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 املقدمت
لقد ازداد اهتمام الدولة بالقطاع الزراعً ورصدت له مبالغ كبٌرة فً سبٌل الوصول إلى     

المهمة لتوفٌر المواد األولٌة  سٌاسة االكتفاء الذاتً وخاصة من المحاصٌل اإلستراتٌجٌة

لبعض الصناعات وتقلٌل االستٌراد وتوفٌر العمالت الصعبة للبلد علماً إن البلد فٌه من الموارد 

المائٌة والبشرٌة واإلمكانٌات الواسعة لتطوٌر القطاع الزراعً لذلك فقد برز أمام الزراعة 

قها تقدم الزراعة وتنفٌذ خطط العراقٌة مهمة توفٌر الكوادر الوسطى التً تأخذ على عات

 التنمٌة .

لقد تم تألٌف كتاب إنتاج المحاصٌل الحقلٌة لطلبة الصف الثالث ألعدادٌات الزراعة بهدف     

مساعدة الطلبة للتعرف على أهم المحاصٌل الحقلٌة وطرق إنتاجها وقد اعتمدنا على أسلوب 

فهم المعلومات التً تتناسب مع تبسٌط المادة العلمٌة واستخدام بعض الصور لغرض تسهٌل 

 مستوى طلبة المرحلة .

ٌتألف الكتاب من جزئٌن الجزء النظري وٌهتم بدراسة المحاصٌل الحقلٌة كل على حدة     

آخذٌن بنظر االعتبار األهمٌة االقتصادٌة والظروف البٌئٌة وعملٌات خدمة التربة والمحصول 

 مها .بصورة مختصرة تتناسب وقابلٌات الطلبة على فه

وقد تم وضع مجموعة من األسئلة فً نهاٌة كل محصول لكً ٌتم مناقشتها مع الطلبة    

 لغرض تشجٌعهم على التفكٌر وعدم حصول ملل للطالب من الدراسة النظرٌة فقط .

أما الجزء العملً فاعتمدنا فٌه على دراسة الوصف النباتً لكل محصول على حدة اضافة     

 تخص المواضٌع المدروسة  . الى وضع أسئلة وأجوبة

شمل الكتاب أهم محاصٌل الحبوب والبقول والمحاصٌل الزٌتٌة ومحاصٌل األلٌاف      

والمحاصٌل السكرٌة ومحاصٌل العلف والمحاصٌل الطبٌة إضافة إلى موضوع التقانات الحدٌثة 

 للزراعة .

ٌقٌة إلنتاج المحاصٌل كما احتوى الكتاب أٌضاً على المتطلبات العلمٌة والوسائل التطب   

معتمدٌن على العدٌد من المراجع والنشرات فً العراق وعلى بعض المصادر األجنبٌة وعلى 

المعلومات والخبرات العلمٌة والعملٌة التً توفرت لدٌنا من خالل ممارستنا التدرٌس وإجراء 

 البحوث واإلشراف على طلبة الدراسات العلٌا.

ب أهدافه لتخرٌج مالكات زراعٌة وسطى كفوءة فً حقل آملٌن أن ٌحقق هذا الكتا     

االختصاص وفتح آفاق جدٌدة أمامها فً مجال إنتاج المحاصٌل لٌساهم الجمٌع فً تطوٌر هذه 

 المحاصٌل بما ٌنسجم مع الظروف الزراعٌة للبلد .

للطالب  ٌأمل المؤلفون أن ٌحقق هذا الكتاب الفائدة العلمٌة والتطبٌقٌة وٌوسع سبل المعرفة   

كما نرجوا من إخواننا المدرسٌن اللذٌن ٌقومون بتدرٌس هذه المادة أن ٌوافونا بمالحظاتهم 

 العلمٌة حول الكتاب لكً نصل إلى ما هو أفضل ومن هللا التوفٌق.

 

 

 

 المؤلفون

0202 
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 انفصم األول
 

 

 اهلدف انعبو

، بمشكلة الغذاء وتحدٌات المستقبل ٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب -

 وتقسٌم المحاصٌل الحقلٌة حسب االستعمال

 األهداف انتفصيهيت

 معرفة كٌفٌة توفٌر الغذاء للشعوب -

 التوازن بٌن عدد السكان وإنتاج الغذاء -

 نظرٌات حل مشكلة الغذاء فً العالم -

 تقسٌم المحاصٌل الحقلٌة حسب االستعمال واألهمٌة االقتصادٌة -

 انتعهيميتانىسبئم 

( وعرضها لتوضٌح أهمٌة التوسع فً زراعة المحاصٌل  CD )  أفالم  -

 الحقلٌة وزٌادة اإلنتاج فً وحدة المساحة

 متطهببث املهبرة

 استعداد ذهنً وبدنً -
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 مشكهت انغذاء وحتديبث املستقبم
 

توفٌر عدم قدرتها على العالم هو بلدان عانً منها تمن المشاكل الرئٌسة التً      

حٌث تشٌر اإلحصائٌات من خالل المحاصٌل الستراتٌجٌة المهمة الغذاء لشعوبها 

 % من األراضً الزراعٌة مخصصة إلنتاج المحاصٌل . 02إن حوالً إلى 

كثٌر من بلدان العالم الثالث خطر المجاعة حٌث تقع هذه الدول تحت  واجهت   

رحمة الشركات االحتكارٌة للمواد الغذائٌة لذلك تقع على عاتق الدول النامٌة 

المتخصصة  لمالكاتمسؤولٌة توفٌر مستلزمات الزراعة الحدٌثة وتوفٌر وإعداد ا

وقوة  اً سالحد ً ألن الغذاء ٌع  والتخطٌط العلمً الدقٌق لتطوٌر سٌاسة االكتفاء الذات

 سٌاسٌة واقتصادٌة مشابهة للنفط للحفاظ على البالد من التدخل األجنبً .

الزراعً للبلد وزٌادة متطلباته على المواد الغذائٌة ٌؤدي إلى  خلفإن الت     

االحتكارٌة مما ٌجعله تحت رحمة البلدان استٌراد هذه المواد زٌادة الطلب على 

للخطر وقد واالقتصادٌة األمنٌة  رض أوضاعهٌع الذي األمرالغذاء المتحكمة بو

 لمطالب ال تتفق مع السٌادة الوطنٌة واالستقالل .للرضوخ ضطر ٌ

ذٌة هً لٌست جدٌدة فقد اهتم العالم كثٌراً مشكلة الغذاء ونقص االغ إن    

ر من قبل بالتوازن بٌن السكان وإنتاج الغذاء وان مشكلة الغذاء تحظى باهتمام كبٌ

( او من مختلف  FAO المنظمات الدولٌة كمنظمة الغذاء والزراعة الدولٌة ) 

 األوساط العلمٌة والحكومات فً العالم .

السكان وإنتاج الغذاء فقد تطور عدد عدد توازن بٌن هناك ٌجب ان ٌكون     

السكان فً العالم وزاد زٌادة كبٌرة فبعد ان كان عدد سكان العالم فً السنة 

 0222حوالً  0382ملٌون نسمة أصبح فً عام  052المٌالدٌة األولى حوالً 

م  0222ملٌون نسمة وفً عام  0222حوالً  0095ملٌون نسمة وبلغ فً عام 

سنة إلى  02ملٌون نسمة وٌتوقع ان ٌصل نفوس العالم بعد  5222بلغ حوالً 

            ملٌون نسمة . 3222أكثر من 

                                              0252               3222 

                                              0222               5222 

                                              0095               0222 

 د السكاناعدأ                                                                              

 ) ملٌون (                                                                               

                                 0382                            0222 

                                                                       052 

            022 ) سنة ( الزمن                                 
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  -إلى ثالث مراحل :البشري احد العلماء مراحل التطور قسم 
 

 تتمٌز هذه المرحلة بارتفاع الموالٌد والوفٌات معاً . -المرحلة البدائٌة : – 0

تتمٌز هذه المرحلة بارتفاع  -السكانً ( :المرحلة االنتقالٌة ) مرحلة االنفجار  0

 الوالدات وانخفاض الوفٌات نتٌجة القضاء على األمراض .

 تتمٌز هذه المرحلة بانخفاض الوالدات والوفٌات . -مرحلة االستقرار : – 8

 -: هناك عدة نظرٌات لحل مشكلة الغذاء فً العالم

توماس روبرت  االنكلٌزيتبناها العالم االقتصادي  -النظرٌة المتشائمة : – 0

وتتلخص هذه النظرٌة بأن العالم سوف ٌتعرض إلى  0903مالتوس  فً عام 

السكان  عددالمجاعة بسبب عدم التوازن بٌن زٌادة السكان وتوفٌر الغذاء حٌث إن 

، .... فً حٌن إن زٌادة الغذاء  01،  3،  0،  0حسب متوالٌة هندسٌة بتزاٌد ٌ

، ....... وهذه النظرٌة قد تكون  0،  8،  0،  0حسب متوالٌة عددٌة بتكون 

 صحٌحة فً بلد ما وغٌر صحٌحة فً بلد أخر ) الدول المتقدمة والنامٌة ( .

 استعمالوتعالج نقص الغذاء بزٌادة اإلنتاج الزراعً و -النظرٌة المتفائلة : – 0

فحة التقدم التكنولوجً فً عملٌات اإلنتاج واستغالل األرض والتكنولوجٌا ومكا

 التقنٌات الحدٌثة فً الزراعة . استعمالاآلفات الزراعٌة و

وأكد إن  0050( فً عام  Benetتبناها العالم بنت )  -النظرٌة الوسط : – 8

المجاعة ال تحدث وان سكان العالم فً تزاٌد وٌدعوا إلى تدخل اإلنسان فً تحدٌد 

 النسل .

المستقبل حول كٌفٌة تغذٌة البشر فً هنا ٌجب علٌنا إن نركز االهتمام اآلن و     

على هذا التحدي  للردسنة بعد أخرى من السكان وإشباع هذا العدد الهائل المتزاٌد 

 -: تطبٌقهما معاً او بصورة مفردة وهمامكن ٌ النهناك ح

 شمل زراعة مساحات جدٌدة غٌر مستغلة .ٌو-التوسع األفقً فً الزراعة : – 0

 فً وحدة المساحة. وٌقصد به زٌادة اإلنتاج -ة :التوسع العمودي فً الزراع – 0

ثلث سكان ان اكثرمن من هذه المقدمة نستطٌع أن نتوصل إلى انه بالرغم من  

لجوع وسوء التغذٌة وخاصة فً البلدان النامٌة وبلدان العالم ٌتعرض لالعالم 

السوق األوربٌة المشتركة تقوم بإتالف كمٌات كبٌرة من  دولالثالث نجد ان 

وفً بعض األحٌان تقوم الحكومات استقرار أسعارها نتاج الزراعً حرصاً على اإل

بإتالف كمٌات كبٌرة من الحبوب والخضروات والفاكهة ومنتجات الحٌوانات مثل 

الحمراء فً سبٌل الحفاظ على البٌضاء وحوم للاالحلٌب والجبن وآالف األطنان من 

رات المالٌٌن الذٌن ٌموتون لو كان ذلك على حساب عشحتى األسعار وثباتها 

 جوعاً فً كل عام .
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( إلى تبنً ستراتٌجٌة تضمن  FAOوالزراعة الدولٌة )  لقد دعت منظمة الغذاء    

 -عناصر أساسٌة هً : ةمكافحة سوء التغذٌة والجوع فً العالم تتلخص بثالث

وتطبٌق مشروعات األمن الغذائً لذلك ، وتحسٌن التغذٌة ، زٌادة إنتاج األغذٌة 

 -جل زٌادة اإلنتاج الزراعً فً الدول النامٌة ٌجب تحقٌق ما ٌلً :وأل

زٌادة الرقعة الزراعٌة واستصالح األراضً الملحٌة والصحراوٌة وإدخال  – 0

 نظام الري فً األراضً الجافة .

ألسمدة المصلحات وا استعمالزٌادة إنتاجٌة وحدة المساحة عن طرٌق  – 0

 المبٌدات لمكافحة اآلفات الزراعٌة . استعمالالكٌمٌاوٌة والعضوٌة و

 انتخاب أصناف ذات كفاءة إنتاجٌة عالٌة للمحاصٌل والحٌوانات . – 8

المكننة وتحسٌن  استعمالالحدٌثة فً الزراعة وق ائوالطرالوسائل  عمالاست – 0

 نظام اإلدارة .

 أساطٌل الصٌد . الثروة السمكٌة ورفع كفاءة نمٌةت – 5

 الفقٌرة باعتمادها على نفسها لتنفٌذ المشارٌع التنموٌة . دولمساعدة ال – 1

البروتٌن الصناعً المنتج من مشتقات النفط ) بالنسبة للدول  استعمالنشر  – 9

اعة بعض النفطٌة ( للمساهمة فً توفٌر األعالف للحٌوانات وتشجٌع زر

 الذي ٌمتاز بارتفاع نسبة البروتٌن فٌه . المحاصٌل مثل فول الصوٌا

دعم وتطوٌر مشارٌع تربٌة الدواجن وتربٌة حٌوانات انتاج اللحوم وتوفٌر  – 3

 األعالف الخضراء واألعالف المركزة لها .

النباتٌة كزراعة األنسجة منظمات النمو  غٌر التقلٌدٌةات انالتق استعمال – 0

 بصورة صحٌحة على مدار السنة .لغرض زٌادة اإلنتاج واستغالل األرض 
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 -حسب االستعمال ) األهمٌة االقتصادٌة ( :بتقسٌم المحاصٌل الحقلٌة 
 

 -حسب استعمالها إلى ما ٌلً :بتقسم المحاصٌل الحقلٌة 

 -محاصٌل الحبوب : – 0

هً المحاصٌل التً تزرع بقصد استعمال حبوبها فً تغذٌة اإلنسان وفً     

أعالف الحٌوانات وتشمل الحنطة والشعٌر والشٌلم و القمح الشٌلمً والشوفان 

 والحشٌش السودانً والرز والذرة الصفراء والبٌضاء والدخن .

 -محاصٌل البقول : – 0

فً غذاء اإلنسان البذور  وتستعملتعود هذه المجموعة إلى العائلة البقولٌة    

 :التً تعود لهذه المجموعة هً المحاصٌلفً أعالف الحٌوانات واهم و

وهً الباقالء والحمص والعدس والهرطمان  ةمحاصٌل البقول البذرٌ –أ  

 .والماش

 .وهً الجت والبرسٌمالعلفٌة محاصٌل البقول  –ب  

 -المحاصٌل الصناعٌة : – 8

او وتشمل المحاصٌل التً تزرع بقصد الحصول على األلٌاف من أجزائها النباتٌة 

وتحتاج منتجات هذه  سٌقانها او جذورهاالزٌوت من بذورها او السكر من 

تصنٌع قبل وصولها إلى المستهلك لذلك سمٌت بالمحاصٌل الالمحاصٌل إلى 

 -مال منها :حسب االستعبالصناعٌة قسمت هذه المجموعة إلى مجامٌع اصغر 

 -محاصٌل األلٌاف والزٌوت : –أ 

وتستخرج الزٌوت من وتشمل النباتات التً تستعمل الٌافها فً صناعة األنسجة  

 كما فً نبات القطن والكتان . بذورها

 -محاصٌل األلٌاف : –ب 

من أجزائها النباتٌة  االلٌافوتشمل المحاصٌل التً تزرع لغرض الحصول على  

المختلفة وتشمل محاصٌل القطن والكتان والجوت والجلجل  لصناعة المنسوجات

 السٌال والرامً وغٌرها .و بوالقن

  -محاصٌل الزٌوت : –ج 

ومن اهم البذور  وتشمل المحاصٌل التً تزرع لغرض الحصول على الزٌت من

هذه المحاصٌل هً السمسم وزهرة الشمس والعصفر وفستق الحقل وفول الصوٌا 

 ٌرها .والسلجم والخروع وغ

 -المحاصٌل السكرٌة : –د 

وهً من أهم المحاصٌل الصناعٌة ألن السكر ٌعتبر مادة غذائٌة مهمة فً جمٌع 

 نحاء العالم وتضم هذه المجموعة نبات القصب السكري والبنجر السكري .أ
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 -المحاصٌل المخدرة : -هــ 

واهم  االراكٌلوتبغ وتشمل المحاصٌل التً تستخدم أوراقها فً صناعة السكائر 

 هذه المحاصٌل التبغ والتنباك .

