ٌستمر فً خٌار 

المثاء طول الصٌف  كما وجد ان لطول النهار تاثٌر على عدد االٌام لظهور اول زهرة ذكرٌة أو 

نباتات خٌار المثاء  كما تبٌن ان النهار المصٌر  انثوٌة وعدد االزهار االنثوٌة أو الكامله فً

ٌشجع ظهور االزهار المذكره او االنثوٌه او الكامله فً خٌار المثاء وٌزٌد من عددها على عكس 

 النهار الطوٌل .

 التربة المناسبة 

 كما ورد فً نبات الخٌار سابما     

 موعد الزراعة

اذار وحتى نهاٌه شهر اب حٌث  ٌعطً حاصله اثناء ٌزرع خٌار المثاء ابتداءا من شهر           

 اشهر الصٌف والخرٌف اي فً المده مابٌن شهر حزٌران الى تشرٌن الثانً.

 طرٌمة الزراعة

وعلى جهة واحدة من المصطبة  2m ٌزرع خٌار المثاء على مصاطب عرضها           

حافات االنهار خاصة فً . وٌمكن زراعة خٌار المثاء على  30cmوالمسافة بٌن نبات واخر 

ثمار خٌار  ) 57 - 8 (شكل  

المثاء
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الزراعات الصٌفٌة المتأخرة كما ٌمكن زراعته دٌما فً شمال العراق وخاصة فً محافظة 

 نٌنوى بنفس طرٌمة زراعة البطٌخ الدٌمً التً ذكرت تحت موضوع البطٌخ.

 كمٌة البذور

 من البذور. 500gٌحتاج الدونم الواحد لزراعة بذور الخٌار المثاء الى         

 ٌد والري التسم

 كما ورد فً نبات الخٌار سابما           

 االزهار والتلمٌح

لمد اشار بعض الباحثٌن الى وجود عدة انواع من االزهار تحمل على النبات الواحد          

او  Monoeciousوحسب االصناف والظروف الجوٌة ولد وجد ان هنان اصنافا هً 

Andromonoecious  اوTrimonoecious . 

 النضج والحصاد

ٌوم من الزراعة. وتجنى الثمار مرتٌن فً االسبوع ) 50 - 60 (تنضج الثمار بعد        

 اشهر. 2) - (3وتمطف بعد وصولها الى الحجم المناسب للصنف. وٌستمر موسم الجنً لمدة 

 كمٌة االنتاج

 طن من الثمار الصالحة للتسوٌك . ) 3– (4ٌعطً الدونم الواحد        

 االصناف

توجد عدة اصناف من خٌار المثاء من اهمها البغدادي التً تمتاز ثماره بأنها رفٌعة       

اسطوانٌة مستمٌمة او منحنٌة ولد ٌكسو المشرة زغب بسٌط فً اول ادوار نموها  ولون الثمرة 

. وكذلن من االصناف المهمة هو cm(30-20)اخضر فاتح وٌبلغ طول الثمرة عند الحصاد 

الموصلً الناعم وثماره مشابهة لثمار الصنف البغدادي لكنها اصغر حجما وصنف الموصلً 

         الخشن وهذا ٌزرع عادة على الشواطئ  ثماره كبٌرة الحجم ٌصل طولها عند الحصاد 

40-70)cm ( 15-10ولطرها بٌن)cm (والصنف االمرٌكً وهو صنف ثماره خضراء 

 فاتحة والطعم جٌد وٌستعمل لالستهالن الطازج والتخلٌل وتوجد اصناف اخرى من خٌار المثاء.
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 متنوعة  اسئلة                                   

 ٌعد كل محصول من المحاصٌل االتٌة احد اهم محاصٌل العائلة المرعٌة . علل ذلن - 1س

 لرع الكوسة  -البطٌخ   د  -الرلً   ج  -الخٌار  ب -أ            

 اذكر الموطن االصلً وموعد الزراعة والظروف البٌئٌة لكل من المحاصٌل االتٌة:    -2س

 لرع الكوسة -البطٌخ   د -الرلً   ج -الخٌار   ب -أ                    

 ؟ا الدونم الواحد من بذور الخٌارتحدٌد كمٌة البذور التً ٌحتاجه كٌف ٌتم    -3س

 الرلً -الخٌار   ب -أ   -لسم االصناف بحسب االزهار التً تحملها فً نباتات:   - 4س

 مالفرق بٌن النضج البستانً والنضج الفسٌولوجً فً المحاصٌل المرعٌة؟    -5س

 ما الممصود بالنسبة الجنسٌة فً الخٌار؟    - 6س 

 كنن انتاج البذور فً الخٌار والرلً ولرع الكوسةوضح بأختصار كٌف ٌم    - 7س

 اشرح بأختصار عن طرائك زراعة البطٌخ فً العراق    -8س

 ٌمكن لثمار المرع العناكً وخٌار المثاء ان تنضج فً فصل الصٌف. علل ذلن؟    -9س

 الجزء العملً

 التعرف على نماذج بذور انواع المرعٌات واالصناف التابعة لكل نوع. - 1

زراعة البذور فً الحمل بحسب المواعٌد المناسبة لعدد من انواع المرعٌات والتعرف على  - 2

 مراحل النمو للنبات.

هار الذكرٌة زمشاهدات االزهار الذكرٌة واالنثوٌة والتدرٌب على اجراء التلمٌح بٌن اال - 3

 واالنثوٌة للصنف الواحد.او بٌن االنواع التً تمبل التلمٌح فٌما بٌنها.

جنً الثمار والتعرف على المرحلة التً ٌتم فٌها جنً الثمار مع ترن ثمار بعض النباتات  - 4

 الى مرحلة النضج الفسٌولوجً لغرض الحصول على البذور.

 التعرف على كٌفٌة استخراج البذور من الثمار وتنظٌفها وتجفٌفها وتغلٌفها. - 5

 ماذكر فً كل محصول.محاولة خزن الثمار فً مخازن مبردة وبحسب  - 6
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 Leguminosaeالعائلة البقولية                               

،عأتعرررالع عررر ععBean familyتعرررالعائعة اررروعائ بأئمررروع  اررربعلة اررروعائ ة رررأئمةع           

أهرراعائمحة ررماعائترراعتررباوعهارراع رر أاهةععpulse cropsمحة ررماعائر رراعائ بأئمرروع  ارربع

نرأوعأتعردعع1800ارن عأحرأائاعع690ائاةفوع.عأتعدعمنعاك اعائعة التعائن ةتموعفهراعت ربعنحرأع

ائ بائمرةعأائ ة ررأئمةعأائاأ مررةعأائ ررةمالاعمررنعمحة ررماعائر راعائا مارروعائترراعاررمتبعتنةأئهررةعفرراعهرر اع

مهموعامت رةدمةعئبممتهرةعائا ا مروعائعةئمروعف رالعائ  اع.عكمةعتعت اعن ةتةتعه هعائعة اوعمنعائن ةتةتعائ

لنعمةعتتممبع هعن ةتةتهةعمنعمة اموعار أاهةعلارتعتي مرتعنمتراأامنعائهرأااعائارأطع أارةيوع كتامرةع

ائترراعت ررمجعائارر أاعفتتكررأنعائعبرردعائا امرروعائترراععRhizobiumائعبرردعائا امرروعائتة عرروعئااررن ع

نعأادطعأأعأحمرراعمعررأدعائررتعتكررأنع رر اوعتحرردبع ررداراهةعائ كتامررةعأهرر هعائعبرردعتكررأنع اتعئررأ

Leghemoglobinأهرراعنررةت عمررنعنررأات عت ةلرراعائارر اعمرراعائ كتامررةعهنعاطعمنهمررةعئأحرردهع عع

ممكنعانعمنتاهةعأئه هعائ ر اوعلالمروعاكمردتع تي مرتعائنمتراأامنعائارأطع نعائتي مرتع عمحردبعا ع

مرنعائنتراأامنعائمي رتعم ة راتععفاعائعبدعائمحتأموعلارتعهر هعائ ر اوع.عأمارت مدعائن رةتعمرنعاربا

لندمةعمكأنعائتي متع ارالوعأك راعمرنعحةاروعائ كتامرةعاأعأنعائ كتامرةعت رابعمرأادعنتاأامنمروع ا  روع

فاعاةمتأ الببعرالمةعائا اع،عأمدعمح اعائن ةتعلاتعائنتراأامنع عردعمرأتعائرالمرةعائ كتامروعفراع

تررأ كتا.ع.عأمررنعائي معرراعانعحاايرروعائا أا)هرر اعفرراعائ كتامررةعائتعةم ررموعدمرراعائعبدمرروعميرراعا بأ

أماررجعائن ةتررةتعفرراعائتا رروعأتحارراعائن ررةتعأائعبرردع مررةعفمهمررةعمررنعنترراأامنعمعمرراعلاررتعتررأفماعهرر اع

عائعن اعئامحة ماعائتةئموعفاعائباالوع.

ع

 البزاليا 
 Peasاالسم االنكليزي 

 Pisum sativum L االسم العلمي . 
ع

أهاعائتاعتباوعهاراع ر أاهةعائر راااع،ععGarden peasياابمنعهمةع تُممّبعائ بائمةعععععععع

 رن منععP . sativumأهاعائتاعتباوعهااع  أاهةعائاةفروع.عأم ربعائنرأوععField peasأع

عن ةتممنعهمةع:

ععععععائتراعتككراع ر أاهةعارأااعكةنرتع P . sativum var humile Poir ائ بائمرةعائعةدمروع -1

 ر اااعأبعاةفو.ع

أت تاع ،ائتاعتككاعماأنهةعكةماوعP . sativum var macrocarpon Serائ بائمةعائاكاموع

عائ اأتمن عمن علةئمو عنا و علات عتحتأط عا  عائعةئمو عائا ا مو عمممتهة عائت عائ بائمة عاهممو
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ع ع  متةممن عدنمو عانهة عكمة عائ متةممنةتععCأائكةا أهمداات أمة

عماماوع.عاهراىعفتأادع كممةتعمتأايوعاأ

اائ بائمةعائر اااعأائادأاعاآلتاعم منعائمحتأىعائا ا اعئ  أع

عمنعائ  أا.100gأائاةفوعفاعكا

ع

 ائ  أاعائاةفو ائ  أاعائر ااا ائمكأنعائا ا ا

 g. 78 11.7ائايأ وع)

 340 84 ائاعااتعائحااامو

 g. 6.3 24.1ائ اأتمنع)

 g. 0.4 1.3ائدهأنع)

 g. 14.4 60.3ائكا أهمدااتع)

 g. 2.0 4.9ا ئمةلع)

 g. 0.9 2.6ائامةدع)

 mg. 26 64ائكةئامأبع)

 mg. 116 340ائ ا أاع)

 mg. 1.9 5.1ائحدمدع)

 mg. 2.0 35.0ائ أدمأبع)

 mg. 316 1005ائ أتةامأبع)

 120 640 )أحدتعدأئمو.عAفمتةممنع

 mg. 0.35 0.74ائيمةممنع)

 mg. 0.14 0.29ائاام أفالفمنع)

 mg. 2.9 3.0ائتمةامنع)

 ــــ mg. 27حةم عا اكأا مكع)

 mg. 35 180ائمانمامأبع)

ع

عائمأينعا  ااع

معتبرردع ررةنعمررأينعائ بائمررةعهررأعائمنيبرروعائممترردتعمررنعأارريعااررمةعحتررتع ررمةاعدرراجعائهنرردعععععععع

أافاةناتةنعأائمنةيقعائماةأاتع،عكمةعتأادعمنرةيقعارراىعفراعكراعمرنعائ راىعا دنرتعأه رةجع

أا ررةاعائح  رروع.عأهرراعتررباوعمنرر عائبرردبعفرراعلهرردعائاأمررةنعأا دامررقعألنرردعمرردمةاعائم رراممنع

عأأادتع  أاهةعفاعمبة اعمدمةاعائم اممنع.

عائظاألعائاأموع

أممكرنعئا ر أاعانعتن رتعفراعداارةتععC°24دااوعائحاااتعائمياتع ن ةتع ر أاعائ بائمرةعهراععععع

ئالن ررةتعئكررنعا ن ررةتعمكررأنع يم ررةعلنرردهةع،ععائحرردعا دنررتع4ع°Cحرراااتعمنر  رروعنارر مةعأتعت ررا

أممكنعانعتن تعائ  أاعفاعدااةتعحاااتعالاتعمنعائدااوعائميارتعئالن رةتعا عانعنار وعا ن رةتع

 ماأنعائ بائمةع(58-8 ) كا
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تكأنعماماوع ا جعتعا عائ  أاعئاتع نعفاعائتا وع أاةيوع ع عانأاوعائ كتامةعأائ يامرةتعائتراع

عتن يعفاعه هعائظاألع.

فراعائمااحراعا أئرتعمرنع.ع20ع–ع23)ع°Cعاتعائميارتعئنمرأعائن رةتعمرنتكأنعدااوعائحرااعععععععع

ا ترردااامعمررنعائ ررهاعائيررةناع عرردعائباالرروع.عأ عتعبرردعا بهررةاعفرراع.ع10-17)ع° Cأمررنععععائنمررأع

.عأ رر ئكعممكررنعائبررأاعأنعائ بائمررةعمنةارر هةعاررأع ررةادعنارر مةعأ عع23ع°Cعداارروعحرراااتعالاررتعمررن

تتحماعائن ةتةتعائ اماتعائاأعائبرةا عائ راأدتعاأعائ ربماعائر مرلع،عكمرةعمركدطعائ ربماعائ ردمدع

ائتعابأيعاهبهرةاعأائبراأنعائحدميروعائعبردع،عأالتمرةدامعلارتع ئركعفهراعترباوعفراعائرامرلعأفراع

ةجعائتعائ أاعأانعحة اهةعمباعلندمةعتباوعفاعمكرةنعمظاراعأهنرةكعائا ماعائ ةكاععأائ بائمةعتحت

ت ةأتعك مراع رمنعا  رنةلعمرنعحمربعاحتمةاةتهرةعئامردتعائ رأ موعا عتأاردعا رنةلع اتعمردتعنمرأع

ر راطعيأماروعأا ررنةلعارراىع ررةئعك عألارتعهر اعا اررة عممكرنعارتمررةاعا  رنةلعائمال مرروع

عموع.ئامنةيقعائباالموعحاجعمتيا ةتهةعئامدتعائ أ 

 التربة المناسبة 

تنمأعائ بائمةعفاعانرأاوعمرتا روعمرنعا اا راعمرنعائمبمامروعائامامروعائر م روعائرتعائيمنمروعععععععععع

ائيبمارروع.عت  رراعا اا رراعائمبمامرروعائامامرروعلنرردعائاد رروعفرراعانتررةجعمح ررأاعم كرراعأا اا رراع

ائمبمامرروعاأعائاامنمرروعائامرردتعائ ررالع نتررةجعمح ررأاعأفمرراعأت  رراعا اا رراعائانمرروع ةئمررةدتع

،عأع عتنمررأعائ بائمررةعامرردامعفرراعا اا رراع.6.7-5.5)ئاتا رروعمكررأنعمررنععpHاعائع ررأموع.عأاف رر

ائحةم رررموع،عأم  ررراعات رررةوعدأاتعياليمررروعفررراعباالررروعائ بائمرررةعرأفرررةعمرررنعتعا رررهةعئال رررة وع

ع ةهماا عائتاعتكمنعما  ةتهةعفاعائتا وع.

عمألدعائباالوع
أمرتاررلعمألرردعائباالرروعتأارردعفرراعائ بائمررةعا ررنةلعيأمارروعأعمتأارريوعائيررأاعأعم ررماتعععععععع

 ر رتاللعائمنرةيقع)عارررتاللعائظراألعائاأمروعئامنيبرروع.عفترباوعا  رنةلعائيأمارروعأينرةاع ررهاع

أماررأاعأعت ررامنعاهأاع.عأتررباوعاه ررنةلعائمتأارريوعائيررأاعفرراعأينررةاعت ررامنعا أاعأت ررامنع

 باالروععائيةناعأترباوعاه رنةلعائب رماتعأينرةاعت رامنعائيرةناعأعكرةنأنعاهأاع.عأمارجعائت كمرا

اه رنةلعائيأماروع)عترباوعفراعأمارأاع.عجحتمةاهرةعائرتعمأاربعنمرأعيأمراعي عتتر راعفراعاجبهرةاع

أماتماعايمةاهرةعئمردتعيأماروعأع عممكرنعباالتهرةع عردع رهاعت رامنعاهأاع.عأالتمرةدامعلارتع ئركع

ممكرنعائتريرميعئعرددعمرنعائباالرةتعائمتتة عروعئا بائمرةع هردلعتأبمراعائمح رأاعلارتعايرأاعمرردتع

مكنرروعئتاررهماعلمامرروعائانرراعأمنرراعتكررد عائمح ررأاعأحتررتع عتترردهأاعنألمتررهعفرراعحررةاعن رر عم

ماةحوعك ماتعمنرهعررالاعمردتعبمنمروعم رماتع،عأعممكرنعتاهمربعائم رةناع ةئمح رأاعهيرأاعمردتع

ممكنروع،عأممكرنعتحبمرقع ئركعأمررةع باالروع رنلعأاحردع  أمررةتعمتبةا روعأأعباالروعلردتعأ ررنةلع
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أمررتعأاحرردعأممكررنعائرر كاعلاررتعأارروعائتحدمرردعانعمألرردعائباالرروعمرتا رروعفرراعمألرردعائن رر عفرراع

ائرام مرروعفرراعائعررااىعفرراع ررهاعت ررامنعا أاعئامنيبرروعائأارريتعامررةعائباالرروعائرام مرروعائم كرراتع

عتكأنعفاعأايعاجع،أتكأنعائباالوعائا معموعفاع هاع  ةيعئمنةيقع مةاعائعااى.

عيامبوعائباالوع

أترباوع.عcm(80-75بعائتا وعائتعماأبعائمارةفوع منهرةع عدعتهم وعا ا عمنعحاايوعأتنعمبعتبا

.عأتأ رراعفرراعائاررأاتعائأاحرردتع رر اتةنعاأعيررالبع.عcm(30-20ائ رر أاعفرراعاررأاعائماررةفوع منهررةع

أتكررأنعائباالرروععcm(150-120) رر ااتع.عأممكررنعانعتررباوعائ بائمررةعلاررتعم ررةيجع عررا ع

لاتعارةن اعائم ري وع.علنردعائباالروعفراعا اا راعائيمنمروعتراأىعائتا روع عردعتبارممهةعأتتراكع

منعائاعوعائحباموعيبعتباوعائ  أاعأتايتع ةئتااجعأتتاكعمنعدأنعارباعحترتعع%50ئتالعائتع

مع،عامرةعفراعا اا راعائر م روعفترباوعائ ر  معر م رة أاعائاةفروعا ن ةتع،عأا اعا تعائتا وعفتابتعاربمة

عفاعاا عاةفوعيبعتابتعا ا ع عدعائباالوع.

عكمموعائ  أاع

تعتمرردعكممرروعائ رر أاعلاررتعحارربعائ رر أاع)عأبنعائ رر اتع.عأماررةفوعائباالرروعائماررتعماوعأمررأتعائنمررأع

ائر ررراطعئا رررنلعائمارررتعماعأهررر هعترتارررلعفررراعا  رررنةلعائيأماررروعلرررنعائمتأاررريوعائيرررأاع

 منعائ  أاعلندعائباالوعلاتعائماأبع)عkg(9-6عأائب ماتع،عا عتحتةجعا  نةلعائيأماوعائت

لنرردعائباالرروعلاررتععاررةن اعائم رري وع،عامررةع.عkg(15-12)علاررتعاةنررجعأاحرردع.عأتحتررةجعائررتع

مرنعائ ر أاعلنردعائباالروعلارتعاةنرجع)عkg(12-10ا  نةلعائمتأايوعأائب ماتعفتحترةجعائرتع

ع.لندعائباالوعلاتعاةن اعائم ي وع.kg(20-17أاحدعمنعائماأبعأع

عائتاممدع

ائ بائمةعن ةترةتعمي تروعئانمتراأامنعائارأطعلرنعيامرقعائعبردعائا امروعئر اعفهراع عتحترةجعائرتععععععع

كممررةتعك مرراتعمررنعا اررمدتعائنمتاأامنمرروعأترتاررلعكممررةتعا اررمدتع حاررجعنررأوعائتا رروعأداارروع

ع100kgك امترررررةتعا مأنمرررررأبععأعع50kgر رررررأ تهةعف ررررراعائتررررراجعائر ررررر وعممكرررررنعا رررررةفوع

ك امترررةتعائ أتةارررمأبعا عتراررريعهررر هعا ارررمدتعأت رررةلعلارررتعدفعترررمنعع50kgاأ افأاررر ةتعأع

متاةأمتمنع،عا أئتع عدعتمةبعا ن ةتعأم اعائاطعم ة اتعأائيةنموعلندعائتبهماعأم اعائاطعام رةع،ع

امرةعفرراعائتراجعدمرراعائر رر وعاأعائامامروعفمكررأنعائتارممدع  ررعلعائمعررد تعائارة بوعمرراعا ررةفتهةع

دفعةتعمتاةأموعهاعم اعائباالروعأ عردعا ن رةتع ةار ألمنعألنردع دامروعائتبهمراعألنردععلاتعاا ا

ععع. داموعائعبد
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 الري 

مأمرةعئامارةلدتعع.15ع–ع20)فاع داموعحمةتعائن رةتعتراأىعائ بائمرةعلارتعفترااتعيأماروعت راعائرتع

لاتعتعمرقعائار أاعفراعائتا روعا عا اعكةنرتعدااروعائحراااتعمات عروعفتب راعائمردتع رمنعائامرةتع،ع

أماببعااتماااعتأفاعائايأ وعا ا موع ةئبرداعائمنةارجعررالاعماحاروعا بهرةاعأا يمرةاعا عمباراع

بدادعائراطعفت راعائاطعلندع داعا بهةاعائتعانعت تدطاعائباأنعفاعائعبردعأع عردعتكرأمنعائيمرةاعمر

مأمةعفاعنهةموعآ ااعتبام ةعيربعاار ألمةعررالاع رهاعنمارةنع.عأتعت راعائ بائمرةع ردمدتعع14ائ تاتعائتع

ائحاةاموعئنب عائايأ وعا ا موعاينةاعا بهةاعأئكنعماجعا نت ةهعائتعانعائاطعائابمراعمارةلدع

ع عائمح أا.لاتعا  ة وع  ل ةنعائا أاعأعمكدطعائتعا  اااعائن ةتةتععأ ع هةعأنب

عامةموعائدلةمةتع

تبةبعائردلةمةتعلنردعباالروعا  رنةلعائيأماروعلارتعمراأبعألارتعاهروعأاحردتعمرنعائمرابعععععععع

ئكاعتتااقعلامهرةعائن ةترةتعأتي رتعهر هعائردلةمةتع عمردامعلرنعائار أاعأ عردع رهاعمرنعائباالروعاأع

أعدةئ ةعمةعتكرأنعمرنعمرا رةتع)عحيرجع.عائبيرنعاأعع15cmلندمةعم اعيأاعائن ةتعائتعحأائاع

ائاما ةنع،عألندمةعتتاراقعائن ةترةتعلارتعائردلةمةتعارألعمارهاعح رةدهةعأ عتامردعفراعماراىع

أتي رتعفراعريرأيعائمارةفوع)ع2×عcm(5أ ارمكع2mائماأبع،عأمدعتبةبعدلةمةتعر ر موع يرأاع

علامهةعائن ةتةتع.ئتتااقعع20cmيبعتا يعلامهةعرمأيعكاع)ع1.5ع–عm(2 منعائدلةمةتع

 االزهار والتلقيح 

مرتاررلعمألرردعا بهررةاع ررةرتاللعا  ررنةلعأينعهنررةكعلالمرروع ررمنعمأ رراعا بهررةاعلاررتعائاررةىع

لارتع.ع5ع–ع8)أمألدعائن  ع.عفة  رنةلعائم كراتعائن ر عمكرأنعاأاعابهةاهرةعلارتعائعبردعمرنع

لارتعائارةىع.ع9ع–ع11)ائاةىع،عأا  نةلعائمتأايوعائن  عمكأنعاأاعابهةاهةعلاتعائعبدعمنع

ع.ع12)ع–ع(16،عأا  نةلعائمت راتعائن  عمكأنعاأاعابهةاهةعلاتعائعبدعمنع

أتأادعا بهةاعفاعنأااتعا يموعأمرتالعلددعا بهرةاعفراع

ابهررةاعأترتاررلعفرراعائأانهررةع)ع1ع–ع(3ائنررأاتعائأاحرردتعمررنع

حاجعا  نةلعمرنعا رم عائرتع ن ارااعفرةتقعاأعمامربطع.ع

أائتابررمقعفرراعائ بائمررةع اترراع نت ررةاعح ررأجعائابررة عم رراعت ررتقع

ائبهررراتعأتظررراعن ةترررةتعائ بائمرررةعمرررةداتعلارررتعا بهرررةاعئمررردتع

 ئررررركع رررررةرتاللععا رررررهاعأمرتارررررلع2)ع–ع3ع(ععععحرررررأائاع

 ن ةتةتعائ بائمةع) 59 – 8 ( كا   عا  نةلعأدااةتعائحاااتعائاة دت.
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عائن  عأائح ةدع

متأملعمألدعائن  عائمنةاجعئاح رةدع،عأيامبروعائح رةدعلارتعائارا عائر طعمرباوعمرنعااارهعع

ائمح أاع.عف  اعبالتعائ بائمةعهااع ر أاهةعائر راااعفرةنعاهربعلالمرةتعأ رأاعائبراأنعائرتع

يأاعائن  عائمنةاجعئاح ةدعهاعامتالاعائباأنعأنمأعائ  أاع  أاتعامدتعأهاعمةبائرتعد روع

مكدطعائ ايعلامهةعائتعلردبعانرب ىعائ ابترةنعألالمروعائن ر عا رراىعهراعتحرأاعائ ر أاعع حمب

ع–ع(70منعائاأنعا ر اعائبةتبعائتعا ر اعائ ةتقعأتح دعحبأاعائ بائمرةعائر راااعمردأمةع عردع

 ررهاامع،عأ عرردع)ع1ع–1.5)عتمرأبعمررنعائباالروعفرراعا  رنةلعائب ررماتعأمارتماعائح ررةدعئمرد)ع50

مع.ع70ع–ع90) -80)فرراعا  ررنةلعائمتأارريوعائيررأاعأماررتماعائح ررةدعئمرردتع ررهامنعأ عرردععمأمررة

أاحدتعكراعتئمدتع هامنعأن لعأمتبعائح ةدعمامأبعفاعا  نةلعائيأماوعأماتماعائح ةدع(90

ا رهاعمرنع.ع4ع–ع6)رماوعامةبع.عامةعلندعباالروعائ بائمرةعهاراعائ ر أاعائاةفروعفمرتبعائح رةدع عردع

ا ةلعائباأنعائا اتعتمةمةعأممكنعبمةدتعائمح أاعائارةلع امراعائباالوعأمتبع ئكع عدعن  عأع

ائباأنعائتاعتالعاأ معحتتع عتن ياعأتابيعمنهرةعائ ر أاعيربعتباراعائن ةترةتع عردعا ةفهرةعأتردا ع

عهاترال عائ  أاعمنهةع.

    امةعلندعباالوعائ بائمةعهااعماأنهةعائكةماوعأتح دعائ بائمةعائتاعتارمتع ةئاركاموعلنردععععععع

ععمرااتعاار ألمةعأئمردتع3)ع–4ع(ظهأاعاأاعلالمةتعتكرأنعائ ر أاعفراعائبراأنعأتح ردع معرداع  

ا ررهاع،عأماررجعانعماررتماعائح ررةدعحتررتعا اعكةنررتعا اررعةاعمنر  رروعحتررتعتاررتماعائن ةتررةتع2-3

ععع. ةئنمأ

 لخزن ا

ارامعةعفراععترربنت بدع  أاعائ بائمةعائر اااعاباامعك ماامعمنعمحتأاهرةعمرنعائاركاعانعئربععععععععع

عععععععمراعايأ روعنار موعمرنععائارمامبطعأأف راعظراألعئاترربمنعهراعائ ر اععدااوعحاااتعمنر  رو

مع.عأم  راعدا مرةعع7)ع–ع(14.عتحت ظعائ  أاع اأدتهةعتحتعه هعائظاألعئمدتع.ع%(90-95 مأمرة

عتربمنعماأنعائ بائمةعكةماوعأطعمنعدأنعتب ماعأتربنعماأنعائ بائمةعائاكاموعفاعن  عائظاألع

عانتةجعائ  أاع

ائتابمقعفاعائ بائمةع اتاع دااوعلةئموعئ ئكعفةنعماةفوعائعباعائمنةا وعهاعائتاعتك اعئمنراعحردأبع

لنردعانترةجع ر أاعا ارة عأأمراعمرنعع100mائرايع منعا  نةلعأممكنعانعتكأنعمارةفوعائعرباع

50mعلندعانتةجعائ  أاعائم دموع.ع

م موعائتراعتنةارجعانترةجعائمح رأاعأئكرنعم رتايعانعأمنةاجعانتةجع  أاعائ بائمةعن  عائظاألعائ 

معأ ئرركع نعائاررأعائايررجعمرركدطعائررتعانت ررةاعا مرراا عائترراعتنتبرراعلررنعيامررقع مكررأنعائاررأعاةفررة

 ائ  أاع.عأ  دعمنعائترا عمنعائن ةتةتعائمرةئ وعئا نلعأ ئكعمنعيامقعاااااعائت تمشعائحبااع
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فتربااعع15cmار عيرأاعن ةترةتعائ رنلعفاعيالبعمااحاعهاعماحاوعائنمرأعائر راطعألنردمةعم 

ائن ةتةتعائمرةئ وعئ بموعائن ةترةت،عأائماحاروعائيةنمروعهراعماحاروعائتبهمراعي عتربااعائن ةترةتعائمرةئ روع

فاعمألدعيبهةاهةعلنع ةماعائن ةتةتعفاعائحبراعأكر ئكعائن ةترةتعائمرةئ روعفراعئرأنعا بهرةاعأفراع

مررنعحمرربعمررأتعنمررأعائن ةتررةتعأئررأنعلررددعا بهررةاعلنرردعكرراعلبرردتعأفرراع رر ةتعائنمررأعائر رراطع

ا أااىعأيامبوعت اوعائن ةتعأي معوعنمأعائاةىع،عأائماحاوعائيةئيوعأينةاعتكرأمنعائبراأنعي عتربااع

ائن ةتةتعائمرةئ وعفاع كاعأعحابععأئأنعأدااوعانحنةاعائبراأنعأائن ةترةتعائمتر راتعفراعا بهرةاع

ا رةلعائبراأنع ةئن رةتع.عأتا رلعائ ر أاععأمااىعائح رةدعلنردع،أدماعائميماتعأأعائباماوعا يمةاع

عم اعتربمنهةع.ع%9 عدعائح ةدعائتعانعت اعايأ تهةعائت

عاه نةلع

ع-ا نةلعائ بائمةعكيماتعأممكنعتباممهةعحاجعائاا عمنعباالتهةعائتعا تا:

أع/عأ نةلعتاتعماع  أاهةعائر اااع،عأهاعكيماتعأهاعا نةلعا اتهالكعائعةدطعأمرنعأهمهرةع

ع.ععAldermanأ نلععEarly perfectionأ نلعع Littile marvel نل

جع/عا نةلعتاتعماع  أاهةعائاةفوع،عأت  اعاه نةلع اتعائ  أاعائمااةاعميراع رنلعاهاركةع

Alaskaعع

جع/عأ نةلعتاتعماعماأنهةعائر اااعائكةماوعأتامتع ةئ بائمرةعائاركاموعأتمترةبع باأنهرةعائا روع

ائم ينرروعئارردااعائبررانعمررنعائررداراعأ ععEndocarp layerأ عرردبعت رراجعي برروعاهنرردأكةاجع

 DwarfأععMammoth melting sugarتت رتقعماأنهرةعلنردعائن رر عأمرنعاهربعا ررنةفهةع

sugar Babyع. 

 

 الباقالء

 Broad Bean االسم االنكليزي 

ع. Vicia faba Lا ابعائعاماع

ع

تباوعائ ةمالاعمنعاااعماأنهةعائر راااعأأع ر أاهةعائر راااعأأعائاةفروعائتراعتردراعفراععععععععع

كيمرراعمررنعأنررأاوعائي رررةتعأترر تاعاهممتهررةعائا ا مرروعمررنعأحتأا هررةعلاررتعائ رراأتمنعأائكا أهمرردااتع

أائبمرأتعأاهمررال عائمعدنمرروعأ عر عائ متةممنررةتعأائارردأاعاآلترراعمأ رقعائمحتررأىعائارر ا اعئكرراع

100gائ ةمالاعائر اااعأائاةفوع.  أاعمنعع 

ع
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 البذور الجافة البذور الخضراء العنصر

 72.3 11.9 ( gالرطوبة ) 

 338 105 السعرات الحرارية

 8.4 25.1 ( gالبروتين ) 

 0.4 1.7 ( gالدهون )

 17.8 58.2 ( gالكربوهيدرات الكلية ) 

 2.2 6.7 (gاأللياف ) 

 1.1 3.1 ( gالرماد ) 

 27 102 ( mgالكالسيوم )

 157 391 ( mgالفسفور ) 

 2.2 7.1 ( mgالحديد )

 - 4.0 ( mgالصوديوم )

  - 471 (mgالبوتاسيوم ) 

 70 220 ) وحدة عالمية ( Aفيتامين 

 0.28 0.5 (mgالثايمين ) 

 0.17 0.3 (mgالرايبوفالفين ) 

 1.6 2.5 (mgالنياسين ) 

  - 30 ( mgحامض االسكوربيك ) 

ع

عائمأينعاه ااع

معتبرردعانعمررأينعائ ررةمالاعفرراعحررأ عائ حرراعاه ررم عائمتأارريعأانررأجعدرراجعآاررمةع.عأمرردعععععععع

تعت اعائابا اعمأينهعاه ااع.عألافهعمدمةاعائم اممنعأاهدامقعأائاأمةنعأباالتهعمنت راتع

عفاعامماعانحةاعائعةئبع.

عائظاألعائاأموع

هنتررةجعمح ررأاعدبمرراع طعنألمرروعامرردتع،عأاف رراعتحتررةجعائ ررةمالاعائررتعاررأع ررةادعمعتررداع      

ععععععععععنهرررةاامعع17ع°Cئرررمالمعئان ةترررةتعائ ررراماتعع17ع°Cنهرررةاامعأع20ع°Cعحررراااتعئنمرررأعائ رررةمالاعهرررا

ئررمالمع ررداامعمررنعماحارروعاهبهررةاعأتكررأمنعائبرراأنع.عمرركدطعائ رربماعائررتعارربأيعا بهررةاعع14ع°Cأ

أائباأنعائ اماتعأت ةهدعه هعائظرةهاتعفراعائعرااىعفراع رهاع ر ةيعي عترنر  عداارةتعحراااتع

تاررتامجعن ةتررةتعائ ررةمالاعائامراعكيمررااععأمرركدطعاات ررةوعداارروعائحرراااتعائررتعاررالوعن رر عائبرراأنع

عاااوعنعابهةاعمعظبعا  نةلئامدتعائ أ موعفمكأ

فرراعائنهررةاعائيأمرراعأمبرراعترر يماعائمرردتعائ ررأ موعلاررتعع

اه نةلعائم كاتعائتاعتكأنعاامعوعاهبهرةاع ي معتهرةع

كمررةعتأارردعادئرروعلاررتعانعاات ررةوعائن ةتررةتعلاررتعداارروع

عععععع.هةعبهةااعععمااوعمنع14ع° Cحااات

 ن ةتعائ ةمالا)60 -  8 ( كا
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 التربة المناسبة 

تاأدعباالوعائ ةمالاعفاعا اا اعائمبماموع،عكمةعتناقعباالتهعفاعا اا راعائمبمامروععععععععع

ائامامررروعأائمبمامررروعائيمنمررروع.عأانعائن ةترررةتعتتارررهعنحرررأعائنمرررأعائر ررراطعفررراعاهاا ررراعلةئمررروع

ععع.ائر أ وعأمباعابهةاهةعأمباعمح أئهةعأا مةعماااع ئكعائتعبمةدتعكمموعائنمتاأامنع ةئتا و

 الزراعة موعد 

تررباوعائ ررةمالاعفرراعأارريعائعررااىعمررنعمنت ررلعأماررأاعأتاررتماعائررتعنهةمرروعت ررامنعائيررةناعععععععععع

أائباالوعائم كاتعتمكنعائمبااوعمنعائح أاعلاتعانتةجعم كاعم ةوع  ارعةاعمات عروعممرةعماعارهع

عمهمةعمنعائنةحموعا مت ةدموع.

عيامبوعائباالوع

أتنعررمبعم ررةلعائاررمةدعائحمررأاناعيرربعتبارربعاها عائررتعع عرردعانعتهمرر عائتا رروعمررنعحاايرروعععععععععع

يبعتباوعائ  أاعفاعاأاعفاعائيابعائعاأطعمنعائمرابعأائارأاعت عردعع75cmماأبعائماةفوع منهةع

ع  أاعفاعائاأاتعائأاحدتع.2)ع–ع(3أتأ اع)عcm(30-20لنع ع هةع

عكمموعائ  أاع

  رتاللعحابع ر أاعائ رنلعائمرباأوعترتالعكمموعائ  أاعائتاعتباوعفاعائدأنبعائأاحدعععععععععع

مرنع)ع15ع–عkg(30أماةفوعائباالوعأحمأموعاائ  أاعأ  أاتعلةمروعمحترةجعائردأنبعائأاحردعائرتع

ائ  أاع.عأم  اعااتردابعائ  أاعائك ماتعائحاربعمرنعكراع رنلعهنهرةعتعيراعلنردعان ةتهرةع رةدااتع

عمأموعأن ةتةتعمأموعائنمأعلةئموعائحة اع.

عائتاممدع

ع100kgمرنعائمأامرةعفراعائردأنبععأعع50kgمكأنعائتاممدعفاعا اا راعائر ر وع معرداعععععععععع

منعك امتةتعائ أتةامأبعأت ةلعهر هعاهارمدتعلارتعدفعترمنععKg5منعاأ افأا ةتعائكةئامأبعأع

متاةأمتمنع.عاهأئتع عدعتمةبعاجن ةتعأم اعائراطعم ة راتعأائيةنمروعلنردع دامروعائتبهمراعأم راعائراطع

م ة اتع،عامةعفاعا اا اعدماعائر  وعفت ةللعكممرةتعا ارمدتعالرالهعلارتعانعت رةلعلارتع

مررةبعا ن ررةتعأم رراعائرراطعم ة رراتعيرربعت ررةلعائرردفعةتعاا رراعدفعررةتعمتاررةأموعتكررأنعاهأئررتع عرردعت

 مأبع عدع ئكع.ع15اهراىعكاع
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 الري 

مكياعائاطعلاتعمأتعائنمأعائر اطعم اعا بهةاعأمرنعيربعف نرهعمركياعلارتعكممروعائحة راععععععععع

ماررجعانعترراأىعائن ةتررةتع  نتظررةبعأالترردااعئتررأفماعائايأ رروعئكرراعمررنعائنمررأعائر رراطعأائبهرراطع

حظعانعا فاايعفاعائراطعمركدطعائرتعاربأيعاهبهرةاعأائرتعبمرةدتعفا روعاه رة وعأائيماطععأمال

 عع. ةهماا 

عاالزهار والتلقيح 

أبهرةاعع.2ع–6)تحماعابهةاعائ رةمالاعفراعنرأااتعااارممموعأ يمروع،عتحترأطعائنرأاتعلارتعععععععععع

أمكأنعئأنعا بهةاعأ م عأمأادعلاتعاانحتهةع بعوعارأدااعك مراتع.عأمتكرأنعائكر  عمرنعرمر ع

ا التعأمتكأنعائتأم عمنعائعابعأائانةحمنعأائربأاىعأمرةعائياراعفمتكرأنعمرنعتاراعااردموعماتحمروع

عأأاحدتعاة  وع،عأمتكأنعائمتةوعمنعكا اوعأاحدتع،عأمحتأطعائم م علاتعدافوعأاحدتع.عأائتابرمق

فاعائ ةمالاع اتاعهنعح أجعائاابة عتنتياعلارتعائمماربعدارراعائربأاىعأمراع ئركعفرةنعنار وعلةئمروع

عاأعاكياعلندعتأفاعن ةيعح اطعامدع.ع%30منعائتابمقعائراياعفبدعت اعائتع

عائن  عأائح ةدع

 رهاع.ع3ع–ع3.5ع)تح دعائباأنع عدعانعمكتماعنمأهةعأهاعمةبائتعد وع.عأم دأعائح ةدع عردعع

ع هاع.ع.1.5ع–ع2)االوعأماتماعئمدتعمنعائب

امةعا اعكةنعائهدلعمنعائباالوعائح أاعلارتع ر أاعاةفروعفتتراكعائبانرةتعئحرمنعاكتمرةاعععععععععع

معتتارأنع رةئاأنعا ارأدعأهر اع ائن  ع عدعانعت  قعائباأنعاةفوعأت بردعي معتهرةعا ار ناموعأاحمةنرة

معيربعتنبراعائرتعمكرةنعمنةارجعئتارلعيربعأ هاعمنعائباالوعألندهةعتبااعائن ةترةتعع6مكأنع عدع مردأمة

عتااىعلماموعااترال عائ  أاع ةئداا ع.

عكمموعائحة اعع

ع/.ع300ع–500ع)Kgدأنربعمرنعائبراأنعائر راااعأ\ين.ع3ع–4ع)ت ا عكمموعا نتةجعحرأائاععععع

 دأنبعمنعائ  أاعائاةفوع.

عانتةجعائ  أاع

تباوعائ ةمالاعهااعانتةجعائ  أاع ن  عائيامبوعائتاعمنت ع هرةعائمح رأاعاهر راعمراعععععععععععع

لنرردعع300mماالررةتعتررأفماعماررةفوعلررباعكةفمرروع ررمنعحبررأاعا  ررنةلعائمتاررةأاتعأتك رراعماررةفوع

لنرردعانتررةجع رر أاعا اررة ع.عأماررجعاارراااعلمامرروعع1000mانتررةجعائ رر أاعائم رردموعأتبمرردعائررتع

ائن ةتةتعائاام وعأدماعائمادرأجعفمهرةعأمرتبع ئركع ريالبعمااحراعهراععائت تمشعائحبااعئاترا عمن

عماحاوعائنمأعائر اطعألندعائتبهماعألندعلبدعائباأنع.
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عاه نةلع

تأاررردعأ رررنةلع اتعمررراأنعلام ررروعتحترررأطععععععععع

لاتعلددعماماعمنعائ ر أاعائك مراتعميراع رنلع رةمموع

عSakesأائ ررررررنلعائب ا رررررراعأ ررررررنلعاررررررةك ع

أ رررنلعاكرررأادأئااعأهنرررةكعا رررنةلع اتعائبررراأنع

ائافمعررروعأائ ررر أاعائكيمررراتعميررراع رررنلعكرررأنعامرررأاع

Conamoreأ رررررنلععBroadimproved 

long podع.أدماهةعع

ع

ع

ععائ ة أئمةععععععععععع

ع. Phaseolus vulgaris Lا ابعائعاماع

ع

عععععععععع
تباوعائ ة أئمةعامرةعهاراعماأنهرةعائر راااع،عاأعهاراع ر أاهةعائاةفروع.عأتعرالعائ ة رأئمةعع

 منمررةعتعررالععGarden beans،عاأععSnap beansائر رراااعفرراعائاارروعا نكامبمرروع  ارربع

 KidneyاأععCommon beansاأععfield beanاأععdry beansائ ة رأئمةعائاةفروع  اربع

beansأمبت اعا ابعا رماعلاتعمامألوعمنعا  نةلعتكرأنع ر أاهةعائاةفروعكاأمروع،عأ اتعع

ئأنع ناع ةاجعائتعائحماتعاأعأادطعأم ماعااتعمةئهةعفاعائأ مةتعائمتحدتعأعأمامكرةعائانأ مروع.ع

مةعائعةدمرروع،علرردتعانررأاوعمررنعمحة ررماعائر رراعاهمهررةع:عائ ة ررأئعBeansأتت ررمنعائ ة ررأئمةتع

أفة أئمةعائاممةعأفة أئمةعائام ةعأفة رأئمةعماتراعفارأااعأفة رأئمةعت رةاطعأفة رأئمةعمرن عأدماهرةع

معمنعائن ةتةتعائحأئمروعأائمعمراتعتنت راعفراعائمنرةيقعع150نحأععPhasoelusأم بعائان ع نألة

عا اتأا موعمنعافامبمةعأاامةعأامامكةعائانأ موع.

تعتاررةلدعلاررتعتحاررمنعرررأا عائتا رروعأتمتررةبع  نهررةع اتعمممرروعائ ة ررأئمةعكاماهررةعمررنعائ بأئمررة

د ا مروعلةئمرروعهنهررةعدنمرروعاررداع ررةئمأادعائكا أهمدااتمرروعأائ رراأتمنعأائمعررةدنعأائ متةممنررةتعأدماهررةع

ع.ائر اااعأائ  أاعائ م ةاعائاةفوعأائادأاعاآلتاعم منعائمحتأىعائا ا اعئكاعمنعائباأنع

ع

ع

ع

 .ع  أاعائ ةمالا61-8 كاع) 
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ع

 ائباأنعائر ااا ائ  أاعائ م ةاعائاةفو ائعن اعائا ا اعأائأحدت

 10.9 90.1 ( gالرطوبة ) 

 32 340 السعرات الحرارية

 22.3 1.9 ( gالبروتين )

 1.6 0.2 ( gالدهون ) 

 61.3 7.1 ( gالكربوهيدرات الكلية ) 

 4.3 1.0 (gاأللياف ) 

 3.9 0.7 ( gالرماد )

 144 56 (mgالكالسيوم ) 

 425 44 ( mgالفسفور ) 

 7.8 0.8 ( mgالحديد )

 19 7 (mgالصوديوم ) 

 1196 243 ( mgالبوتاسيوم ) 

 600 0 ) وحدة دولية (  Aفيتامين 

 0.65 0.08 (mgالثيامين ) 

 0.22 0.11 ( mgالريبوفالفين ) 

 2.4 0.5 ( mgالنياسين ) 

 19 - ( mgحامض األسكوربيك ) 

ع
عائمأينعاه ااع

ع عامامكة ع)تعت ا ع ع عائاممة عأفة أئمة عائعةدمو عائ ة أئمة عمأينعكاعمن .عP . lunatusائانأ مو

ع) عفاأاا عماا عع P . coccineusأفة أئمة عت ةاط عأفة أئمة .. P acuifoius var . 

Latifoliusع

عائانأ موعع عمنعامامكة يبعانتباتعباالتهة

علبجع عائعةئب عاااةا عأ ةما عاأا ة ائت

ع.اكت ةلعا مامكمتمنع

ماأنععم منع.62ع-عع8أائ كاعع)

عائ ة أئمةعائر اااع.

عائظاألعائاأموع

تعدعائ ة أئمةعمنعمحة ماعائارأعائردافااععع

معمنعائ بماعأيرأاعمأاربعائنمرأعحرأائاع ا رهاع.عتكرأنعع4أتحتةجعائتعمأابعنمأعدافااعرةاعتمةمة

أ تن ررتعائ رر أاعفرراعحرراااتع.ع24ع–ع18)ع°Cعائ رر أاعأنمررأعائن ررةتعمررنعائحرراااتعائمنةارر وعهن ررةت

عC˚10.عأمتأمررلعنمررأعائن ةتررةتعفرراعداارروعحرراااتعأمرراعمررنع35ع°Cاأعتبمرردعلررنع15ع°Cامرراعمررن

أمكدطعاات ةوعدااوعائحاااتعكيمااعاأعابأيعا ميةاع ابااتعائتعابأيعا بهةاعأائباأنعحدميروع

 ائ ة أئمةعائر اااعماأنع(62 – 8) كا     
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اينررةاعا بهررةاعأمكررأنعائعبرردعع32ع°Cعداارروعائحرراااتعلررنائعبرردع.عأتررنر  عنارر وعائعبرردع ةات ررةوع

ع.35ع°Cع عم ةعاأعمعدأمةعفاعدااوعحااات

عائتا وعائمنةا وع

تنمأعائ ة أئمةعفاععامماعانأاوعا اا اعتبام ةعمنعائامامروعائر م روعائرتعائيمنمروعأكر ئكعفراع

ةعنارر وعاهن ررةتعا اا رراعائع ررأموع،عا عانهررةع عتاررأدعفرراعاهاا رراعائيبمارروعاررداعحمرربعتبرراعفمهرر

ئا ة رأئمةعهرأععpH ا جعلدبعمداتعائ ةدااتعلاتع قعيامبهرةعررالاعائتا روعائمتمةاركوع.عانارجع

أ عتعيرراعائ ة ررأئمةعمح ررأ معامررداعفرراعائترراجع رردمدتعائحمأ رروع،عأ ئرركعهنهررةعع.5.5ع–ع6.5)

حاةاررروعئاتااكمررربعائمات عررروعمرررنعا ئمنمرررأبعأائمنانمررربعائررر ا  منع.عكمرررةعتعررردعائ ة رررأئمةعمرررنعأكيررراع

محة ماعائر اعحاةاموعئاماأحوع،عأائتااكمبعائعةئموعمنعائ رأاأنع.عتركدطعائماأحروعائعةئمروعائرتع

عأنب عائمح أاعأع ااعحابعائباأنع.ا أااىعأاحتااىعحأافهةعع علعائنمأعأا  ااا

 موعد الزراعة 

ترباوعائ ة رأئمةعفراعأاريعائعرااىع مأارممنعا أاعهرأعائمأاربعائا معراعا عترباوعائ رر أاعععععععع

فاعمنت لع  ةيعائتعمنت لعا ااعأائيرةناعهرأعائمأاربعائرام راعا عترباوع ر أاعائ ة رأئمةعفراع

عجعائتعمنت لعأماأاع.عأ  دعمنعا نت ةهعائتعائمالحظةتعاآلتموع:ا ا أوعا رمامنع هاعآ

عععععععععع  دعمنعائت كماعفاعباالروعائ ة رأئمةعائاةفروعفراعائمأاربعائا معراعحترتع عتتعرا عائن ةترةتع -1

معئ ئكع.عأهر اعائار جعماعراعباالروع ئاحاااتعائمات عوعاينةاعلبدعائباأنعفمباعمح أاعائ  أاعت عة

 موعفاعائعااىعمحدأدتع.ائ ة أئمةعائا مع

مكدطعائتةرماعفاعباالوعائ ة أئمةعائاةفوعفاعائعاأتعائرام موعلنعاأا اعاماأاعائرتعتعرا عع -2

 ائن ةتةتعفاعنهةموعمأابعائنمأعئدااةتعحاااتعمنر  وعممةع عمتنةاجعماعن  عأا ةلعائ  أاع

عيامبوعائباالوععععععععععععععع

متبعتهم وعائتا وعمنعحاايوعأتنعمبعأتارأموعأي رةفوعائارمةدعائحمرأاناععأمرنعيربعتباربعا ا عععععع

أفراعهر هعع1.5mاأعائتعم ةيجعائماةفوع منهةع)عماعائارةمموع.عع75cmائتعماأبعائماةفوع منهةع

.عتررباوعائ رر أاع.عcm(25-20ائحةئرروعتررباوعلاررتعاررةن اعائم رري وعأائماررةفوع ررمنعن ررةتعأآررراع

 عاةفوعفاعا اا اعائاماموعفاعحمنعتباوعائ  أاعأهاعاةفوعفاعتا وعار قعأهاعاةفوعفاعاا

امهررةعيرربعتاكررتعحتررتعأ رراتعداارروعائا ررةلعائمنةارر وعأتارركعهرراعائيامبرروعائم  رراوعئباالرروع

عائ ة أئمةعفاعا اا اعائمتأايوعائبأابعأائيبماوع.

ع
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عكمموعائ  أاع

ترتاررلععكممرروعائ رر أاعائالبمرروعئباالرروعدأنرربعأاحرردع رر رتاللعحارربع رر أاعائ ررنلعأيامبرروعععععع

عمنعائ  أاع.ع15kgائباالوعأحمأموعائ  أاع،عأمحتةجعائدأنبعائأاحدعائتع

عائتاممدع

 رةئادبعمرنعانعائ ة رأئمةعمرنعائن ةترةتعائ بأئمروعا عانهرةعئمارتعلارتعدااروعلةئمروعمرنعائك رةاتعفرراع

عبرردعائا امرروع.عأتاررتامجعائ ة ررأئمةعئاتاررممدعائنمتاأامنرراع  ررأاتعامرردتعائتعررةمشعمرراع كتامررةعائ

رة رروعفررراعا اا رراعائر م ررروعأئكررنعبمرررةدتعائتاررممدعائنمتاأامنررراعرة رروعمررراعبمررةدتعائايأ ررروع

اها موعتكدطعائتعت رماعائن  عأكياتعائنمأعائر اطعلاتعحارةجعائنمرأعائيمراطع.عأممكرنعانع

اأ افأارررر ةتعع100kgمتررررةتعا مأنمررررأبعأعك اع100kgتاررررمدعا اا رررراعائر رررر وع معررررداع

ك امتررةتعائ أتةاررمأبع،عا عترارريعهرر هعا اررمدتعامرردامعأت ررةلعلاررتعدفعتررمنعع50kgائكةئاررمأبعأع

اهأئرتع عرردعتمرةبعا ن ررةتعأم راعائرراطعم ة رراتع،عأائيةنمروعلنرردع دامروعا بهررةاعأم راعائرراطعم ة رراتع

مع.عامررةعائتاررممدعفرراعا اا رراعدمرراعائر رر وعمررتبع  ررعلعائم عررد تعائاررة بوعأت ررةلعاا رراعام ررة

دفعةتعمتاةأموعهاعلندعتح رماعائتا روعئاباالروع،عأ عردعتمرةبعا ن رةتع،عألنردعا بهرةاع،عألنردع

ععع. داموعائعبد

عائاطع

ماجعانعتتأفاعائايأ وعا ا موعائمنةا وعئا ة أئمةعفاعامماعمااحاعنمأهةع. عتاأىعائ ة رأئمةع

ائبا دعم راعا ن رةتعمار جعتع رنعأ رعلعائ رةدااتع.عكمرةعانعا ع عدعانعمتكةماعا ن ةتع نعائاطع

ائعيررشعم رراعا بهررةاعم ة رراتعاأعاينررةاععماحارروعا بهررةاعمرركدطعائررتعارربأيعا بهررةاعأائبرراأنع

ائ اماتعأمنعيبعنب عائمح أاع  دتعأتكأمنعمراأنعم رأهوعفراعحرمنعتركدطعائايأ روعائبا ردتع

تعأنبر عائمح رأاعأمارجعانع عم راعائتعا  اااعا أااىعأابأيعا بهةاعأائباأنعائ راما

مررةاعائرراطعائررتعممرروعريررأيععائباالرروعلاررتعائمرراأبعا ررداع.عكمررةعمرركدطعائرراطعائابمرراعمرراجعنهةمرروع

عائمأابعائتعبمةدتعائنمأعائر اطعأت رماعائن  عأتع نعائباأنعائا اتع.

عائدلةمةتع

لامهرةعائن ةترةتع حمربعفاعحةئوعا  نةلعائيأماوعمدعمحتةجعا مراعئأ راعدلةمرةتعئتتاراقعععععععععع

عتأ اعائدلةمةتع اأااهةعدأنعانعتكياعلاتعائا أاع.

ع

ع
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عا بهةاعأائتابمقع

ابهرةاع اتعع3ع–ع8تحماعا بهةاعفاعنأااتعلنبأدموعدماعمحدأدتع،عمتكأنعكاعمنهرةعمرنععععععععع

النرةىعم رماتع.عأا بهرةاعرنيرتع.عمتكرأنعائكر  عمرنعرمر عار التعدمراعماتحمروعأممتردعائترأم ع

ئكرر  عأائرربأاىع)عمتكررأنعمررنعائ تاتررمنعا مررةممتمنع.عمحررميع ة ل ررةاعا اةاررموعئابهرراتعرررةاجعا

أمرتالعئأنعائتأم ع حاجعا  نةلعفبردعمكرأنعا رم عاأعا رم ع رةا ةعائرتعائ ر اتعاأعا ر اع

منهرةعأت ركاعان أ روعاردا موعتاارلعع9ااردموعتارتحبعع10اأعأادمةعاأع ن اامةعامةعائيااعفمتكأنعمنع

عة اتعأهاعائرا موعأت بتعاة  وعأائم م عيأماعأمتكأنعمنعكا اوعأاحدتعأائباربعائم م ع.عامةعائ

يأماعأمنحناعماعائبأاىع.عأائممابعيأماعأماتأعأمايتع  عمااتع.عأائتابمقعائ اتاعهرأعائارة دع

أمتأمرلعمبردااهةعلارتعائ رنلعع%1.5أتحدبعنا وع اميوعاداعمعمنعائتابمقعائراياع عتتارةأبع

ة دتعأمدىعتأفاعائح رااتعائمابحروع.عأن ةترةتعائ ة رأئمةعامرةعمحردأدتعائنمرأعأائظاألعائاأموعائا

اأعدماعمحردأدتعائنمرأعأتنتهراعارمبةنعا  رنةلعائمحردأدتعائنمرأع)عا  رنةلعائب رماتع.ع رةئنأاتع

أتنتهاعائ اأوع  االبعبهاموعك ئكع.عامةعا  رنةلعدمراعائمحردأدتعائنمرأع)عا  رنةلعائيأماروع.ع

اررتماعفرراعنمررأهعأتظهرراعائ رراالبعائبهامرروعلاررتعيررأاعائاررةىعفرراعا ررةيعفرر نع المهررةعائيافرراعم

عا أااىعأئم عمنعاياالعائ اأوع.