 -المحاصٌل المنبهة : –و 

 وتشمل محصولً الشاي والقهوة .

 -محاصٌل العلف : – ز

وهً المحاصٌل التً تزرع للحصول على أوراقها وسٌقانها التً تستعمل فً 

أعالف الحٌوانات على اختالف أنواعها ففً الدول المتقدمة ٌزرع العلف على 

نطاق واسع غٌر انه فً العراق ٌقتصر على محصول الجت والبرسٌم وأحٌانا 

درٌس ) علف الشعٌر وٌستعمل أما كعلف اخضر او ساٌلج ) علف متخمر ( او 

 مجفف ( .

 -:العطرٌة المحاصٌل الطبٌة  –ح 

أوراقها او  الجزء المستعمللألغراض الطبٌة وعادة  تستعملوهً المحاصٌل التً 

سٌقانها أو جذورها او إزهارها او ثمارها واهم هذه المحاصٌل الٌانسون والكزبرة 

 وحبة البركة وحبة الحلوة وغٌرها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

  :أسئهت عبمت 

 / ما هً أسباب مشكلة الغذاء فً العالم ؟ 0س

 / ما هو تأثٌر زٌادة السكان على توفٌر الغذاء ؟ 0س

 / كٌف نستطٌع زٌادة اإلنتاج الزراعً لحل مشكلة المجاعة فً العالم ؟ 8س

/ أٌهما أفضل لزٌادة اإلنتاج الزراعً هل هو التوسع االفقً فً الزراعة ام  0س

 مودي ولماذا ؟التوسع الع
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 الفصل الثبًي
 

 

 اهلدف العبم

بأهم محاصٌل الحبوب التً تزرع ٌهدؾ هذا الفصل إلى تعرٌؾ الطالب  -

 فً العراق وأهمٌتها االقتصادٌة فً توفٌر الؽذاء 

 األهداف التفصيليخ

 هذا الفصل أن ٌكون قادر بشكل جٌد على تهعد دراسبٌتوقع من الطالب     

 معرفة األهمٌة االقتصادٌة لكل محصول من محاصٌل الحبوب  -

 أهم األصناؾ المزروعة فً العراق  -

 أهم العوامل التً تؤثر فً زراعتها  -

 كٌفٌة تحضٌر التربة وتهٌبتها للزراعة  -

 أهم األمراض والحشرات واألدؼال التً تصٌب محاصٌل الحبوب  -

 عملٌة الحصاد  -

 الىسبئل التعليويخ

 حسب مواعٌد زراعتها بتهٌبة حقول لؽرض زراعة هذه المحاصٌل  -

 لكل محصول(  CD )  أفالم  -

 هتطلجبد املهبرح

 استعداد ذهنً وبدنً -

 

 



15 

 

 

 -أهويخ حمبصيل احلجىة الٌجيليخ :
تضم العابلة النجٌلٌة إعداد كبٌرة من المحاصٌل الحقلٌة والتً تستعمل كؽذاء     

لإلنسان وكعلؾ للحٌوان وهذه المحاصٌل تشمل الحنطة والشعٌر والشٌلم 

والشوفان والقمح الشٌلمً والحشٌش السودانً والذرة الصفراء والذرة البٌضاء 

 -العالم وتمتاز بما ٌلً :نحاء أوالدخن والرز  وهذه المحاصٌل منتشرة فً جمٌع 

تحوي حبوب محاصٌل العابلة النجٌلٌة على نسبة كبٌرة من الكاربوهٌدرات  – 1

% (42–8)% إضافة إلى احتوابها على المواد البروتٌنٌة بنسبة06التً تصل الى

 وهما عنصران مهمان لنمو أعضاء جسم اإلنسان والحٌوان .

محاصٌل العابلة النجٌلٌة تكون سهلة المواد البروتٌنٌة الموجودة فً بذور  – 4

 الهضم .

للعلؾ الحٌوانً فحبوب الذرة الصفراء  ا  مهم ا  النباتات النجٌلٌة تعتبر مصدر – 3

والبٌضاء والشوفان والحشٌش السودانً والدخن وكذلك المواد المتبقٌة كالتبن 

 والنخالة تستعمل كؽذاء للحٌوانات .

مهم للمواد األولٌة للمعامل حٌث تمدها تعتبر المحاصٌل النجٌلٌة مصدر  – 2

 باحتٌاجاتها التً تستعمل فً صناعات متعددة كالسبرتو والسلٌلوز وؼٌرها .

% (12–14)حبوب المحاصٌل تحوي على نسبة قلٌلة من الرطوبة تقدر – 5

 . طوٌلة لمدةتوفر إمكانٌة نقلها من بلد إلى آخر وحفظها وهذه النسبة 

 المحٌطة بهاالبٌبٌة المحاصٌل النجٌلٌة لها القابلٌة على التكٌؾ للظروؾ  – 0

 .ولذلك تزرع على نطاق بٌبً واسع فً العالم 

من الحراثة حتى الحصاد  ٌمكن إجراء جمٌع العملٌات الزراعٌة ابتداء   – 7

 بواسطة المكابن .
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 حمبصيل احلجىة الٌجيليخ
 

 االسم العلمً االنكلٌزياالسم  اسم المحصول

 Wheat aestivum Triticum الحنطة 
 Barley  vulgare Hordeum الشعٌر 

 Oats sativa Avena الشوفان 
 Rye cereal  Secale الشٌلم 

 Triticale triticosecale  X القمح الشلٌمً 
 Corn  mays Zea الذرة اللصفراء 
 Sorghum   vulgare Sorghum الذرة البٌضاء 

  Rice  Oryza sativa الرز 
 Millet  miliaceum  Panicum الدخن 

 Sudan grass var. sudanensis vulgare  Sorghum الحشٌش السودانً 

     

 

 

 وحداد املسبحخ والىسى
 

 المالحظات  الكمٌة  وحدة القٌاس 

 فً العراق  4م 4566 الدونم 

العربٌة ) سورٌا ، لبنان ، فً بعض الدول  4م 1666 الدونم
 فلسطٌن(

 فً دول اوربا الشرقٌة وروسٌا  4م1666 الدٌكر 

 فً بعض الدول االوربٌة وامرٌكا  4م 2620 االٌكر 

 فً العالم   4م 16666 الهكتار 

 فً مصر  4م 2466 الفدان 

  ؼرام  1666 الكٌلو ؼرام 

  كؽم 1666 الطن المتري 
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 ( Wheat)    احلٌطخ 
 

 -األهويخ االقتصبديخ :
%  35الحنطة من أهم محاصٌل الحبوب فً العالم حٌث ٌعتمد أكثر من  دتع     

من سكان العالم فً تؽذٌتهم على الحنطة وتزرع فً اؼلب دول العالم وتحتل 

 .األول من حٌث المساحة واإلنتاج  وقعالم

 -وٌمكن إٌجاز أهمٌة الحنطة بما ٌلً :

 فً صناعة الخبز الذي ٌمتاز بسهولة الهضم . تستعمل – 1

%  1,5% كربوهٌدرات و 77% بروتٌن و(15 – 8)تحوي الحبوب على – 4

 زٌوت وفٌتامٌنات .

كون بشكل تو اإلنسانتمتاز البروتٌنات بأنها سهلة الهضم من قبل جسم  – 3

 . كلوتٌن وهو جزء من البروتٌن المسؤول عن إعطاء المطاطٌة للعجٌن

الحنطة الخشنة فً صناعة المعكرونة والسباكٌتً والحبٌة والبرؼل  تستعمل – 2

 والجرٌش وفً صناعة المعجنات .

 فً انتاج الكربوهٌدرات والدكسترٌن وؼٌرها .  تستعمل – 5

التبن ) بقاٌا السٌقان ( والنخالة ) أؼلفة الحبوب ( فً أعالؾ  تستعمل – 0

 الحٌوانات.

المكابن مما  باستخدام نفذجمٌع العملٌات الزراعٌة من الزراعة حتى الحصاد ت – 7

 ٌؤدي إلى انخفاض الكلفة اإلنتاجٌة لوحدة المساحة .

 تبن الحنطة لصناعة الورق والكرتون . ستعملٌ – 8

المجامٌع الجذرٌة وبقاٌا النباتات بعد الحصاد ٌمكن قلبها فً التربة مما ٌؤدي  – 9

 لمادة العضوٌة ) الدبالٌة ( وبالتالً زٌادة خصوبتها .الى زٌادة ا

الحنطة من المحاصٌل التً تدر أرباحا كبٌرة للمزارعٌن ، وتزرع فً  عدت – 16 

 جمٌع المحافظات .
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 -تصٌيف احلٌطخ :

وٌعود لها أنواع كثٌرة وفً  Poaceaeتنتمً الحنطة إلى العابلة النجٌلٌة     

 -العراق توجد فقط أهمٌة كبٌرة لنوعٌن هما :

  aestivum Triticum -الحنطة الناعمة ) العادٌة ( : – 1

 فً صناعة الخبز . ستعملٌوهذا النوع 

  durum Triticum  -الحنطة الخشنة : – 4

فً تصنٌع الشعرٌة والمعكرونة  والبرؼل والجرٌش  ستعملٌوهذا النوع 

 والسباكٌتً وؼٌرها .

 -: أصناؾ الحنطة المنتشرة فً العراق

 -أصناؾ الحنطة الخشنة : –أ 

 سن الجمل  -قره قوش  –االٌطالٌة  –فلسطٌنٌة  –سوره كول  –جٌراردو 

 -أصناؾ الحنطة الناعمة : –ب 

 صابر بٌك                    عجٌبة                   مكسٌباك

  1ابو ؼرٌب                        00كٌنا كوالر                اٌنٌا 

  76نوري                  3ابو ؼرٌب              4ابو ؼرٌب 

 اراس 

كما تم اعتماد بعض األصناؾ الجدٌدة المستنبطة من قبل وزارة العلوم 

 نولوجٌا ومركز إباء .والتك

 -أهم هذه األصناؾ هً :

  4واحة العراق             العز               تلعفر             95إباء 

 النور           99ام الربٌع                  إباء             3تلعفر 

  0شام             2الهاشمٌة          العراق                     شام 

 اور           49دور                  113بابل             1ً تقن

 الرشٌد            الحدباء                     الفتح             اللطٌفٌة           

 فرات              دجلة                       التحدي           العدنانٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحنطة تحتوي على سفا وبدون سفا ف من محصولاصنا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركٌب حبة الحنطة

 

ؼالؾ 

 البذرة

 السوٌداء

 الجنٌن
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 -: الظزوف املٌبسجخ للٌوى
 

الحنطة من المحاصٌل ذات المناخ البارد وتحتاج الى درجات  -الحرارة : – 1

عالً حرارة متوسطة وال تنجح زراعتها عندما ٌكون المناخ شدٌد الحرارة و

 -فترة النمو وهً : أثناءوتمر الحنطة بعدة مراحل  ،الرطوبة 

ة مرحل –مرحلة التفرعات  –مرحلة اإلنبات  – ة بالماءبذرتشرب ال) مرحلة 

 مرحلة النضج ( . –مرحلة طرد السنابل  –مرحلة التزهٌر  –االستطالة 

إن كل مرحلة من هذه المراحل تحتاج الى درجة حرارة معٌنة فمرحلة اإلنبات      

أٌام وتزداد درجة الحرارة كلما (16 – 8)حٌث تنبت بعد °م(12 – 13)تحتاج من

. اما  °م 36تحتاج إلى اكثر من تقدم النبات بالنمو فً حٌن ان  مرحلة التزهٌر 

بالنسبة إلى درجات الحرارة الواطبة فأنها تؤثر على عدد التفرعات وٌزٌد من  

تكوٌنها علما  إن عدد التفرعات ٌؤثر على كمٌة اإلنتاج لذلك فأن عملٌة تحدٌد 

 حسب المناطق والظروؾ البٌبٌة .بموعد الزراعة تعتبر مهمة و

اتات النهار الطوٌل ولكً تستمر عملٌات النمو الحنطة من نب -الضوء : – 4

 14والحاصل فأن طول النهار خالل الربٌع وبداٌة الصٌؾ ٌجب ان ٌكون أكثر من 

ساعة خالل فترة التزهٌر علما  بأن الؽٌوم تؤثر بصورة سالبة على النبات وتؤدي 

 الى صعوبة التمثٌل الضوبً وتسهل اإلصابة باإلمراض الفطرٌة .

باإلمكان زراعة الحنطة فً أنواع مختلفة من الترب  -المالبمة : التربة – 3

وتجود زراعة الحنطة فً االراض الطٌنٌة والمزٌجٌة واألراضً الخصبة والخالٌة 

 من األمالح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 -عوليبد حتضري الرتثخ :
 

 اإلنتاجعملٌات تحضٌر التربة من العملٌات المهمة لؽرض الحصول على  دتع      

العالً . ان الحراثة الربٌسٌة للحنطة تكون على المحصول السابق فبعد جمع 

المحصول السابق للحنطة فً المناطق التً تتوفر فٌها المٌاه تروى األرض رٌة 

جٌدة وتترك لفترة كً تنمو نباتات األدؼال ثم تجرى حراثة عمٌقة بواسطة 

 أماخلص من نباتات األدؼال المحارٌث القالبة القرصٌة اوالمحارٌث المطرحٌة للت

فً حالة عدم توفر ماء الري فبعد جمع المحصول السابق تجرى حراثة عمٌقة 

سم وفً بعض األحٌان تجرى حراثة ثانٌة تكون عمودٌة (45 – 46)على عمق

على الحراثة األولى وبعد االنتهاء من عملٌة الحراثة تجرى عملٌة التنعٌم بواسطة 

زقات الدورانٌة لؽرض تكسٌر الكتل الترابٌة األمشاط القرصٌة او العا

  المتكونــــــــة أثناء عملٌة الحراثة وذلك لؽرض توفٌر مرقد جٌد إلنبات البذار.

بعد إجراء عملٌات التنعٌم تجرى عملٌات التسوٌة لؽرض تسهٌل عملٌة الري 

وهذه العملٌة تجرى فقط فً األراضً المروٌة . أما فً األراضً الدٌمٌة فأن 

عملٌة التسوٌة تكون ؼٌر ضرورٌة . وبهذا تكون األرض جاهزة للزراعة 

 والتقسٌم .
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 محصول الحنطة فً مرحلة تكوٌن السنابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحنطةسنبلة   
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 -:عوليبد خدهخ احملصىل 
 

 -تزرع الحنطة بطرٌقتٌن : الزراعة :

فً المساحات الصؽٌرة او  تستعملوهً طرٌقة قدٌمة عادة  -طرٌقة النثر : –أ 

المساحات التً ال ٌمكن دخول الباذرة إلٌها كان تكون بٌن أشجار الفاكهة ومن 

هذه الطرٌقة انها بطٌبة وتحتاج الى كمٌة بذور عالٌة والى اٌدي عاملة  مساوئ

 على عمق واحد .كثٌرة وتوزٌع البذارؼٌر متساوي وال تزرع البذار

وتمتاز هذه الطرٌقة بأنها سرٌعة وتحتاج الى  -الزراعة بواسطة الباذرات : –ب 

كمٌة بذور قلٌلة وتكون الزراعة على شكل خطوط متساوٌة والمسافة بٌن خط 

على عمق واحد وٌفضل ان تكون خطوط الزراعة  وآخر متساوٌة وتزرع البذور

 وى من أشعة الشمس .من الشمال الى الجنوب لالستفادة القص

ر ٌقسم الحقل إلى ألواح وتفتح السواقً الربٌسٌة والفرعٌة ابعد االنتهاء من البذ

 بٌن األلواح لتسهٌل عملٌة الري .