عائن  عأائح ةد

مأمرةعمعمرنعائباالروعع50)ع–ع60ع(تكأنعحبأاعائ ة أئمةعائر راااعارةهبتعئاح رةدع عردععععععععععع

-12مأمةعمعفاعا  نةلعائيأماوعأمكرأنعائح رةدع عردع)ع60–ع70ع(فاعا  نةلعائب ماتعأ عدع

مأمررةعمعمررنعت ررتقعا بهررةاعا أئررتعلاررتعائن ررةتعلامررةعمعانعائأمررتعائماررتااىعمررنعائتابررمقعئحررمنعع14

امرررةبع.عأتح ررردعائبررراأنع)ع(10-7أ رررأاعائبرررانعائرررتعماحاررروعائن ررر عائمنةاررر وعئاح رررةدعهرررأع

 اعتاكررتعائبرراأنعمررنعدأنعح ررةدعيائر رراااعم رراعاكتمررةاعنمأهررةعأم رراعانعتك رراعفمهررةعائ رر أاعأ

 ه هعائماحاوعف نهةعتك اعأتتاملعأتباعنألمتهةع دااوعك ماتع.عأمااىعائح ةدعمدأمةعمعكاع عد

ا ررهاعحاررجعائ ررنلعع3-1امرةبعحاررجعداارروعائحرراااتعائاررة دتعأم ارر عمأارربعائح ررةدع ررمنعع(4-6)

ا  رنةلععانمرةتع منمرةعتيرأاعمردتعح رةدعائمح رأاعفرا)ع(3-2فمكر عمرنعا  رنةلعائب رماتع

ائيأماوع.عأي اعح دتعائ ة أئمةعئاا عااتهالكعائ ر أاعائر راااعفتتراكعائبراأنعحترتعمكتمراع

امعهرررةعأمكتمررراعتكرررأمنع ررر أاهةعأتح ررردعم ررراعانعم ررردأعا رررةلعائبررراأنعاأعائ ررر أاعامرررةعا اعاامررردع

ائح ررأاعلاررتعائ رر أاعائاةفرروعفتترراكعائن ةتررةتعحتررتعتاررلعاداررجعائبرراأنعأم رراعان رريةاعائبرراأنع

عائا اتع.

ع
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عائربنعع

أايأ روععع7°عCتحت ظعماأنعائ ة أئمةعائر اااع ن ةاتهةعئمردتعاار أوعأي اعربنرتعفراعدااروع

اأعامراعئمردتعياليروعامرةبعف نهرةعت رةجععC°4أا اعربنتعائبراأنعلارتعدااروعع)ع%(95-90نا موع

   اااعائ اأدتع.عأ  دعمرنعترأفماعتهأمروعامردتعفراعائمررةبنعحترتع عتات راعدااروعائحراااتعفراع

عماكبعائع أاتعأمبدادعفمهةعائع نع.

عكمموعائمح أاع

  ةأتعكمموعائمح أاع  رتاللعينعمنعائباأنعائر اااعأتتع1ع–ع2معياعائدأنبعائأاحدعععععععع

 ائباالوعأائ نلعأر أ وعائتا وع.عأمعياعائدأنبعائأاحدع  أاعاةفوعمبدااهة دممعةعععععع 

لنرردعائباالرروع)عkg(300-250لنردعائباالرروعلاررتعاهرروعأاحردتعمررنعائمررابعأع)عkg(200-150ع

ع.ععلاتعاهتاعائم ي و

عانتةجعائ  أاع

مت ة هعانتةجع  أاعائ ة أئمةع ااعااتعمةئهةعكتبةأعٍعماعانتةجعائ  أاعائاةفوعئالاتهالكعأ ه اعف نع

عئاةلاعانعائاأعائدافئا نت ةهعائتععئهةعائمتيا ةتع اتهةعائتاعتحتةاهةعفة أئمةعا اتهالكعما

منةاجعانتةجعائ  أاع،عأت  اعائمنرةيقعائتراعتنعردبعفمهرةعا ميرةاعاينرةاعانترةجعائ ر أاعأ ئركع نعئع

ا ميرةاعتاررةلدعلاررتعانت رةاعائعدمرردعمررنعا مرراا عائتراعتنتبرراعلررنعيامرقعائ رر أاعميرراعائا حررةتع

اماعئرأنعائ ر أاعائ م رةاععائ كتماموعكمةعانعابأيعا ميةاعاينةاعن  عائباأنعمكدطعائتعتع نهةعأت

أمنعائادماع ةئ كاعانعا ماا عائ ةماأاموعائتاعتنتباعلرنعيامرقعائ ر أاعمرنعائعأامراعائمحرددتع

لندعانترةجعائ ر أاعائم ردموعع50عm نتةجع  أاعائ ة أئمةعفاعائعااىع.عأماجعتأفماعماةفوعلبا

mلعائمتاررةأاتعئمنرراعلنرردعانتررةجع رر أاعا اررة ع،عأتت رراعهرر هعائماررةفوع ررمنعحبررأاعا  ررنةع150ع

ائرايعائممكةنمكاع منهةعأ مر تعمنعح أاعائتابمقع منعه هعا  نةلع نعائتابمقعفراعائ ة رأئمةع

 اترراع داارروعلةئمرروعأماررجعاارراااعائت تررمشعائحبارراعفرراعحبررأاعانتررةجعائ رر أاعفرراعائ ة ررأئمةعيررالبع

 ئركعئارترا عمرنعمااتعئاترا عمنعائن ةتةتعائاام وعي عماراىعاأ عمعفراعماحاروعم راعا بهرةاعأ

ائن ةتةتعائمرةئ روعفراعي معروعائنمرأعائن رةتاعأمأترهعأاات رةوعائن رةتعأ ركاعأئرأنعا أااىعأتاراىع

ائماحاوعائيةنموعمنعائت تمشعلندعا بهةاعئارترا عمرنعائن ةترةتعائمرةئ روعفراعي معروعائنمرأعائن رةتاع

ائ ر أاعامرةعائماحاروععائتاعممكنعانعتنتباعلنعيامرقع ةهماا أئأنعا بهةاعأائن ةتةتعائم ة وع

ائيةئيوعمنعائت تمشعائحبااعفتكرأنعاينرةاعائعبردعأتكرأمنعائبراأنعئارترا عمرنعائن ةترةتعائمرةئ روعفراع

 ائتاعتنتباعلنعيامقعائ  أاععع ةهماا   ةتعائباأنعأائن ةتةتعائم ة وع
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أمررتبعائح ررةدع عرردعانعتن رر عائبرراأنعأائت كرردعمررنعانعائ رر أاعتةمرروعائتكررأمنعأانعمأامهررةعدممبرراع

أاف راعنار وعهراعع.%(18-14أمااىعائح ةدعلندمةعترنر  عنار وعائايأ روعفراعائ ر أاعائرتع

معئال رة وعع%14.عأا اعانر  تعنا وعائايأ وعفاعائ ر أاعلرنعع16% فةنهرةعتكرأنعاكيراعتعا رة

ع%10اينةاعائح ةدعأمكأنعائ ااع ردمدا عا اعأ راتعايأ روعائ ر أاعائرتعع ة  اااعائممكةنمكمو

أم  رراعانعمكررأنعائح ررةدعفرراعائ رر ة عائ ررةكاعأمتأمررلعاينررةاع

أمارراطعائح ررةدعامررةعائنهررةاعنتمارروع ات ررةوعداارروعائحرراااتع

معأتاكهرررةعمعا ررروعئا رررم عأائهرررأااعاأع  بيررراعائن ةترررةتعمررردأمة

مع.عيبعتاترا عائ ر أاع ةئرداا عأمرتبعتنظم هرةعيربعمرتبع ممكةنمكمة

تا م هررةعائررتعائماررتأىعائايررأ اعائمنةاررجعم رراعائتع  رروعأهررأع

فبريعلنردعع%6لندعتع  تهةعفاعل أاتعمن ر تعئاايأ روعأعع9%

ئاايأ روعأمرتبعائتا مرلع ارهأئوعتع  تهةعفاعل أاتعدماعمن  تع

 فاعائاأعائحةاعائاةلع ةماااعتمةاعمنعائهأااعلاتعائ  أا

عائتعائدااوعائمنةا و.حتتعت اعايأ تهةعع

 األصناف 
هنررةكعياا ررقعلرردتعئتباررمبعا ررنةلعائ ة ررأئمةعأمررنعاهمهررةعائيامبرروعائمعتمرردتعلاررتعيررأاعععععععععع

ا عتتممربع رر نعائاررةىعفمهرةعم ررماتعأمة مرروععBush اأععDwarfائن رةتعا عتأارردعا رنةلعم ررماتع

أا رنةلعمتأاريوععProvider أععBush Blue lakeأععContenderأائعبدعمتبةا روعميراع

أا رنةلع.عcm(120-60أفمهةعائاةىعباح وعمكرأنعيأئهرةعمرنععSemiviningاأع  هعمتاابوع

اعأهررع.cm(300-240أفمهررةعائاررةىعيأمارروعمكررأنعيأئهررةعمررنععClimbingيأمارروعاأعمتاررابوع

متاررابوعأتاتررلعحررأاعائرردلةمةتع،عأائاررالممةتعيأمارروع،عمترر راتعائن رر عأماررتماعح ررةدهةعئمرردتع

.أهنرررةكعتبارررمبعارررراععRomanoأععKentucky wonderأععBlue lakeايرررأاعميررراع

حاجعائاباعائماتعماعفاعائا ااعأهاعلاتعياليوعا رنةلعتارتعماعماأنهرةعائر راااععئأل نةل

Snap beansأأععGreen beansرررنةلعائمعاأفررروع،عأا رررنةلعتارررتعماعأمعظررربعاع  

.عأا ررنةلعتاررتعماععDwarf HorticulturalميرراععShelled beans رر أاهةعائر رراااع

.عأهنررةكعتباررممةتععSwiss BlancميرراععField beansاأععDry beans رر أاهةعائاةفرروع

اررراىعئال ررنةلعمرريالعحاررجعئررأنعائبرراأنعأ رركاعائ رر أاعأحاررجعمبةأمتهررةعئألمرراا عأحاررجع

عكاعمبيعهعأدماهةع.امكعائبانعأ 

ع

ع

   أاعائ ة أئمةع( 63 – 8) كاع
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 اللوبيا

 Cowpeaاالسم االنكليزي 

 Vigna sinensis Saviاالسم العلمي  

ع
تباوعائاأ مةعمنعاااعااتعمةاع  أاهةعأهاعفاعحةئوعر اااعاأعاةفوعكمةعممكرنعاارتعمةاععععععععع

ماأنهرةعائر راااععأتارتردبعائاأ مرةعاحمةنررةعفراعائردأاتعائباالمروعمررنعااراعبمرةدتعر رأ وعائتا رروع

أتحاررمنعمأامهرررةع ة ررةفوعائمرررةدتعائع ررأموع.عأائاأ مرررةعدنمرروع رررةئ اأتمنعأائمررأادعائكا أهمدااتمررروع

مع ةئحرررةم عا ممنررراعائ ررراأاطعأائمعرررةدنع عLysineأائ متةممنرررةتعأمعت ررراع ررراأتمنعائاأ مرررةعدنمرررة

منعماأنعائاأ مةعائر اااعأ  أاهةعائاةفروعع100gأائادأاعاآلتاعمأ قعائمحتأىعائا ا اعئكاع

ع.

 القرون الخضراء البذور البيضاء الجافة العنصر الغذائي والوحدة

 86 10.5 ( gالرطوبة ) 

 343 44 السعرات الحرارية 

 3.3 22.8 ( gالبروتين )

 0.3 1.5 ( gالدهون ) 

 9.5 61.7 ( gالكربوهيدرات الكلية ) 

 1.7 4.4 ( gاأللياف ) 

 0.9 3.5 (gالرماد ) 

 mg ) 65 74الكالسيوم 

 65 426 ( mgالفسفور )

 1.0 5.8 ( mgالحديد ) 

 4 35 (mgالصوديوم ) 

 215 1024 ( mgالبوتاسيوم ) 

 30 1600 ) وحدة دولية (  Aفيتامين 

 0.15 1.05 ( mgالثيامين ) 

 0.14 0.21 ( mgالريبوفالفين ) 

 1.2 2.2 ( mgالنياسين ) 

 - 33 ( mgحامض األسكوربيك )

 230  - ( mgالمغنيسيوم ) 

ع
عائمأينعا  ااع

افامبمرةع نهرةعتنمرأع امرةعفراعتاركعائمنيبروعمعتبدعانعائمأينعا  ااعئن رةتعائاأ مرةعهرأعأاريعععععععع

ععع.كمةعلافهةعائاأمةنعأا دامقعأنباتعائتعا مامكمتمنعفاعائبانعائاة اعل ا

عائظاألعائاأموع

تاأدعباالوعائاأ مةعفاعائمنةيقعائحةاتعأك ئكعائحةاتعائمعتدئروعمرنعائعرةئبعئر ئكعفر نعائارأعععععععععع

معمرةععحرأائاائمال بع أهراع عتتحمراععع24ع°Cئنمأعائن ةتةتعائ طعفمهعدااةتعحراااتعمات عروعنألرة
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ائ رراأدتعأم رراهةعائ رربماع.عأتنمررأعفرراعاررأعتكررأنعفمررهعداارروع

مات عرروع نعاات ررةوعائايأ رروعائايأ رروعائاأمرروعائنارر موعدمرراع

ائاأموعمكدطعائتعبمةدتعتعا عائن ةتةتعئأل ة وع ةئ ردأعائر طع

م رعلعائن ةتررةتعأمبارراعائمح ررأاعكيمرراا ع.عكمررةعانعائاأ مررةعمررنع

ائن ةتةتعائمحةمدتعفراعتر يماعائمردتعائ رأ موعلارتعا بهرةاع منمرةع

مت ياعائنمرأعائر راطع يرأاعائنهرةاعا عمربدادعيرأاعائن رةتعفراع

ع.ائيأماععائنهةا

ع

 التربة المناسبة 

تناقعباالوعائاأ مةعفاعاداجعانأاوعا اا اعأم  اعباالتهةعفاعا اا راعائمتأاريوععععععععععع

ائر أ وع نهةعتعياعمح أاعلةٍاعفمهةعفراعحرمنع  ردعمرنعتانرجعباالروعائاأ مرةعفراعا اا راع

 ةئنمتاأامنع نهةعتتاهعفمهرةعائن ةترةتعائرتعبمرةدتعائنمرأعائر راطعائعةئموعائر أ وعأ اممةعائانموع

كيمرراامعلاررتعحاررةجعائنمررأعائبهرراطعأائحة رراع.عأتتحمرراعائاأ مررةعماأحرروعائتا رروع داارروعاك رراعمررنع

عدماهةعمنعائ بأئمةتع.

 موعد الزراعة 

ع-ممكنعباالوعائاأ مةعفاعلاأتمنع:ععععععع

ةعفراعائعرااىعهرأعررالاع رهاطعا ااعأعنمارةنعارأااعائعاأتعائا معموع/عاف اعمألدعئباالروعائاأ مر

معا اع كةنعئاح أاعلاتعائباأنعائر اااعاأعائ  أاعائاةفوع،عأائتةرماعلرنعهر اعائمألردعر أ رة

عكةنعائهدلعانتةجع  أاعاةفوعف نهعمدعمعا عائن ةتةتعئال ة وع ةئ دأع.

اح ررأاعلاررتعائبرراأنعائعراأتعائ ررم موع/عممكررنعباالرروعائاأ مررةعفرراعائعررااىعاينررةاع ررهاعحبمرراانعئع

عائر اااعاأعائ  أاعائر اااعأه هعائباالوعفاعائعااىعتامتعمحامةع ةئاهمااع.ع

 طريقة الزراعة 

عكمةعأادعفاعن ةتعائ ة أئمة

عكمموعائ  أاع

تحددعكمموعائ  أاعفاعائدأنبعائأاحدعالتمةداعلاتعحابع  أاعائ نلعائماتعماعفاعائباالوعألارتع

ماررةفةتعائباالرروع ررمنعائن ةتررةتعفكامررةعكةنررتعائ رر أاعك مرراتعائحارربعأائماررةفةتعمتبةا رروعفررةنعكممرروع

ن ةتع (64 – )8 كاع

ائاأ مة
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مررنع.عkg(10-5أنبعائأاحرردعائ رر أاعائترراعمحتةاهررةعائرردأنبعائأاحرردعترربدادعألاررتعائعمررأبعمحتررةجعائررد

ع.ئ  أاا

 التسميد 

 ةئرردأنبعيرربععع(10-5) ععm3اام ررةلعائاررمةدعائحمررأاناعائررتعا اا رراعائمتأارريوعائر ررأ وع مبررد

ع75kgدأنرربعأعع/ع100عkgت ررةلعا اررمدتعائكممةأمرروعا عم ررةلعاررمةدعائاأ افأارر ةتع مبرردااع

ك امتررةتعائ أتةاررمأبعأتكررأنعا  ررةفوع رردفعتمنعا أئررتع عرردعع40kgك امتررةتعا مأنمررأبعأحررأائاع

ا ن ررةتعأاارراااعلمامرروعائرررلعأائيةنمرروعتكررأنعلنرردعائتبهمرراعأتكررأنعا ررةفوعا اررمدتعم رراعائرراطع

م ة اتعأ  دعمنعائتباماعمرنعا ارمدتعائنمتاأامنمروعائرتعامراعمرةعممكرنع نعا رةفتهةعتار جعتر رماع

عا يمةاع.

 ائاطع

 حاررجعحةارروعائن ةتررةتعا عتكررأنعائامررةتعلاررتعفتررااتعمت ةلرردتعحتررتعا بهررةاعمكررأنعائرراطععععععععع

أهر اعمبرأطعمررنعنمرأعائمامررأوعائار اطعأ  رردعمرنعلردبعتعررام عائن ةترةتعائررتعائعيرشع نع ئرركع

مكياعلاتعائنمرأعفراعحرمنعانعائراطعائابمراعفراعهر هعائمردتعمركدطعائرتعا ر اااعا أااىعأ رعلع

ع بهةاعأنمأعائباأنع.ائن ةتةتع،عأتب اعفتااتعائاطعاينةاعا

عا بهةاعأائتابمقع

تحماعابهرةاعائاأ مرةعفراعنرأااتعااارممموعأحةمراعائنرأاتعيأمراعمرراجعمرنعآ رةيعا أااىع،عععععععع

ا بهررةاعك مرراتع م ررةاعاأع ن ارراموعائاررأنعألارربعائبهرراتعك مرراعألررام عأائرربأاىعمنحنرراعنحررأع

 رر ة عائ ررةكاعأتااررقعم رراعائظهرراعائررداراعأ عماتررلعكمررةعفرراعائ ة ررأئمةع.عأتت ررتقعا بهررةاعفرراعائ

أا بهرةاعائترراع عمرتبعتابمحهررةعتاربيعفرراعمارةاعن رر عائمرأبعأح ررأجعائابرة عئبارروعأيبماروعأائتابررمقع

ع.ع%99.5ائ اتاعهأعائاة دعأ دااوعلةئموعادامعحمبعم اعائتع

عائن  عأائح ةدع

ئهردلعهرأعمتأملعمألدعأيامبوعاماعائمح أاعلاتعائارا عمرنعائباالروع.عفرة اعكرةنعاععععععععع

عا هاعمنعائباالوعأماتماعع.2ع–ع3)ااتعمةاعائباأنعائر اااعفم دأعاماعائمح أاع عدع

ا هاعاراىعأمكأنعائاناعلةدتعكاعاا أوع.عامرةعا اعكرةنعائارا عهرأعاارتعمةاعائ ر أاعع.2ع–3ع)

ائر اااعفم دأعائاناع عدعاكتمرةاعنمرأعائ ر أاعأئكرنعم راعت را هةعأا رةلعائبراأنعأأنارجعمألردع

ئااناعهأعلندعارت ةاعائاأنعا ر راعمرنعائبراأنعألرةدتعمكرأنع ئركع عردعياليروعاارة ماعمرنعائعبردع

هدلعهأعائح رأاعلارتعائ ر أاعائاةفروعمرتبعامراعائمح رأاع عردعا رةلعائبراأنع.ألندمةعمكأنعائ
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مرااتعلارتعمردتع.3ع–4)أحمبع عتن  عائبراأنعلارتعائن ةترةتعفراعأمرتعأاحردعئر ئكعمرتبعانمهرةع

ا هاعمنعائباالوعأمكأنعائاناعفراعائ ر ة عائ رةكاعأفراعأارأدع.ع4ع–ع5ع) هاعأمكأنع ئكع عد

تن  عائباأنعائمت بموعلامهةعيبعتبااعأتنبراعائرتعمكرةنعمهرأىعائندىعأ عدع ئكعتتاكعائن ةتةتعحتتع

عئتالعيبعتاترا عمنهةعائ  أاع.

 كمية الحاصل 

دأنرربعمرراأنعر رراااعأفرراعحةئرروع/عيررنعع.2.5-2)ممكررنعانعمعيرراعائرردأنبعائأاحرردع حرردأدععععععععع

ع.ع.kg(500-400ائباالوع نتةجعائ  أاعائاةفوعفمعياعائدأنبعائأاحدع حدأدع

 انتاج البذور 

عكمةعأادعفاعن ةتعائ ة أئمةع

عا  نةلع

عممكنعتبامبعا نةلعائاأ مةعائتعرم عمامألةتعكمةعمةتاع

أفمهةعتكأنعائباأنعممتا وع ةئ  أاعأمدعتكأنعائ ر أاعارأدااععCrowderاه نةلعائمبدحموع .1

 .عBrown Crowderاأعمنبيوعاأع اتعااتع نموعأمنعامياتهةعائ نلع

أفمهررةعتكررأنععBlack eyeا  ررنةلع أاتعائارراتعائاررأدااع .2

ائ رر أاعدمرراعمبدحمرروعفرراعائبررانعأئررأنعائ رر أاعا ررم عأ هررةعارراتع

اأدااع.عأا نةفهةعكيمراتعا نت رةاعفراعائباالروعكمرةعفراعائ رنلع

 أبممائا.

ا  ررنةلعائكامممرروعأفمهرررةعتكررأنعائ رر أاعدمررراعمبدحمرروعفررراع .3

 ائباأنعأئأنهةعكامماع.

 نةلعمتأايوعا بدحةبعأفمهةعتكأنعائ  أاعمتأايوعا بدحرةبعفراعائبرانعكمرةعفراعائ رنلعا .4

Purple Hallأائبرراأنعائنة رراوعئهرر اعائ ررنلع اتعئررأنعاااررأاناعمررةتبعأئ رر أاهعارراتعئأنهررةعع

 احماعمةتب

،عأهراعا ررنةلعانت راتعباالتهررةعفراعدرراجعافامبمرةع،عأأارردتعانهررةععForageئأ مرةعائعاررلع .5

 .ع ةئحوعهاتعمةاعائ  أاعائاةفو

ع

ع

 ائاأ مة   أا )65 – 8(  كا      
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ع

 

اا اوعلةموعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع                      

ا كاعا ابعا نكامبطعأا ابعائعاماعئكاعمح أاعمنعائمحة ماعائ بأئمروعأائتراعهراعائ بائمرةع -1

 ئمةعأعائ ةمالاعأعائاأ مةع.أعائ ة أ

  منعائمأينعا  ااعأا همموعائا ا موعئكاعمح أاعمنعائمحة ماعائ بأئموعا ا عوع. -2

ا كرراعائظرراألعائ م مرروعائمنةارر وع)عائظرراألعائاأمرروعأعائتا رروعائمنةارر وع.عئكرراعمح ررأاعمررنع -3

 ائمحة ماعائ بأئموعا ا عوع.

 أ مة؟مةعهأعت يماعائاطعائبا دعلنعائحةاوعفاعمح أاعائا -4

 ا كاعمألدعائباالوعائمنةاجعئكاعمح أاعمنعائمحة ماعائ بأئموع. -5

 ا ا عانتةجعائ  أاعفاعائمحة ماعائ بأئموعع. -6

كمررلعمررتبعتباررمبعا  ررنةلعفرراعائمحة ررماعائ بأئمرروعمرراع كرراع عرر عا  ررنةلعائمهمرروعئكرراع -7

عمح أا؟ع

ع

 الجزء العملي

عااجعكممةتع اماتعمنع  أاعائمحة ماعائ بأئموعأممكنعلماعاآلتا:ع

 ائتعالعلاتعمأا  ةتعائ  أاعمنع كاعأئأنعأحابع  أاعه هعائمحة ماع. -1

ممكنعلماعتاا وع اماتعئمعافوعنا وعأاالوعا ن ةتع.عأمتبع ئكع باالوعكممةتعمرنع ر أاع -2

 .ع  اتعفاعكاعئأ ع50ه هعائمحة ماعفاعأئأا ع اماتعاطع أاماع

ائبمةبع بمةاتعائتعحبأاعمباألروعفراعهر هعائمحة رماعأائتعرالعلارتعي معروعائنمرأعائر راطع -3

 أائبهاطعأائيماطعئه هعائمحة ماع.

ممكنعباالوعائمحة ماعائ بأئموعفاعائحباعأمتة عوعمااحاعنمأهةعأائبمةبع كةفوعلمامرةتعردمروع -4

  ة اعماعائن ةتع.ائمح أاعمنعاطعأتع مجعأتاممدعأمكةفحوع حمبعمكأنعائيةئجع تمة عم
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 Alliaceaeالعائلة الثومية 

شعبة   Monocotyledonنباتات هذه العائلة تنتمً الى نباتات ذوات الفلمة الواحدة             

 Alliumوتضم مجموعة من المحاصٌل اهمها البصل    Spermatophytaالبذرٌات 

cepa L.  والثوم والكراث والكراث المصري والشالوت والشٌؾ والبصل الٌابانً االخضر

والبصل الصٌنً والشٌؾ الصٌنً وؼٌرها جٌث ان الجنس  Welch onionوبصل ولش 

Allium   ًنوعا نباتٌا لذا فهو اكبر جنس من ذوات الفلمة الواحدة . وكان  750ٌتبعه حوال

ثم نمل منها الى العائلة النرجسٌة  Liliaceaeٌة تابعا للعائلة الزنبم  Allium الجنس

Amaryllidaceae  ثم استمر اخٌرا فً عائلة مستحدثة تعرؾ باسم العائلة الثومٌة

Alliaceae   ًوالتً تعتبر وسطٌة بٌن العائلتٌن الزنبمٌة والنرجسٌة . وسنتناول  محصول

 البصل والثوم بشً من التفصٌل .

 Onionالبصل 
Allium cepa L. 

       
البصل من النباتات المدٌمة التً زرعها االنسان والٌعرؾ له موطن اصلً على وجه ر ٌعتب 

التحدٌد وٌحتمل ان تكون اسٌا فً الجزء الممتد من فلسطٌن 

حتى الهند . والبصل نبات عشبً ذو حولٌن ٌّكون مجموعا 

كبٌرة فً العام االول من الزراعة وبزراعة خضرٌا وبصلة 

هذه البصلة فً العام الثانً تتكون السٌمان الزهرٌة والبذور كما 

ٌمكن ان تتكون السٌمان الزهرٌة والبذور من زراعة البذور فً 

  ذات الموسم ان كانت الظروؾ مناسبة لذلن اال ان هذه البذور

 تكون الل نوعٌة من تلن المنتجة من االبصال. 

 -األهمية االقتصادية :

ٌعد البصل من اهم محاصٌل العائلة الثومٌة وذلن الهمٌته االلتصادٌة والطبٌة . وٌمكن        

  -اٌجاز اهمٌة البصل بما ٌاتً :

العالم  ٌعطً مردودأ التصادٌا مهما لسعة المساحة المزروعة ولكمٌة االنتاج العالٌة فً .1

 والعراق .

 ٌزرع البصل الستخداماته المتنوعة. .2

 ٌستهلن البصل االخضر طازجا . - أ

     البصلة  ) 66  -  8(شكل 

 فً نبات البصل
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تستهلن االبصال الناضجة ) الٌابسة ( طازجة او مطبوخة او كمخالالت او مجففة او  - ب

 مع االؼذٌة المجهزة .

ٌصنع منه ملح البصل  وذلن بتحمٌل ونشر الزٌوت االساسٌة للبصل على مادة حاملة  - ت

 كان تكون ملح او سكر  ومن ثم خلطهما جٌدا للحصول على مخلوط متجانس.مناسبة 

و  %0.002ٌصنع من زٌت البصل  وٌتم ذلن بتمطٌر البصل المثروم وتكون نسبتهُ  - ث

 من البصل الطازج وٌستعمل فً بعض الصناعات الؽذائٌة . 0.03%

متوسطة وعلى البصل ذو لٌمة  ؼذائٌة جٌدة فانه ٌحتوي على الكاربوهٌدرات بكمٌات  .3

والعناصر المعدنٌة مثل  B2و   Cكمٌات للٌلة من البروتٌن وبعض الفٌتامٌنات اهمها 

وٌعود الطعم الحرٌؾ فً البصل الى مركب الٌل بروبٌل داٌسلفٌد  .الكالسٌوم والحدٌد 

Allyl propyle Disulphate  . الذي ٌحتوي على الكبرٌت 

 منها :للبصل استعماالت عالجٌة وطبٌة عدٌدة  .4

انه مضاد لتكاثر البكترٌا فً االؼذٌة والمناه الهضمٌة وٌعود ذلن الى مركب االلٌسٌن  - أ

Allicin  . فً البصل 

ٌفٌد البصل فً خفض تركٌز السكر فً الدم وخفض الكولٌسترول وخفض تجمع الدم  - ب

 وتكوٌن الجلطات .