 -مالحظة / ٌتوقؾ عمق الزراعة على عدة عوامل اهمها :

 طرٌقة الزراعة  –موعد الزراعة       ج  –نوع التربة    ب  –أ 

 سم .(5 – 3)لى عمق وعادة تزرع الحنطة ع

 -:كمٌة البذور   

ٌجب  اختٌار البذور الجٌدة للزراعة ) من إنتاج السنة الماضٌة ( وٌجب ان     

% وان تكون  97% ونسبة نقاوتها أكثر من  96تكون نسبة إنباتها أكثر من 

ممتلبة وؼٌر ضامرة ووزنها النوعً عالً وفً بعض األحٌان ٌجب  البذور

 45)ٌحتاج الدونم الواحد من ،المواد الزببقٌة ضد أمراض التفحمتعفٌرها ببعض 

كؽم / دونم فً المناطق الدٌمٌة وكذلك عند  35كؽم فً المناطق االروابٌة و (36 –

 الزراعة بطرٌقة النثر .

 -موقع المحصول فً الدورة الزراعٌة :

وعادة تتبادل الحنطة مع بقٌة المحاصٌل الشتوٌة وفق نظام الدورة الزراعٌة 

 تزرع الحنطة بعد البقولٌات الصٌفٌة .
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 -التسويد :

الحنطة من المحاصٌل نصؾ مجهدة للتربة لذلك فأن التسمٌد ٌعتبر من      

العوامل التً تؤدي إلى زٌادة إنتاجٌة الحنطة حٌث ٌزٌد من تفرٌع النبات علما  إن 

كمٌة السماد المضافة تتعلق بكمٌة اإلنتاج المخطط ونوع التربة والظروؾ الجوٌة 

لمادة الخضراء والمجموعة الجذرٌة فالسماد النتروجٌنً ٌؤدي الى زٌادة فً ا

حٌث  NPKالسماد المركب  تستعملوعدد التفرعات وتحسٌن نوعٌة الترب . عادة 

تضاؾ األسمدة الفوسفاتٌة والبوتاسٌة أثناء عملٌات تحضٌر التربة اما بالنسبة 

لألسمدة النتروجٌنٌة فتضاؾ على دفعتٌن او اكثر حٌث تضاؾ الدفعة األولى أثناء 

زراعة بٌنما تضاؾ الدفعة الثانٌة بعد شهر ونصؾ من الزراعة وفً عملٌة ال

الفترة االخٌرة ومن خالل التجارب وجد بأن إضافة الدفعة الثالثة من السماد 

 النتروجٌنً خالل مرحلة البطان أدت الى زٌادة كمٌة الحاصل .

 -وتحتاج الحنطة إلى الكمٌات التالٌة من األسمدة :

كؽم سوبر  56للدونم +  N% 20كؽم ٌورٌا  56ابٌة ٌضاؾ فً المناطق االرو –أ 

كؽم ٌورٌا  56دفعة اولى قبل او عند الزراعة ثم ٌضاؾ  P2O5%  20فوسفات 

 للدونم دفعة ثانٌة بعد مرور شهر ونصؾ من الزراعة .

كؽم  26كؽم ٌورٌا +  36فً المناطق الدٌمٌة ) مضمونة األمطار ( ٌضاؾ  –ب 

نصؾ من كؽم ٌورٌا بعد شهر و 36التربة ثم ٌضاؾ  سوبر فوسفات عند تحضٌر

كؽم  46كؽم ٌورٌا +  46مضمونة االمطار فٌضاؾ الشبه الزراعة اما فً المناطق 

كؽم ٌورٌا بعد شهر ونصؾ من  46سوبر فوسفات عند تحضٌر التربة ثم ٌضاؾ 

 الزراعة .

 -الزي :
حسب رٌات (0 – 2)تحتاج الحنطة المزروعة فً المناطق االروابٌة من       

وٌستمر الري رٌات  8الصنؾ المزروع حٌث تحتاج بعض األصناؾ إلى حدود 

خالل الموسم حٌث تعطى الرٌة األولى بعد الزراعة مباشرة وٌستمر الري أثناء 

عملٌة التفرعات واالستطالة والتزهٌر وخالل فترة تكوٌن الحبوب ، وٌتوقؾ عدد 

 ..... الخ  ...التربة ، العوامل المناخٌة ..الرٌات والمدة بٌن رٌة وأخرى على نوع 

فً المناطق الدٌمٌة فقد دلت الدراسات على ان معدل سقوط األمطار بحدود  أما

ملم موزعة بصورة منتظمة خالل موسم النمو تكون كافٌة (566 – 266)

 للحصول على إنتاج جٌد .
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 -هىعد الشراعخ :

إن أحسن موعد لزراعة الحنطة فً اؼلب محافظات العراق هو النصؾ األول    

من شهر تشرٌن األول إلى منتصؾ شهر تشرٌن الثانً أما فً المناطق الدٌمٌة 

فعادة تكون الزراعة فً النصؾ الثانً من شهر تشرٌن الثانً وهذا مرتبط بموعد 

 سقوط اإلمطار .

 ٌؤدي إلى انخفاض الحاصل بنسب كبٌرة .ان التأخٌر فً موعد زراعة الحنطة 

 -اآلفبد الشراعيخ :

تشمل اآلفات الزراعٌة األمراض والحشرات واألدؼال واهم األمراض التً تصٌب 

 -الحنطة هً :

 -أمراض الصدأ : وٌوجد منه نوعان : – 1

 صدأ األوراق المخطط  –صدأ األوراق األسود          ب  –أ 

  -:أمراض التفحم : وتشمل  – 4

 التفحم اللوابً  –التفحم السابب ج  –التفحم المؽطى ب  –أ 

 -: أستخدامتكافح هذه األمراض ب

االلتزام بمواعٌد  – 3معاملة البذوربالمبٌدات الفطرٌة  – 4البذور النظٌفة – 1

 زراعة األصناؾ المقاومة  – 2الزراعة واالعتدال بالري 

 

 -: هيأهن احلشزاد التي تصيت احلٌطخ فأهب 

 حفار أوراق الحنطة  – 1

 كاسرة السنابل  – 4

 حشرة السونة  – 3

 حشرة المن  – 2

 الجراد  – 5

 المواد الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق المحلٌة . باستخدامتكافح هذه الحشرات 

 هً:التً تنمو مع محصول الحنطة  األدؼال أهم  

الحنٌطة ، الروٌطة . وتكافح الشوفان البري ، السلٌجة ، الخباز ، الكلؽان ، 

 المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة . ٌستعملبالطرق المٌكانٌكٌة او 
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 -الٌضج واحلصبد :

وبداٌة شهر حزٌران وٌختلؾ موعد  تبدأ الحنطة بالنضج خالل شهر ماٌس    

الحصاد حسب موعد الزراعة والصنؾ والظروؾ الجوٌة وٌجب ان تحصد الحنطة 

بعد النضج مباشرة وعدم تأخٌر الحصاد ألنه ٌؤدي الى فقدان وخسارة كبٌرة فً 

الحبوب بسبب انفراط البذوراو بسبب الطٌور وعادة ٌكون الحصاد عندما تكون 

المناجل أو  استخدامضج األصفر وٌجرى الحصاد أما ٌدوٌا  بالحنطة فً مرحلة الن

 الحاصدات ) الكمباٌن ( . استخداممٌكانٌكٌا  ب

 

 -كويخ احلبصل :

الطرق الحدٌثة فً الزراعة ٌكون معدل إنتاجٌة الدونم فً  ٌستعمل فً حالة

كؽم / دونم بٌنما فً المناطق الشبه مضمونة  1666المناطق المروٌة بحدود 

 كؽم / دونم . 866كؽم / دونم وفً المناطق مضمونة األمطار  566األمطار 
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 محصول الحنطة فً مرحلة الحصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملٌة حصاد محصول الحنطة مٌكانٌكٌا
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 أسئلخ عبهخ :

 

 / لماذا تحتل الحنطة المركز األول بالمساحات المزروعة فً العالم ؟ 1س

 / ما الفرق بٌن الحنطة الخشنة والناعمة من حٌث األهمٌة االقتصادٌة ؟ 4س

 / عدد مراحل النمو التً تمر بها الحنطة من اإلنبات إلى النضج ؟ 3س

 / هناك عدة طرق لزراعة الحنطة ما هً مزاٌا ومساوئ كل طرٌقة ؟ 2س

 النضج فً الحنطة ؟    / ما هً مراحل 5س

 / ما هً العملٌات التً تجرى على الحنطة بعد الحصاد الٌدوي ؟ 0س

 / ما هً أصناؾ حنطة الخبز المعتمدة فً العراق عددها ؟ 7س

اطق الدٌمٌة أكثر من الكمٌة / لماذا تكون كمٌة البذور للحنطة فً المن 8س

 المطلوبة فً المناطق االروابٌة ؟

 / ما هً الظروؾ المناخٌة ) الحرارة الضوء ( المناسبة لمحصول الحنطة ؟ 9س

 / ما هً محاسن زراعة الحنطة تحت نظام الري بالرش ؟ 16س

حاصل حبوبً من الحنطة فً الدونم الواحد  أعلى إلى/ كٌؾ ٌمكن الوصول  11س

 ؟
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 ) Barley  ( الشعري

 -:األهويخ االقتصبديخ
ٌأتً الشعٌر فً المرتبة الثانٌة كمحصول علفً بعد الذرة الصفراء وٌحتل      

 المرتبة الرابعة بعد الحنطة والرز والذرة الصفراء من حٌث المساحة واإلنتاج .

 -األهويخ االقتصبديخ :
الشعٌر فً بعض المناطق والدول فً صناعة الخبز حٌث ٌمتاز خبز  ستعملٌ – 1

الشعٌر بصؽر حجمه بسبب قلة احتوابه على مادة الكلوتٌن وٌمتاز بسرعة جفافه 

% مع طحٌن الحنطة ( 36 – 16 )وفً بعض األحٌان ٌخلط طحٌن الشعٌر بنسبة

 لعمل الخبز .

وفً صناعة القهوة  حبوب الشعٌر فً بعض الدول لعمل الحساء تستعمل – 4

 التً تمتاز بطعمها ورابحتها الجٌدة .

 حبوب الشعٌر فً أعالؾ الحٌوانات ) العالبق المركزة ( . تستعمل – 3

التبن ) بقاٌا السٌقان ( والقش فً أعالؾ الحٌوانات فً األوقات  تستعمل – 2

ة فً التً تقل فٌها األعالؾ الخضراء ) وٌعتبر تبن الشعٌر أفضل من تبن الحنط

 القٌمة الؽذابٌة ( .

النباتات الخضراء كأعالؾ خضراء للحٌوانات حٌث تؤخذ الحشة  تستعمل – 5

األولى فً مرحلة االستطالة والحشة الثانٌة بعد ظهور السنابل وهناك أصناؾ 

 تعطً أكثر من حشتٌن ، وٌمكن ان ترعى من قبل الحٌوانات فً الحقل .

ناعة الدرٌس ) العلؾ المجفؾ ( حٌث الشعٌر فً ص استعمالباإلمكان  – 0

 فً األوقات التً تقل فٌها األعالؾ الخضراء . تستعمل

وذلك الشعٌر ) ذو الصفٌن ( فً صناعة المشروبات الكحولٌة  ستعملٌ – 7

فً صناعة الخمابر وفً الصناعات  ستعملٌكما لمحتواه الواطا من البروتٌن 

فً العالبق  ستعملٌوفً العراق الؽذابٌة والنسٌجٌة والجلدٌة والدوابٌة ، 

 الحٌوانٌة .
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 -الشعٌر : قسٌمت

الى ثالثة انواع اعتمادا  على  م( وٌقس Poaceaeٌنتمً الشعٌر للعابلة النجٌلٌة ) 

 -خصوبة السنٌبالت الجانبٌة على السنابل وهً :

(   وٌمتاز بأن جمٌع   vulgare Hordeumالشعٌر ذو ستة صفوؾ  )   – 1

 السنٌبالت تكون خصبة .

( وٌمتاز بأن السنٌبلة   distichum  Hordeumالشعٌر ذو صفٌن )  – 4

 الوسطٌة خصبة والسنٌبالت الجانبٌة عقٌمة .

السنٌبلة ( وٌمتاز بأن  irregulare Hordeumالشعٌر ؼٌر المنتظم )  – 3

 الجانبٌة بعضها ٌكون خصب واآلخر عقٌم . السنٌبلةالوسطٌة تكون خصبة و

 
 سنبلة شعٌر ذو صفٌن وستة صفوؾ

 

 حبة الشعٌر
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 -: أهن أصٌبف الشعري املٌتشزح يف العزاق
 

             405بلدي  – 4ارٌفات  – 1 -:وتشمل   األصناؾ ذات ستة صفوؾ –أ 

  146جٌزة  – 0سوبر كالن  – 5كالٌفورنٌا مارٌوت  – 2نومار  – 3

 -اما األصناؾ المعتمدة الجدٌدة :

 براق              البوادي                4رزازة 

 الوركاء            9فرات                99اباء 

  405الخٌر              اباء            204حضر 

   -أصناؾ الشعٌر ذو الصفٌن وتشمل : –ب 

  74موصلً  – 3ٌبر  صنؾ كل – 4الصنؾ المحلً ) شعٌر اسود (  – 1 

 -الظزوف املٌبسجخ للٌوى :
ٌنمو الشعٌر فً مناطق بٌبٌة مختلفة وٌحتاج الى جو  -درجة الحرارة : – 1

معتدل البرودة وقلٌل الحرارة ، وٌزرع الشعٌر فً ظروؾ العراق كمحصول شتوي 

وٌتحمل الشعٌر درجات الحرارة  °م 46وتعتبر درجة الحرارة المالبمة لإلنبات هً 

 المنخفضة خالل فترة النمو الخضري او درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بالحنطة 

الشعٌر من نباتات النهار الطوٌل ٌحتاج إلى فترة إضاءة ال تقل عن  -الضوء : – 4

 ساعة ضوء ٌومٌا  خالل فترة التزهٌر . 12

تربة خصبة جٌدة الصرؾ وٌختلؾ عن  ٌحتاج الشعٌر الى -التربة المالبمة : – 3

المحاصٌل األخرى لتحمله الملوحة وعادة ٌزرع الشعٌر فً األراضً المستصلحة 

حدٌثا  وٌتحمل الترب المالحة أكثر من الحنطة كما انه ٌتحمل الجفاؾ ولذلك ٌزرع 

 فً األراضً الدٌمٌة الشبه مضمونة األمطار وخاصة الشعٌر ذو الصفٌن .

 -لرتثخ :عوليبد حتضري ا

تحضر التربة كما فً محصول الحنطة حٌث تجرى حراثتٌن تكون الحراثة الثانٌة 

عمودٌة على الحراثة األولى وبعد الحراثة تجرى عملٌة التنعٌم ثم عملٌات 

 أماالتسوٌة والتعدٌل فً المناطق االروابٌة وبهذا تكون األرض جاهزة للزراعة . 

المحارٌث الحفارة وال تحتاج  استخدامطحٌة بفً المناطق الدٌمٌة فتكون الحراثة س

 ألجراء بقٌة عملٌات خدمة التربة .

 -طزيقخ الشراعخ :

زرع اما بطرٌقة ٌتتم زراعة الشعٌر بنفس الطرق المتبعة فً زراعة الحنطة حٌث 

 الباذرات . باستخدامالنثر او 

الربٌسٌة  بعد الزراعة ٌقسم الحقل إلى ألواح لتسهٌل عملٌة الري وتفتح السواقً

 والفرعٌة .
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 -كويخ الجذور :

كؽم بذور اما فً المناطق  45ٌحتاج الدونم الواحد فً المناطق الدٌمٌة الى 

كؽم  36و كؽم اذا كانت الزراعة بالباذرة 46االروابٌة فٌحتاج الدونم الواحد الى 

للدونم اذا كانت الزراعة بطرٌقة النثر وعادة تتوقؾ كمٌة البذور على عدة عوامل 

طرٌقة الزراعة وموعد الزراعة ومنطقة الزراعة والؽرض من الزراعة  -منها :

 والصنؾ المزروع والظروؾ المناخٌة السابدة فً المنطقة  .