وهذا له اهمٌة طبٌة بالؽة كمركب   quercetinٌحتوي البصل على مركب الكٌورستٌن  - ت

 مضاد لالكسدة ومضاد للسرطان .

 -العوامل البٌئٌة :

 العوامل الجوٌة المناسبة : -اوال:

 :أ / درجة الحرارة 

تنمو نباتات البصل بشكل جٌد وتكون نوعٌة االبصال افضل عندما تكون درجة الحرارة  .1

منخفضة نسبٌا من خالل المراحل االولى من نمو النبات ومرتفعة نسبٌا لرب نضج 

وتنبت بصورة   C °35تنبت بذور البصل فً مجال حراري من صفر الى االبصال .

المثلى النبات البذور  ان درجة الحرارة( اال  C°25 – 11جٌدة بٌن درجتً حرارة )

 . C° 18تكون حوال
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اذ ٌمكن لنبات البصل ان   البصل من الخضر الشتوٌة وٌماوم حاالت الصمٌع الخفٌفة  .2

 )C°– 11و 8 –(°Cولكنها تموت فً   )C °)  -6ٌتحمل حرارة منخفضة تصل الى

. )C° – 8و C° )– 6البادرات الصؽٌر ة تكون اكثر حساسٌة وتموت فً حــرارة بٌن

 ( .C° ) 24 - 12ٌكون نمو النبات جٌدا فً حرارة تكون بٌن

  -ب / المدة الضوئٌة :

تتكون االبصال جٌدا كلما ازدادت المدة الضوئٌة التً تتعرض لها النباتات والى حدود  .1

المدة معٌنة لذا ٌعتبر البصل من نباتات النهار الطوٌل رؼم ان االصناؾ تتفاوت كثٌرا فً طول 

 ساعة او اكثر . 16ساعة او الل الى  12الضوئٌة الضرورٌة لتكوٌن االبصال من 

الٌمكن انتاج االبصال فً االصناؾ التً تتطلب النهار الطوٌل فً المناطك ذات النهار  .2

 فٌها ابصاال . ال تكونااللل طوال عن متطلبات هذه االصناؾ النها 

التً ٌكفٌها نهار لصٌر نسبٌا فً المناطك  الٌمكن انتاج محصول التصادي من االصناؾ .3

ذات النهار االطول من احتٌاجات هذه االصناؾ وذلن النها تتجه فٌها نحو تكوٌن االبصال 

بسرعة لبل ان ٌتكون لها مجموع خضري جٌد  وبذلن ٌمل المحصول وتكون االبصال صؽٌرة 

 الحجم .

 ،البرد  ،المطر  ،ا الرٌاح الموٌة ج / عوامل جوٌة اخرى ٌمكن ان تضر باوراق النبات ومنه

هذه العوامل تحدث تاثٌرات سلبٌة كبٌرة على المحصول وحجم االبصال المتكونة وٌتباٌن هذا 

 التاثٌر بحسب ممدار الضرر الحادث لالوراق وموعد حدوثه .

 التربة المالئمة  -ثانٌا :

لٌة الى الطٌنٌة الثمٌلة  ٌزرع البصل فً كافة انواع الترب من الترب الرم           

االراضً المزٌجٌة الخصبة الجٌدة الصرؾ الؽنٌة بالمادة العضوٌة وذات حموضة من وتعتبر

من افضل االراضً لزراعة البصل . والٌفضل زراعة البصل فً االراضً الرملٌة ) (6-6.5

تكوٌن االبصال  الن كلتٌهما تتماسن وتصبح صلبة مما ٌؤثر على  او الطٌنٌة الثمٌلة   الكلسٌة 

وٌصعب عملٌة الحصاد . ومن الضروري ان تكون التربة خالٌة من االدؼال ومن مسببات 

االمراض التً تعٌش فً التربة . وٌفضل عدم زراعة البصل بعد المحاصٌل المجهدة للتربة او 

 سنوات من سابك زراعته بها . 3تكرار زراعة البصل فً ذات المكان اال بعد مضً 
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 في مباشرة البذور تزرع

 النتاج الحقل

     

  -طرائك التكاثر :

 ٌتكاثر البصل بالبذور . .1

 النتاج االبصال )الرؤوس( .  Direct seedingتزرع البذور بالحمل مباشرة  - أ

تزرع البذور بالمشتل النتاج الشتالت التً ٌتم نملها الى الحمل الدائم لؽرض انتاج  - ب

 االبصال  )الرؤوس( .

 الموسم تزرع البذور مباشرة فً الحمل النتاج البذور فً نفس  - ت

تزرع البذور بشكل كثٌؾ النتاج البصٌالت ) الفسمة ( وهً بصٌالت صؽٌرة الحجم  .2

بسبب التنافس الشدٌد بٌن النباتات المتزاحمة وهذه تستخدم كتماوي فً الموسم الالحك 

 ٌتكاثر البصل بزراعة البصٌالت ) الفسمة ( النتاج االبصال )الرؤوس( .

الناتجة فً الموسم السابك و المخزونة ومن ثم زراعتها ٌتكاثر البصل بزراعة االبصال  .3

 النتاج البذور.

وٌمكن وضع المخطط االتً الذي ٌبٌن طرائك انتاج االبصال من زراعة البذور ومن ثم انتاج 

 البذور من زراعة االبصال بعد خزنها .

 

 

 

   الشتالت          بذور     

          

          

          

 بذور     الفسمة                              االبصال                                            

 

 

 

 تزرع

 البذور

 النتاج

 النتاج الفسقة تزرع

 نفسه الموسم في البذور النتاج الحقل في مباشرة البذور تزرع

 في وتزرع االبصال تخزن

  البذور إلنتاج الثاني الموسم

 تنتج

 تزرع

 الشتالت

  النتاج

 

 النتاج المشتل في البذور تزرع

تزرع 

البذور 

 النتاج
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 -كمٌة التماوي:

الؾ شتلة فً حالة الزراعة على جانبً المروز  285ٌحتاج الهكتار الواحد الى حوالً          

 . 10cmوالمسافة بٌن شتلة واخرى  75cm)خطٌن فً المرز الواحد( المسافة بٌن المروز 

 الؾ شتلة . 570وفً حالة زراعة اربعة خطوط فً المرز الواحد نحتاج الى 

بذرة  وهذا ٌعنً  300بذرة اي بمعدل ) 350 – 250 (ويبما ان الؽرام الواحد من البذور ٌحت

 بذرة  . 300000ان الكٌلو ؼرام الواحد من البذور ٌحتوي 

وان نسبة االنبات كانت  300000البذور فً الكٌلو ؼرام الواحد  نسبة عددولو فرضنا ان 

 ما ٌاتً فٌمكن حساب كمٌة البذور الكافٌة لزراعة هكتار واحد ك %100ونسبة النماوة  100%

مملوب × مملوب نسبة االنبات× عدد البذورفً وحدة المساحة =عدد النباتات فً وحدة المساحة 

 نسبة النماوة 

 

 

فٌمكن حساب كمٌة البذور التً تكفً   95%ونسبة النماوة   %85واذا فرضنا ان نسبة االنبات 

 لزراعة هكتار واحد كما ٌاتً 

 

 

 

 

 

من البذور ذات النوعٌة الجٌدة والممتلئة وذات ) kg(2.354-1.177وهذا ٌعنً ان        

 ٌمكن ان تكفً إلنتاج شتالت تؽطً حٌوٌة جٌدة وحدٌثة لإلنتاج والتً ال ٌزٌد عمرها عن سنة

 kg(2.5-1.25)هكتارا وحسب عدد الخطوط التً تزرع فً المرز .وعلى العموم ٌمكن المول 

من البذور كافٌة النتاج شتالت تؽطً حمل مساحته هكتارا واحد مع االخذ بالحسبان بعض 

 العوامل الحملٌة االخرى التً تؤثر على الشتالت .

  بذرة 285000= 100\100× 100\100 × بالهكتار نبات 285000=  الهكتار في البذور عدد

  هكتار / kg  0.95 = =  البذور كمية

 

 352941=  × 285000=  البذور عدد

 

 هكتار / kg  1.177=  = ــــــــــــــــــــــــ            ( = هكتار \ كغم)  البذور كمية

                                                  

 بالهكتار البذور عدد

  بالكغم البذور عدد            
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من البصٌالت ) الفسمه ( التً ٌتراوح ) kg(800-600الواحد الى حوالً  ٌحتاج الهكتار      

 للفسمه الواحدة .) g(3-2ووزنها من  cm(1.5-1)لطرها من  

وٌتم فٌها  Drum primingوٌمكن استنبات بذور البصل لبل الزراعة بطرٌمة تسمى        

التحكم بتشرب البذور بالماء بالمدر الذي ٌسمح بوصولها الى المرحلة التً تسبك بزوغ الجذر 

مباشرة  وذلن بحساب نسبة الماء التً تلزم لذلن بدلة ومن ثم تزرع هذه البذور فً التربة. 

 تتمٌز هذه الطرٌمة بانها تعطً انباتا اسرع واكثر تجانسا .

 -مواعيد الزراعة :

ٌجب اختٌار موعد الزراعة الذي ٌناسب تكوٌن نمو خضري جٌد لبل ان ٌزداد طول           

النهار وترتفع درجة الحرارة وتبدا االبصال فً التكوٌن الن حجم البصلة ٌتحدد بممدار النمو 

الخضري للنبات لبل بدء تكوٌن االبصال اذ ان مرحلة بدء تكوٌن االبصال تعنً تولؾ النبات 

 ٌن اوراق خضرٌة جدٌدة .عن تكو

تزرع البذور فً المشتل خالل المدة من شهر ا ب الى منتصؾ شهر اٌلول بحسب توفر  .1

اسابٌع من  8وتصبح الشتالت جاهزة للنمل الى المكان الدائم بعد   الظروؾ البٌئٌة المناسبة 

 الزراعة .

 لرؤوس .تزرع البصٌالت )الفسمه ( من تشرٌن الثانً حتى اواخر شباط النتاج ا .2

 تشرٌن االول النتاج الحاصل االخضر . –تزرع البصٌالت ) الفسمه ( من شهر اٌلول  .3

تزرع البذور مباشرة فً الحمل الدائم النتاج الرؤوس وٌتولؾ ذلن على الظروؾ الجوٌة  .4

 السائدة فً منطمة االنتاج وٌمكن زراعتها فً المدة من بداٌة اٌلول الى نهاٌة تشرٌن االول .

ذور مباشرة فً الحمل ) احواض ( وبكثافة عالٌة النتاج الفسمة فً اوائل شهر تزرع الب .5

 شباط الى اوائل شهر اذار .

وفٌما ٌاتً شرح موجز لكٌفٌة انتاج البصٌالت ) الفسمه ( وزراعتها النتاج الرؤوس وكٌفٌة 

ائم النتاج انتاج الشتالت وزراعتها النتاج الرؤوس وكٌفٌة زراعة البذور مباشرة فً الحمل الد

 االبصال .

 انتاج البصيالت ) الفسقه ( :

تزرع بذور البصل النتاج البصٌالت فً اوائل شهر شباط فً حمول تخصص لهذا          

 ) cm(20-15الؽرض وتكون الزراعة كثٌفة  فً خطوط التبعد عن بعضها البعض بمسافة 
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التً ٌمكن ان تسحب ٌدوٌا او  وتزرع البذور اما ٌدوٌا او بالباذرات ) cm(1-0.5وعلى عمك 

 ) الجرار (. بالماكنةتسحب 

( وذات  الفسمةالبصٌالت )  إلنتاج) kg(30-25ٌلزم لزراعة هكتار واحد من البذور بحوالً 

 وهً االحجام الصالحة للزراعة لؽرض انتاج الرؤوس ) g(3-2وبوزن  cm(1.5-1)لطر 

حٌث الحراثة الجٌدة والتنعٌم والتسوٌة  لبل زراعة البذور ٌجب ان ٌُهئ الحمل بشكل جٌد من

ومن ثم ري الحمل للسماح باالدؼال ان تنمو ومن ثم تكافح بالمبٌدات المتخصصة لتمضً على 

 النموات الخضرٌة فً الحمل جمٌعها .

ثم تزرع البذور وٌروى الحمل مباشرة بعد الزراعة وٌكرر الري اسبوعٌا بحسب حاجة الحمل 

ي منتظما والماء بطئ بحٌث ال تجرؾ البذور وٌمنع الري لبل الحصاد مع مراعاة ان ٌكون الر

باسبوعٌن . والبد من اضافة اسمدة النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم بحسب حاجة النبات  

 واالهتمام بازالة االدؼال ومكافحة االمراض والحشرات .

-نها تحصد من شهر ماٌس تنضج البصٌالت بعد حوالً ثالثة اشهر من الزراعة ولذا فا        

 حزٌران.

ٌجري الحصاد لبل جفاؾ النموات الخضراء حتى ٌسهل للع النباتات تترن النباتات بعد          

للعها فً الحمل لمدة اسبوعٌن مع مراعاة ان تكون البصٌالت مظللة باورالها الخضراء وٌؤدي 

ت عنها بسهولة وتوضع ذلن الى جفاؾ النموات الخضرٌة تماما وبذلن ٌمكن فصل البصٌال

ٌصل انتاج الهكتار الواحد من البصٌالت الى   البصٌالت بعد ذلن فً مكان مظلل جٌد التهوٌة .

 طن . 12-10نحو 

ٌفضل تخزٌن البصٌالت الى حٌن زراعتها فً درجة حرارة الصفر المئوي ورطوبة نسبٌة     

ٌشجع على زٌادة نسبة االزهار  ) 15 – 5 (°Cالتخزٌن فً درجة حرارة   .) %(70-60بٌن 

ٌؤدي الى  C° 15التخزٌن فً درجة حرارة اعلى من  المبكر عند زراعة هذه البصٌالت 

 .طراوة البصٌالت المخزونة وتزرٌعها 

 -زراعة البصٌالت / زراعة الفسمة :

       تزرع البصٌالت ) الفسمه ( خالل المدة من منتصؾ اب الى نهاٌة اٌلول . التأخر بالزراعة -أ

ذلن الموعد ٌؤدي الى زٌادة نسبة النباتات التً تتجه الى االزهار بدال عن تكوٌن االبصال   عن

 وذلن الن الزراعة المتأخرة تؤدي الى تعرض النبات فً بداٌة مراحل نموها لدرجة حرارة 
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 منخفضة وبذلن تحصل على حاجتها من البرودة ) االرتباع ( فتتجه نحو االزهار فً موسم

 النمو االول وهذه الظاهرة تدعى باالزهار المبكر .

                              ٌتم تحضٌر االرض جٌدا بحراثتها وتنعٌمها وتسوٌتها ومن ثم تمسٌمها الى الواح وتمام فٌها  -ب

بٌن بصٌلة واخرى وٌتم  10cmوتزرع البصٌالت على مسافة  30cmخطوط المسافة بٌنها 

ل لائم مع تؽطٌة لمتها بؽطاء رلٌك من التربة . وتتم الزراعة فً تربة زراعة البصٌالت بشك

 جافة اذا كانت خفٌفة او فً وجود الماء فً الترب الثمٌلة لتسهٌل عملٌة الزراعة .

          طن من البصٌالت ) الفسمه ( عند  1ٌحتاج الهكتار الواحد للزراعة بهذه الطرٌمة الى  -ت

هكتار وعند مضاعفة الكثافة ٌتم مضاعفة الكمٌة التً  \نبات  333333الزراعة بكثافة 

نحتاجها لتؽطٌة هكتار واحد . كما ٌمكن الزراعة فً مروز وٌمكن انتاج البصل االخضر من 

زراعة البصٌالت حٌث ٌتم للع النباتات عندما تصل الى مرحلة التسوٌك االخضر. ٌمكن ان 

 هكتار .\طن   30 )– (40 ممداره ٌعطى الهكتار الواحد حاصال من رؤوس البصل

 -انتاج شتالت البصل وخدمة المشاتل : 

 تزرع بذور البصل فً المشتل النتاج شتالت فً المدة من اب الى منتصؾ اٌلول.  -

ٌجب اختٌار لطعة من االرض تكون مناسبة النتاج شتالت البصل بحٌث تكون التربة خفٌفة  -

مزٌجٌة بحٌث ٌسهل للع الشتالت دون االضرار بجذورها واحٌانا ٌضاؾ الى لطعة االرض 

هذه الرمل االحمر او الرمل المزٌج المنمول من باطن االنهر لذات السبب اعاله  وان تكون 

والمسببات المرضٌة ولرٌبة من مصادر المٌاه البدٌلة بحٌث ٌمكن ارواءها خالٌة من االدؼال 

فً ولت دون االنتظار الى مناوبات الري  ومن ثم تجهز ارض المشتل بحرثها وتنعٌمها و 

لضمان انتظام  x 10 2او  x 5 2او  x 4 3تسوٌتها وتمسٌمها الى الواح ابعادها ال تزٌد عن 

 عملٌة الري .

ثم تؽطى  15cmثرا فً االحواض او سرا فً خطوط المسافة بٌنهما تزرع البذور ن -

شتالت تكفً  إلنتاجمن البذور kg (2.5-1.25)ٌلزم  البذور بطبمة خفٌفة من التربة .

 لزراعة هكتار واحد .

حتى التنجرؾ البذور ومن ثم تتوالى الرٌات بحسب الحاجة وٌمكن ان  ءببطًٌروى المشتل  -

ٌكون الري بطرٌمة الرش كما تضاؾ االسمدة النتروجٌنٌة والبوتاسٌة بحسب حاجة الشتالت 

كما ٌتم رش المشتل للولاٌة او لمكافحة االمراض الفطرٌة والحشرٌة التً لد تصٌب الشتالت 

 دؼال التً ترافك شتالت البصل .مع االستمرار بالتعشٌب الٌدوي لال

-  
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 اسابٌع وافضل الشتالت هً التً ٌبلػ طولها (7 – 10 )تبمى النباتات بالمشتل من -

 15-25)cm )اوراق حمٌمٌة . 3) – 5 (وفٌها من 

شتلة والٌتم تملٌم اوراق  10تملع الشتالت وتربط فً حزم صؽٌرة تحتوي كل منها حوالً  -

 الى نمص الحاصل . او جذور الشتالت الن ذلن ٌؤدي

 -زراعة الشتالت فً الحمل الدائم :

تزرع الشتالت فً الحمل الدائم اما على مروز  ٌتم الشتل فً خطٌن فً المرز الواحد او اربع 

خطوط فً المرز الواحد او اكثر بالتبادل ) رجل الطائر(  مع الحفاظ على المسافة بٌن شتلة 

ٌمكن  ان ٌتم  ) cm(30-20واخرى او تزرع فً الواح على شكل خطوط وتبعد عن بعضها 

ة جافة ومن ثم ٌتم الري الهادئ بعد الشتل لكً التنجرؾ الشتالت او ٌمكن ان ٌتم الشتل والترب

 الشتل بعد عملٌة الري او بوجود الماء .

نمص مسافة الزراعة بٌن النباتات الى الل من  ) cm(10-5والمسافة بٌن شتله واخرى 

5cm اكثر من تؤدي الى تكوٌن ابصال صؽٌرة ؼٌر منتظمة الشكل  وزٌادة المسافة الى

10cm  تؤدي الى زٌادة نسبة االبصال ذات العنك السمٌن وتأخٌر النضج  ونمص المحصول

) الكثافة النباتٌة تمل ( على الرؼم من زٌادة حجم االبصال المتكونة  ٌمكن ان ٌعطً      الكلً 

طن  كما ٌمكن انتاج البصل ) 20 – (30الهكتار الواحد حاصال من رؤوس البصل ممداره من 

الخضر بهذه الطرٌمة حٌث ٌتم للع النباتات عندما تصل مرحلة التسوٌك االخضر مع االخذ ا

بنظر االعتبار زراعة البذور مباشرة فً الحمل الدائم النتاج البصل ان تكون المسافة بٌن شتله 

 . 5cmواخرى بحدود 

رى والجل تزرع البذور مباشرة فً الحمل وتعطً محصول اعلى مما فً طرائك الزراعة االخ

نجاح هذه الطرٌمة  ال بد من االهتمام بعملٌة تحضٌر التربة من حراثة وتنعٌم وتسوٌة بحٌث 

تكون الظروؾ مناسبة النبات البذور بشكل جٌد واستخدام مبٌدات االدؼال لكً التنافس بادرات 

عة لكً البصل واستخدام الباذرات فً زراعة البذور  وٌفضل استخدام البذور المؽلفة فً الزرا

 ٌمكن التحكم فً مسافات الزراعة .

افضل موعد لزراعة البذور مباشرة فً الحمل هو فً منتصؾ تشرٌن اول الى منتصؾ تشرٌن 

ثانً  وذلن للتخلص من االزهار المبكر الن بادرات البصل الصؽٌرة التستجٌب لدرجات 

الحرارة المنخفضة )فً الشتاء( ولكن اذا كبرت هذه النباتات فانها تستجٌب للحرارة المنخفضة 

ثم تزهر   . وٌمكن ان ٌعطً الهكتار الواحد حاصال من رؤوس البصل ممداره  لألزهار وتتهٌأ

طن . كما ٌمكن انتاج البصل االخضر بهذه الطرٌمة حٌث تترن النباتات لتنمو ( 40 – 50 )بٌن

حتى تصل مرحلة التسوٌك االخضر مع مالحظة زٌادة الكثافة النباتٌة فً وحدة المساحة وهذا 

 ور المستخدمة .ٌعنً زٌادة كمٌة البذ
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 -عملٌات الخدمة الزراعٌة :

هو عملٌة اعادة زراعة الجور الؽائبة بسبب انجرافها اثناء الري او موت الشتلة :  الترلٌع       

مبكرا نتٌجة االصابة الشدٌدة ببعض االمراض الحشرٌة ) ذبابة البصل ( والفطرٌة وتجري هذه 

 العملٌة خصوصا عند الزراعة بالشتل .

اذا   (%(70-40ٌمكن ان تسبب االدؼال انخفاضا فً حاصل البصل بحدود   مكافحة االدؼال

اسابٌع من  8نٌة ) حوالً تاخرت المكافحة حتى وصول النباتات الى الورلة الحمٌمٌة الثا

اسابٌع اخرى فان زراعة البصل ستفشل .هذا  8( واستمرار نمو االدؼال ومنافستها لــ االنبات

رة نباتات البصل على منافسة االدؼال وذلن لبطئ انبات بذور البصل وصؽر حجم ٌعنً عدم لد

نبات البصل بعد انباته مباشرة وانخفاض معدل النمو النسبً لنبات البصل ممارنه باالدؼال . 

 وتتم مكافحة االدؼال اما ٌدوٌا او باستخدام المبٌدات المناسبة وكلما دعت الحاجة لذلن .

ٌجب ان تتوفر الرطوبة المناسبة فً التربة خالل االطوار االولى النبات البذرة وبزوغ  الري 

النبات فوق سطح التربة لٌتكون نمو جذري جٌد للنبات . ولوحظ ان نبات البصل ٌتولؾ عن 

النمو عند تعرضه للجفاؾ وٌعاود نشاطه عند توفر الرطوبة للتربة من جدٌد  كما ان الرطوبة 

 تؤدي كذلن الى نمص المحصول .الزائدة لد 

كما لوحظ ان توفر الرطوبة المناسبة والنتروجٌن خالل مراحل نمواالوراق والمراحل االولى 

لتكوٌن البصلة ادى الى زٌادة النمو الخضري ومن ثم الى سرعة نضج البصلة بٌنما تؤدي زٌادة 

بصال الى تاخٌر النضج الرطوبة االرضٌة والنتروجٌن خالل المراحل المتاخرة من تكوٌن اال

 وخفض نوعٌة االبصال المتكونة .

عدم انتظام الري ) تعرض النبات الى الجفاؾ الشدٌد بٌن الرٌات ( ٌؤدي الى زٌادة االبصال 

المزدوجة)صفة ردٌئة( وبصورة عامة ٌتم الري فً البصل عند الشتل ثم رٌة اخرى بعد اسبوع 

رة واحدة كل اسبوعٌن وٌتم التولؾ عن الري لبل من الرٌة االولى ثم ٌنظم الري بعد ذلن م

 اسبوع اي عند بداٌة مرحلة نضج االبصال . (2 –3)الحصاد بـــ 

 ٌفضل ان ٌكون الري بالرش عند زراعة البذور مباشرة فً الحمل الدائم .

 

 التسمٌد 

ٌستجٌب نبات البصل للكمٌات الكبٌرة من مختلؾ االسمدة بدرجة كبٌرة وٌتطلب المحصول    

 ) kg(100-50فسفور  و ) kg(100-50نتروجٌن للهكتار و ) kg(150-100عادة بحدود 
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بوتاسٌوم حسب محتوى التربة من هذه العناصر . وٌضاؾ الفسفور والبوتاسٌوم الى التربة لبل 

فٌمسم الى دفعتٌن حٌث تضاؾ االولى بعد الزراعة باسبوعٌن والثانٌة  الزراعة اما النتروجٌن

كما ٌمكن  بعد شهر من الدفعة االولى وٌمكن ان تضاؾ االسمدة بالرش وبحسب حاجة النبات .

استخدام االسمدة الحٌوٌة مثل استخدام تلمٌح جذور البصل بفطر الماٌكوراٌزا وهو من الفطرٌات 

ة تعاونٌة مع جذور النباتات وتؤدي هذه الفطرٌات الى زٌادة مماومة الطحلبٌة الذي ٌعٌش بصور

النباتات للمسببات المرضٌة وزٌادة تحملها لظروؾ الجفاؾ وزٌادة امتصاصها للعناصر ؼٌر 

المتحركة فً التربة مثل الفسفور والزنن واالستفادة من هذه الفطرٌات تتولؾ على مدى نجاحها 

عاٌش معها . كما ٌمكن استخدام بعض انواع البكترٌا كاسمدة فً اصابة جذور البصل لكً تت

 حٌوٌة ٌمكنها ان تعوض عن االضافات الكبٌرة من االسمدة الكٌمٌاوٌة .

 تكوٌن االبصال 

ٌبدأ تكوٌن االبصال بأنتفاخ لواعد االوراق نتٌجة لتخزٌن الؽذاء فٌها ، وٌصاحب ذلن         

وحٌنما تبدأ االوراق الخارجٌة بزٌادة سمكها فأن  تكوٌن اوراق جدٌدة فً مركز البصلة ،

االوراق الجدٌدة الداخلٌة ال تكّون انصاالً  وٌزداد سمكها لما تختزنه من مواد ؼذائٌة . كما تنمو 

البراعم الجانبٌة التً ٌتولؾ عددها على الصنؾ والظروؾ البٌئٌة وتكون عادة باعداد كبٌرة فً 

ضرر للممة النامٌة فً البصلة ) كأصابتها باالمراض او بفعل  المواسم الباردة او عندما ٌحدث

المبٌدات ( او عند زٌادة مسافة الزراعة او عند االفراط فً التسمٌد .ال تعطً البراعم الجانبٌة 

اٌة نموات خضرٌة ولكنها ٌمكن ان تنبت اثناء التخزٌن كما انها تنتج شمارٌخ زهرٌة فً موسم 

براعم جانبٌة امرا ً مفٌدا عند استعمال هذه االبصال كتماٍو فً حمول النمو التالً .ٌعد تكوٌن 

 انتاج البذور.

 النضج والحصاد 

( اشهر من الشتل وٌتولؾ طول هذه المدة على الصنؾ 6 - 7ٌنضج البصل بعد )         

وطول المدة الضوئٌة ودرجة الحرارة ولوام التربة ونسجة التربة ووفرة النترجٌن من عدمها . 

وعالمات النضج متمثلة بأرتخاء انسجة الرلبة وانحناء وجفاؾ المجموع الخضري وجفاؾ 

الجذور ٌملع المحصول بأوتاد حدٌدٌة او باالت خاصة لحصاد البصل ثم تجمع االبصال على 

اٌام حتى ٌجؾ المجموع الخضري للنباتات وتسمى ) 3-5هٌئة صفوؾ وتترن فً الحمل لمدة )

وهً ضرورٌة لجودة خزن البصل وٌجب ان التتعرض  Curingالتجفٌفً هذه العملٌة بالعالج 

 االبصال اثناء المعالجة الشعة الشمس المباشرة لما لذلن من تأثٌر سٌئ على لون وصفات 
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االبصال  لذلن توضع النباتات لائمة بحٌث تؽطى االبصال بمجموعها الخضري وبعد تمام 

( بوساطة سكٌن  cm(3-2ق عنك البصلة بممدارالعالج التجفٌفً ٌمطع المجموع الخضري فو

 حاد . 