عة حٌث ٌجب ان تكون ٌجب ان تتوفر الشروط المالبمة للبذور الخاصة بالزرا

مأخوذة من مصدر موثوق به وتكون نسب اإلنبات والنقاوة عالٌة وان تكون خالٌة 

 .بٌدات الفطرٌة ببعض الم من األمراض وفً بعض األحٌان تعفر البذور

 -هىقع احملصىل يف الدورح الشراعيخ :

 الشعٌر محصول شتوي ٌشبه الحنطة بموقعه بالنسبة للدورات الزراعٌة وعادة

ٌزرع بعد المحاصٌل البقولٌة او محاصٌل العلؾ او ٌزرع بعد القطن او الذرة 

 البٌضاء بعد تسمٌد األرض او ٌزرع قبل الرز وذلك لتقلٌل نسبة ملوحة التربة .

  -التسويد :

ٌلعب السماد دورا  مهما  فً نمو وحاصل الشعٌر وخاصة األسمدة الناٌترجٌنٌة 

وعدد التفرعات وتؤدي الى انتاج سنابل كبٌرة  ألنها تسبب زٌادة النمو الخضري

 -الكمٌات التالٌة : تستعملالحجم وبذور ممتلبة وعادة 

كؽم من سماد الٌورٌا  56ٌضاؾ للدونم الواحد  -فً المنطقة االروابٌة : – 1

كؽم من سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً  56مع  N%  20الحاوي على 

كؽم 56هذه الكمٌات عند الزراعة . ثم ٌضاؾ وتضاؾ  P2O5% 20الحاوي على 

 من سماد الٌورٌا بعد شهر ونصؾ من تارٌخ الزراعة كدفعة ثانٌة .

كؽم للدونم من سماد  36ٌضاؾ  -المضمونة األمطار : فً المناطق الدٌمٌة – 4

كؽم من سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً عند الزراعة بٌنما  26الٌورٌا و

كؽم من سماد الٌورٌا  36تضاؾ الدفعة الثانٌة من السماد الناٌترو جٌنً البالؽة 

 بعد شهر ونصؾ من تارٌخ الزراعة .

كؽم ٌورٌا للدونم  46ٌضاؾ  -مونة األمطار :فً المناطق الدٌمٌة شبه مض – 3

كؽم ٌورٌا كدفعة  46كؽم سوبر فوسفات الكالسٌوم عند الزراعة ثم تضاؾ  45مع 

 ثانٌة بعد شهر ونصؾ من تارٌخ الزراعة .
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 محصول الشعٌر فً مرحلة النمو الخضري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السنابل تمالمحصول الشعٌر فً مرحلة اك  
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 -: الزي
الشعٌر من المحاصٌل التً تتحمل العطش مقارنة بالحنطة وعادة ٌحتاج  دٌع        

رٌات خالل موسم النمو وان اإلفراط فً ري المحصول فً ( 5 – 2 )الشعٌر من

بداٌة نموه ٌؤدي إلى ضعؾ النمو . أما فً المراحل األخٌرة فأنه ٌؤدي إلى 

 اضطجاع النبات .

الزراعة مباشرة أما الرٌات المتبقٌة فعادة تعطى حسب  تعطى الرٌة األولى بعد

 حاجة المحصول والظروؾ البٌبٌة السابدة .

 -هىعد الشراعخ :

إلى  األولٌزرع الشعٌر فً المناطق االروابٌة خالل الفترة من منتصؾ تشرٌن 

منتصؾ تشرٌن الثانً أما فً المناطق الدٌمٌة ٌزرع خالل منتصؾ تشرٌن األول 

لموعد الحقٌقً لزراعة الشعٌر فً المناطق الدٌمٌة هو بعد سقوط أول علما  ان ا

 مطرة    ) البلة ( على أن توضع البذور قبل سقوط األمطار بأٌام .

 -اآلفبد الشراعيخ :

 ة مع نبات الحنطة.ستعملنفس الطرق والمواد الكٌمٌاوٌة الم تستعمل   

 -الٌضج واحلصبد :

األوراق والسٌقان وجفاؾ الحبوب وتصلبها وتظهر عالمات النضج عند اصفرار 

وسهولة فرط السنابل وٌجب عدم التأخٌر فً الحصاد ألنه ٌؤدي إلى زٌادة 

 الضابعات وتقلٌل كمٌة الحاصل .

 -هقدار احلبصل يف الدومن :

نوع الصنؾ المزروع ونوع التربة  -تعتمد كمٌة الحاصل على عدة عوامل منها :

عة وكمٌة األسمدة المستخدمة وعادة ٌتراوح إنتاج وموعد الزراعة وطرٌقة الزرا

 لدونم وقد ٌصل فً بعض األحٌان الى طن .(كؽم / ا 766 – 266 )الدونم من

 
 

 

 

 

 

 

فً مرحلة النضج محصول الشعٌر  
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 :أسئلخ عبهخ 

 / كٌؾ نستطٌع ان نمٌز بٌن الحنطة والشعٌر فً المراحل األولى من النمو ؟ 1س

 سنبلة الشعٌر السداسً الصؾ والثنابً الصؾ ؟ / ما هو الفرق بٌن 4س

 الشعٌر الثنابً الصؾ فً صناعة البٌرة ؟ تستعمل/ لماذا  3س

 / لماذا ٌحصد الشعٌر قبل الحنطة بأسبوعٌن ؟ 2س

 / ما هو الفرق بٌن حبة الحنطة وحبة الشعٌر ؟ 5س

 ؟ / كٌؾ نستطٌع ان نمٌز حقول الحنطة عن حقول الشعٌر بعد ظهور السنابل0س
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 ( Rice)  الزس 
 -:االقتصبديخ األهويخ

الرز احد اكثر المحاصٌل الحبوبٌة انتشارا  فً العالم وٌحتل المرتبة الثانٌة  دٌع        

تنتشر زراعة الرز فً الصٌن والوالٌات وبعد الحنطة من حٌث المساحة واإلنتاج 

وتاٌلند . أما فً الدول العربٌة فتأتً جمهورٌة المتحدة األمرٌكٌة والٌابان والفلبٌن 

مصر العربٌة فً المرتبة األولى من حٌث المساحة واإلنتاج . وفً العراق ٌشؽل 

 الرز مساحات كبٌرة اال انها بدأت تتقلص بسبب شحة المٌاه .

ٌعتبر الرز الؽذاء الربٌسً ألؼلب شعوب الدول االستوابٌة وشبه االستوابٌة       

 وخاصة الٌابان والصٌن وباكستان وفٌتنام وؼٌرها من الدول اآلسٌوٌة.الحارة 

 -األهمٌة االقتصادٌة :

فً تؽذٌة البشر حٌث ٌعتمد  تستعملٌزرع الرز لؽرض إنتاج الحبوب التً  – 1

أكثر من 
 

 
 من سكان العالم فً تؽذٌتهم علٌه .  

عض المشروبات فً بعض الصناعات مثل إنتاج النشا والبودرة وب ستعملٌ – 4

 الكحولٌة.

فً  تستعملستعمل كفرشة للحٌوانات وكعلؾ كما ٌتبن الرز ) بقاٌا السٌقان (  3

صناعة الحبال والسالل وقبعات الرأس وإنتاج الورق والكرتون الجٌد وأدوات 

 الزٌنة .

% من الحبوب 46) قشرة الحبوب ( والتً تقدر حوالً  السبوس ستعملت – 2

 كعلؾ او كوقود او كفرشة لحضابر الحٌوانات او كسماد .

مخلفات عملٌة التقشٌر والحبوب المكسرة ) السحالة والدكة( فً  ستعملٌ – 5

 عالبق المواشً والدواجن .

 تدخل زراعة الرز فً استصالح األراضً الملحٌة بسبب تحمله كثرة المٌاه . – 0

 طحٌن الرز فً صناعة الحلوٌات والبسكوٌت وفً أؼذٌة األطفال . ستعملٌ – 7

 -الزس :تقسين 

واسمه العلمً  Poaceaeالرز من الحاصٌل الصٌفٌة التً تعود للعابلة النجٌلٌة   

sativa Oryza  

 -مجامٌع للرز فً العالم وهً :هناك ثالثة 

 مجموعة الرز الهندي . – 1

 مجموعة الرز الٌابانً . – 4

 . الجاويمجموعة الرز  – 3

 -أن أهم األصناؾ التً تزرع فً العراق فهً :

 العنبر                                          بازٌان 
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 IR-22                                       النعٌمة 

 

 IR-26الموالنً                                      

 العقراوي                                    الحوٌزاوي

 IR-8النكازة                                       

وأؼلب هذه األصناؾ لم تعد تزرع فً العراق باستثناء صنؾ العنبر الذي ٌزرع 

فً مناطق الوسط والجنوب وأصناؾ بازٌان والنكازة والعقراوي التً تزرع فً 

 شمال العراق .

 -فهً :مؤخرا  أما أصناؾ الرز الجدٌدة المعتمدة 

 عنبر فرات 

 عنبر المناذرة 

 العباسٌة عنبر 

 ٌاسمٌن 

 ) الصمود (  4مشخاب 

 ( 1الفواح ) الفرات 

 

  -الظزوف الجيئيخ :

الرز من النباتات المحبة للحرارة وتنجح زراعته فً  دٌع   -درجة الحرارة : - 1

 – 10 )الجو المعتدل او الحار و الرطب . تنبت البذور عندما تكون درجة الحرارة

  °م 46أكثر من ٌوم وان مرحلة التفرعات تحتاج إلى ( 14 – 16 )خالل °م( 46

. وفً حالة °م ( 36 – 45 )أما مرحلة التزهٌر فأن درجة الحرارة المالبمة هً

فأنها تؤدي إلى موت حبوب اللقاح  °م 26ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 

وعدم اكتمال اإلخصاب وزٌادة نسبة الحبوب الفارؼة . كما ان انخفاض درجات 

ترة التزهٌر او بعدها فأنها تؤثر سلبٌا  على خالل ف °م( 12 – 16 )الحرارة الى

 التلقٌح وعدم نضوج النورات .

 -الرطوبة :– 4

الرز ٌحتاج إلى كمٌة كبٌرة من الماء بعد اإلنبات ولكً تنمو الجذور الجنٌنٌة      

جٌدا  فأنها تحتاج الى وسط فٌه أوكسجٌن وعندما تكون نسبة الرطوبة عالٌة فً 

تنمو بصورة جٌدة فً حٌن تنمو الجذور بصورة ضعٌفة . بعد التربة فأن الروٌشة 

ورٌقات تزداد حاجة التربة للماء وٌنمو الرز ( 3 – 4 )وعند اإلنبات وتكوٌن

بصورة جٌدة تحت الطبقة المابٌة علما  ان األحٌاء الدقٌقة والنباتات المابٌة التً 

 تربة ؼنٌة . تعٌش فً الماء تؤدي إلى أكسدة النتروجٌن من الهواء وتكوٌن

  -الضوء : – 3



38 

 

ٌعتبر الرز من نباتات النهار القصٌر حٌث ٌحتاج خالل فترة التزهٌر اقل من       

 ساعة ضوء ٌومٌا  . 14

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التلقٌح واالخصابمحصول الرز فً مرحلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البذور امتالءمحصول الرز فً مرحلة   
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 -التربة : – 2

 ؼٌر الحساسة للطبقة السفلى من الترب واالمالحٌعتبر الرز من المحاصٌل    

صرؾ والمواد الفٌجب ان تكون الطبقة السفلى ؼٌر ناضحة للماء لكً تقلل من 

الؽذابٌة التً تؽسل وتنزل إلى الطبقات السفلى من التربة والتً ال ٌمكن للجذر ان 

الطٌنٌة الؽرٌنٌة الخصبة اما ٌصل الٌها وان أحسن أنواع الترب هً الترب 

 زراعة الرز لعدم احتفاظها بالماء.األراضً الرملٌة فأنها ؼٌر صالحة ل

وٌعتبر الرز من النباتات المقاومة لألمالح بنسب قلٌلة علما  ان وجود األمالح    

 ٌؤثر على تكوٌن دالٌات الرز .

 -: عملٌات تحضٌر التربة
سم ثم  25تجرى حراثة بعمق من الحقل بقاٌا المحصول السابق  إزالةبعد       

عد ذلك تجرى عملٌة وذلك لؽرض زٌادة تهوٌة التربة ب أخرىتعاد حراثتها مرة 
قرصٌة والؽرض من هذه العملٌة هو تكسٌر الكتل ال األمشاطة التنعٌم بواسط

ٌة التسوٌة . وبعد التنعٌم تجرى عملالبذور  إلنباتتكوٌن مرقد جٌد الترابٌة و
وان هذه العملٌة مهمة جدا  ( تختة التسوٌة آالت التسوٌة مثل المعدالن ) بواسطة 

وذلك بسبب كثرة المٌاه التً تعطى للرز ولؽرض توزٌع المٌاه على الحقل بأكمله 
بعد عملٌات وء ان تكون هناك مناطق ال ٌصلها المبدون ابصورة متساوٌة 

الفوسفاتٌة والنتروجٌنٌة وٌقسم الحقل الى  دةاألسمالتسوٌة وقبل الزراعة تضاؾ 
 للزراعة . والسواقً وبذلك ٌكون الحقل جاهز األكتاؾتفصل بٌنها  ألواح

 -: موعد الزراعة 
هو فً المناطق الوسطى والجنوبٌة من العراق موعد لزراعة الرز  أفضلأن    

اما فً  المبكرة النضج فأنها تزرع فً شهر ماٌس األصناؾشهر حزٌران اما 
المناطق الشمالٌة فٌزرع الرز فً النصؾ الثانً من نٌسان حتى منتصؾ ماٌس 
علما  ان عدم الزراعة فً الموعد المناسب ٌؤدي الى موت حبوب اللقاح وفشل 

 وبالتالً انخفاض الحاصل . واإلخصابالتلقٌح 
 -:كمٌة البذور 

 اإلنباتتكون نسبة  بحٌثلؽرض الزراعة  عالٌة الجودةبذور  استعمالٌجب    
ضد  روالبذر ٌتعف وباإلمكانبذور معتمدة العالٌة وان تكون فٌها والنقاوة 
 ستعملٌوعادة  األدؼالخالٌة من بذور  روالبذوان تكون منها الفطرٌة  األمراض

للدونم وهذه الكمٌة تعتمد على الصنؾ المزروع وطرٌقة البذور كؽم من  30
ر او السطور او الشتال وعلى النسبة المبوٌة الزراعة سواء كانت بطرٌقة النث

وعندما تكون طرٌقة الزراعة %  90عن  اإلنباتوٌجب ان ال تقل نسبة  لإلنبات
 . كؽم15بالشتال فأن كمٌة البذور فً الدونم هً 
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 -: ق الزراعةابطر
 -: ق لزراعة الرز وهًابطر أربعة هناك
  -طرٌقة الشتال : - 1
فً مشاتل صؽٌرة وبصورة كثٌفة وتجري على المشتل جمٌع البذور تزرع    

عملٌات الخدمة كالتسمٌد والري والمكافحة وتبقى النباتات فً المشتل لمدة شهر 
الى شهر ونصؾ وعندما تصل الى الحجم المناسب تنقل النباتات من المشتل الى 

ها من تلؾ تقلع الشتالت من المشتل بوجود الماء خوفا  علٌحٌث الحقل المستدٌم 
المجموع الجذري . فً الحقول المستدٌمة تزرع الشتالت فً خطوط تكون المسافة 

سم اٌضا  وتوضع فً كل  15 وأخرىسم والمسافة بٌن جورة  15بٌن خط واخر 
شتالت وتؽرس النباتات فً الطٌن وتجرى عملٌة الشتل ٌدوٌا  او ( 3 - 2 )جورة

بذور ال تحتاج الى كمٌات  انهاٌقة مكابن الشتل ومن خواص هذه الطر استخدامب
 .األخرىق من الطر أكثرعالٌة وهذه الطرٌقة تعطً حاصل 

 -طرٌقة النثر المبتلة :  - 2
 - 36 )لمدةخاصة  أكٌاسالمعدة للزراعة وذلك بوضعها فً البذور ٌجب انبات     

كمٌة من البذور لكً تمتص  األكٌاسهذه  الماء بداخل بحٌث ٌنفذساعة ( 45
والؽرض من هذه العملٌة هو تحفٌز الجنٌن وتسمى هذه الطرٌقة بالكمر الرطوبة 
جاهزة للزراعة البذور  دوتع   أكواموتوضع على شكل البذور بعدها تؽسل  لإلنبات

المعدة سابقا  األلواحفً البذور عندما ٌبدأ الجذٌر والروٌشة بالظهور ثم تنثر 
 الماء .والتً تحتوي على طبقة خفٌفة من 

 -الطرٌقة المٌكانٌكٌة : - 3
بواسطة  روالبذتزرع حٌث فً اؼلب البلدان المنتجة للرز  هذه الطرٌقة تستعمل   

وهً البذور سم وتزرع  15الباذرات على خطوط تكون المسافة بٌن خط واخر 
ومن ثم تجرى  األرضوحسب استواء  ألواحجافة وبعد الزراعة ٌقسم الحقل الى 

 عملٌة الري .
 -الزراعة بالطابرات : - 4
والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مثل الٌابان هذه الطرٌقة فً بعض البلدان  تستعمل   

تعطً  إنها إالة وبالرؼم من سرعة هذه الطرٌقة نقوعوهً م روالبذحٌث تزرع 
بسبب هبوب الرٌاح وتكوٌن نباتات  بانتظامالبذور نتابج ردٌبة منها عدم توزٌع 

ر فً قنوات الري والطرق وذات جذور ضعٌفة ومضطجعة كما تؤدي الى نثر البذ
 الممطرة . األجواءهذه الطرٌقة فً  تستعملوعادة 

 -عملٌة الخؾ والترقٌع : 
المزروعة بطرٌقة النثر والشتل وعندما  األراضًتجرى هذه العملٌة فً     

الكثٌفة وتزرع فً من المناطق سم تزال النباتات  20ٌتراوح ارتفاع النبات 
 الفارؼة . األماكن
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زراعة الرز بطرٌقة الشتالت        اعتها بطرٌقة الشتال          شتالت الرز مهٌئة لزر
............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(بطرٌقة الشتال ) مغروس محصول الرز فً مرحلة النمو الخضري  
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 -: الدورة الزراعٌة

ثم تعقبه ٌدخل الرز فً دورات زراعٌة خاصة ففً بعض الدول ٌزرع الرز     
البقولٌات وفً السنة الثانٌة ٌزرع الرز محل البقولٌات ومن خالل التجارب زراعة 
 حاصل جٌد عندما زرع بعد البرسٌم . أعطىفً العراق وجد بأن الرز  أجرٌتالتً 

 -التسمٌد : 
 األسمدةتضاؾ  ٌحتاج الرز إلى األسمدة الفوسفاتٌة والنتروجٌنٌة حٌث    

 األسمدةلؽرض خلطها بالتربة اما  األخٌرةالفوسفاتٌة دفعة واحدة قبل الحراثة 
من الكمٌة ٌضاؾ مع  األولالثلث  النتروجٌنٌة فأنها تضاؾ على ثالثة دفعات

السماد الفوسفاتً والثلث الثانً من السماد ٌضاؾ بعد شهر من الزراعة اما الثلث 
الدفعة الثانٌة وٌجب ان ٌؤخذ  إضافةشهر من  (2 - 1,5)فٌضاؾ بعد مرور األخٌر

د ٌلٌستف األسمدةبنظر االعتبار عند التسمٌد حجز الماء لمدة ٌومٌن لكً تثبت هذه 
كؽم سوبر  33و N%  46كؽم ٌورٌا تركٌز  66 تستعملمنها النبات وعادة 
 .الواحد فوسفات ثالثً للدونم 

  -: الري والبزل 
ٌعتبر الرز من النباتات التً تحتاج الى كمٌات كبٌرة من الماء لذلك ٌجب ان      

عندما النمو وتكون هناك سٌطرة على الري والبزل وٌحتاج الرز الماء طٌلة موسم 
تكون الزراعة بالطرٌقة المبتلة ٌبقى الماء لمدة ٌومٌن او ثالثة اٌام بعد الزراعة 

وتستمر  اإلنباتالتً تساعد على  األوكسجٌنثم ٌبزل لؽرض توفٌر كمٌات من 
الى الطور الشمعً اما فً حالة زراعة  الحبوبعملٌة الري والبزل حتى تصل 
 وأخرتسقى النباتات بٌن ٌوم  ألواح إلى ضاألرالرز بالطرٌقة الجافة فبعد تقسٌم 

 الى طور النضج الشمعً . حبوبوٌستمر السقً الى ان تصل ال اإلنباتلحٌن 
تساعد على تهوٌة التربة وتوفٌر تعتبر مهمة ألنها ان عملٌة تجدٌد الماء 

 لتهوٌة الجذور وعلى قتل القواقع والدٌدان . األوكسجٌن
 -: الزراعٌة اآلفات

هناك آفات كثٌرة تصٌب نبات الرز لذلك ٌجب مكافحتها والقضاء علٌها بكافة     
البذور  استخدامأتباع الدورات الزراعٌة او  اوسواء كانت مٌكانٌكٌة  األسالٌب

 -: اآلفاتالطرق الكٌمٌاوٌة وتشمل  استخدامبالخالٌة من االمراض والحشرات او 
 -االدؼال : - 1

والسٌط والدهنان والسعد  نالدنا أدؼالهً التً تنمو مع الرز  األدؼالمن اهم     
المبٌدات الكٌمٌاوٌة مثل  استخدامبالٌدوي او  وعادة تزال اما بواسطة التعشٌب

 .% 25او مبٌد روتستار ( او مبٌد االوردرام  34 -) ستام ؾ  مبٌد
 -: اإلمراض - 2

مرض اللفحة ) الشرى ( ومرض تخٌس  -ٌصاب الرز بأمراض عدٌدة اهمها :     
 األصناؾ باستعمالالساق ومرض التبقع البنً ومرض تعفن الساق وعادة تكافح 

البذور النظٌفة ومعاملة البذور الدورات الزراعٌة واستعمال  وإتباعالمقاومة 
 . مثل الداٌثٌن ببعض المواد الكٌمٌاوٌة

 -الحشرات : - 3
المبٌدات المتوفرة فً  استخداموٌكافح بٌصاب الرز بحشرة المن وحفار الساق 

 .مثل مبٌد المالثٌون او مبٌد نوكوز األسواق
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 -: الحصاد والخزن

 األسفل إلىٌبدأ حصاد الرز بعد ظهور عالمات النضج وهً انحناء النورات      
لمدة من الماء وقبل ان ٌجري الحصاد ٌجب تجفٌؾ حقول الرز  األوراقواصفرار 

ٌوم وذلك لؽرض تسهٌل دخول المكابن واآلت الحصاد وفً هذه الفترة تكون  15
وٌتم الحصاد اما ٌدوٌا   األصفرالحبوب قد تصلبت ووصلت مرحلة النضج 

المناجل حٌث تنقل النباتات الى اماكن خاصة لؽرض التجفٌؾ تم تجرى  استخدامب
الحاصدات وٌخزن المحصول  استخدامبعملٌة الدراس او ٌكون الحصاد مٌكانٌكٌا  
الخزن تنظؾ المخازن وتعامل  أماكنعلى شكل شلب وقبل نقل المحصول الى 

تزٌد نسبة  ٌجب ان الالبذور بالمواد الكٌمٌاوٌة لقتل الحشرات وعند خزن 
 % . 12الرطوبة فٌها عن 
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 محصول الرز فً مرحلة النضج التام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصاد الرز مٌكانٌكً
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 : عبهخ أسئلخ
 طرٌقة لزراعة الرز ولماذا ؟ أفضل/ ما هً  1س
 / لماذا تتحمل جذور الرز المٌاه لفترة طوٌلة ؟ 2س
 الذي ٌحدد زراعة الرز فً محافظات العراق ؟ األساسً/ ما هو العامل  3س
/ ٌنتشر فً مزارع الرز دؼل الدنان والدهنان والسبط كٌؾ نستطٌع ان  4س

 نتخلص منها ؟
 انخفاض حاصل الرز فً العراق ؟ أسباب/ ما هً  5س
مقارنة  األدؼال/ لماذا ٌمتاز الرز المستورد بنظافته من الشوابب وبذور  6س

 بالرز المحلً ؟
 / ما هً اصناؾ الرز القدٌمة والحدٌثة فً العراق ؟ اذكرها . 7س
 ؟/ ما هً عالمات نضج محصول الرز ، وكٌؾ ٌحصد  8س
 / اٌن ٌزرع الرز فً العراق ؟ 9س
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 ( Corn) الذرح الصفزاء 
 -األهويه االقتصبديه:

الذرة الصفراء من أهم المحاصٌل العلفٌة والصناعٌة فً العالم وهً  دتع       
تحتل المرتبة الثالثة فً المساحة بعد الحنطة والرز . تزرع الذرة الصفراء فً 

 كافة القارات فً العالم . 

 
 -:األهمٌة االقتصادٌة 

تزرع الذرة الصفراء لؽرض الحصول على الحبوب والتً تمتاز بقٌمتها  - 1
فً بعض الدول كؽذاء ربٌسً فً عمل الخبز أو  ستعملٌالؽذابٌة العالٌة حٌث 

قد ٌخلط مع طحٌن الحنطة بنسب مختلفة علما  ان بذور الذرة خالٌة من مادة 
 . الكلوتٌن

الكاربوهٌدرات والكلوكوز تدخل الذرة الصفراء فً الصناعة إلنتاج  -2 
 والدكسترٌن والسبرتو .

حٌث ٌعتبر زٌت الذرة من أجود أنواع البذور ٌستخرج الزٌت من أجنة  - 3
 الزٌوت النباتٌة .

فً بعض الدول ٌعمل من الذرة الشامٌة الجبس وتدخل فً صناعة  - 4
 المعلبات .

ة المواد تستخرج من حبوب الذرة مادة النشا التً تستعمل فً صناع - 5
ً مواد ف تستعملالالصقة والمواد المتفجرة والصابون كما ان عصٌرها 

 .التلمٌع
 تدخل الذرة الصفراء فً صناعة المشروبات الكحولٌة . - 6
 حبوب الذرة فً عمل العالبق المركزة للمواشً والدواجن . تستعمل - 7
 سٌقان الذرة الصفراء كأعالؾ خضراء . تستعمل - 8
 عنها .البذور لكوالح كأعالؾ للحٌوانات او كوقود بعد فصل ا تستعمل - 9
 تدخل نباتات الذرة الصفراء فً صناعة الساٌلج ) العلؾ المتخمر ( . - 10
 السٌقان فً صناعة السلٌلوز والورق . تستعمل - 11
ان جمٌع العملٌات التً تجرى لزراعة الذرة ) من تحضٌر التربة الى  - 12

بواسطة المكابن مما ٌؤدي إلى قلة تكالٌؾ اإلنتاج وزٌادة عملٌة الحصاد ( تتم 
 الربح .
باإلمكان إدخال الذرة الصفراء فً نظام الدورات الزراعٌة لقصر دورة  - 13

 حٌاته.
تزرع الذرة الصفراء فً العراق لؽرض الحصول على الحبوب والسٌقان       
ات الذرة فً محافظفً عالبق وأعالؾ الحٌوانات وتتركز زراعة  تستعملالتً 
 دٌالى .، بؽداد ، صالح الدٌن ، كركوك ، بابل ،  واسط

 
 
 
 



47 

 

 

 -جمبهيع الذرح الصفزاء :
العلمً      اواسمه Poaceaeتنتمً الذرة الصفراء إلى العابلة النجٌلٌة      

 mays zea  وتوجد سبعة مجامٌع وهذه تعتمد على صفات السوٌداء
 -وهً :    والقنابع

 الطحٌن .ذرة  1
 الذرة المنؽوزة ) سن الجمل ( . - 2
 الذرة الشامٌة . - 3
 الذرة الصٌوانٌة . - 4
 الذرة السكرٌة . - 5
 الذرة الشمعٌة . - 6
 الذرة القرنٌة . - 7

  -: أهم األصناؾ والهجن المزروعة فً العراق فهً
 صنؾ نٌلٌوم . 

 صنؾ اللتن .
 صنؾ اكبر.  
 صنؾ دنبروفسكً . 
 ) هجٌن ( . 34تكساس  

  -LG 11) هجٌن ( .
 5012إباء  

  2052هجٌن اباء                         106بحوث  
  3003واباء  3001الربٌع                                هجٌن اباء 

 المسرة                               شهد
 تاالر                                  

 الصفا
 

الجٌل األول للتضرٌب بٌن ساللتٌن أو أكثر من السالالت النقٌة هو  -اهلجني :

 أجٌال .( 7 - 5 )والتً أنتجت بالسٌطرة على التلقٌح الذاتً لمدة

 -الظزوف الجيئيخ املالئوخ :
  -: الحرارة - 1

 دافاالذرة الصفراء من النباتات المحبة للحرارة وتحتاج إلى جو  دتع       
 م .° 13م وفً اللٌل °( 27 - 21 )تتراوح درجات الحرارة فً النهار من

 - 5 )م حٌث تنبت بعد 30إن أفضل درجات حرارة إلنبات بذور الذرة هً 
 22 )أٌام . أما فترة التزهٌر والنضج فأنها تحتاج إلى درجات حرارة من (10
الجو قلٌلة م ورطوبة °( 35 - 30)م وعندما ترتفع درجة الحرارة °( 27 -

 فأنها تؤدي إلى جفاؾ حبوب اللقاح وفقدان حٌوٌتها .
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 -: الضوء - 2
ساعة  12الذرة الصفراء من نباتات النهار القصٌر حٌث تحتاج إلى اقل من     

ضوء خالل فترة التزهٌر . وعندما ٌكون اللٌل طوٌل ٌزداد التزهٌر وٌثبط النمو 
ق وزٌادة حجم الخضري علما  إن النهار الطوٌل ٌؤدي الى زٌادة عدد األورا

 .ر النمو الخضري النباتات وزٌادة طو
 -: الرطوبة - 3
الذرة الصفراء من النباتات التً تتحمل الجفاؾ بسبب مجموعها الجذري     

الكبٌر والمتعمق حٌث تستطٌع ان تأخذ الرطوبة من أعماق التربة وتحتاج 
 الذرة كمٌات كبٌرة من الماء علما  ان الماء هو العامل المحدد لكمٌة اإلنتاج .

لخضري واكبر كمٌة من الماء تحتاجها ا طوروتختلؾ احتٌاجاتها للماء خالل ال
عند تكوٌن النورات الزهرٌة وفً مرحلة النضج حٌث ان قلة الماء فً هذه 

% وٌقل احتٌاج النبات ( 40 - 30 )المرحلة ٌؤدي الى خفض الحاصل  بنسبة
 للماء فً مرحلة النضج الحلٌبً .