 اعداد البصل للتسوٌك 

تعتبر عملٌة الفرز من اهم عملٌات اعداد البصل للتسوٌك حٌث ٌتم استبعاد االبصال ذات      

الحامل الزهري )االبصال المزهرة ( واالبصال المزدوجة وذات العنك السمٌن واالبصال ؼٌر 

المنتظمة الشكل والمخالفة للون ابصال الصنؾ واالبصال المصابة بلفحة الشمس والتً بدات 

 المزّرعة( والممطوعة والمجروحة والمصابة باالمراض واالبصال المتعفنة . فً االنبات )

( مع 50kgتعبأ بعد ذلن االبصال الجٌدة فً عبوات مناسبة )اكٌاس مخصصة للبصل سعتها 

مراعاة ان التكون االكٌاس نالصة حتى التتعرض للتمشٌر والتكون مكبوسة حتى التتعرض 

 لالحتكان الشدٌد اثناء التداول .

 الخزن 

 تتولؾ الطرائك والظروؾ المناسبة لتخزٌن البصل على الؽرض من التخزٌن .       

     خزن االبصال لؽرض االستهالن . ان افضل الظروؾ للخزن هً درجة حرارة الصفر  .1

أشهر حسب  6بحٌث ٌمكن ان تبمى االبصال بحالة جٌدة لمدة  %65المئوي ورطوبة نسبٌة 

 لحرٌفة ذات لدرة على التخزٌن اكبر من االصناؾ ؼٌر الحرٌفة .الصنؾ وتعتبر االصناؾ ا

خزن البصٌالت )الفسمة( التً تستخدم كتماوي النتاج االبصال . إذ ٌجب ان تخزن هذه  .2

البصٌالت فً ظروؾ ال تؤدي الى تهٌئتها لالزهار إذ ان البصٌالت التً ٌزٌد لطرها عن 

2.5cm  تتهٌأ لالزهار اذا خزنت على درجة حرارة تمل عنC ° 10   لمدة طوٌلة . وان

. وكذلن ان التخزٌن على درجة  السلٌزيافضل درجة حرارة لتخزٌن البصٌالت هً الصفر

ال ٌهٌئ البصٌالت لالزهار اال ان الحرارة العالٌة تزٌد من معدالت  C ° (30-27) حرارة 

 (%(70-65الفمد فً الوزن واالصابة بالعفن . اما الرطوبة النسبٌة فأنها تكون بٌن 

تخزٌن االبصال المعدة الستعمالها كتماوي النتاج البذور .ٌراعى عند تخزٌن هذه االبصال  .3

ً آن واحد ووجد ان افضل درجة حرارة لتهٌئة االبصال ان تحفظ جٌدا ً وان تهٌأ لالزهار ف

اال ان ذلن المدى ال ٌناسب تخزٌن االبصال لمدة طوٌلة . ) C ° (13 -  7 لالزهار تكوٌن  بٌن

اسابٌع (6-8)لذا ٌتم التخزٌن على درجة الصفر المئوي من البداٌة وحتى لبل الزراعة بنحو 

 %60والرطوبة النسبٌة تكون حوالً  C ° 15حٌث ترفع درجة حرارتها الى
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  Boltingاالزهار المبكر  

وهً ظاهرة ؼٌر مرؼوبة تتجه فٌها النباتات نحو االزهار لبل تمام تكوٌن االبصال فتفمد       

 Pre mature Seedingلٌمتها االلتصادٌة وٌطلك على هذه الظاهرة اسم االزهار المبكر 

  -واهم العوامل المؤثرة فً االزهار المبكر هً :

   درجة الحرارة التً خزنت علٌها البصٌالت )الفسمة( والتً استعملت كتماو ٍ النتاج االبصال   .1

ٌؤدي الى اتجاه نسبة كبٌرة من النباتات نحو االزهار المبكر ممارنة  C˚10فالتخزٌن على 

ٌؤدي الى منع C ° (28- 30 )تخزٌن على حرارةبالتخزٌن فً الصفر المئوي كما لوحظ ان ال

 تكوٌن مبادئ االزهار وكذلن منع مبادئ االزهار فً موسم النمو الثانً عندما ٌراد انتاج البذور 

حجم البصٌالت وحجم الشتالت إذ تعطً البصٌالت الكبٌرة دائما ً نسبة اعلى من حاالت  .2

كما ان  2.5cmاالزهار المبكر لذلن ٌنصح بعدم استعمال البصٌالت التً ٌزٌد لطرها عن 

 شتالت البصل الكبٌرة الحجم تعطً نسبة كبٌرة من االزهار المبكر .

التً تشجع على النمو السرٌع للنبات لبل حلول تعمل جمٌع العوامل  -حجم نمو النبات : .3

الجو البارد على زٌادة نسبة االزهار المبكر . حٌث تزداد نسبة االزهار المبكر عندما ٌكون 

 الجو باردا ً مع بداٌة تكوٌن االبصال .

ان المستوٌات الملٌلة من النتروجٌن تؤدي الى تحفٌز تكوٌن مبادئ  -التسمٌد النتروجٌنً : .4

وخاصة فً الظروؾ ؼٌر المناسبة للتهٌئة لالزهار وهً المدة الضوئٌة المصٌرة  االزهار

ودرجة الحرارة المنخفضة نسبٌا ً اذ ان نمص النتروجٌن ٌجعل النباتات اكثر استجابة لالرتباع 

وبذلن ٌمكن االستفادة من التسمٌد النتروجٌنً فً التحكم باالزهار سواء كان ذلن الجل تثبٌطه 

 به . ام االسراع

توجد اختالفات وراثٌة بٌن اصناؾ البصل فً مٌلها نحو االزهار المبكر اذ   -االصناؾ : .5

 توجد اصناؾ سرٌعة واخرى بطٌئة فً مٌلها نحو االزهار المبكر .

  Double Bulbsاالبصال المزدوجة 

ثً هً صفة ؼٌر مرؼوبة وتعتبر من العٌوب الفسلجٌة فً البصل وتتأثر بالعامل الورا       

حٌث تختلؾ نسبتها من صنؾ الخر كما تتأثر بالعوامل البٌئٌة ومن اهم هذه العوامل التً تسبب 

زٌادة نسبة االبصال المزدوجة هً زٌادة مسافة الزراعة واستعمال الشتالت كبٌرة الحجم فً 

الزراعة وزٌادة مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً وعدم انتظام الري )تعطٌش النباتات ثم رٌها 

ٌدا ً ( وعدم انتظام درجات الحرارة ) تعرض النباتات الى جو معتدل ثم لجو بارد فً ج

 المراحل المتمدمة من نموها ( وكذلن الزراعة السطحٌة . 
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 انتاج بذور البصل 

تعد عملٌة انتاج بذور البصل من العملٌات المعمدة والتً تتطلب مهارة فائمة ومعرفة واسعة      

  -بخصائص المحصول والظروؾ المناسبة النتاجه وتتبع طرٌمتٌن النتاج بذور البصل هً :

 . Bulb-to-seedطرٌمة زراعة االبصال النتاج البذور  .1

 . Seed- to – seedطرٌمة زراعة البذور النتاج البذور  .2

الطرٌمة االولى هً الشائعة فً انتاج بذور البصل وتتضمن انتاج االبصال كما فً حالة انتاج 

االبصال لالستهالن ثم للع هذه االبصال وفرزها ثم خزنها واعادة زراعتها النتاج البذور إذ 

 والمسافة بٌن بصلة واخرى  75cmتزرع هذه االبصال على مروز المسافة بٌنها 

30-40)cm)   وتزرع االبصال فً خط واحد فً وسط المرز وٌفضل زراعة االبصال

وافضل موعد لزراعة هذه االبصال  ) cm(7.5-6المتوسطة الحجم الذي ٌكون لطرها بٌن  

 لؽرض انتاج البذور هو من منتصؾ اٌلول الى نهاٌة تشرٌن االول . 

ى االولى )زراعة االبصال النتاج اما الطرٌمة الثانٌة )زراعة البذور النتاج البذور ( تتفوق عل

البذور( فً ان حاصل البذور الناتج هو اعلى مما فً االولى وفً هذه الطرٌمة تزرع البذور 

مباشرة فً الحمل ومن ثم تترن النباتات فً مكانها لحٌن انتاج البذور فً نفس العام وتناسب 

ٌد الزراعة بأختالؾ هذه الطرٌمة االصناؾ التً ٌصعب تخزٌن ابصالها . وتختلؾ مواع

الصنؾ ومنطمة الزراعة   وفً العراق تزرع البذور من منتصؾ آب الى منتصؾ اٌلول على 

/ هكتار  وٌجب االهتمام  kg 2.5وبمعدل كمٌة بذور ممدارها   75cmمروز المسافة بٌنها 

بمكافحة االدؼال النها منافس لوي لنباتات البصل واالهتمام بعملٌات خدمة المحصول االخرى 

 من ري ومكافحة وتسمٌد  بحسب حاجة النبات .

عند انتاج البذور البد من تهٌئة الظروؾ التً تشجع على االزهار لزٌادة حاصل البذور . 

ور تعرض النبات الى درجات حرارة منخفضة نسبٌاً  فً بداٌة نمو وبشكل عام ٌتطلب انتاج البذ

النبات حتى مرحلة التزهٌر ومن ثم الى حرارة مرتفعة نسبٌا ً ورطوبة منخفضة فً المراحل 

االخٌرة من النمو لؽرض نضج البذور اال ان ارتفاع درجات الحرارة اكثر من المناسب ٌؤدي 

 ة الولت الكافً للتخزٌن الؽذائً )البذرة الصؽٌرة ( .الى سرعة نضج البذور دون اخذ البذر

ٌبدأ التزهٌر فً اذار الى نٌسان حٌث تنمو على النبات نورات زهرٌة تحتوي كل منها على 

زهرة  بٌضاء او بنفسجٌة اللون والتلمٌح السائد فً البصل هو التلمٌح الخلطً ) 50-(2000

ة واستعداد المٌاسم للتلمٌح  اي ان النبات من بسبب نضج وانتثار حبوب اللماح لبل نضج المدل

وٌحصل التلمٌح الخلطً بوساطة الحشرات التً من اهمها النحل  Protandarousنوع 

والذباب وٌجب عزل حمل انتاج البذور عن الحمول االخرى المجاورة بمسافة ال تمل عن 
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100m   نضج البذور على لمنع حدوث التلمٌح الخلطً بٌن االصناؾ . وعند ظهور عالمات

النباتات المتمثلة بأنفتاح العلب جزئٌاً  واصفرار الشمارٌخ الزهرٌة وجفاؾ االوراق وجفاؾ 

 الجذور

لؽرض التجفٌؾ تمطؾ النورات الزهرٌة وتوضع فً صوانً او على الجنفاص مكائن  

 ملٌة أسابٌع ولد تجفؾ صناعٌا ً ثم تجرى ع( 2-3)وتستؽرق عملٌة التجفٌؾ فً الهواء حوالً 

الدراس اذا كانت الكمٌات كبٌرة او الدراس بوساطة 

بالدق بألواح خشبٌة اذا كانت الكمٌات صؽٌرة ومن ثم 

تجرى علٌها عملٌات التنمٌة بأستعمل مكائن الؽرابٌل 

والهواء وبعد ذلن بأستعمل مكائن الجاذبٌة لتدرٌج 

البذور ومن ثم تعبئتها بعبوات مناسبة . وان العمر 

نة مع بذور المخزنً لبذور البصل لصٌرة ممار

محاصٌل الخضر االخرى إذ تتدهور نسبة انباتها بعد 

مرور عام واحد على انتاجها بسبب مخزونها المتمثل 

 بالدهون. 

 األصناؾ 

ٌجب ان تتصؾ االصناؾ الجٌدة للبصل بأنها ذات انتاج جٌد ومماومة لالمراض       

والحشرات وٌمكنها التأللم للمدة الضوئٌة السائدة فً منطمة االنتاج ومماومة لالزهار المبكر 

وازدواج البصل ومن اهم االصناؾ المنتشر زراعتها فً العراق هً االصناؾ المحلٌة ومنها 

مر المحلً والبعشٌمً ومن االصناؾ االجنبٌة هً تكساس اٌرلً كرانو االبٌض المحلً واالح

Texas Early Grano  وواٌت كرانوWhite Grano  وRed Grano  وهذه اصناؾ

مفتوحة التلمٌح ٌمكن اكثار بذورها وٌوجد عدد من الهجن الٌمكن اكثاربذورها اال بالتضرٌب 

 منها الهجن المعتمدة فً العراق .بٌن ابوٌها و

 

 

 

 

الشمارٌخ  (67-8شكل )

 الزهرٌة فً نبات البصل
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 الجزء العملً                                        

على الطلبة اعداد مشتل صؽٌر وزراعة بذور البصل والتعرؾ على نسبة وسرعة االنبات  .1

وحسابها فً الحمل وكذلن التعرؾ على كٌفٌة انبات بذور البصل فً المختبر بأستخدام 

 ة حرارة ورطوبة واضاءة .حاضنات انبات ذات مواصفات مناسبة لالنبات من درج

 امكانٌة نمل الشتالت من المشتل وزراعتها فً الحمل الدائم . .2

 امكانٌة زراعة الفسمة فً الحمل النتاج االبصال . .3

 زراعة االبصال فً الحمل لؽرض انتاج رؤوس البصل . .4

 زراعة االبصال المنتجة من موسم سابك فً الحمل لؽرض انتاج بذور البصل . .5

زٌارة مخازن المطاع الخاص المبردة او المخازن الحكومٌة للتعرؾ على كٌفٌة خزن  .6

االبصال المعدة لالستهالن وكذلن كٌفٌة خزن البصٌالت)الفسمة( لؽرض انتاج االبصال 

 وكٌفٌة خزن الرؤوس لؽرض انتاج البذور . 
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 Garlicالثوم                                       

Allium sativum L                                 

بعد البصل .  Alliaceaeٌعد الثوم ثانً اهم محاصٌل الخضر التابعة للعائلة الثومٌة       

 وٌعتمد ان موطن الثوم هو وسط اسٌا وهنان رأي آخر بأن موطنه االصلً هو جنوب اوربا .

 االهمٌة االلتصادٌة 

 -ٌمكن اٌجاز اهمٌة الثوم بما ٌأتً :    

ٌعطً مردوداً التصادٌا جٌداً وذلن للزٌادة النسبٌة فً المساحة المزروعة ولكمٌة االنتاج  -1

 الجٌدة فً العالم .

ٌعد الثوم من الخضر الغنٌة بالمٌمة الغذائٌة ولكنه ٌستهلن بكمٌات للٌلة . والثوم غنً  -2

بالكربوهٌدرات والنٌاسٌن والفسفور وٌحتوي على كمٌات جٌدة من البروتٌن والكالسٌوم 

 . Cوالحدٌد والثٌامٌن والراٌبوفالفٌن و فٌتامٌن 

 ٌزرع الثوم ألستخداماته المتنوعة  -3

فصوص الثوم فً اكتساب العدٌد من االكالت نكهة خاصة مرغوبة بسبب أ / تستعمل      

 allelاحتوائه على مواد كبرٌتٌة مسؤولة عن النكهة الممٌزة وهذه المركبات هً الٌل سلفٌد 

sulfide  ومثٌل داي سلفٌدMethyl disulfide  وبروبٌل سلفٌدn-propyl sulfide 

الكالدٌولس وبعض  ر السكون فً كورمات كما ٌمكن استخدام هذه المركبات فً كسر طو

 االشجار مثل كرٌز الزٌنه .

ب / ٌستخلص من الثوم العدٌد من التحضٌرات التجارٌة التً تدخل فً مختلف االغذٌة        

 مثل زٌت الثوم ، وعصٌر الثوم ، والثوم المجفف وملح الثوم وغٌرها .

 للثوم فوائد عدٌدة فً المجال الطبً منها  -4

  وهً مادة مضادة للبكترٌا السالبة والموجبة  Allicinأ / ٌحتوي الثوم على مادة آلٌسٌن       

 لصبغة كرام .

     Allyl cysteine sulfoxidesب / ٌستخدم زٌت الثوم الذي ٌحتوي على مركب       

 كمضاد لنشاط المٌكروبات 

ً لضغط        الدم المرتفع وٌفٌد فً عالج ج / ٌعد الثوم طارداً للدٌدان االسطوانٌة وخافضا

 بعض حاالت امراض الملب وكمطهر ومضاد للبكترٌا وغٌرها .
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 العوامل البٌئٌة

 اوالً / الظروف الجوٌة :

ٌنمو الثوم جٌداً فً اطواره االول عند الجو البارد المعتدل فهو ال ٌتحمل الصمٌع او       

المرتفعة فً االطوار االولى وٌالحظ فً هذه االطوار النمو البطًء لمدة حوالً الحرارة 

شهرٌن ثم ٌزداد حجم النمو الخضري بعد ذلن بسرعة وٌتولف النبات عن تكوٌن اوراق جدٌدة 

وتسرع فً النمو فً   C° (5 - 2) متى بدأ فً تكوٌن األبصال حٌث تنمو االوراق فً درجة

لذا ٌجب  C°(20 -15 ) كون الفصوص عند درجة حرارةوتت C°10(15 – 10) درجة

التبكٌر فً موعد الزراعة لكً ٌتمكن النبات من تكوٌن مجموع خضري كبٌر فً الولت التً 

تكون فٌه المدة الضوئٌة لصٌرة ودرجة الحرارة منخفضة  وٌتولف حجم البصلة النهائً على 

عد الزراعة ٌعنً عدم امكانٌة النبات من ممدار النمو الخضري المتكون للنبات  والتاخٌر فً مو

تكوٌن مجموع خضري جٌد وهذا ٌعنً صغر حجم 

الظروف التً تناسب  فً الرؤوس ونمص الحاصل

تكوٌن الفصوص هً النهار الطوٌل والحرارة 

المرتفعة لذلن فأن النبات ٌبدأ فً تكوٌن الرؤوس 

فً فصل الربٌع . وبصورة عامة فأن الثوم ٌتحمل 

 ارة المرتفعة بدرجة اكبر من البصل.درجات الحر

 

 :ثانٌاً / التربة 

تنجح زراعة الثوم فً كل االراضً التً تنجح فٌها زراعة البصل . وانسبها االراضً       

بتسمٌدها والمروٌة بالتنمٌط  المعتنًالمزٌجٌة الخفٌفة والجٌدة الصرف وفً االراضً الرملٌة 

تؤدي الى زٌادة نسبة الرؤوس المشوهة  ألنهاوال ٌفضل زراعة الثوم فً االراضً الثمٌلة 

وكذلن التصاق حبٌبات التربة بالمجموع الجذري والفصوص مما ٌخفض المٌمة النوعٌة 

البصل مثل التً تصٌب الثوم و باألمراضللروؤس عند التسوٌك . وتستبعد االراضً الموبوءة 

العفن االبٌض الذي ٌسبب خسائر كبٌرة وكذلن تستبعد االراضً المالحة نسبٌا التً فٌها درجة 

دٌسٌمنز/ م  النها تسبب خسائر فً المحصول  5.6( اكثر من  ECالتوصٌل الكهربائً ) 

 . %50تتجاوز ال 

 

 

 

 فصوص  ( 68 – 8 )شكل
 ورؤوس الثوم
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 التكاثر وكمٌة التماوي 

والتً تفصل من رؤوس الثوم بوساطة  الٌد او  ٌتكاثر الثوم باستعمال الفصوص الناضجة      

باستخدام المكننة مع مراعاة عدم تمشٌر الفصوص . وتنتخب الفصوص كبٌرة الحجم الممتلئة 

والتً توجد فً المحٌط الخارجً للرأس واستبعاد الفصوص الرفٌعة التً توجد فً وسط رأس 

لفص غٌر مؤثر وكذلن استبعاد الثوم اما اذا كانت الفصوص متساوٌة فً الحجم فان مولع ا

 الفصوص المصابة باالمراض .

اما كمٌة التماوي فتعتمد على حجم الفصوص وطرٌمة الزراعة . والصنف المستعمل والكثافة 

من الفصوص . وربما تتضاعف  50kgالنباتٌة . اذ ٌحتاج الدونم الواحد كمتوسط الى حوالً 

هذه الكمٌة اذا كا الصنف المستعمل ذا فصوص كبٌرة الحجم وكذلن فً حالة زٌادة الكثافة 

النباتٌة فً وحدة المساحة ، اما عند استخدام الزراعة المتداخلة ) زراعة محصولٌن او اكثر فً 

 تعملة فً الزراعة .نفس المساحة وفً ذات الولت ( ٌمكن التملٌل من كمٌة التماوي المس

 إعداد التماوي للزراعة 

 :ٌمكن استخدام الخطوات االتٌة ألعداد التماوي المناسبة للزراعة

 انتخاب الرؤوس المناسبة للزراعة : -1

ٌبدأ االنتخاب اثناء جنً المحصول الرئٌس او لبل ذلن اثناء وجود النباتات فً الحمل اذ        

 ً والسلٌمة من االصابات المرضٌة وتخزن حتى ٌحٌن  تنتخب احسن الرؤوس تكوٌناً ونضجا

موعد زراعتها ، كذلن ٌمكن االنتخاب بعد الخزن . وال تفصص الرؤوس إال لبل الزراعة 

بولت لصٌر ألن التفصٌص لبل الزراعة  او لبل الخزن ٌؤدي الى فمدانها للوزن وسرعة 

ثر النها تنتج نباتا اكبر فأك 2gتلفها وضعف انباتها . وٌفضل زراعة الفصوص التً تزن 

حجما وتكون رؤوس اكبر لطراً ووزنا وهذا ٌعود الى ماٌحتوٌه الفص الكبٌر من غذاء 

 ٌكفً لتكوٌن نباتات لوٌة .

 خزن التماوي :  -2

تمر رؤوس الثوم بفترة سكون تبدأ من مرحلة النضج ) اي عند جمع المحصول او لبله        

 (4 – 6)دة السكون بحسب االصناف فمد تكون بمدة والرؤوس فً الحمل ( وتختلف م

اسابٌع فً اصناف اخرى . وان لدرجة  10او  8اسابٌع فً بعض االصناف ولد تصل الى 

حرارة خزن الرؤوس وطول مدة الخزن تأثٌراً على انبات ونمو وحاصل نباتات الثوم اذ 

اشهر على درجة حرارة ( 3 –4 )لوحظ التبكٌر فً االنبات عندما خزنت الرؤوس لمدة

5˚C  وفً حالة الخزن لمدة الصر من ذلن فان االنبات المبكر ٌناسب درجة الحرارة
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C°(10 – 15)  فً المخزن . وذكر بعض الباحثٌن ان الخزن المبرد لتماوي الثوم لم ٌكن

و ضرورٌاً للتطور الطبٌعً لنبات الثوم بعد الزراعة ، اال انه ادى الى اسراع االنبات والنم

 الخضري وتمصٌر المدة الالزمة للنمو الخضري واسراع النضج .

 :نمع الفصوص فً الماء -3

ساعة وتساعد هذه العملٌة على زٌادة نسبة (12 –24 )تنمع فصوص الثوم فً الماء لمدة       

وسرعة االنبات والتخلص من الحشرات التً توجد فً الفصوص . وٌتم وضع التماوي فً 

للسماح بازدٌاد الفصوص فً الحجم بعد تشربها بالماء ثم توضع بماء اكٌاس غٌر ممتلئة 

ساعات وٌجب ان تزرع كل  4جاٍر او توضع فً احواض مع مراعاة تبدٌل الماء كل 

التماوي المنموعة فً ذات الٌوم مع مالحظة النمع ٌتم على الفصوص ولٌس على الرؤوس . 

 ص من المسببات المرضٌة .دلٌمة للتخل 30كما ٌمكن النمع بالمبٌدات لمدة 

 طرائق الزراعة 

  :الزراعة على مروز -1

الفصوص على جانبً  وتزرع 75cmمروز المسافة بٌنها  تمسم التربة المحروثة جٌداً الى      

بٌن نبات وآخر ثم بعد الزراعة تروى االرض . وهذه هً (cm(10-7المرز وبمسافة 

 الطرٌمة الشائعة .

 :الزراعة فً ألواح -2

تمسم التربة الى الواح بأبعاد مختلفة حسب درجة استواء التربة وذلن للسٌطرة على الري        

والمسافة بٌن نبات  30cmوتمسم االحواض الى خطوط لد تكون المسافة بٌن خط واخر 

وتزرع ) cm(60-50او تمسم االحواض الى خطوط المسافة بٌنها  (cm(10-7واخر 

بٌن بٌن نبات وآخر . وٌراعى ان ) cm(10-7مسافة النباتات على جانبً الخطوط وعلى 

ٌغرس ثلثا الفص فمط فً االراضً الثمٌلة وٌترن الثلث العلوي ظاهراً على سطح التربة 

وفً األراضً الرملٌة ٌغرس الفص حتى لمته فً التربة وان تتم زراعة فص  واحد ولٌس 

 عدة فصوص ملتصمة ثم تروى االرض رٌة خفٌفة .

 اتباع طرٌقة الري بالتنقٌطالزراعة عند  -3

 60cmٌمد علٌها خطٌن من انابٌب التنمٌط المسافة بٌنهما  1mتهٌأ مصاطب بعرض       

عن حافة المصطبة ثم تكون الزراعة على جانبً كل انبوب ري  20cmوٌبعد كل منهما 

من انبوب التنمٌط ومن الجانبٌن . وبذلن ٌزرع على المصطبة  10cmبالتنمٌط بمسافة 

 . (cm(10-7اربعة خطوط من النباتات والمسافة بٌن نبات واخر 
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مع مالحظة امكانٌة استخدام الري بالرش عند الزراعة فً الواح او الزراعة فً          

  .مصاطب

 موعد الزراعة 

شهر تشرٌن االول . بحسب ظروف المنطمة التً ٌزرع الثوم من منتصف آب الى نهاٌة        

ٌزرع فٌها والصنف المستعمل وان الزراعة المبكرة ضرورٌة لزٌادة الحاصل الن التبكٌر فً 

الزراعة ٌؤدي الى تكوٌن نباتات ذات نمو خضري جٌد لبل ان تبدا بتكوٌن االبصال وذلن الن 

وزٌادة طول النهار فً حٌن ان التاخٌر االبصال تبدا فً التكوٌن بمجرد ارتفاع درجة الحرارة 

 فً موعد الزراعة ٌؤدي الى نمص المحصول .

 عملٌات الخدمة الزراعٌة 

 الترلٌع 

اسابٌع ( 2 – 3 )تجرى هذه العملٌة باعادة زراعة االماكن التً لم تنبت فصوصها بعد       

من الزراعة وحسب االصناف المستعملة وٌجب ان تجرى هذه العملٌة فً الولت المناسب الن 

 التاخٌر فٌها ٌؤدي الى االختالف فً نمو النباتات .

 مكافحة االدغال 

االدغال نباتات عشبٌة نموها سرٌع ٌسبب ضرراً كبٌرا فً محصول الثوم . وٌجب عزق         

نبات فصوص الثوم مع تجنب االضرار بجذور الثوم السطحٌة وٌكرر االدغال بمجرد تكامل ا

مرات اثناء نمو الثوم بحسب الحاجة وٌمكن تملٌل عدد العزلات باستخدام  (3 – 4)العزق 

المبٌدات المناسبة لمكافحة االدغال وهنان مبٌدات انتخابٌة تؤثر على االدغال و ال تؤثر على 

تربة بالمبٌدات المؤثرة على بذور االدغال لبل زراعة نمو نباتات الثوم كما ٌمكن رش ال

 فصوص الثوم او استخدام التعمٌم الشمسً لبل الزراعة للتخلص من بذور االدغال الضارة . 

 الري 

ٌستخدم الري السٌحً او الري بالتنمٌط او الري بالرش وٌعد االخٌر افضلها بسبب        

الضائعات العالٌة فً االولى والكلفة العالٌة فً الثانٌة . وٌحتاج الثوم الى ري منتظم وتحدد 

فترات الري اعتماداً على الظروف الجوٌة و نوعٌة التربة فتمل الفترة بٌن رٌٍة واخرى فً 

فٌفة والجو الحار وٌجب اال تكون كمٌات الماء المضافة الى النباتات تزٌد عن االراضً الخ

الحاجة خصوصاً فً مرحلة التبصٌل ألن ذلن ٌؤدي الى زٌادة سمن اعناق النباتات وزٌادة 

نسبة الرطوبة فً الفصوص وتنخفض لدرتها على التخزٌن ورداءة لون الفصوص . اما عدم 

بعد تعطٌشها فٌؤدي الى تشوٌه شكل الرؤوس . وٌجب التولف عن انتظام الري او ري النباتات 
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الري عند ظهور عالمات النضج وٌكون ذلن لبل اسبوعٌن او اكثر من الحصاد وبحسب نوع 

التربة والظروف البٌئٌة وان االستمرار بالري خالل مرحلة النضج ٌؤدي الى ضعف لابلٌة 

 بصال . االبصال على التخزٌن وظهور نموات ثانوٌة باال

 التسمٌد 

مكعب للهكتار عند تحضٌر التربة لبل الزراعة كما  40mٌضاف السماد الحٌوانً بمعدل       

هكتار /  kg200  سماد السوبرفوسفات الثالثً بوالعٌتم اضافة االسمدة الكٌمٌاوٌة اذ ٌضاف 

ٌورٌا  kg100شهر وكذلن تضاف  2بدفعتٌن االولى لبل الزراعة والثانٌة بعد الزراعة ب 

( بدفعتٌن االولى بعد االنبات بأسبوعٌن والثانٌة بعد شهر   N %46هكتار ٌحتوي على) /

من الدفعة االولى . كما ٌمكن اضافة االسمدة البوتاسٌة عند مرحلة النمو الخضري ،  ونصف

 وحسب حاجة النبات وما تحتوٌه التربة من خزٌن العناصر الغذائٌة كما ٌمكن استعمال االسمدة

الورلٌة والتً تحتوي على العناصر الكبرى والصغرى وذلن الكمال متطلبات النبات الغذائٌة . 