 -: التربة - 4
لذا ٌجب ان تكون التربة ذات  التربة عامل مهم إلنتاج الذرة الصفراء دتع      

تهوٌة جٌدة وؼنٌة بالعناصر الؽذابٌة وخالٌة من األدؼال وان ال ٌكون مستوى 
ما  الماء األرضً مرتفع وأحسن أنواع الترب هً الترب المزٌجٌة الخصبة عل

 ة والحامضٌة .ٌلحان الذرة ال تتحمل الترب الم

 -: عملٌات خدمة التربة والمحصول

 -التربة وطرق الزراعة :تحضٌر  - 1
لؽرض الحصول على اإلنتاج العالً ٌجب تحضٌر األرض فً الموعد المحدد    

حٌث إن الحراثة الربٌسٌة تعتمد على المحصول السابق ونوعٌة التربة 
سم بواسطة ( 30 - 25 )والظروؾ المناخٌة وعادة تجرى حراثة عمٌقة بعمق

ى عملٌة التنعٌم بواسطة األمشاط المحارٌث القرصٌة او المطرحٌة بعدها تجر
 هٌبةالقرصٌة لؽرض تكسٌر الكتل الترابٌة المتكونة أثناء عملٌة الحراثة وت

 .البذور مرقد جٌد إلنبات 
 -: بطرابق عدةتزرع الذرة الصفراء     

 زراعة فباإلمكان األخضر العلؾ على الحصول هو الزراعة من الؽرض كان إذا

 بطرٌقة الزراعة فتتمالبذور  إلنتاج الؽرض كان إذا أما.  النثر بطرٌقةالبذور 

 وآخر سطر بٌن المسافة وتكون تعٌٌرها بعدالبذور  آالت تستعمل حٌث السطور

 . سم 15 واخرى جورة وبٌن سم 56

 المسافة وتكون المرازة بواسطة المروز تفتح حٌث المروز بطرٌقة تزرع او

 . سم 46 وأخرى جورة وبٌن سم 75 واخر مرز بٌن

 -: ثطزيقتني الذرح سراعخ تتن
 . الري عملٌة تجرى ثم ومنالبذور  تزرع حٌث/  الجافة الطرٌقة – أ
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 نقوم مناسب جفاؾ تجؾ ان وبعد األرض تروى حٌث/  المبتلة الطرٌقة – ب

 .بالزراعة

 

 8 – 3 عمق على الذرة زراعة فباإلمكان الزراعة أعماق إلى بالنسبة إما      

 . التربة بنوع ٌتعلق وهذا سم

 -: الزراعة موعد – 4

 -: بعروتٌن الصفراء الذرة تزرع

 ان حٌث آذار شهرالنصؾ األول من  خالل وتكون -: الربٌعٌة العروة – أ

 الحرارة درجات ارتفاع بسبب الحاصل قلة إلى ٌؤدي الموعد هذا عن التأخٌر

 الموعد هذا عن التبكٌر أما اللقاح حبوب موت إلى ٌؤدي مما التزهٌر وقت فً

وهذه العروة  الحرارة درجات انخفاض بسبب البادرات موت إلى ٌؤدي فأنه

 . ؼٌر شابعة فً العراق حالٌا  

 إن علما   تموز شهرالنصؾ االول من  خالل وتكون -: الخرٌفٌة العروة – ب

 نتٌجة الحاصل انخفاضو اللقاح حبوب موت إلى ٌؤدي الموعد هذا عن التأخٌر

 وقت فً ٌكون النباتات نضج ان كما التزهٌر وقت الحرارة درجات النخفاض

 فٌها التعفن وحصولالبذور  فً الرطوبة ارتفاع إلى ٌؤدي مما األمطار سقوط

 التلقٌح نسبة انخفاض الى ٌؤدي فأنه الزراعة موعد فً التبكٌر أما. 

 الى كذلك تؤدي والتً التزهٌر وقت الحرارة درجات ارتفاع بسبب واإلخصاب

 فً الزراعة تفضل وعادة كبٌرة بنسبة الحاصل وانخفاض اللقاح حبوب موت

 ارتفاع من بالرؼم الربٌعً الموعد عن الحاصل زٌادة بسبب الخرٌفً الموعد

 بعد جٌدة بصورة األرض استؽالل لؽرض موعد افضل انه كما الرطوبة

 . الشتوٌة المحاصٌل
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الصفراء فً مرحلة النمو الخضريمحصول الذرة   

 محصول الذرة الصفراء وتظهر فٌه المجموعة الزهرٌة الذكرٌة واالنثوٌة
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 -: البذور  كمٌة -3

 ونقاوتها إنباتها نسبة تكون والتً العالٌة الجودة ذاتالبذور  اختٌار ٌجب 

 تعتمد الكمٌة وهذه دونم/  كؽم( 8 – 0 )منالبذور  كمٌة وتتراوح جدا   عالٌتٌن

 . زروعالم والصنؾ الزراعة وكثافة الزراعة طرٌقة على

 -: الزراعٌة الدورة – 2

 فً بإدخالها ٌنصح لذلك للتربة المجهدة المحاصٌل من الصفراء الذرة تعتبر

 الكٌمٌاوٌة الصفات تحسٌن لؽرض المحاصٌل بقٌة مع زراعٌة دورات

 كالجت البقولٌة النباتات مع الصفراء الذرة إدخال وٌمكن للتربة والفٌزٌاوٌة

 . الشتوٌة الحبوب محاصٌل بعد او والبرسٌم

 -: التسمٌد – 5

 -: منها عوامل عدة على المضاؾ السماد كمٌة دتع      

 والري التربة وخصوبة النمو وموسم النباتٌة والكثافة المستخدم الصنؾ

 تضاؾ حٌث النمو مراحل خالل النتروجٌن عنصر الى الذرة تحتاج وعادة

 -: دفعتٌن على النتروجٌنٌة األسمدة

 الخٌوط تكوٌن بداٌة فً تضاؾ والثانٌة اإلنبات من أٌام 16 مرور بعد األولى

 . الحرٌرٌة

 . الزراعة قبل واحدة دفعة تضاؾ فعادة الفوسفاتٌة األسمدة أما    

 وتخلط الحراثة مع األولى الوجبة تضاؾان  فأما طرق بعدة األسمدة تضاؾ

 تكون ان وٌجب الزراعة عند(  تلقٌم)  خطوط شكل على تضاؾ او بالتربة

 من بالقرب السماد وضع ألن سم( 5 – 3)بـالبذور  عن بعٌدة السماد خطوط

 من كؽم 56و ٌورٌا كؽم 00 الى الدونم ٌحتاج وعادة اإلنبات على ٌؤثرالبذور 

 . الثالثً الكالسٌوم فوسفات سوبر

 -: الري - 0

 تؤدي المٌاه قلة ان حٌث لحاصلا لزٌادة الربٌسٌة العوامل احد الري دٌع        

 التزهٌر مرحلة خالل الري الى الصفراء الذرة تحتاج واعتٌادٌا   الحاصل قلة إلى

       بنسبة الحاصل انخفاض الى ٌؤدي الفترة هذه فً النباتات تعطٌش ألن

56 %. 

 نمو ومرحلة التربة نوع -: منها عوامل عدة على الري عملٌة وتعتمد       

 حالة وفً المستعملة األسمدة وكمٌات والرٌاح الحرارة ودرجات النباتات

 استعمال حالة فً وكذلك الرٌات عدد زٌادة ٌفضل الحرارة درجات ارتفاع

 . الكٌمٌاوٌة األسمدة من كبٌرة كمٌات
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 تقزم منها النباتات على العالمات بعض ظهور إلى ٌؤدي الري نقص ان

 وزٌادة وموتها واألوراق النبات وذبول تزهر ال قد او التزهٌر وتأخٌر النباتات

 . الحاصل ونقصالبذور  حجم وصؽر المٌتة األوراق عدد

 وٌعتمد بالرش الري او السٌحً الري بطرٌقة أما الصفراء الذرة تروى       

 ٌستعمل وان الجوٌة والظروؾ المٌاه وتوفر التربة نوع على الطرٌقة اختٌار

 .رٌة(15 –16)الى الذرة تحتاج وعادة بالماء توفٌر تحقق بالرش الري طرٌقة

 -: الزراعٌة اآلفات

 -: الحشرات – أ

 -: أهمها الحشرات من عدٌدة بأنواع الذرة تصاب

    المحبب ٌازٌنوندال مادة استخدامب عادة وتكافح الذرة ساق حفار حشرة – 1

 . للدونم كؽم 1,5 بمقدار%  16

  .السكري البنجر دودة – 4

 .الذرة عرانٌص دودة – 3

 .المن – 2

  .األحمر الحلم او الكاذب العنكبوت – 5

 -: األمراض – ب

 الداٌثٌن مبٌد تستعمل وعادة(  الرأسً ، المؽطى)  التفحم أمراض/  وتشمل

 التخلص لؽرض.  للطن كؽم 4 وبمعدل الزراعة قبلالبذور  تعامل حٌث%  25

 . المقاومة األصناؾ بذور زراعة ٌجب األمراض من

 -: األدؼال – ج

 ٌمكن منها التخلص ولؽرض األدؼال نباتات من جدا   كبٌرة أعداد الذرة مع تنمو

 استخدامب العزق او الٌدوي التعشٌب ٌستعمل طرٌق عن علٌها القضاء

 واالترازٌن السٌمازٌن مبٌد مثل الكٌمٌاوٌة المبٌدات استخدامب او العازقات

 .بعد الزراعة وقبل اإلنبات  التربة على المبٌدات هذه ترش حٌث

 -: والحصاد النضج

 االخضر للعلؾ او الحبوب على الحصول لؽرض الصفراء الذرة تزرع     

 ومن%  36 الى فٌها الرطوبة نسبة تصل عندما الحبوب تنضج.  والساٌلج

 ووصول العرانٌص وجفاؾ واصفرار األوراق جفاؾ هو النضج عالمات

 الحبة قاعدة فً السوداء الندب وظهور وتصلبها الطبٌعً الحجم الى الحبوب

 بالمادة الحبة امتالء مرحلة انتهاء على ٌدل مما العرنوص من تفرٌطها عند

  الجافة

 



53 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كامل لمحصول الذرة الصفراء عرنوص  

 

رة الصفراء فً مرحلة النضج الفسلجًمحصول الذ  



54 

 

 -: بطرٌقتٌن الذرة تحصد

 وتقشٌرها السٌقان من العرانٌص قطؾ على وتعتمد/  الٌدوٌة الطرٌقة – أ

 .وتخزن تجفؾ ثمالبذور  تفرط او الصورة بهذه وتحفظ الورقٌة األؼلفة وإزالة

 تقطع حٌث الحدٌثة والمكابن اآلالت استخدامب وهً/  المٌكانٌكٌة الطرٌقة – ب

 وتفرط وتقشر العرانٌص تقطع ثم التربة سطح مستوى من كاملة النباتات

 األخرى الجهة من تخرج النباتات بقاٌا بٌنما الماكنة خزان فً وتخزنالبذور 

 الى ٌنقل ثم سٌارات فً ٌفرغ الخزان امتالء وعند األرض على وتسقط للماكنة

 العرانٌص وفصل السٌقان بقطع خاصة أخرى مكابن توجد كما.  الساٌلوات

 بإمرار او الشمس أشعة تحت وتجفؾ وتنقل الحبوب تفرط ان بدون وتقشٌرها

 محتوى ٌزٌد ال ان ٌجب عام وبشكل خاصة مخازن فً ساخن هوابً تٌار

 الفطرٌات نمو الى تؤدي الزابدة الرطوبة ألن%  13 عن الحبوب فً الرطوبة

 .السامة المواد بعض وتكوٌن

 بعض فً صلت وقد طن واحد حوالً  الدونم إنتاجٌة تبلػ عامة بصورة

 والهجن األصناؾ على ٌعتمد وهذا الدونم فً طن 4 من أكثر إلى األحٌان

 .بالزراعة المستخدمة
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 محصول الذرة الصفراء فً مرحلة النضج التام
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 -: عبهخ أسئلخ
 ؟ تقسٌمها تم أساس أي وعلى الصفراء الذرة مجامٌع عدد/  1س

 ؟ معرفته ٌفٌدنا وبماذا الصفراء الذرة فً اإلنبات نوع هو ما/  4س

 ؟ فٌه الزٌت نسبة هً وما الزٌت ٌستخرج الحبوب من جزء أي من/  3س

 هو الؽرض كان إذا الصفراء الذرة لزراعة طرٌقة أفضل هً ما/  2س

 ؟ األخضر العلؾ على الحصول

 الواحد النبات فً واحد عرنوص من أكثر تعطً األصناؾ بعض هناك/  5س

 ؟ ال أم جٌدة الصفة هذه هل

 ؟ المساحة لوحدةالبذور  كمٌة تحدد التً العوامل هً ما/  0س

 ؟ الهجٌن و الصنؾ بٌن الفرق هو ما/  7س

 عملٌة ري الذرة الصفراء ؟ اذكرها ./ على اي العوامل تعتمد  8س

 / ما هً عالمات نضج الذرة الصفراء ؟ اذكرها . 9س

 / كٌؾ تحصد الذرة الصفراء ؟ وضح ذلك . 16س

 / اذكر خمس استعماالت اقتصادٌة للذرة الصفراء ؟  11س

 عروة لزراعة الذرة الصفراء . ولماذا ؟ أفضل/ ما هً  14س

 والهجن المزروعة حالٌا  فً العراق ؟ األصناؾ/ اذكر  13س

/  رتب المحافظات المنتجة للذرة الصفراء فً العراق حسب المساحة  12س

 المزروعة ؟

د محصول الذرة الصفراء ناجحا  فً العراق ؟ ولماذا . 15س  / هل ٌع 
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 ( Sorghumالذرح الجيضبء  )  

 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

هذا المحصول من محاصٌل الحبوب المهمة اذ ٌحتل المرتبة الخامسة  دٌع       

فً العالم بعد الحنطة والرز والذرة الصفراء والشعٌر من حٌث المساحة 

 .-وله استعماالت اقتصادٌة عدٌدة منها :واإلنتاج 

ن فً صناعة الخبز والمعجنات حبوب هذا المحصول بعد الطح تستعمل – 1

لفقٌرة فً البلدان النامٌة فً قارة آسٌا وأفرٌقٌا وأمرٌكا من قبل الطبقات ا

 الوسطى .

 الحبوب فً األعالؾ ) العالبق المركزة للمواشً والدواجن ( . تستعمل – 4

سٌقان النبات فً عمل الدرٌس ) العلؾ المجفؾ (او الساٌلج          تستعمل – 3

بات بعد مرور شهرٌن ) العلؾ المتخمر ( وٌنصح برعً الحٌوانات على هذا الن

 حامضمن الزراعة وذلك بسبب وجود بعض المواد السامة فً السٌقان ) 

 الهاٌدروسٌانٌك ( .

 الحصول على العصٌر السكري من سٌقان الذرة البٌضاء السكرٌة . – 2

استعمال النورات العنقودٌة من ذرة المكانس فً بعض الصناعات المحلٌة  – 5

. 

ٌمكن زراعتها فً األراضً الجافة والتً ال تصلح لزراعة المحاصٌل  – 0

 كالذرة الصفراء وؼٌرها .

 -التصنٌؾ النباتً :

و واسمها العلمً Poaceaeتنتمً الذرة البٌضاء إلى العابلة النجٌلٌة      

vulgare Sorghum . 

 -هناك اربعة انواع ربٌسٌة للذرة البٌضاء هً :

 حبوبٌة .الذرة البٌضاء ال – 1

 الذرة البٌضاء العلفٌة . – 4

 الذرة البٌضاء السكرٌة . – 3

 ذرة المكانس . – 2

 -أما أهم األصناؾ فهً :

 الصنؾ المحلً  – 1

 كافٌر  – 4

 حجازي  – 3
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 مٌلو  – 2

 انقاذ  –5

 رابح  – 0

 دٌورا  – 7

 هٌكتاري  – 8

 فترٌتا – 9

 المفٌد  – 16

 

 -:الظروؾ المالبمة 

 -الحرارة : – 1

ٌزرع هذا المحصول فً المناطق الدافبة والحارة والخالٌة من البرودة        

وتنجح زراعته فً المناطق االستوابٌة وشبه االستوابٌة وٌحتاج النبات إلى 

خالل موسم النمو وأفضل درجة حرارة للنمو  ºم 41جو دافا ودرجة حرارة 

 وقتحرارة قبل التزهٌر او وان ارتفاع ال ºم( 36 – 46 )الخضري هً من

ٌؤدي الى انخفاض الحاصل . وتعتبر الذرة البٌضاء من  ºم 38التزهٌر عن 

للجفاؾ بسبب احتوابها على مجموع جذري كبٌر ومتفرع  تحملةالمحاصٌل الم

ووجود طبقة شمعٌة على األوراق والسٌقان تقلل من النتح إضافة الى صؽر 

 المساحة الورقٌة مقارنة بالذرة الصفراء .

 -التربة : – 2

تجود زراعة المحصول فً الترب المزٌجٌة او الطٌنٌة الجٌدة الصرؾ     

وى الماء األرضً او الملوحة وٌمكن زراعتها فً والتً ال ٌرتفع بها مست

الحاصل ٌكون منخفض علما  ان  إن إالالترب الفقٌرة او القلوٌة او الملحٌة 

 الذرة البٌضاء أكثر تحمال  للملوحة من الذرة الصفراء .

 -الضوء : – 3

 12هذا المحصول من نباتات النهار القصٌر التً تحتاج الى اقل من  دٌع      

وء خالل فترة التزهٌر ألن الفترة الضوبٌة الطوٌلة تؤدي الى تأخٌر ساعة ض

 موعد التزهٌر والنضج .
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 -عملٌات خدمة التربة والمحصول :

 

 -ق الزراعة :ابعملٌات تحضٌر التربة وطر

لزراعة الذرة الصفراء حٌث تحرث نفسها تتبع عملٌات تحضٌر التربة      

األرض باستعمال المحراث القرصً القالب او المطرحً القالب وبعدها تنعم 

األمشاط القرصٌة او العازقات الدورانٌة ثم تجرى عملٌات  استخدامالتربة ب

 اعة وتزرع الذرة البٌضاء بالطرقالتسوٌة وبذلك تكون األرض جاهزة للزر

     -: تٌةاآل

بواسطة الباذرات فً األرض المعدة البذور الطرٌقة الجافة / حٌث تزرع  - 1

 جٌدا  ومن ثم تجرى عملٌة التقسٌم والري .

 الماكنة . استخدامبٌدوٌا  او البذور حٌث  تنثر  طرٌقة النثر / - 4

سم (76 – 06)من وآخرطرٌقة السطور / حٌث تكون المسافة بٌن سطر   - 3

. أما اذا البذور م اذا كان الؽرض هو الحصول على س 46وبٌن نبات وآخر 

سم (26 – 35)كان الؽرض هو العلؾ األخضر فتكون المسافة بٌن سطر وآخر

سم او تزرع على مروز المسافة بٌن مرز (3 – 4)على عمقالبذور وتزرع 

بذور فً الجورة ثم  5سم وتوضع (45 – 46)سم وبٌن نبات وآخر 75وآخر 

 تخفؾ الى نباتٌن.

 -موعد الزراعة :

 -تتم الزراعة فً موعدٌن :

 وٌكون خالل النصؾ الثانً من آذار . -الموعد الربٌعً : – 1 

 الموعد الخرٌفً وٌكون خالل النصؾ األول من تموز . – 4

عرض المحصول إلى انخفاض الحاصل ٌعلما  ان التبكٌر عن هذه المواعٌد قد 

 والخزن .وتردي نوعٌة الحبوب خالل فترة الحصاد 

   -: كمٌة البذور الالزمة للدونم

تعتمد كمٌة البذور للدونم على طرٌقة الزراعة والؽرض من الزراعة حٌث    

ر اذا كان الؽرض من الزراعة وكؽم من البذ (2 – 4)ٌحتاج الدونم الواحد من 

كان الؽرض من الزراعة  من البذور اذاكؽم  12( – 7) تحتاجر ووإنتاج البذ

 للعلؾ األخضر .
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 محصول الذرة البٌضاء فً مرحلة التزهٌر
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 -الري :

بعد إجراء عملٌة الزراعة تعطى الرٌة األولى مباشرة وٌستمر بالري كلما     

دعت الحاجة خالل فترة النمو الخضري والتزهٌر والنضج وٌحتاج المحصول 

     رٌة خالل موسم النمو فتكون الفترة بٌن رٌة وأخرى من (15 – 16)من

ٌوم مع مالحظة عدم تعطٌش النبات خالل فترة التزهٌر ألن  (14 – 16)

التعطٌش فً هذه الفترة ٌؤدي الى نقص الحاصل كما ٌجب عدم ري المحصول 

اثناء فترة هبوب الرٌاح حتى ال تضطجع النباتات وٌجب قطع الماء قبل 

 الحصاد بأسبوعٌن .

 -التسمٌد :

الذرة البٌضاء من المحاصٌل المجهدة للتربة لذلك ٌجب إضافة األسمدة    

كؽم للدونم نتروجٌن  46بالكمٌة والنوعٌة الالزمة . وعادة  ٌحتاج الدونم الى 

وٌضاؾ على دفعتٌن األولى عند الزراعة والثانٌة تضاؾ بعد مرور شهر من 

ن الؽرض هو إلنتاج اإلنبات عند زراعة المحصول لؽرض الحبوب . اما اذا كا

كؽم نتروجٌن للدونم على ثالث دفعات األولى عند الزراعة  36العلؾ فٌضاؾ 

والدفعة الثانٌة والثالثة بعد كل حشة اما كمٌة السماد الفوسفاتً فٌحتاج الدونم 

 كؽم للدونم من خامس اوكسٌد الفسفور تضاؾ عند تحضٌر التربة . 45الى 

 

 -: الدورة الزراعٌة

إدخال هذا المحصول فً دورة زراعٌة لكونه من المحاصٌل المجهدة ٌمكن     

للتربة وتفضل زراعته بعد المحاصٌل البقولٌة مثل البرسٌم او الباقالء او 

الهرطمان كما ٌفضل ان تعقبه محاصٌل بقولٌة وال ٌفضل زراعة المحاصٌل 

 الحبوبٌة بعده .

 -: عملٌات الخؾ والترقٌع

مرور شهر من الزراعة اذا كان الؽرض إلنتاج  تجرى عملٌة الخؾ بعد    

الحبوب حٌث تترك اقوى النباتات فً الجورة الواحدة وتزال النباتات الضعٌفة 

والمرٌضة . اما عملٌة الترقٌع فٌقصد بها زراعة البقع او الجور الفاشلة بعد 

 قبل ٌوم منالبذور اإلنبات وٌجب الزراعة ببذور الصنؾ نفسه وباألماكن تنقٌع 

 الزراعة لؽرض تسهٌل عملٌة اإلنبات .
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 -: اآلفات الزراعٌة

تتعرض الذرة البٌضاء لإلصابة باإلمراض والحشرات كما تهاجم حقول        

الذرة البٌضاء من قبل الطٌور والتً تتؽذى على العناقٌد وخاصة العناقٌد 

 -المرصوصة ومن أهم الحشرات :

 حشرة حفار ساق الذرة . – 1

 حشرة المن . – 4

 دودة عرانٌص الذرة . – 3

 الحلم األحمر . – 2

 حشرة البنجر السكري . – 5

المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً  استخدامبهذه الحشرات تكافح عادة      

 ٌون .ة الدرٌازٌنون او المالثاألسواق المحلٌة مثل ماد

أما أهم األمراض فهً مرض التفحم السابب التفحم المؽطى والتفحم       

األصناؾ المقاومة  استخدامبالطوٌل ومرض موت البادرات وعادة تكافح 

المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق  ٌستعملالدورات الزراعٌة او  وإتباع

 مثل معاملة البذور بمادة الداٌثٌن .

 -النضج والحصاد :

تنضج النباتات المزروعة فً الموعد الربٌعً خالل شهر تموز أما         

المزروعة فً الموعد الخرٌفً فتنضج فً نهاٌة شهر تشرن األول او بداٌة 

المناجل لقطع العناقٌد او  استخدامبشهر تشرٌن الثانً وعادة ٌجري الحصاد 

بوب هو اكتمال ماكنات الحصاد ) الكومباٌن ( ومن عالمات نضج الح استخدامب

% وٌبدأ الحصاد  46اللون وبدء الحبوب بالجفاؾ بحٌث تكون نسبة الرطوبة 

 ٌستعملقبل جفاؾ األوراق والسٌقان تعرض العناقٌد الى أشعة الشمس او 

المجففات الصناعٌة وذلك بإمرار تٌار هوابً حار وجاؾ . بعد جفاؾ الحبوب 

 زن .تجري عملٌة الدراس والتذرٌة ثم التعببة والخ

ٌفضل عدم التأخٌر فً الحصاد خوفا  من زٌادة الفقد فً الحبوب نتٌجة   

انفراط البذور من النورات وزٌادة احتمال تعرضها لمهاجمة الطٌور والحشرات 

 والظروؾ الجوٌة السٌبة .
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 محصول الذرة البٌضاء فً مرحلة النضج التام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البٌضاء مٌكانٌكٌا  حصاد الذرة   
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 -: أسئلخ عبهخ
 / كٌؾ نستطٌع ان نفرق بٌن نباتات الذرة البٌضاء والذرة الصفراء ؟ 1س

 / لماذا تتحمل الذرة البٌضاء األراضً المالحة أكثر من الذرة الصفراء ؟ 4س

/ما هو الفرق بٌن النورة الزهرٌة للذرة البٌضاء والنورة الزهرٌة للذرة  3س

 الصفراء ؟

 أن/ من اآلفات التً تصٌب الذرة البٌضاء هً الطٌور كٌؾ نستطٌع  2س

 نتخلص منها ؟

/ لو كانت لدٌك قطعة ارض محدودة المساحة وتربتها ذات ملوحة قلٌلة  5س

 الذرة الصفراء ولماذا ؟ أمفهل تفضل زراعتها بالذرة البٌضاء 

ء وكٌؾ / اذكر اآلفات الحشرٌة والمرضٌة التً تصٌب الذرة البٌضا 0س

 تكافح؟ 

 / متى تزرع الذرة البٌضاء فً العراق ؟ 7س

 / ما المقصود بالخؾ والترقٌع ؟ 8س

 / ما هً طرابق زراعة الذرة البٌضاء ؟ اذكرها مع التوضٌح . 9س

 الشابعة من الذرة البٌضاء فً العراق ؟ األصناؾ/ اذكر اهم  16س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 Millet )   (الدخي  
 -: االقتصادٌة األهمٌة

الدخن من محاصٌل الحبوب الصٌفٌة حٌث تنتشر زراعته فً بعض المناطق       

وله استعماالت  الجافة من العالم كالهند وافؽانستان وإٌران وتركٌا والسودان

 . اقتصادٌة عدٌدة أهمها

فً  تستعملتستهلك الحبوب فً تؽذٌة اإلنسان فً عدد من دول العالم حٌث  – 1

إٌجاد محاصٌل جدٌدة أدى إلى عزوؾ الناس عن استعماله  إنصناعة الخبز إال 

فً صناعة الخبز علما  ان الخبز المنتج منه ٌجؾ بسرعة وذلك بسبب عدم احتواء 

 الطحٌن على الكلوتٌن .

فً تؽذٌة  ستعملٌفً بعض الدول ٌستخرج من بذور الدخن عصٌر ؼذابً  – 4

 األطفال .

 بوب فً تؽذٌة الطٌور .الح تستعمل – 3

السٌقان كعلؾ اخضر او فً عمل الدرٌس ) العلؾ المجفؾ ( كما  تستعمل – 2

 التبن فً عالبق الحٌوانات . ستعملٌ

تحتوي حبوب الدخن على نسبة عالٌة من البروتٌن كما ٌستخرج الزٌت من  – 5

 الحبوب .  أجنة

  -: الوصؾ النباتً

Panicum واسمه العلمً   Poaceaeٌنتمً الدخن للعابلة النجٌلٌة     

mumiliace أهمهاوجد أربعة أنواع من الدخن تو :- 

 (  األوربًدخن بروسو ) الدخن  – 1

 الدخن اللؤلؤي ) الدخن االعتٌادي (  – 4

 دخن ذٌل الثعلب ) الدخن االٌطالً (  – 3

 الدخن الٌابانً  - 2

 

 -: للنمو الظروؾ المالبمة

 -المناخ المناسب : –أ 

ٌنمو المحصول فً المناطق الحارة وٌمتاز عن باقً المحاصٌل الصٌفٌة      

بتحمله للجفاؾ لذلك ٌزرع فً المناطق الجافة الشحٌحة فً مصادر مٌاه الري . 

وان ارتفاع درجة  °م 45علما  ان أفضل درجة حراة خالل فترة النمو والنضج 

خالل فترة التزهٌر ٌؤدي الى حدوث ظاهرة عدم الخصب حٌث  °م 26الحرارة عن 

 تكون البذور خفٌفة الوزن ؼٌر كاملة النضج او فارؼة .
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 -التربة : –ب 

ٌحتاج إلى تربة طٌنٌة خصبة وٌكون بها مستوى الماء األرضً منخفض         

 خضر .وال تصلح زراعته فً التربة الخفٌفة ألنه ٌؤدي الى قلة حاصل العلؾ األ

 -الضوء : –ج 

ساعة ضوء خالل  14من محاصٌل النهار القصٌر التً تحتاج الى اقل من  دٌع  

 فترة التزهٌر .

 -: إعداد األرض وطرق الزراعة

سم ( 16 – 8 )بما ان بذور الدخن تكون ناعمة فأنها تحتاج الى تربة ناعمة لعمق

ثم تجرى عملٌة سم ( 15 – 16 )حٌث تجرى حراثة التربة حراثة سطحٌة بعمق

الباذرة حٌث  استخدامالتنعٌم والتسوٌة والتعدٌل وتتم الزراعة أما بطرٌقة النثر او ب

سم او تزرع على مروز  15تتم الزراعة على خطوط تكون المسافة بٌن خط وآخر 

سم مع ( 46 – 15 )وآخرسم وبٌن نبات ( 06 – 56 )وآخرالمسافة بٌن مرز 

 سم . 4مالحظة وضع البذور على عمق 

 -: موعد الزراعة

  -ٌزرع الدخن بموعدٌن :

 الموعد الربٌعً / وٌكون خالل شهر نٌسان. – 1

 الموعد الخرٌفً / وٌكون خالل شهر تموز . – 4

 -:كمٌة البذور 

تعتمد كمٌة البذور على نسبة اإلنبات ونسبة النقاوة وطرٌقة الزراعة      

 من البذور الجٌدة . كؽم( 2 – 3 )وخصوبة التربة حٌث ٌحتاج الدونم

 -:التسمٌد 

عادة كمٌات قلٌلة من السماد النتروجٌنً والفوسفاتً بالرؼم من انه  تستعمل    

كؽم من السماد النتروجٌنً ( 8 – 0 )ٌزرع بدون تسمٌد وعادة ٌحتاج الدونم من

تحضٌر التربة اما  أثناءكؽم من السماد الفوسفاتً وٌضاؾ السماد الفوسفاتً  8و

ٌضاؾ بدفعتٌن االولى مع السماد الفوسفاتً والثانٌة فً فالناٌتروجٌنً السماد 

 مرحلة التفرعات .
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 -: الري

رٌات  0بعد الزراعة مباشرة وعادة ٌحتاج المحصول الى  األولىتعطى الرٌة     

رٌات خالل فترة النمو الخضري والرٌتٌن خالل فترة ( 3 – 4)حٌث ٌحتاج من

 التزهٌر والنضج .

 

  -: اآلفات الزراعٌة

من أهم اآلفات التً ٌتعرض لها الدخن هً الطٌور حٌث تسبب خسابر     

 -اقتصادٌة كبٌرة اما بالنسبة إلى أهم اإلمراض فهً :

 مرض تعفن الجذور  -1

 مرض التفحم الطوٌل  -4

 مرض البٌاض الزؼبً  -3

ٌة مثل المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق المحل استخداموعادة تكافح ب 

 مبٌد الداٌاثٌن .