كما ٌمكن استخدام االسمدة الحٌوٌة التً تصٌب جذور الثوم وتساعد النباتات على امتصاص 

  العناصر غٌر المتٌسرة  مثل الفسفور .

 النضج والحصاد 

اشهر من الزراعة وٌكون ذلن فً شهري نٌسان وحزٌران . اما  7ٌنضج الثوم بعد حوالً       

عالمات النضج فهً اصفرار االوراق وبدء جفافها وانحناؤها نحو االرض وتحصد النباتات 

 من النباتات فً الحمل . (%(90-70عندما تظهر هذه العالمات على 

شمس لمدة اسبوع الى اسبوعٌن حتى تجف االوراق مع تُملع النباتات بأوتاد حدٌدٌة وتنشر فً ال

مراعاة ان تغطى الرؤوس باالوراق لحماٌتها من اشعة الشمس وتعتبر هذه المدة هً فترة 

من وزنها ثم تنظف النباتات من الطٌن  %30العالج التجفٌفً وتفمد النباتات خاللها حوالً 

ٌمها على شكل حزم مع االوراق . اما وتستبعد الرؤوس المصابة باالمراض ، هذا فً حال تسو

من سطح البصلة بعد ) cm(3-2اذا ارٌد زالة االوراق فٌتم ذلن بمطع االوراق على ارتفاع 

ثم تجرى علٌها عملٌة العالج التجفٌفً فً  1cmالحصاد مباشرة وتمطع الجذور الى طول 

 مكان مظلل ومهوى لمدة اسبوعٌن .

 كمٌة الحاصل 

 طن . )34 – 4 (ثوم فً الدونم الواحد بعد العالج التجفٌفً تكون بٌنكمٌة حاصل ال       
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 لخزن ا

اشهر عند توفر مخازن مبردة على ان ٌتم الخزن فً درجة  8ٌمكن خزن الثوم لمدة تزٌد عن   

الن الزٌادة فً الرطوبة تسبب تعفن الرؤوس  %60الصفر المئوي مع رطوبة نسبٌة تمدر ب 

تخزٌن الثوم دة فً فمدان الوزن وٌمكن اطالة م تسبب زٌادة %60ونمو الجذور ونمصانها عن 

 ) 3 -و  C °) -1 وهو بحالة جٌدة باتباع الخزن فً درجات الحرارة المنخفضة بٌن

، على  (10و  5) °Cٌجب ان تخزن فً درجة  فإنها كتماوياما الرؤوس المعدة الستخدامها 

وذلن الن الحرارة الشدٌدة   C°18 وال تزٌد عن C°4ان ال تنخفض درجة حرارة الخزن عن 

االنخفاض تؤدي الى التبكٌر فً النضج وهذا ٌؤدي الى نمص الحاصل وزٌادة نسبة االبصال 

 غٌر المنتظمة الشكل بٌنما الحرارة العالٌة تؤخر انبات الفصوص وتكوٌن األبصال والنضج . 

 األصناف 

 هنان عدة اصناف اهمها 

أوراله رفٌعة والرأس صغٌر ذو فصوص  المحلً : نباتاته ذات نمو خضري متوسط .1

صغٌرة الحجم وكثٌرة العدد وذات غالف أبٌض وتكون ذات رائحة لوٌة حرٌفة الطعم 

 والرؤوس تتحمل التخزٌن .

المصري : نباتاته ذات نمو خضري متوسط واالرواق رفٌعة والرأس ذات فصوص  .2

لعدد والصنف متوسط صغٌرة الحجم نوعاً ما واكبر من الصنف المحلً والفصوص كثٌرة ا

 االنتاج وحرٌف الطعم ومبكر النضج ومماوم لمرض الصدأ .

اللبنانً : نباتاته ذات نمو خضري كبٌر واالوراق عرٌضة والرؤوس كبٌرة الحجم للٌلة  .3

الفصوص وذات لشرة بٌضاء مصفرة وسمٌكة وهً ذات طعم للٌل الحرافة متأخر النضج 

 ٌف .مماوم الى حد ما للصدأ . وٌصلح للتجف

 18الفرنسً : نباتاته ذات نمو خضري لوي والرؤوس كبٌرة الحجم وكثٌرة الفصوص )  .4

ً للرأس الواحد ( ٌغطى الرأس بمشرة رلٌمة لونها أبٌض وعلٌها بمع وردٌة منتشرة  فصا

حول العنك والجزء العلوي من الرأس وهو من االصناف المتأخرة وذات موسم طوٌل وهو 

 ذات طعم غٌر حرٌف .

وهنان عدد من االصناف االخرى منها الٌابانً والمكسٌكً واالٌطالً واالمرٌكً وغٌرها      

 من االصناف االخرى .

 الجزء العملً 

اعداد حمل صغٌر وزراعة فصوص الثوم المهٌأة للزراعة بحسب طرٌمة الزراعة المناسبة  .1

 المختلفة .والتعرف على انبات هذه الفصوص وكذلن على مراحل نمو النبات 
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زٌارة المخازن المبردة للتعرف على كٌفٌة خزن رؤوس الثوم المعدة كتماٍو وكذلن كٌفٌة  .2

 خزن رؤوس الثوم المعدة لالستهالن .

جلب بعض النماذج التصنٌعٌة من الثوم مثل زٌت الثوم وعصٌر الثوم وملح الثوم وكلن  .3

 كبسولة من الثوم وغٌرها للتعرف علٌها من لبل الطلبة .

 أسئلة عامة                                                

نالش العبارة االتٌة )) ٌعد محصولً البصل والثوم من اهم نباتات العائلة الثومٌة التصادٌا  .1

 والتً لها لٌمة غذائٌة وطبٌة عالٌة ((.

 عدد العوامل البٌئٌة التً تؤثر فً زراعة البصل والتً تؤثر فً زراعة الثوم . .2

 كر تاثٌر درجة الحرارة فً انبات بذور البصل وفً النمو الخضري والتبصٌل .اذ .3

 اشرح دور المدة الضوئٌة فً نمو وانتاج البصل . .4

 عدد انواع التربة المالئمة لزراعة البصل .  .5

 علل ))ال ٌفضل زراعة البصل فً االراضً الرملٌة الكلسٌة او الطٌنٌة الثمٌلة (( .6

 بها البصل .  اذكر الطرائك التً ٌتكاثر .7

ارسم مخططا ٌوضح طرائك انتاج االبصال من زراعة البذور ومن ثم انتاج البذور من  .8

 زراعة االبصال .

هكتار ترٌد ان تزرعها بالبصل وتكون الزراعة على مروز وبوالع خطٌن  4اذا كان لدٌن  .9

 بالمرز الواحد . فما هً كمٌة البذور التً ٌحتاجها لزراعة هذه المساحة ؟

 كٌفٌة انتاج الفسمة من زراعة البذور وكٌفٌة انتاج الرؤوس من زراعة الفسمة. اشرح .10

 علل )التاخٌر بموعد زراعة الفسمة ٌؤدي الى زٌادة نسبة النباتات التً تتجه الى االزهار(. .11

اشرح كٌفٌة الحصول على شتالت البصل . وكٌفٌة الحصول على الرؤوس من زراعة  .12

 الشتالت .

 لرؤوس من زراعة البذور مباشرة فً الحمل .اشرح كٌفٌة انتاج ا .13

-40الحاصل ٌصل الى فًتسبب انخفاضا علل )) ان االدغال النامٌة فً حمول البصل  .14

 وان زراعة البصل ٌمكن ان تفشل (( . 70%

 اذكر الظروف المناسبة لخزن االبصال المعدة لالستهالن وكذلن المعدة كتماو للزراعة . .15

 اذكر اهم العوامل المؤثرة على االزهار المبكر وكذلن على االبصال المزدوجة  .16

 اشرح كٌفٌة انتاج بذور البصل . .17

 وضح الخطوات االساسٌة العداد تماوي الثوم للزراعة . .18

علل )) ٌجب ان ال تكون كمٌات الماء المضافة الى الثوم تزٌد عن الحاجة خصوصا فً  .19

 مرحلة التبصٌل((.

 ستمرار بري نباتات الثوم خالل مرحلة النضج؟ما تاثٌر اال .20

 علل ما ٌاتً : .21

 . %60ٌجب أن ال تزٌد الرطوبة النسبٌة فً مخزن رؤوس الثوم وال تنمص عن  - أ

وال تزٌد عن  c° 4ٌجب اال ٌمل درجة الحرارة المخزن لرؤوس الثوم المعدة كتماو عن  - ب

C°18. 

 ؟ما هً الوسائل المتبعة إلطالة مدة خزن الثوم وتبمى بحالة جٌدة  .22
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 Malvaceaeالعائلة الخبازٌة                             

نوع من  1000جنساوحوالً  50وهً من العوائل النباتٌة المعروفة اذ تضم نحو         

. وتعد البامٌا من اهم محاصٌل النباتات التً تزرع فً المناطك المعتدلة واالستوائٌة فً العالم 

 الخضر التً تعود الى هذه العائلة .

 البامٌا                                        

 Okra or Gumbo or Ladys fingerاالسم االنكلٌزي : 
 . Abelmoschus esculentus Lاالسم العلمً : 

 ( . Hibiscus esculentus L) االسم العلمً السابك لها 
 

تعتبر البامٌا احد محاصٌل الخضر التً ٌرغبها المستهلن العرالً والعربً وٌحتوي كل       

100g 88.9من لرون البامٌا الطازجة علىg  2.4سعرة حرارٌة و  36ماء وg بروتٌن و 

0.3g 7.6دهون وg 1كاربوهٌدرات كلٌة وg  0.8الٌاف وg  92رماد وmg  كالسٌوم و

51mg  وحدة دولٌة من فٌتامٌن  520فسفور وA  0.17وmg  21ثٌامٌن وmg  راٌبوفالفٌن

 حامض االسكوربٌن . 31mgنٌاسٌن و  1mgو 

 الموطن االصلً 

ٌعتمد ان الموطن االصلً للبامٌا هو المنطمة التً تضم الحبشة والسودان ثم انتشرت من       

ر االبٌض المتوسط وشبه الجزٌرة العربٌة الحبشة الى شمال افرٌمٌا ثم الى منطمة شرق البح

 والهند . وادخلت الى اوروبا فً المرن الثالث عشر ثم الى امرٌكا منتصف المرن السابع عشر 

 
 الظروف الجوٌة 

البامٌا من المحاصٌل الصٌفٌة وتحتاج الى موسم نمو طوٌل ودافًء . افضل درجة حرارة        

، ال تنبت البذور ( C˚(35-21النبات البذور 

، افضل  C°20فً درجة حرارة تمل عن 

 C˚(35-30)درجة حرارة لنمو النبات هً 

وٌؤدي ارتفاع درجة الحرارة اكثر من ذلن لمدة 

طوٌلة الى زٌادة معدل التنفس ونمص المحصول 

تبعا لذلن وسرعة تلٌف المرون . وٌؤدي 

تعرض النباتات للجو البارد الى بطء نمو النبات 

 ازهار البامٌا ) 69 – 8(شكل  وضعف االزهار واالثمار وتكّون ثمار غٌر
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ٌع . االزهار فً البامٌا ال ٌتأثر بطول منتظمة الشكل ، وتتأثر النباتات بشدة عند تعرضها للصم 

المدة الضوئٌة وأشار بعض الباحثٌن ان بعض اصناف البامٌا ٌكون ازهارها اسرع فً النهار 

   .المصٌر

 التربة المناسبة  

افضل الترب لنمو البامٌا هً المزٌجٌة الخصبة والغنٌة بالمواد العضوٌة والجٌدة الصرف        

وتنجح زراعتها فً الترب االثمل بشرط ان تكون جٌدة الصرف وكذلن تنجح زراعتها فً 

االراضً الرملٌة اال انها غٌر مفضلة النها تجف بسرعة وهذا ٌزٌد من سرعة نضج الثمار 

 .6.5-5.5))ً ٌومٌا . وانسب درجة حموضة للتربة تكون بٌن وهذا ٌحتاج الى الجن

 موعد الزراعة 

تزرع البامٌا بعد زوال خطر الصمٌع ، والموعد المناسب لزراعتها خالل اذار وحتى       

 حزٌران وٌمكن التبكٌر بزراعتها تحت الغطاء خالل شهر شباط .

 
 طرٌمة الزراعة 

 75cmبعد تهٌأة التربة تضاف االسمدة الحٌوانٌة ثم تمسم الى مروز المسافة بٌنها        

. وٌمكن  30cmوتروى رٌة التعٌٌر وعند الجفاف ، وتزرع البذور فً جور تبعد عن بعضها 

ان تمسم االرض الى احواض ثم تزرع البامٌا فً سطور داخل هذه االحواض . وتزرع فً 

ٌوم ( 1 – 2 )بذرات ، وٌفضل تنمٌع البذور بالماء لبل الزراعة لمدة (2 – 3)الجورة الواحدة 

وفً هذه الحالة ال تروى التربة اال بعد االنبات اما فً حالة زراعة البذور الجافة فتروى التربة 

 بعد الزراعة مباشرة .

 
 كمٌة البذور 

غرام الواحد ٌحتوي علما ان ال( kg(4-2ٌحتاج الدونم الواحد كمٌة من البذور تكون من       

 بذرة . 15على 

 التسمٌد 

تحتاج البامٌا الى اضافة اسمدة ذات محتوى مرتفع من الفسفور لبل الزراعة ، وبما ان       

موسم نموها طوٌل فانها تحتاج الى اضافة اخرى عند بدء عمد الثمار . والبد من عدم اضافة 

الخضري ار الن ذلن ٌؤدي الى تشجٌع النموكمٌات كبٌرة من النٌتروجٌن لبل االزهار وعمد الثم

كبرٌتات ) kg(100-75وٌملل عدد الثمار العالدة وٌؤخر النضج . وعلى العموم ٌمكن اضافة 
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كبرٌتات البوتاسٌوم للدونم الواحد ) kg(50-25سوبرفوسفات و ) kg(100-75االمونٌوم و 

االولى بعد الخف والثانٌة بعد ذلن على ان تمسم هذه االسمدة الى ثالث كمٌات متساوٌة فتضاف 

 بشهرٌن اي عند بداٌة عمد الثمار والثالثة بعد الثانٌة بشهر اخر .

 الري 

فً بداٌة حٌاة النبات تكون الرٌات متباعدة وهذا ٌساعد على تعمك الجذور فً التربة ثم       

تعطى النباتات بعد ذلن احتٌاجاتها من الماء وحسب الحالة الجوٌة ونوع التربة . وٌؤدي انتظام 

 الري الى استمرار النمو الخضري ومن ثم استمرار االزهار واالثمار تبعا لذلن . 

 لمٌح االزهار والت

ازهار البامٌا مفردة خنثى تحمل فً اباط االوراق وتظهر من لاعدة النبات نحو لمته على       

الساق الرئٌس وجمٌع االفرع ، الزهرة كبٌرة الحجم صفراء اللون . التلمٌح الذاتً هو السائد مع 

 . %18حدوث نسبة من التلمٌح الخلطً بالحشرات تصل الى 

 النضج والحصاد 

ٌعتمد موعد نضج البامٌا على موعد الزراعة والصنف ونوع التربة والظروف الجوٌة ،       

اٌام من بدأ  6ٌوم من الزراعة او بعد حوالً ) 75-60)وعلى العموم ٌنضج المحصول بعد 

االزهار  وفً العراق ٌفضل استهالن المرون الصغٌرة الحجم لذلن ٌنصح بجمع المرون وهً 

اٌام فً الجو الدافًء ولد ٌكون ٌومٌا  (2 – 3)تخشب وٌتم الجنً كل الزالت صغٌرة لبل ان ت

فً الجو الحار ، وٌنصح بعدم ترن المرون على النباتات لمدة اطول الن ذلن ٌؤدي الى تلٌّفها 

وتصلبها وتصبح غٌر صالحة لالكل فضال عن ان تركها على النبات ٌؤدي الى شٌخوخة النبات 

لواحد مما ٌؤدي الى للة الحاصل لذا ٌجب التخلص باستمرار من من جهة وضعف انتاج النبات ا

المرون الكبٌرة اثناء عملٌة الجنً العطاء فرصة للنبات لمواصلة نموه واعطاء الحاصل 

المستمر . وٌفضل اجراء عملٌة الجنً فً الصباح الباكر لسهولة الحصاد الن اشوان البامٌا ال 

الظهر مثال وللتمكن من تسوٌمها مبكرا فضال عن للة تعرلل عملٌة الحصاد كما ٌحصل اثناء 

الفمد فً المرون عند حصادها صباحا ومن ثم احتفاظ المرون بجودتها مدة اطول . وتعتبر عملٌة 

حصاد البامٌا من العملٌات الصعبة لوجود االشوان التً تسبب وخز وحكة فً جلد المائمٌن 

 بعملٌة الحصاد . 

 

 



216 
 

 الخزن 

ن الخضروات السرٌعة التلف ، وٌجب الحرص التام عند تداول ثمار البامٌا الن البامٌا م      

اي جرح بها ٌتبعه تغٌر لون االجزاء المجروحة الى اللون االسود فً ساعات للٌلة ، وهً 

 سرٌعة التنفس بدرجة كبٌرة ، خاصة فً درجات الحرارة العالٌة .

 (C˚(10-7اٌام بحالة جٌدة فً درجة حرارة ( 7 – 10)وٌمكن خزن ثمار البامٌا لمدة       

، وتعتبر الحرارة المنخفضة ضرورٌة لخفض تنفس الثمار ، ) %(95-90ورطوبة نسبٌة 

والرطوبة العالٌة ضرورٌة لمنع انكماشها . وتتعرض لرون البامٌا لالصابة باضرار البرودة اذا 

هور تغٌٌرات فً اللون ومن اعراض ذلن ظ C˚7انخفضت درجة الحرارة للخزن الى الل من 

، مع تحلل المرون وتكّون نمر سطحٌة بها . وٌزداد ظهور النمر بدرجة كبٌرة اذا تعرضت 

الثمار لدرجة الصفر المئوي لمدة ثالثة اٌام . والٌجوز وضع الثلج على الثمار او خلطه بها الن 

 ذلن ٌؤدي الى تكون بمع مائٌة بها .

 التجفٌف 

د طرائك حفظ البامٌا الستعمالها فً المواسم التً ال ٌتوفر فٌها ٌعتبر التجفٌف اح       

من المحصول الطازج ) %(14-9المحصول الطازج . وتبلغ كمٌة المحصول المجفف حوالً 

 الممكن الحصول علٌه من وحدة المساحة .

 التجمٌد 

بدا فً السنوات االخٌرة تجمٌد ثمار البامٌا الستعمالها فً المواسم التً ال ٌتوفر فٌها     

المحصول الطازج ، وٌتم ذلن بسلك ثمار البامٌا ثم ٌزال الماء الحار وتترن المرون لتبرد ومن 

 لحٌن االستعمال  C°_ 18ثم تعبا فً اكٌاس البولً اثلٌن وتحفظ فً المجمدة على درجة حرارة 

 نتاج البذور ا

تزرع البامٌا النتاج البذور بنفس الطرٌمة لالنتاج التجاري ، والبد من توفٌر مسافة عزل        

بٌن حمول االصناف المختلفة بسبب حدوث نسبة من التلمٌح الخلطً . وفً  500mال تمل عن 

الغالب تؤخذ جنٌة او جنٌتان من المرون لتشجٌع النمو الخضري ، ثم تترن المرون التً تتكون 

بعد ذلن حتى تجف ، وٌكون ذلن بعد حوالً شهر من وصولها الى مرحلة النضج المناسبة 

ثمار البامٌا علبة تتفتح عند النضج ، لذا فانه ٌلزم جمعها اوال  لالستهالن الطازج . ونظرا الن

باول حتى ال تنتثر منها البذور . ثم تترن لتجف تماماً فً مكان مهوى ومن ثم تستخلص منها 
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البذور . والبد ان تجرى عملٌة التفتٌش الحملً للتخلص من النباتات غٌر المرغوب فٌها وٌتم 

 االزهار وعند االزهار وعند االثمار . ذلن فً ثالثة مراحل هً لبل

 االصناف 

 -:تمسم اصناف البامٌا بحسب الصفات االتٌة 

، واصناف طوٌلة ) cm(120-90طول النبات ، اذ توجد اصناف لصٌرة ٌكون طولها  -1

 .) cm(240-180ٌكون طولها من 

 ملمس المرون ، اذ توجد اصناف بها اشوان ، واصناف لرونها ناعمة وخالٌة من االشوان  -2

تضلٌع المرون ، اذ توجد اصناف مضلعة بوضوح ، وأخرى لرونها ملساء تماما ومستدٌرة  -3

 الممطع .

لون المرون ، اذ ٌختلف اللون من االبٌض الكرٌمً الى االخضر الماتم وهنان اصناف ذات  -4

 لون احمر .

 ومن اهم االصناف المنتشرة زراعتها فً العراق هً بتٌرة وبتراء والموصلٌة والهندٌة .           
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 اسئلة عامة                           

 اذكر االسم العلمً الحدٌث والمدٌم للبامٌا . -1

نمو طوٌل نالش العبارة االتٌة ) البامٌا من المحاصٌل الصٌفٌة وتحتاج الى موسم  -2

 ودافًء ( .

 تنجح زراعة البامٌا فً االراضً الرملٌة اال انها غٌر مفضلة . علل ذلن ؟ -3

 ٌنصح ان ٌكون الري منتظم عند زراعة البامٌا . علل ذلن ؟ -4

 ٌنصح بعدم ترن المرون على النباتات لمدة طوٌلة علل ذلن ؟ -5

 ٌفضل اجراء عملٌة الجنً فً الصباح الباكر علل ذلن ؟ -6

 ص التام عند تداول لرون البامٌا علل ذلن ؟ٌجب الحر -7

 .وضح الظروف المناسبة لخزن لرون البامٌا  -8

 ما هً وسائل حفظ البامٌا الستعمالها فً المواسم التً ال تتوفر فٌها البامٌا ؟  -9

 وضح كٌف ٌمكن انتاج بذور البامٌا . -10

االصناف المنتشرة لسم اصناف البامٌا حسب الصفات الممٌزة لالصناف ثم اذكر اهم 11 - 

 .زراعتها فً العراق

 الجزء العملً

جلب بذور اصناف عدة من البامٌا والتعرف على البذور وزراعتها فً المختبر لحساب نسبة  .1

 االنبات وسرعة االنبات.

زٌارة حمل مزروع بنباتات البامٌا والتعرف على مواصفات النمو الخضري وعلى  .2

 مواصفات المرون.
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 الزراعة المحمٌة فوائدها وعٌوبها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف العام 

على انواع الزراعة ٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب 
 وممٌزات وعٌوب كل منها المحمٌة وتمسٌماتها

 
 األهداف التفصٌلٌة -

 -ان ٌكون الطالب لادرا بعد نهاٌة الفصل التعرف على :
االسباب التً دعت الى استخدام الزراعة المحمٌة -1

 واهمٌتها لنباتات الخضر
 تمسٌمات البٌوت المحمٌة-2
 ممٌزات وعٌوب البٌوت المحمٌة وحسب انواعها-3
 مواصفات البٌوت المحمٌة-4
ٌتعرف الطالب على االتجاهات الصحٌحة للبٌوت ان -5

 البالستٌكٌة
 الوسائل المساعدة

عرض افالم وشرائح والزٌارات المٌدانٌة للمشارٌع البٌوت 
 البالستٌكٌة

 متطلبات المهارة 

 استعداد ذهنً وبدنً لتلمً المعلومات .

 

 الفصل التاسع
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 الزراعة المحمٌة

 تعرٌف الزراعة المحمٌة

تعرف الزراعة المحمٌةللخضروات بإنها إنتاج محاصٌل الخضروات فً منشآت خاصة        

( ذات هٌاكل تختلف فً اشكالها وابعادها والمواد تسمى البٌوت المحمٌة)بالستٌكٌة أو زجاجٌة

مواد التغطٌة الشفافة لد تكون من الزجاج او الفاٌبر  بإحدى الهٌاكلالمصنعة منها تغطً هذه 

بالستن أو الساران بهدف توفٌر حماٌة للنباتات المزروعة بداخلها من تؤثٌرات المناخ كالس أو ال

غٌر المناسبة لنموها كؤنخفاض درجات الحرارة والسٌما فً فصل الشتاء أو لغرض إنتاجها فً 

غٌر موسمها العادي كما فً انتاج المحاصٌل الصٌفٌة خالل أشهر الشتاء وامكان توافرها طوال 

تتوافر للخضروات فٌها بٌئة مناسبة ضمن ظروف مسٌطر علٌها من درجات حر ارة  العام وأن

مرات وتحسٌن ( 5-10 )ورطوبة وشدة إضاءة وتغذٌة مثالٌة مما ٌإدي إلى زٌادة االنتاجٌة

  .نوعٌة المحصول وجودته بالممارنة مع الزراعة المكشوفة

 

 

 

 

 الزراعة داخل البٌوت البالستٌكٌة(2-9 )شكل             الزراعة المحمٌة (1-9 )شكل          

 الزراعة المحمٌة مزاٌا

موعدها التملٌدي ومن ثم الحصول على عائد مرتفع فً غٌر  واتإنتاج محاصٌل الخضر -1

 . عند االنتاج

 عالٌة الجودة . واتأنتاج محاصٌل خضر -2

زٌادة اإلنتاجٌة فً وحدة المساحة ممارنة بالزراعة المكشوفة من خالل استخدام أصناف  -3

والتحكم فً درجات الحرارة والرطوبة والتسمٌد ونظام تربٌة وتملٌم خاص  النموغٌر محدودة 

 . بكل محصول.



 

991 
 

وطوال العام من خالل أكثر انتظاما  واتإمكانٌة وضع برنامج إلنتاج محاصٌل الخضر -4

 . وهذا مما ٌسهل عملٌة التسوٌك وانتظامه التكامل مع الزراعة المكشوفة 

االستغالل االمثل لكمٌات المٌاه المحدودة فً االنتاج لمحاصٌل الخضروات المختلفة  -5

 . وااللتصاد فً مساحة االرض الالزمة لزراعتها ممارنة بالزراعة المكشوفة

استخدام نظام  ٌةبٌدات الحشرٌة عن طرٌك عزل النباتات وامكانالتملٌل من استخدام الم -6

 المكافحة المتكاملة

 ادة الدخل المومً عند زراعة محاصٌل الخضروات لغرض التصدٌرٌز ٌةامكان -7

زٌادة االٌدي العاملة والكوادر المإهلة ال نتاج الخضروات باتباع اسالٌب التكنولوجٌا الحدٌثة  -8

 المتمدمة.كما هو الحال بالدول 

تربة فً المناطك  بدونامكان التوسع فً استغالل االراضً الصحراوٌة أو نشر الزراعة  -9

 .  التً التصلح للزراعة فً انتاج محاصٌل الخضروات داخل البٌوت المحمٌة

 عٌوب الزراعة المحمٌة

من  الكلفة العالٌة آلنشائها والتً الٌستطٌع بعض المزارعٌن من توفٌرها مما ٌتطلب الدعم -1

 لبل الجهات الحكومٌة.

توفٌر بٌئة مالئمة لنمو اإلمراض والحشرات فً داخل البٌوت الزراعٌة مما ٌتطلب المٌام  -2

 بعملٌات المكافحة المستمرة لالمراض والحشرات

العاملون فً الزراعة المحمٌة ٌجب ان ٌكونوا على درجة من الخبرة والمهارة فً إجراء  -3

داخل البٌوت من برامج المكافحة والري والتسمٌد والتربٌة والتملٌم العملٌات الزراعٌة المختلفة 

 من اجل الحصول على أعلى إنتاجٌة وأفضل نوعٌة .

 انواع البٌوت المحمٌة

هنان أنواع من  البٌوت المحمٌة منها البٌوت الزجاجٌة والبٌوت البالستٌكٌة وبٌوت الفاٌبر كالس 

بؤنها الل تؤثرا بالرٌاح من البٌوت البالستٌكٌة وتحتفظ  وتتمٌز البٌوت الزجاجٌة عن البالستٌكٌة

بالحرارة المشعة من األرض لٌال  على العكس من مادة البولً اثٌلٌن التً تستخدم فً تغطٌة 

 البٌوت المحمٌة والتً تسمح بنفاذ نسبة كبٌرة من الحرارة .

 اوال/ البٌوت الزجاجٌة

تتؤلف من هٌاكل حدٌدٌة أو من األلمنٌوم وتغطى  وهً نوع من أنواع البٌوت الزراعٌة المحمٌة

 -بالزجاج وتكون على إشكال منها :

 بٌوت بسٌطة مفردة . - أ
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 مجمع من البٌوت المتصلة . - ب

 -وتكون هذه البٌوت على إشكال هندسٌة مختلفة فالمفردة تكون على إشكال منها :

 المبة الكروٌة . -1

 الشكل المكافئ . -2

 الشكل النصف اسطوانً . -3

 ااْلهلٌجً .الشكل  -4

 الشكل ذو العمد الموطً . -5

 الشكل الجملونً . -6

 الشكل المستند على مبنى . -7

 -أما البٌوت المتصلة فهً على اشكال منها :

 شكل المرتفعات واألخادٌد . -1

 شكل سن المنشار . -2

ان نظام الزراعة فً البٌوت الزجاجٌة المتصلة ٌسمح بزٌادة المساحة الداخلٌة للبٌت وهو األمر 

خفض من تكالٌف العملٌة الزراعٌة كونه ٌسهل من استخدام ألمكننة بشكل أكبر وٌملل من الذي ٌ

فمد الحرارة بسبب للة مساحة الجدران المعرضة للخارج لكن من عٌوبها انتشار اإلمراض 

 النباتٌة بشكل كبٌر وكذلن حدوث أعطال فً أجهزة التدفئة والتبرٌد . 

 البٌوت البالستٌكٌة

انتشرت فً العراق فً السنوات األخٌرة البٌوت البالستٌكٌة التً اعتمدت المواصفات المعتمدة 

 9mوبؤبعـــاد تبلغ  508.5m2من الهٌئة العامة للبستنه والغابات حٌث تبلــغ مساحــة البٌت 

 -ومواصفاته هً :3.5mطــوال وبارتفاع  56.5mعرضــا و 

لوس مصنوعة من أنابٌب  24هٌكل معدنً عبارة عن ألواس معدنٌة عددها للبٌت الواحد  -1

وٌتكون من اربع لطع توصل مع بعض 1.5mlوسمن جدران هذه االنابٌب  60mlمغلونة لطر 

 بصالٌب .

ٌدعم البٌت بخمسة خطوط وتجسر األلواس مع بعضها والمتكونة من أنابٌب مغلونة لطرها  -2

32ml  1.5وسمنml جعل من الهٌكل وحدة واحدة عن طرٌك صالٌب خاصة .ت 

 . 2mأما المسافة بٌن األلواس األمامٌة فمط  2.5mتكون المسافة بٌن االلواس  -3

 ممٌزات البٌوت البالستٌكٌة

 تكالٌف إنشائها الل بكثٌر من تكالٌف إنشاء البٌوت الزجاجٌة . -1
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شعة الشمس كونه ذو ممطع تصمٌم هٌكل البٌت البالستٌكً ٌسمح بنفاذ اكبر كمٌة من أ -2

 نصف دائري .

 سهولة نمل البٌت البالستٌكً من مكان إلى أخر . -3

 حاجة البٌوت البالستٌكٌة إلى الصٌانة الل من البٌوت الزجاجٌة . -4

      ٌمكن السٌطرة على درجات الحرارة المرتفعة فً فصل الصٌف فً البٌوت البالستٌكٌة من  -5

 خالل إجراء عملٌات التهوٌة .

 ( توضح بعض مراحل نصب البٌت البالستٌكً 7-9و  6-9و  5-9و  4-9و  3-9االشكال )

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 توزٌع االلواس (4-9 )شكل         توضح تثبٌت االسس ( 3 -9 )شكل

 وضع حماالت الشبكة السلكٌة (6-9)شكل وضع االلواس(5 – 9 )شكل     

 



 

992 
 

 

   

 

 

 

 

 اسئلة الفصل التاسع

 بالزراعة المحمٌة ؟ أشرح ذلن مع ذكر عن أسباب استخدامها. دما الممصو -: 1س

 

ماهً ألسام البٌوت المحمٌة ؟ عددها ثم بٌن بماذا تمتاز البٌوت الزجاجٌة عن  -: 2س

 البٌوت البالستٌكٌة .

 

أن استخدام نظام ألزراعة فً البٌوت الزجاجٌة المتصلة ٌسهل من استخدام  -: 3س

 عملٌات ألمكننة الزراعٌة فٌها اشرح ذلن . 

 

     وضع حماالت األبواب  (7 – 9)شكل 

 ومصادات الرٌاح
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 االهمية االقتصادية للزراعة المحمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر

 الهدف العام 

ٌتعرف الطالب على أهمٌة زراعة الخضر فً البٌوت المحمٌة من 
 الناحٌة االلتصادٌة .

 األهداف التفصٌلٌة -

تعرف الطالب على عوامل تحمٌك العوائد واإلرباح المتحممة -1
 فً الزراعة المحمٌة.

ٌتعرف الطالب على النماط الواجب توافرها فً إنجاح -2
 الزراعة المحمٌة .

الوسائل المساعدة من ) أفالم وزٌارات موالع  استخدام-3
 زراعٌة ( فً التعرف على ماورد أعاله.

 الوسائل المساعدة
  عرض األفالم وزٌارة مزارع البٌوت البالستٌكٌة والزجاجٌة     

 متطلبات المهارة 

 .استعداد ذهنً وبدنً لتلمً المعلومات 
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 األهمٌة االلتصادٌة للزراعة المحمٌة                           

 

 

 الزراعة فً البٌوت البالستٌكٌة : 0-01شكل 

 

 االهمٌة االلتصادٌة للزراعة المحمٌة

أن استخدام التكنولوجٌا فً أسالٌب وطرائك الزراعة التملٌدٌة ٌساهم فً تحمٌك أنتاج          

المستخدمة فً السمً. وتعد الزراعة المحمٌة نموذج زراعً وفٌر وٌملل التكالٌف وكمٌات المٌاه 

للطرائك الحدٌثة التً تعول علٌها الكثٌر من البلدان فً زٌادة أنتاج الغلة الزراعٌة طوال الموسم 

(. على الرغم من التكلفة العالٌة فً إنتاج الزراعة 0-01 )الزراعً وعلى مدار السنة شكل

المحمٌة ممارنة بتكلفة اإلنتاج فً الحمول المكشوفة إال إن الزراعة المحمٌة تحمك عائدا التصادٌا 

مجزٌا للمنتجٌن وتشجعهم إلى اللجوء الى تلن األنماط من الزراعة .إال إن ذلن ٌعتمد على عدد 

 -من العوامل منها :

 البٌوت المراد زراعتها والمساحة المغطاة من الزراعة.عدد  -0

المواد التً تدخل فً إنشاء الهٌاكل ومدى توفرها محلٌا وبأسعار مناسبة والتً لد تكون من  -2

 الخشب، الحدٌد، األلمنٌوم ، أنابٌب ألمٌاه ) المغلونة ( .

اف الزجـــاجٌة        نوع الغطاء المستخدم واألغطٌة تكون إما زجاجٌة أو مصنوعة مــن األلٌ -3

 ) الفاٌبر كالس ( أو البالستٌن .

 وسائل التدفئة والتبرٌد ومدى توفرها فً األسواق المحلٌة . -4

الدلة فً اختٌار األصناف المزروعة من حٌث الشكل والحجم والصالبة ولابلٌة الصنف  -5

 للتصدٌر وحاجة السوق المحلٌة .
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راعة المكشوفة والدلة فً اختٌار موعد الزراعة تداخل اإلنتاج فً هذه البٌوت مع إنتاج الز -6

 المناسب .

إمكانٌة التصدٌر ومدى توفر األسواق الخارجٌة بعد تحمٌك مبدأ االكتفاء الذاتً من المحاصٌل  -7

 المزروعة فً البٌوت المحمٌة .

هنان ضرورة للزراعة المحمٌة خصوصا" فً البلدان التً ظروفها الجوٌة غٌر مالئمة لزراعة 

 -صٌل المكشوفة وتتمثل فً :المحا

المناطك الباردة خالل فصل الشتاء حٌث الٌمكن إنتاج محاصٌل الخضر أال عن طرٌك  -أ

 البٌوت المحمٌة بعد توفر االحتٌاجات البٌئٌة  االصطناعٌة للنباتات فٌها .

د المناطك شدٌدة الحرارة صٌفا خاصة فً بعض البلدان العربٌة حبث تستخدم وسائل التبرٌ -ب 

أو ماٌسمى بالتبرٌد الصحراوي إلنتاج بعض محاصٌل الخضر التً ٌصعب إنتاجها اثناء 

 الصٌف فً الزراعة المكشوفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وٌتحمك العائد المجزي فً الزراعة المحمٌة نتٌجة لتوفر كافة الظروف والممومات التً تؤدي 

هجٌنة غٌر محدودة النمو فً الزراعة داخل البٌوت إلى النمو النباتً األمثل واستخدام أصناف 

المحمٌة مما ٌؤدي إلى رفع كفاءة اإلنتاجٌة فضال عن أن التحكم فً الظروف البٌئٌة المحٌطة 

بالنبات تمكن المنتج من الحصول على إنتاجٌة محاصٌل فً األولات المرغوبة وتحمٌك الزٌادة 

ناجحا البد من وجود  و مشروعا متكامال فً الربح. ولكً ٌكون مشروع الزراعة المحمٌة

 -وتوافر عوامل رئٌسة هً :

 التربة الجٌدة الصرف والمستوٌة والخالٌة من األمالح والخصبة والعمٌمة . -0

 أن ٌكون مولع  المشروع لرٌب من مصدر مائً ولرٌب من أسواق تصرٌف اإلنتاج . -2

 د.توفر المواد األولٌة واالحتٌاطٌة ألجهزة التدفئة والتبرٌ -3

 أن تكون منطمة المشروع خالٌة من التٌارات الهوائٌة الشدٌدة وتأمٌن توفٌر مصدات الرٌاح -4

 اختٌار أصناف مناسبة ومالئمة  وذو إنتاجٌة عالٌة مع اختٌار الموعد المالئم لإلنتاج . -5

 أتباع أسلوب الولاٌة ألمسبمة لآلفات واإلمراض الزراعٌة . -6

تاج السلٌم وأجهزة المكافحة وكذلن توفٌر ارض أن تتوفر فً المشروع مستلزمات اإلن -7

 مخصصة لتخمٌر األسمدة الحٌوانٌة

 ٌلحك بالمشروع مبانً خاصة باالدارةالمزرعٌة والمخزن وغٌرها -8

ٌتمتع العاملون بالمشروع فً الزراعة المحمٌة بأسالٌب مهارٌة عالٌة لً أجراء العملٌات  -9

 الزراعٌة داخل البٌوت المحمٌة .

 . االتجاه المناسب للبٌوت المحمٌةاختٌار  -01
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 أسئلة الفصل العاشر:                                

ماهً العوامل التً تشجع المزارعٌن فً اعتماد الزراعة المحمٌة بدال" من الزراعة  -:0س

 المكشوفة؟

. نالش تلجأ بعض البلدان إلى استخدام الزراعة المحمٌة بسبب ظروفها المناخٌة والبٌئٌة  -:2س

 .ذلن باختصار

 هنان عوامل رئٌسة تساهم فً نجاح الزراعة المغطاة . عدد خمس منها . -:3س

كٌف ساهمت األسالٌب العلمٌة فً تحسٌن أسالٌب وطرق الزراعة التملٌدٌة وما أثرها  -:4ش

 على أنتاج الغلة ؟

على الزراعة التملٌدٌة . على الرغم من التكالٌف العالٌة للزراعة المحمٌة إال أنها مفضلة  -:5س

 اشرح ذلن بإٌجاز .
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 العملٌات الزراعٌة فً البٌوت البالستكٌة                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 الهدف العام 

الزراعٌة فً البٌوت البالستٌكٌة لكً ٌتعرف الطالب على العملٌات 

ٌكتسب المهارات الالزمة لخدمة محاصٌل الخضر وتحمٌك إنتاجٌة 

 عالٌة وجٌدة النوعٌة.

 األهداف التفصٌلٌة 

إن ٌتعرف الطالب على عملٌات تحضٌر التربة ومواصفاتها .1

والتعرف على طرائك استعمال المواد الكٌماوٌة المعممة 

 والحشرات .وطرائك مكافحة اإلمراض 

أن بتعرف الطالب على كٌفٌة زراعة البذور وإنتاج الشتالت .2

 وطرٌمة زراعتها وفك المواعٌد المحددة للزراعة.

إن ٌتعرف الطالب على عملٌات التربٌة الخاصة بنباتات الخضر .3

 المزروعة فً البٌوت البالستٌكٌة .

إن ٌتعرف الطالب على عملٌات التلمٌح والري والتسمٌد فً .4

 وت البالستٌكٌة المزروعة بنباتات الخضر .البٌ

 الوسائل المساعدة
عرض األفالم وزٌارة المزارع المتخصصة بالبٌوت البالستٌكٌة      

  
 متطلبات المهارة 

 استعداد ذهنً وبدنً لتلمً المعلومات .

 

الفصل الحادي 

 عشر
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  الزراعية في البيوت البالستيكيةالعمليات                        

 تحضٌر التربة : -1

تكون التربة المالئمة لزراعة نباتات الخضر فً البٌوت البالستٌكٌة خفٌفة وجٌدة الصرف        

وخالٌة من األدغال والرٌزومات وبماٌا المحصول السابك حٌث ٌتم حراثة التربة بصورة جٌدة 

طن للبٌت البالستٌكً الواحد لذي هو ( 2 -3)وبمعدل  وتضاف األسمدة الحٌوانٌة المتحللة ألٌها

 .( 5-11و  4-11و 3-11و  2-11و  1-11)الشكل   508m2بمساحة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحضٌر التربة  (1-11)شكل 

 عملٌة تنعٌم التربة(2-)11 شكل

 التربة تسوٌة (3-11)شكل 

 إضافة السماد الحٌوانً (4-11)شكل 

 عمل المصاطب(5 – 11 )شكل    
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 تعمٌم التربة                                  - 2

تجرى عملٌة التعمٌم لتربة البٌت البالستٌكً من اجل المضاء والتخلص من مسببات       

اإلمراض والحشرات وبذور األدغال وذلن عن طرٌك استعمال بعض المواد الكٌماوٌة مثل مادة 

باستعمال بخار الماء أو الطالة الحرارٌة الشمسٌة التً ٌنصح باستعمالها فً الفابام وغٌرها أو 

 -العراق لألسباب اآلتٌة :

 الكفاءة العالٌة فً مكافحة اآلفات الضارة الموجودة فً التربة . -1

 للٌلة التكلفة ممارنة بالطرائك األخرى للتعمٌم . -2

 سهلة التطبٌك وتوفر جانب األمان . -3

 للبٌئة . التترن تأثٌرات ضارة -4

وتجرى عملٌة التعمٌم بالطالة الشمسٌة بغمر البٌت البالستٌكً بالماء وٌغطى بطبمة من       

مٌكرون ( ولمدة ستة أسابٌع وٌفضل أعادة العملٌة بعد أسبوعٌن من  75البالستٌن الخفٌف ) 

 الغمر األول  .  

 

 

 

 

 

تغطٌة التربة  (7-11)شكل  بالمٌاه                التعمٌمغمر التربة لبل ( 6-11) شكل  

                                                                                                       لغرض

 التعمٌم الشمسً

 -تحدٌد موعد ألزراعة: - 3

أن اختٌار الموعد المناسب للزراعة عامل مهم فً زٌادة كمٌة اإلنتاج وتحسٌن نوعٌته وذلن     

من اجل تفادي تعرض النباتات فً مرحلة الشتل واإلزهار الرتفاع درجات الحرارة او 

انخفاضها لذلن ٌجب اختٌار الموعد األنسب للزراعة للحصول على إنتاج وفٌر فً أولات 
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ج نباتات الخضر المكشوفة تحمٌما لإلرباح وتنظٌم عملٌة اإلنتاج فً تختلف عن اولات إنتا

 السوق المحلٌة 

 -انتاج الشتالت : - 4

ٌتم إنتاج الشتالت من خالل زرع البذور فً إطباق الفلٌن التً تغطٌها بوسط زراعً جٌد       

بب إلى )بتموس( محلً أو أجنبً توضع بذرة واحدة فً كل عٌن بحٌث ٌكون طرف البذرة المد

أسفل كما فً بذور الخٌار, وفً المشاتل الحدٌثة ٌتم تغطٌة الشتالت بالظلة المشبكٌة )الساران( 

 .(11-11و  11 - 11و  9 -11و  8 -11 )لحماٌة النباتات من أشعة الشمس الحادة الشكل

 

 عملٌة تحضٌر إطباق زراعة ( 9-11 )شكل       آلة زرع بذور الخضر (  8-11)شكل     

 بذور الخضر المحمٌة                                   إلنتاج الشتالت           

 

 

 

 

 

                                                                                                                    شتالت الخضر فً البٌوت  (11-11)شكل              نشر االطباق داخل(11- 11)شكل    

 البٌت البالستٌكً                                          لمغطاةاالبٌوت 

 -نمل الشتالت: - 5

بعد إجراء عملٌتً تحضٌر التربة وتعمٌمها ٌرفع الغطاء البالستٌكً وٌتم عمل المصاطب      

ونشر خطوط الري بالتنمٌط علٌها حٌث ٌتم تحدٌد عدد المصاطب حسب نوع النباتات المزروعة 
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داخل البٌت فعند زراعة البٌت بالخٌار والطماطة ٌتم عمل خمسة مصاطب وستة مصاطب فً 

 اذنجان .حالة الزراعة بالب

 -:  تربٌة نباتات الخضر - 6

وٌمصد بها عملٌة ألتملٌم وألتسلٌك والتً سوف ٌتم شرحها عند تناول المحاصٌل وهً      

عملٌة أساسٌة وهامة جدا للحصول على إنتاج وفٌر وثمار ذات مواصفات عالٌة الجودة وتختلف 

نباتات بالشكل الصحٌح للنمو فً عملٌة التربٌة من نبات الخر تبعاالختالف طبٌعة النمو لهذه ال

 حٌن ان البعض األخر التحتاج نباتاتها الى توجٌه بوساطة الخٌط كما فً نباتات الزٌنة 

  

 

 

 

  

    عملٌة تسلٌك النباتات فً (13 – 11)شكل             تربٌة النباتات فً (12 – 11)شكل       

  البٌت البالستٌكً                                          البٌت البالستٌكً             

 -التلمٌح : - 7

دون نباتات الخٌار لكون  فً نباتات الطماطة وخصوصاا ٌعتبر التلمٌح من العملٌات الهامة جد

الهجن الحدٌثة من الخٌار أنثوٌة التحتاج إلى عملٌة التلمٌح بٌنما فً نباتات ألطماطة فان عملٌة 

التلمٌح ضرورٌة ومهمة الن االنتاج ٌعتمد على تكوٌن األزهار وعمدها لذلن البد من ألضروري 

 الثمار: إتباع أحد الطرائك اآلتٌة لنجاح عملٌة التلمٌح وزٌادة نسبة

استعمال آلة ألذبذبات عند صباح كل ٌوم أو بٌن ٌوم وآخر )وهً آلة تستعمل لهز النباتات  - أ

 ألمثبتة علٌها كهربائٌا" ( .

 استعمال آلة رش ألمبٌدات الخالٌة من ألمبٌد والغرض منها تحرٌن العنالٌد وزٌادة ألعمد . - ب

 هز ألنباتات ٌدوٌا" بتحرٌن خٌوط التسلٌك . - ت

 ا ألنحل .استعمال خالٌ - ث

 -الري : - 8
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أن عملٌة انتظام الري عامل أساسً ومهم فً عملٌة نمو النباتات فً البٌت البالستٌكً اذ إن 

زٌادة كمٌات المٌاه المعطاة تؤدي إلى تعرض النباتات لإلصابة بأمراض كثٌرة ومن أهمها 

رة كما وأن للة اإلمراض الفطرٌة التً تنتشر فً ظروف الرطوبة العالٌة وارتفاع درجات الحرا

الرطوبة عن الحد المسموح به لكل محصول ٌؤدي إلى للة اإلنتاجٌة بسبب فشل عملٌة التلمٌح 

 واإلخصاب.

 

 

 

 

 

 عمل شبكة الري داخل(15  - )11شكل            مد أنابٌب الري على (14 – 11)شكل     

                                                                البٌت البالستٌكً                      مساطب الزراعة فً البٌت البالستٌكً    

 -أن كمٌة المٌاه المطلوبة تعتمد على عدد من العوامل منها :

 نوع النبات . .1

 نوع التربة . .2

 درجة الحرارة . .3

 عمر النباتات . .4

وتحتاج التربة الرملٌة إلى كمٌات مٌاه أكبر من التربة الطٌنٌة وأن ارتفاع درجات الحرارة 

حٌث ٌكون السمً فً فصل الصٌف ٌومٌا وأحٌانا من ٌوم ألخر وكذلن  الرٌاتتسبب زٌادة عدد 

فً مرحلة  الحال لعمر النباتات حٌث تزداد الحاجة إلى المٌاه بزٌادة عمر النباتات وخصوصا  

مار. وتعتبر طرٌمة الري بالتنمٌط من أفضل طرائك الري المستخدمة فً البٌوت البالستٌكٌة اإلث

 والمحمٌة ممارنة بالطرائك األخرى للري اذ انها تعطً كمٌات المٌاه المناسبة لكل محصول.

 -التسميد: - 9

تعد عملٌة التسمٌد من العملٌات المحددة لإلنتاجٌة فً البٌوت البالستٌكٌة حٌث الزراعة         

ٌتحتم على  لوحدة المساحة وبنسب عالٌة جدا   اإلنتاجٌةالكثٌفة لمحاصٌل الخضر وزٌادة 

 المزارعٌن العناٌة بالتربة وتحسٌن خواصها لتأمٌن حاجة النباتات المزروعة وتعوٌض الفالد 
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من العناصر الغذائٌة بسبب عملٌة التحلٌل , لذا وجب على المزارعٌن بأتباع برنامج للتسمٌد فً 

 الن نمص األسمدة له انعكاسات سلبٌة على اإلنتاجٌة . اآلتًالزراعة المحمٌة وعلى النحو 

إضافة األسمدة الحٌوانٌة ) العضوٌة ( المتخمرة لكونها تساعد على تزوٌد النبات  - أ

 لغذائٌة وتحسٌن خواص التربة الفٌزٌائٌة .بالعناصر ا

 إضافة كمٌات من األسمدة الكٌماوٌة المناسبة. -ب 

 ٌعتمد برنامج التسمٌد على نوع النبات وعمره وطبٌعة نموه. -ج

 الورلٌة  لألسمدةبرنامج رش  اتباع –د 

 فً البٌوت البالستٌكٌةالولاٌة والمكافحة -11

البٌوت المحمٌة ٌجعلها أكثر عرضة لإلصابة بالحشرات واإلمراض إن زراعة النباتات فً      

ممارنة بالزراعة المكشوفة بسبب توافر الظروف المالئمة التً تساعد على سرعة تكاثر 

الحشرات واإلمراض لذا ٌتوجب على المزارعٌن وضع برنامج ولائً لإلمراض والحشرات 

 -من خالل :

 زراعة أصناف مماومة لإلمراض . -1

 البذور لً تربة معممة فً المشتل . زراعة -2

 استخدام بذور من مصادر موثولة وخالٌة من اإلمراض الفٌروسٌة . -3

 معاملة البذور بالمبٌدات الفطرٌة المناسبة . -4

استخدام مبٌدات للٌلة السمٌة بسبب ان عملٌات جمع المحصول تكون متماربة  -5

 وخصوصا" فً محصول الخٌار فضال" عن انه ٌؤكل طازجا".

فً حالة االضطرار الستخدام المبٌدات فً الزراعة المحمٌة فٌجب ان تكون من المبٌدات للٌلة 

السمٌة والتً فترة األمان فٌها تكون لصٌرة والتً التدوم على النباتات فً حالة رشها على 

النباتات بوجود الثمار بسبب كون عملٌات جمع المحصول تكون على اولات متماربة تجري كل 

 ٌوم خاصة فً حالة محصول الخٌار حٌث ٌؤكل طازجا". (2ــ3)
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 أسئلة الفصل الحادي عشر                        

 اشرح عملٌتً تحضٌر وتعمٌم التربة فً البٌوت البالستٌكٌة . -:1س

لماذا ٌنصح باستخدام الطالة الشمسٌة فً العراق فً عملٌة تعمٌم التربة فً البٌت  -:2س

 ؟البالستٌكً 

 ؟كٌف ٌتم إنتاج شتالت الخضر فً البٌوت البالستٌكٌة -:3س

ماهً الطرائك المتبعة فً نجاح عملٌة التلمٌح وزٌادة نسبة الثمار لنباتات البٌوت  -:4س

 ؟البالستٌكٌة
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 البالستيكيةالعوامل البيئية داخل البيوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني عشر

 

 

 هدف العام لا

يهدف هذا الفصل إلى تعريف الطالب بأهم العوامل البيئية المؤثرة في نمو  

 الخضراوات داخل البيوت البالستيكية.

 األهداف التفصيلية 

 معرفة: يكون الطالب بعد إنهاء دراسة الفصل قادرا على 

تأثير العوامل البيئية كدرجة الحرارة والضوء والرطوبة في نمو وانتاج  -

 البيت البالستيكي. الخضراوات داخل

 اهمية حماية الخضراوات من الرياح.-

 اهمية توفير العناصر الغذائية لنمو الخضراوات داخل البيت البالستكي. -

 الوسائل التعليمية 

عرض وسائل إيضاح مصورة عن تأثير العوامل البيئية  في البيوت -

 البالستيكية

 ( لتوضيح أهمية العوامل المذكورة . CDعرض افالم ) -

 متطلبات المهارة 

 .استعداد ذهني وبدني لتلقي المعلومات 
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 العهامل البيئية داخل البيهت الطحطية:
 درجة الحرارة  .1

ترجع اىسية درجة الحرارة داخل البيؾت وخارجيا عمى نسؾ الشباتات بتاثيرىا في عسمية التسثيل 

الزؾئي والتشفس والعسميات الحيؾية االخرى ومؽ ثؼ تاثيرىا في جؾدة السحرؾل لمشباتات 

السزروعة الى جانب تاثيرىا في االنبات وتكؾيؽ الجذور كسا يتاثر معدل الشتح بذدة بدرجة حرارة 

االوراق لذا يجب تشغيؼ درجة الحرارة الميل والشيار داخل البيؾت السحسية بسا يالئؼ نسؾ السحرؾل 

ويتؼ ذلػ بالتدفئة اوالتبريد لمسحافغة عمى الدرجات الحرارية السثمى خالل الميل والشيار لشسؾ 

ة مؽ التربة السحاصيل. كسا تؤثر درجة حرارة التربة في امتراص الشبات لمساء ولمعشاصر السعدني

وان تذاط االحياء الدقيقة في التربة يكؾن محدودًا جدا عشد انخفاض درجة حرارة التربة لذا فان 

اضافة االسسدة العزؾية الى تربة البيؾت السحسية قد يزيد مؽ نذاط ىذه االحياء والسيسا عشد 

ة هي تقليل التغيرات في لذا فأن من مميزات الزراعة المحميارتفاع درجة الحرارة في بداية الربيع. 

درجات الحرارة وإمكانية التحكم بها من اجل توفير درجات حرارة مالئمة وهذا اليمكن توفيره 

 في ظروف الزراعة المكشوفة .
 الضهء .2

في  الشامية داخل البيؾت السحسية تؤدي االشعة الذسدية دورا اساسيا في التأثير في الشباتات

مراحل نسؾىا وذلػ مؽ خالل شدة الزؾء وكثافتو وطؾل مدة التعرض لمزؾء. يحتاج الشبات الى 

الزؾء السرئي في عسمية التسثيل الزؾئي. يكؾن تأثير شدة الزؾء ) كسية الزؾء الداقظة( التي 

ازداد يتدمسيا الشبات  مؽ خالل تييئة الحرارة الالزمة لشسؾ الشباتات وكمسا زادت شدة االضاءة 

معدل التسثيل الزؾئي في الشبات. وان عدم حرؾل الشبات عمى الزؾء السشاسب سؾف يعرقل 

عسمية التركيب الزؾئي وأن طؾل السدة الزؾئية ميؼ لمكثير مؽ الشباتات النيا تؤثر في جسمة 

مؽ العسميات الفدمجية في الشبات ومشيا االزىار كسا يسكؽ الحد مؽ شدة اإلضاءة عؽ طريق 

 د البيؾت الزجاجية والبالستيكية ببعض وسائل تقميل اإلضاءة مثل الدتائر والذبػ السغمل تزوي
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) الداران ( أو رش البيؾت البالستيكية بسحاليل والسيسا في أوقات الحرارة السرتفعة في أشير 

 الريف. تقدؼ الشباتات طبقا الحتياجاتيا الزؾئية مؽ اجل إتسام عسمية اإلزىار الى:

لشيار القرير: ىي الشباتات التي تزىر عشدما يكؾن طؾل الشيار اقرر مؽ السدة نباتات ا .1

ساعة  14 - 10الحرجة لمشيار او عشدما تكؾن مدة الغالم اطؾل مؽ السدة الحرجة لمغالم )

 مؽ الغالم(.

نباتات الشيار الظؾيل: ىي الشباتات التي تزىر عشدما يكؾن طؾل الشيار اطؾل مؽ السدة  .2

ساعة مؽ الزؾء( او عشدما تكؾن مدة الغالم اقرر مؽ السدة  14 - 16ار)الحرجة لمشي

 الحرجة لمغالم.

الشباتات السحايدة: ىي الشباتات التي تزىر بغض الشغر عؽ طؾل السدة الزؾئية التي  .3

 تتعرض ليا.

أن وسائل زيادة اإلضاءة في البيؾت الزجاجية مسكشة مؽ خالل تزويدىا بإضاءة صشاعية تييىء 

لمشباتات مايشقريا مؽ إضاءة مؽ ناحية مدة اإلضاءة أو طؾل مدة اإلضاءة وىذه ميسة جدا" في 

 الشباتات الظؾيمة الشيار حيؽ يكؾن الجؾ ممبدا" بالغيؾم.

 الرطهبة .3
تعد الرطؾبة مؽ العؾامل الرئيدة الصابة الشباتات بداخل البيؾت السحسية مؽ خالل تاثيرىا في 

نتذار االمراض والسيسا في الربيع والخريف. ان التحكؼ في الرطؾبة عسمية الشتح وتدبب في ا

الشدبية بداخل البيؾت السحسية يعد مؽ العؾامل االساسية وذلػ لغرض تقميل حاجة الشبات الى 

الساء. وان درجة الحرارة دور ميؼ في التاثير في الرطؾبة فارتفاع درجة الحرارة  يقمل مؽ الرطؾبة 

ان انخفاضيا يؤدي الى زيادة الرطؾبة وتعد التيؾية مؽ الظرائق التظبيقية  داخل البيت في حيؽ

لتقميل الرطؾبة داخل البيؾت السحسية وكذلػ استخدام تقشيات الري الحديثة في الزراعة السحسية 

يسكؽ مؽ خالليا تقديؼ الكسيات السالئسة مؽ السياه وتييئة رطؾبة أرضية وجؾية مشاسبة وتجشب 

قران في الرطؾبة وما يمحق ذلػ مؽ تاثيرات غير مرغؾب فييا ، فالزيادة في الرطؾبة الزيادة والش
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االرضية تؤدي إلى غسر الشباتات وىذا يدبب قمة التشفس ويذكل بيئة جيدة لشسؾ أمراض 

 والحذرات. أما الشقص فيؤدي إلى عدم تؾافر الساء الكافي لشسؾ لمشبات وانتاجو بذكل جيد. 

 بهن ثاني اوكسيد الكار  .4

يعد ثاني اوكديد الكاربؾن عامال محددا لعسمية التسثيل الزؾئي وفي داخل البيؾت السحسية 
يشخفض تركيزه عشد عدم التيؾية وعشد انخفاض درجات الحرارة في اثشاء الشيار, اما في اثشاء 

الذسس الميل حيؽ تكؾن التيؾية مغمقة فانو يتراكؼ نتيجًة لتشفس الشباتات داخل البيت وعشد شروق 
فإن لذلػ  تبدأ عسمية التسثيل الزؾئي مباشرة وىذا مسا يقمل مؽ ندبة ثاني اوكديد الكاربؾن.

زيادة درجة الحرارة واإلضاءة وتييئة التدسيد العزؾي او اضافة الثمج الجاف والتيؾية تحدؽ مؽ 
ض تركيزه نسؾ السحرؾل النيا تؤدي الى تييئة ثاني اوكديد الكاربؾن لمشباتات في حالة انخفا

داخل البيت السحسي السيسا في السشاطق الباردة . ان مسارسة زيادة ثاني اوكديد الكاربؾن ال 
 يعسل بيا في السشاطق الحارة لحاجة البيؾت السحسية الى التيؾية وفتح االبؾاب. 

 حطاية الظباتات من الرياح  .5

جؼ عؽ قمة التبادل الغازي بدبب تؤثر الرياح الذديدة سمبيًا في الشباتات مؽ خالل تأثيرىا الشا 
غمق الثغؾر وىذا بدوره يؤثر في عسمية التسثيل الزؾئي والتشفس وقد تؤدي الرياح الذديدة في 
الزراعة السكذؾفة الى كدر أو قمع الشباتات أما عشد الزراعة السحسية فالشباتات السزروعة بداخميا 

ردات الرياح تعد ضرورة حتسية عشد انذاء بعيدة عؽ تأثير الرياح وتكؾن محسية مشيا لذا فأن م
البيؾت السحسية وفي حالة عدم تؾفر مردات رياح شجرية فيجب محاولة تؾفير مردات رياح 

 حتى وان كانت مؤقتة.

 التسطيد  .6

تعتسد حاجة السحاصيل الخزرية في الزراعة السحسية مؽ العشاصر الغذائية عمى عؾامل عدة مؽ 

 -أىسيا:

 ومرحمة الشسؾ.نؾع السحرؾل وصشفو  .1

الخرائص الكيسيائية والفيزيائية ونؾع التربة واألوساط الزراعية التي تدتخدم في زراعة  .2

 السحرؾل.
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 الغروف البيئية والجؾية الدائدة مؽ درجة حرارة ورطؾبة وإضاءة. .3

 طرائق الري ونؾعية مياه الري وخرائريا. .4

 طرائق التدسيد السعتسدة في إضافة األسسدة ونؾعيتيا.  .5

ان الشباتات تحتاج مؽ اجل إتسام دورة حياتيا واستسرار الشسؾ واالنتاج إلى مجسؾعة مؽ العشاصر 

الغذائية بكسيات متفاوتة يؤدي نقص احدىا إلى عدم انتغام نسؾ الشباتات وعيؾر أعراض مرضية 

ىي او فديؾلؾجية وتقدؼ العشاصر الغذائية التي يحتاجيا الشبات الى عشاصر كبرى او رئيدة  و 

التي يحتاجيا الشبات بكسيات كبيرة مثل الكاربؾن واألوكدجيؽ والييدروجيؽ والشتروجيؽ والفدفؾر 

والبؾتاسيؾم والكبريت والسغشديؾم والكالديؾم وىشاك عشاصر اخرى تدسى بالعشاصر الرغرى او 

مؾر الثانؾية وىي التي يحتاجيا الشبات بكسيات اقل وتكؾن ضرورية لمشبات وتزؼ الحديد والك

والبؾرون والزنػ والشحاس والسؾليبدليؾم وفي الزراعة السحسية تزاف االسسدة كسا ىؾ مفزل عؽ 

طريق اجيزة الري وتدتخدم االسسدة الذائبة التي ترش عمى الشباتات برؾرة متجاندة بتركيزات 

تقدر كسيات األسسدة أو العشاصر السظمؾبة لكل محرؾل عؽ طريق السعادلة  مالئسة. وعادةً 

ؼ = اإلنتاج الستؾقع ) طؽ / كسية العشاصر التي يحتاج الييا السحرؾل كغؼ / دون -االتية:

 استيالك الظؽ الؾاحد مؽ السحرؾل مؽ العشاصر الغذائية ) كغؼ (.×   (دونؼ

وكسية العشاصر السظمؾب تأميشيا لمسحرؾل = الكسية التي يحتاجيا السحرؾل ـــ الكسية التي 

 دساد العزؾي ) كغؼ / دونؼ ( + مياه الري (. تؤمشيا  )التربة + ال

لذا فأن مؽ السيؼ اجراء تحميالت التربة والسياه ومعرفة مكؾنات األسسدة الحيؾانية قبل إجراء 

اإلضافات الدسادية لتييئة احتياجات الشباتات مؽ غير زيادة أو نقران مؽ اجل الحرؾل عمى 

 أعمى محرؾل مسكؽ.
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عشر الثانياسئلة الفصل   

 

كيف تؤثر درجات الحرارة في نطه نباتات البيهت البالستيكية ) الطغطاة ( ؟ -:1س  

.أشرح تأثير الضهء في نطه الظباتات وتزهيرها في البيهت البالستيكية ) الطغطاة (  -:2س  

علل ما يلي:   -:3س   

.يتم االغظاء بالثلج الجاف في البيهت الطحطية - 1  

.حاجتها للضهءاختالف الظباتات في  - 2  

.اجراء تحليل التربة والطياه قبل الزراعة داخل البيهت الطحطية - 3  

  .فتح االبهاب في البيهت الطحطية ظهرًا  - 4

  .ةزراعة االشجار كطصدات رياح مهم جدا عظد انشاء البيهت الطحطي -5

؟كيف يطكن التحكم بالرطهبة داخل البيهت الطحطية -:4س   

التي تحدد كطية االسطدة الطضافة للظباتات الطزروعة في البيهت ماهي العهامل  -:5س 
؟الطحطية  

  ا؟اما هي تقسيطات العظاصر الغذائية حسب حاجة الظبات اليه -:6س 
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 انتاج وزراعة اهم المحاصٌل داخل البٌوت المحمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف العام 

ٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب انتاج وزراعة اهم المحاصٌل 

)الخٌار والطماطة والفلفل والباذنجان ولرع الكوسة( داخل البٌوت 

  المحمٌة

 األهداف التفصٌلٌة 

 -لادرا بعد نهاٌة الفصل لادراً على :ان ٌكون الطالب 

زراعة وتربٌة وتملٌم وجنً محاصٌل الخضر المهمة كالخٌار 

 والطماطة والفلفل والباذنجان ولرع الكوسة داخل البٌوت المحمٌة 

 الوسائل المساعدة

 عرض افالم وشرائح والزٌارات المٌدانٌة للمشارٌع البٌوت البالستٌكٌة

 متطلبات المهارة 

 ذهنً وبدنً لتلمً المعلومات . استعداد

 

 الفصل الثالث عشر
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 انتاج وزراعة اهم المحاصٌل داخل البٌوت المحمٌة

 الــــخٌــــار

ٌعتبر محصول  الخٌار من محاصٌل          

الخضر الرئٌسة فً الزراعة المحمٌة فً زراعة 

والبٌوت البالستٌكٌة فً العراق وهو ٌنتج االنفاق 

فً عروتٌن ربٌعٌة وخرٌفٌة حٌث ٌحتاج الخٌار 

الى اجواء دافئة النبات البذور ونمو النبات وإنتاج 

 الثمار  .

 انتاج الشتالت

ٌزرع الخٌار فً البٌوت البالستٌكٌة فً العروة الخرٌفٌة بالبذور بصورة مباشرة وهً       

مكن زراعة البذور فً إطباق الفلٌن وإنتاج الشتالت وهً الطرٌمة الطرٌمة المفضلة وٌ

ٌوم من الزراعة  68الى 66المفضلة بالنسبة إلى الزراعة الربٌعٌة حٌث تنمل الشتالت بعد 

 بذرة (-1250 1400 )حوالً m2508باإلطباق وٌكفً البٌت البالستٌكً سعة 

 اختٌار الصنف 

هجن الخٌار العالٌة اإلنتاج األنثوٌة بالتحدٌد والتً التحتاج تزرع فً البٌوت البالستٌكٌة      

الى التلمٌح كما تفضل األصناف المماومة لإلمراض خاصة إمراض البٌاض الزغبً 

  .والفٌروس

 الــزراعــة

تجهز التربة بالحراثة الجٌدة حٌث تضاف لها األسمدة العضوٌة وتجهز بؤجهزة الري        

( أنبوب  2البٌت البالستٌكً إلى خمسة مساطب لكل مصطبة ) وٌكون عدد المصاطب فً 

 (. m 9( أنابٌب فً البٌت البالستٌكً عرض ) 60ري أي ٌكون عدد أنابٌب الري ) 

شتلة خٌار تكون مواعٌد الزراعة فً ( 1250-1400 )ٌحتاج البٌت البالستٌكً إلى      

الشهر التاسع وفً منتصف الشهر األول إلى العروة الخرٌفٌة فً نهاٌة الشهر الثامن إلى بداٌة 

بداٌة الشهر الثانً فً العروة الربٌعٌة وهذه المواعٌد هً المواعٌد المناسبة للمنطمة الوسطى 

 من العراق .

 

نبات الخٌار                                                                              ( 1-13)شكل       

 نبات الخٌار : 1-13 شكل 



356 
 

 

 الــري

نبات الخٌار من النباتات التً تحتاج إلى الري المنظم حٌث تمل هذه الكمٌة فً بداٌة حٌاة       

صغٌر الحجم وٌحتاج إلى فرصة لتكوٌن الجذور لتتكون وتبدأ الكمٌات  النبات لكون النبات

بالزٌادة بكبر حجم النبات وكما تزداد الكمٌات بزٌادة درجات الحرارة وٌفضل إن ٌكون الري 

 بطرٌمة التنمٌط على طرق الري األخرى .

 التسمٌد

التً تضاف للتربة إثناء  ٌستخدم فً تسمٌد الخٌار فً البٌوت البالستٌكٌة األسمدة العضوٌة    

تجهٌز األرض للزراعة وتستخدم األسمدة الذائبة مع ماء الري التً تكون النسبة منها هً 

( بوتاسٌوم مع العناصر النادرة التً لد تضاف  2( فسفور و) 6نتروجٌن  ) ( 2)أي  2:6:2

 رشا حسب التوصٌة إلى كل سماد.

 التربٌة والتملٌم

ٌار رأسٌا بربطها بخٌط ٌربط طرفه العلوي إلى السلن المشدود اعلى ٌتم تسلٌك نبات الخ     

النباتات والطرف األخر للخٌط ٌربط موازي لخطوط الري وٌتم لف الخٌط على نباتات الخٌار 

 وٌراعى   وٌستمر توجٌه نموها إلى األعلى  برفك

 إزالة البراعم واالزهار والثمار الصغٌرة الموجودة 

 .األولى من النبات 60cmعلى مسافة 

وفً المراحل التً تلً ذلن تتم إزالة النموات     

الخضرٌة الجانبٌة وفً بعض األصناف ٌتم إزالة 

الممة النامٌة للفرع مع ترن الفرع الجانبً بطول 

ورلتان وثمرتان وفً المراحل المتمدمة تتم إزالة 

األوراق السفلٌة الجافة والصفراء من اجل تحسٌن 

 .تهوٌة البٌت البالستٌكً

 

 واآلفات اإلمراض

 تصاب نباتات الخٌار بالعدٌد من اإلمراض ومن أهمها

 البٌاض ألدلٌمً -6

خٌوط التسلٌك  ( 2 - 13)شكل 

 لتربٌة للنباتات
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 البٌاض الزغبً -2

 االمراض الفاٌروسٌة -3

وتصاب أٌضا بآفات الحشرات مثل حفارات اإلنفاق والذبابة البٌضاء وٌصاب الخٌار       

المزٌد من أٌضا وبشدة بالعناكب وٌمكن الرجوع إلى مادة ولاٌة المزروعات من اجل معرفة 

 طرائك الولاٌة من أفات وإمراض الخٌار .

 جنً محصول الخٌار

جنً محصول الخٌار من العملٌات المهمة التً ٌجب إن تتم وفك طرائك ومواعٌد مناسبة      

وعدم ترن الثمار لتصل إلى إحجام كبٌرة وبالتالً تكون غٌر مرغوبة فً السوق لذا فعملٌة 

اولات متماربة فً األٌام الحارة لكً ٌكون حجم الثمرة وفك الحصاد ٌجب إن تكون على 

متطلبات السوق . ولكً الٌحصل موت للثمار إذ إن تؤخٌر جنً الثمار ٌإدي إلى موت 

 اإلزهار الحدٌثة وعدم تطورها مما ٌتسبب بملة المحصول.

 

 الطمـــاطـــة

 -الزراعة :

تجهز البٌوت البالستٌكٌة لزراعة الطماطة بالحراثة الجٌدة وإضافة األسمدة الحٌوانٌة ٌتم عمل 

 ( فً كل  5المصاطب وتمد خطوط الري وٌكون عدد المصاطب فً البٌت البالستٌكً ) 

من خطوط خطوط  60خط ري أي ان 2مصطبة 

 508m2الري بالتنمٌط فً كل بٌت بالستٌكً سعة 

وٌكون مٌعاد الزراعة وفك الظروف المناخٌة 

السائدة فً المنطمة وٌراعى بذلن ان ٌكون اإلنتاج 

فً ولت ٌمل فٌه إنتاج الطماطة المكشوفة وفً 

ظروف العراق افضل المواعٌد هً التً ٌكون 

 إنتاجها فً الشهر الثالث والرابع والخامس حٌث 

 

 

         .فً أعالها بسبب للة محصول الطماطة المكشوفة  تكون أسعار محصول الطماطة

 

 

نباتات  ( 3 – 13 ) شكل 

مزروعة داخل البٌت    الطماطة 

 البالستٌكً
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 الــــري

ٌتم ري الطماطة فً البٌوت البالستٌكٌة بطرٌمة الري بالتنمٌط وٌكون الري للٌل فً المرحلة 

األولى من حٌاة النبات لكً ٌعطى النبات فرصة لتكوٌن مجموع جذري جٌد كما ٌكون الري 

ى نحافظ على البرعم الزهري والخضري بري النباتات رٌاٌ معتدال خالل مرحلة التزهٌر حت

ٌ ثمٌال متباعدا . أال ان عدم انتظام الري ٌإثر على إزهار النباتات  ٌ متكرراٌ ولٌس رٌا خفٌفا

 وجودة الثمار فمد ٌسبب تشمك الثمار وٌجعلها غٌر صالحة للتسوٌك .

 التسمٌد

ها تحتاج إلى تسمٌد عالً لذا ٌجب عند تسمٌد تعتبر الطماطة من النباتات المجهدة التربة أي أن

 -الطماطة مراعاة :

إضافة األسمدة العضوٌة االمتحللة الجٌدة عند تحضٌر األرض فهً تحسن من خواص  -6

 التربة خاصة التربة الرملٌة.

إضافة األسمدة النتروجٌنٌة بكمٌات مناسبة حتى التإدي زٌادتها الى كثافة النمو الخضري   -2

أكثر من الالزم الن ذلن ٌإدي إلى تعرض النباتات لإلصابة باإلمراض الفسٌولوجٌة 

 واإلصابات المرضٌة وتسالط اإلزهار وللتها.

لسحب والغٌوم وكذلن تملل فً تملل األسمدة النتروجٌنٌة فً حالة للة اإلضاءة الناتجة من ا -3

 مدة مالبل اإلزهار وظهور العنالٌد الزهرٌة .

ٌنصح برش النباتات باألسمدة الورلٌة مرة كل أسبوع بؤسمدة تحتوي على العناصر النادرة  -4

وٌنصح بالرش فً الصباح الباكر او عصرا وان ٌكون هنان التزام كامل بكمٌات وتراكٌز 

  إضرار الجانبٌة وحروق فً أوراق النباتات . األسمدة حتى الٌتسبب فً حصول

 تربٌة وتملٌم الطماطة

فً البٌوت البالستٌكٌة تزرع أصناف الطماطة غٌر المحدودة النمو التً ٌتطلب تربٌتها توجٌه 

النباتات إلى األعلى حٌث تربط النباتات فً المراحل األولى من النمو بخٌط وٌربط طرفها 

توجه النباتات على هذا الخٌط إلى األعلى وتربى النباتات على  األخر فً السلن العلوي حٌث

ساق رئٌس واحد ٌلف الخٌط علٌه لتوجٌهه إلى األعلى . تزال البراعم الجانبٌة وهً صغٌرة 

باستمرار وال ٌسمح لها بالنمو على إن تكون أٌد العامل الذي ٌموم بالعملٌة معممة وال ٌموم 

الفٌروسٌة . وزٌادة التهوٌة فً البٌت البالستٌكً وتزال بالتدخٌن خشٌة انتمال اإلمراض 

األوراق السفلٌة الكبٌرة بالعمر ومن اجل تسهٌل العملٌات الزراعٌة المختلفة كالحصاد 

  والمكافحة وعادة ماتتم هذه العملٌة بعد حصاد العنمود األول وبعد اصفرار األوراق وجفافها 



359 
 

 التلمٌح

لى عملٌات التلمٌح بطرٌمة سلبٌة وٌمكن المساعدة على زٌادة أحٌانا تإثر الظروف البٌئٌة ع

 -:نسبة التلمٌح بعدة طرق منها

هز النباتات برفك ٌدوٌا أو بوساطة آلة تحدث ذبذبات, تجرى العملٌة عندما تكون  -6

 اإلزهار صالحة للتلمٌح خالل فترة النهار .

 عمل تٌار من الهواء بواسطة المراوح . -2

رش النباتات برذاذ من الماء لزٌادة الرطوبة وذلن ألهمٌة الرطوبة فً إتمام عملٌة  -3

 التلمٌح . 

 

 جنً المحصول

ٌوم من الشتل  75الفترة التً تحتاجها ثمار الطماطة للنضج تختلف باختالف األصناف وهً 

الهجن حتى إعطاء ثمار ناضجة صالحة للتسوٌك . فً الظروف الجٌدة للنمو وفً الكثٌر من 

ٌمكن جنً الثمار بعد إن تتلون الثمار باللون األصفر . وتتولف مرحلة النضج التً ٌتم عندها 

الحصاد على بعد مكان االستهالن او مكان التسوٌك فكلما كان السوق لرٌبا كلما تم الجنً على 

 درجة نضج الرب لالستهالن وكانت الثمار أكثر احمرارا.

 

 

 

 

 

 

 

   الطماطة صالحة للجنًثمار ( 4 – 63) شكل 

 

 االفات ومكافحتها

الظروف داخل البٌوت البالستٌكٌة تساعد على انتشار اآلفات الحشرٌة واإلمراض مما 

ٌتطلب المرالبة الشدٌدة من اجل السٌطرة على اإلمراض التً تساعد الرطوبة المرتفعة 

 رة وتبمع األوراق.وللة التهوٌة واإلضاءة على انتشار تعفنات األوراق واللفحه المتؤخ
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وتكون اإلصابة بإمراض التربة مرتفعة اذا لم تكن عملٌة التعمٌم لد تمت بصورة جٌدة 

وكذلن تزداد اإلصابة باإلمراض الفٌروسٌة وعفن الساق إذا لم تجرى عملٌة التعمٌم بآالت 

منع معممة وتزداد اإلصابة بالذبابة البٌضاء والمن لذا ٌجب االهتمام بالمكافحة من اجل 

 انتشار اإلصابات الفٌروسٌة .

 

 الفــــلفــــل

ٌنتج الفلفل تحت ظروف الزراعة المحمٌة بكمٌات متزاٌدة وٌحتاج الفلفل الى جو دافئ طول 

لٌال وتكون ( (C ˚17-18نهارا والى  C25˚ مدة نموه وٌفضل درجة حرارة تمارب من

الثمار حٌث ٌمل العمد عند درجة الحرارة المرتفعة مناسبة للنمو الخضري والمنخفضة لعمد 

وانخفاض الحرارة ٌملل حجم الثمار خاصة فً البٌوت البالستٌكٌة غٌر  )C⁰ )60- 5 حرارة

  .المدفؤة

 

 األصناف المالئمة

تزرع األصناف الحلوة بالدرجة األولى وتزرع األصناف الحرٌفة )الحارة( بدرجة الل وٌزرع 

والمماومة لإلمراض وعادة تسوق خضراء دون إن تترن فً العراق الهجن العالٌة المحصول 

  لٌتم التلوٌن.

 

 إنتاج الشتالت

ٌتم إنتاج شتالت الفلفل فً اطباق الفلٌن والموعد المفضل فً العراق نهاٌة شهر آب وبداٌة 

اوراق حمٌمة  بعد ان  (4 – 5 )شهر أٌلول وتنمل الشتالت فً البٌوت البالستٌكٌة بعد تكون

تضاف األسمدة الحٌوانٌة كما هو فً الطماطة وٌفضل تغطٌة التربة بالبولً تجهز األرض و

نبات فً المتر المربع الواحد أي نبات واحد على  (3 -3.5)اثلٌن االسود وبكثافة نباتات 

 المنمط 

 

 التربٌة والتملٌم 

دعامات التوجد ضرورة لتربٌة نباتات الفلفل الحار كون النبات صغٌر جدا لذا الٌحتاج إلى 

 ولكن الفلفل الحلو حٌث النمو الخضري الكبٌر له فٌمكن ربطه وتوجٌه باالتجاه العلوي . او ان
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ٌتم حصر النباتات بٌن خٌوط أفمٌة بموازاة خط الزراعة مع عمل مساند تثبت فً االرض 

 لربط الخٌوط بها وتمتصر عملٌة التملٌم على إزالة األوراق الصفراء والفروع المكسورة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 نباتات الفلفل فً المراحل االولى (5  -63 )شكل
 من عمرها داخل البٌت البالستٌكً

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 نباتات الفلفل نامٌة داخل البٌئة المحمٌة  (6 – 63 )شكل                        

 

 



362 
 

 الجنــــً

مازالت خضراء حٌث تتصف باللون األخضر  ٌتم جنً الفلفل بعد اكتمال نمو الثمار وهً

الزاهً أما األصناف الملونة الحمراء والصفراء ٌتم انتظار تلونها باللون المطلوب وهذه 

 األصناف الٌزال الطلب علٌها للٌل فً العراق .

 اآلفات

ٌصاب الفلفل بالعدٌد من اآلفات أهمها البٌاض ألدلٌمً وحشرات المن والذبابة البٌضاء 

 بوت األحمر واالكاروس .والعنك

 

 

 الباذنجان

فً البٌوت البالستٌكٌة واالنفاق الواطئة المغطاة بمساحات  بالعراق ٌزرع الباذنجان      

واسعة وٌعتبر انتاجه التصادٌا خاصة اذا ما اخذ فً االعتبار تولٌت انتاج المحصول بحٌث ٌتم 

تجنب االنتاج فً اولات انتاج الحمول المكشوفة مع مراعاة  انتاج اصناف  ذات جودة عالٌة 

 وانتاجٌة عالٌة .

ٌحتاج الى عناٌة خاصة من ناحٌة الري اذ ان الزٌادة والنمصان فً عملٌات  نبات الباذنجان

الري تإدي الى تاثر المحصول كما ونوعا ونبات الباذنجان من النباتات المتحملة لدرجات 

والعناٌة بنبات الباذنجان  C⁰ 68 وٌفضل ان التمل درجة الحرارة عن C⁰ 40 الحرارة حتى

 نبات الفلفل .تشبه الى حد كبٌر العناٌة ب

 االصناف المالئمة 

هً الهجن التً تالئم ذوق المستهلن والتً تصف بالمحصول العالً والتً تعمد تحت درجة 

 الحرارة المنخفضة نسبٌا وذات النتاج الغزٌر واللون االسود.

 خدمة نباتات الباذنجان

تزرع شتالت الباذنجان فً اطباق الزراعة الفلٌنٌة فً المشاتل فً ظروف معممة ووسط 

غذائً مناسب حٌث تنتج فً بٌوت بالستٌكٌة مظللة  بالمشبن الزراعً ) الساران ( لحماٌتها 

من درجات الحرارة المرتفعة فً نهاٌة شهر اب وبداٌة شهر اٌلول وبعد ان تصل الشتالت 

اوراق حمٌمة ثم تنمل الى البٌوت البالستٌكٌة فً المكان ( 4 – 5)ي الحجم المناسب تحو
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المستدٌم بعد ان تحضر التربة وتعمم التربة بالطرائك المعتادة وتعمل المصاطب كما فً نباتات 

 .الفلفل والطماطة 

 

 نباتات الباذنجان نامٌة داخل البٌوت البالستٌكٌة (7-63 )شكل

 اآلفات

 النٌماتوداٌصاب نبات الباذنجان بالعفن االبٌض والذبول لفبوزاربومً والبٌاض الدلٌمً و

 والمن والذبابة البٌضاء والعنكبوت االحمر.

  لرع الكوسة

ٌمكن زراعة لرع الكوسة بنفس طرائك زراعة الخٌار تحت ظروف الزراعة فً البٌوت 

البالستٌكٌة مع مالحظة ان نباتات لرع الكوسة ال تحتاج الى التسلٌك كونها مفترشة وتنمو 

ارضٌا لذا فان خدمتها تمتصر على  ازالة االوراق التالفة والصفراء وتتم الزراعة بزراعة 

 المكان المستدٌم البذور مباشرة فً 

 جنً الثمار

ٌتم جنً الثمار عندما تصل الى الحجم المناسب للتسوٌك والذي ٌختلف باختالف رغبة 

المستهلن وثمار لرع الكوسة سرٌعة النمو لذا فان عملٌات الجنً ٌجب ان تكون متماربة لكً 

فالمستهلن  ال ٌصل حجم الثمار الى الحجم غٌر المرغوب لدى المستهلن  ومن ناحٌة اللون

 العرالً ٌفضل اللون االخضر الفاتح على اللون االبٌض 

 االفات 

ٌصاب لرع الكوسة باالمراض الفطرٌة وخاصة البٌاض الدلٌمً وٌصاب بحشرات متعددة 

 اهمها المن والذبابة البٌضاء.