 

 -: النضج والحصاد

ٌتم حصاد الدخن عندما تنضج العناقٌد وٌكون النبات مخضر قلٌال  وٌمكن       

معرفة نضج البذور بسهولة عند فصلها من العناقٌد عندما تفرك بالٌد . ٌتم 

مكابن خاصة وتجمع السٌقان لؽرض التجفٌؾ ثم تتم عملٌة  استخدامالحصاد ب

 لفصل البذور عن النباتات تعبأ بعدها فً أكٌاس وتخزن . الدراس

كان الؽرض من زراعة الدخن هو الحصول على العلؾ األخضر فٌمكن  إذا أما     

ٌوم من الزراعة  56حشات حٌث تؤخذ الحشة األولى بعد ( 3 – 4 )تؤخذ منه أن

ة الثانٌة ٌوم من الحش 25ٌوم من الحشة األولى والثالثة بعد  35والثانٌة بعد 

 15وٌجب قطع المحصول قبل تكوٌن النورة الزهرٌة وٌجب ان ٌتم القطع بارتفاع 

 سم فوق سطح التربة وذلك لإلسراع فً نمو التفرعات من جدٌد .
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محصول الدخن فً مرحلة تكوٌن البذور                   األزهارمحصول الدخن فً مرحلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بذور محصول الدخن
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 :أسئلخ عبهخ 

 

 / لماذا ٌعتبر الدخن من المحاصٌل العلفٌة ؟ 1س

 / ما هً أنواع الدخن ؟ 4س

 / أٌهما أفضل لزراعة المحصول الموعد الربٌعً ام الموعد الخرٌفً ولماذا ؟ 3س

التً ٌتعرض لها المحصول هً الطٌور . كٌؾ ٌمكن التخلص  اآلفات/ من  2س

 منها ؟

 / ما هو عدد الحشات التً ٌمكن أخذها من المحصول ؟ 5س

 / ما هً األمراض التً تصٌب الدخن وكٌؾ تكافح ؟ 0س

 ؟/ ما هً عالمات نضج المحصول وكٌؾ ٌحصد  7س

 / كٌؾ ٌتم إعداد تربة المحصول وبكم طرٌقة ٌزرع ؟ 8س
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 الفصل الثبلث
 

 

 اهلدف العبم

أهم محاصٌل البقول البذرٌة بٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب  -

 وأهمٌتها التغذوٌة 

 األهداف التفصيليت

 على معرفة هذا الفصل أن ٌكون قادر  تهعد دراسٌتوقع من الطالب ب    

 لكل محصول من محاصٌل البقول البذرٌة   األهمٌة االقتصادٌة والتغذوٌة -

 معرفة أهم األصناف المزروعة فً العراق  -

 أهمٌة العوامل البٌئٌة التً تؤثر على زراعتها  -

 كٌفٌة تحضٌر التربة لغرض زراعتها -

 اهم الطرق الشائعة لزراعة هذه المحاصٌل  -

 أهم األمراض والحشرات التً تصٌب كل محصول  -

 عملٌة الحصاد  -

 لتعليميتالوسبئل ا

 حقول لغرض زراعة هذه المحاصٌل التهٌئة  -

 لكل محصول(  CD )  أفالم  -

 متطلببث املهبرة

 استعداد ذهنً وبدنً -
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 -احملبصيل البقوليت البذريت   -

تزرع المحاصٌل البقولٌة لغرض الحصول على بذورها التً تحتوي على      

نسبة عالٌة من البروتٌن وتختلف هذه النسبة من محصول إلى أخر ففً الباقالء 

والحمص والعدس والبزالٌا والفاصولٌا وفستق الحقل تتراوح من                   

علماً إن البروتٌن  % 02 %( أما فً فول الصوٌا فأنها تصل إلى 02 – 02) 

م وتأتً أهمٌته بعد اللحم وان اكبر المساحات المزروعة ضالناتج ٌكون سهل اله

بالبقولٌات هً فً قارة آسٌا تأتً بعدها أمرٌكا الشمالٌة والوسطى والجنوبٌة ثم 

 أفرٌقٌا وفً المرتبة الخامسة أوربا .

 -: ٌمكن تلخٌص أهمٌة البقولٌات بما ٌلً

ة لٌس ألنها تحتوي على المواد غنٌبذور البقولٌات من االغذٌة ال دتع   – 1

 البروتٌنٌة ولكن بسبب احتوائها على األحماض االمٌنٌة المفٌدة لبناء الجسم .

تحوي بذور بعض المحاصٌل البقولٌة مثل فول الصوٌا وفستق الحقل على  – 0

 ٌها قلٌلة .نسبة عالٌة من الزٌت اما بقٌة المحاصٌل فأنه نسبة الزٌت ف

تحوي بذور البقولٌات على نسبة عالٌة من الفٌتامٌنات وخاصة فٌتامٌن        – 2

 (B,B1, B2,A,D,E. ) 

 القرنات الخضراء فً التغذٌة وفً صناعة التعلٌب . عملتست – 0

لتغذٌة الحٌوانات وفً تحضٌر تستعمل كعلف اخضر سٌقان النباتات واألوراق  – 5

 الساٌلج والدرٌس .

كمٌة  أضعاف( 6 – 2وقشور البذور تحوي )  واألوراقالسٌقان الجافة  – 6

 كعلف للحٌوانات . تستعمل البروتٌن الموجودة فً تبن النجٌلٌات و

تمتاز نباتات العائلة البقولٌة باحتوائها على بكترٌا العقد الجذرٌة والتً تقوم  – 7

 كغم ( نتروجٌن للدونم . 05الجوي حٌث تضٌف حوالً )  بتثبٌت الناٌتروجٌن

خضري قصٌر وتجمع  طوران اغلب المحاصٌل البقولٌة عدا فول الصوٌا لها  – 8

عطً إمكانٌة تحضٌر التربة للزراعة الشتوٌة وان اغلب ٌبصورة مبكرة مما 

 نباتات العائلة البقولٌة تدخل فً نظام الدورات الزراعٌة .
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 -المحاصٌل البقولٌة البذرٌة :اهم 

 االسم العلمً االسم االنكلٌزي اسم المحصول ت

 Broad bean faba Vicia الباقالء -1

 Ientils Lens Lentilla العدس -0

 Chick pea arietinum Cicer الحمص  -2

 Vetch sativus usrLathy الهرطمان  -0

 Green gram mungo Phaseolus الماش -5

 Soybean  max Glycine فول الصوٌا  -6

 Cow peas sinensis Vigna اللوبٌا  -7

 Haricot Bean  vulgeris Phaseolus الفاصولٌاء  -8

 Pea sativum Pisum البزالٌا -9
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 (  Broad Bean) الببقالء 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

من المحاصٌل الحقلٌة الشتوٌة حٌث تزرع لغرض الحصول على  الباقالء دتع   – 1

   تحتوي بذورها إذكغذاء لإلنسان بصورة جافة او خضراء  تستعملبذورها والتً 

 % ( بروتٌن . 28 – 06) 

 بذور الباقالء كعلف للحٌوانات . تستعملفً بعض الدول  – 0

ً تضٌف عنصر تحتوي جذور الباقالء على بكترٌا العقد الجذرٌة الت – 2

 النتروجٌن للتربة مما ٌؤدي الى زٌادة خصوبتها .

باإلمكان زراعة الباقالء مع بعض المحاصٌل النجٌلٌة واستخدامها كمخلوط  – 0

 علفً .

 -:التصنيف 

Vicia ( واسمها العلمً ) Fabaceaeتنتمً الباقالء إلى العائلة البقولٌة )       

faba حسب حجم البذرة الباقالء ( وتوجد ثالث مجامٌع من:- 

 ذات البذور الكبٌرة . – 1

 ذات البذور الصغٌرة . 0

 ذات البذور المتوسطة . – 2

 ولكل مجموعة من هذه المجامٌع صفات معٌنة تمٌزها عن المجامٌع االخرى .

  -: أهم األصناف المنتشرة فً العراق

 القبرصٌة . – 1

 اكوادولجً . – 0

 سفٌل . – 2

 الطوٌل . ماموث – 0

 -: المالئمة للنموالبٌئٌة الظروف 

 -الحرارة : – 1

تؤثر درجات الحرارة على نمو وأزهار الباقالء حٌث تحتاج فترة النمو    

وفً حالة تعرضها الى درجات حرارة  °م( 02 - ° 02الخضري الى حوالً ) 

 منخفضة فأنها تؤثر على عملٌة التزهٌر وعدم تكوٌن القرنات .

 -الضوء : – 0

الباقالء من نباتات النهار الطوٌل حٌث تحتاج إلى فترات إضاءة تزٌد عن      دتع     

 ساعة ( ٌومٌاً خالل فترة التزهٌر . 10) 
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 -التربة : – 2

تحتاج الباقالء الى ترب مزٌجٌة طٌنٌة خصبة وٌقل الحاصل عند زراعتها فً    

 ضً المرتفع .الترب الرملٌة والملحٌة ذات مستوى الماء األر

 -تحضٌر التربة:

تجرى على التربة حراثتٌن تكون الحراثة الثانٌة عمودٌة على الحراثة األولى     

سم  بعد ذلك تجرى عملٌات التنعٌم لغرض ( 02 – 15وٌكون عمق الحراثة ) 

جاهزة  األرضتكسٌر الكتل الترابٌة ثم تجرى عملٌات التعدٌل والتسوٌة وتكون 

 للزراعة .

 -الزراعة :ق ائطر

باذرة وتكون المسافة ال عمالحٌث تجرى الزراعة باست -الزراعة فً خطوط : – 1

سم وٌكون عمق الزراعة من  15والمسافة بٌن نبات واخر سم 02 بٌن خط واخر

 سم  .( 5 – 0) 

حٌث ٌتم فتح المروز بواسطة المرازة وتكون المسافة  -الزراعة فً مروز : - 0

( 2 – 0وٌوضع فً كل جورة ) سم 05 ن جورة وأخرىوبٌسم  75بٌن مرز واخر

وقبل الزراعة ٌتم تعٌٌر المروز وتتم الزراعة على جانب واحد او جانبً  بذور

 المرز .

وهً طرٌقة بدائٌة وغٌر مفضلة بسبب عدم توزٌع  -الزراعة بطرٌقة النثر : – 2

البذور بانتظام وصعوبة إجراء العملٌات الزراعٌة وتتلخص هذه الطرٌقة بنثر 

 البذور ثم تجرى عملٌة تغطٌة البذور باستخدام الخرماشة .

 -موعد الزراعة :

فً  االولتشرٌن  بداٌة الباقالء من المحاصٌل الشتوٌة حٌث ٌفضل زراعتها   

مناطق وسط وجنوب العراق اما فً المناطق الدٌمٌة فعادًة تزرع فً منصف 

 تشرٌن االول الى منتصف تشرٌن الثانً .

 -:كمٌة البذور 

تختلف كمٌة البذور  الالزمة للزراعة باختالف حجم البذور وطرٌقة الزراعة     

اذا  ( كغم22 – 02ونوع التربة والصنف المزروع وعادة ٌحتاج الدونم من ) 

كغم اذا كانت البذور كبٌرة الحجم  (02 – 22كانت البذور صغٌرة الحجم ومن ) 

 وذات نسبة انبات عالٌة .وٌجب ان تكون البذور مأخوذة من مصدر موثوق به 

 -: الدورة الزراعٌة

ٌمكن إدخال الباقالء فً الدورات الزراعٌة مع بعض المحاصٌل الحبوبٌة كالحنطة 

والشعٌر كما ٌمكن إدخالها مع بعض المحاصٌل الصٌفٌة كالقطن والذرة وزهرة 

 الشمس وغٌرها .
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 -التسمٌد :

وبصورة عامة ٌمكن الى كمٌات كبٌرة من السماد النتروجٌنً  ال تحتاج الباقالء    

كغم  من سماد سوبر فوسفات  00 كغم من سماد الٌورٌا للدونم و 00اضافة 

الكالسٌوم الثالثً حٌث ٌضاف السماد الفوسفاتً مع نصف كمٌة السماد 

النتروجٌنً بعد الزراعة اما النصف الثانً من السماد النتروجٌنً فٌضاف بعد 

 ( ٌوم من إضافة الدفعة األولى . 02رور ) م

 -الري :

ٌعتمد عدد الرٌات بصورة عامة على كمٌة األمطار الساقطة وعادة فأن الباقالء     

رٌات الرٌة األولى تعطى عند الزراعة والرٌات األخرى الى خمس تحتاج ثالث 

 تعطى حسب الحاجة وٌتوقف الري عندما تبدأ القرنات باالسوداد .

 -والترقٌع : الخف

التخصٌل ( حٌث ٌترك نبات واحد او نباتٌن فً كل جورة  (تجرى عملٌة الخف    

وتعاد زراعة األماكن الفاشلة ) الترقٌع ( وٌفضل تنقٌع البذور قبل إجراء عملٌة 

 .ساعة  00لمدة الزراعة وذلك لإلسراع فً عملٌة اإلنبات 

 -اآلفات الزراعٌة :

باإلمراض والحشرات واهم األمراض التً تصٌب الباقالء هو  تصاب الباقالء    

مرض صدأ الباقالء والتبقع البنً ومرض الذبول الفٌوزارمً اما اهم الحشرات 

فهً حشرة المن ودودة الباقالء والعنكبوت األحمر وخنفساء الباقالء وعادًة تكافح 

اما بالنسبة الى  باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق المحلٌة

األدغال فعادًة تنتشر مع الباقالء انواع عدٌدة من االدغال الرفٌعة والعرٌضة 

األوراق وتكافح باستخدام التعشٌب والعزق الٌدوي او باستخدام مبٌدات األدغال 

 .المتخصصة الكٌمٌاوٌة 

 -حصاد الباقالء :

الحاصل بعد نضج  القرنات الخضراء فعادة ٌجمع عمالإذا كان الغرض هو است   

أما إذا كان الغرض هو الحصول على  على عدة دفعاتالقرنات وامتالء البذور 

البذور الٌابسة فعادة تترك القرنات على النباتات الى ان تجف وٌتحول لون الساق 

إلى اللون األسود وتبدأ األوراق بالسقوط وٌتحول لون القرنات الى األسود فعند 

جرى علٌها عملٌة الدراس وتكون نسبة الرطوبة فً ذلك تحصد النباتات ثم ت

وٌتم الحصاد بواسطة المناجل أو الحاصدات وٌعبأ الحاصل  (% 18 – 16البذور )

 فً اكٌاس لغرض التسوٌق .
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 محصول الباقالء في مرحلة االزهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول الباقالء في مرحلة تكوين القرنات
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 محصول الباقالء في مرحلة النضج الفسيولوجي

 

 بذور الباقالء في مرحلة النضج التام
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 -:أسئلت عبمت

 / قسم الباقالء حسب حجم البذور ؟ 1س

 / هل لحجم البذور عالقة بكمٌة البذور فً وحدة المساحة ؟ 0س

 / ما هو نوع التلقٌح فً الباقالء ؟  2س

 وقرنة الحمص ؟ / ما هو الفرق بٌن قرنة الباقالء 0س

 / ما هً العوامل التً تحدد ارتفاع ساق الباقالء ؟ 5س

 الناٌتروجٌنٌة للمحصول ؟ األسمدة/ لماذا تضاف كمٌات قلٌلة جداً من  6س

 / هل تجمع القرنات الخضراء دفعة واحدة ام على دفعات ولماذا ؟ 7س

 كانت الزراعة لغرض البذور فكٌف ٌتم ذلك ؟ إذا/  8س

 مساً من الفوائد االقتصادٌة للمحاصٌل البقولٌة البذرٌة ؟/ اذكر خ 9س

 / لماذا تدخل المحاصٌل البقولٌة بشكل عام فً الدورات الزراعٌة ؟ 12س

 / ما هً طرائق زراعة الباقالء ؟ اذكرها .  11س
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 ( Chick Pea  (احلمص 

  -: األهمٌة االقتصادٌة

الحمص احد المحاصٌل البقولٌة المهمة لإلنسان فً كثٌر من الدول كالهند 

 -واهم فوائدها االقتصادٌة هً :والباكستان والمكسٌك واسبانٌا وغٌرها 

بذوره كغذاء ثانوي لإلنسان حٌث تكون غنٌة بالمواد البروتٌنٌة  تستعمل – 1

 والكاربوهٌدراتٌة كما تحوي على نسبة قلٌلة من الزٌت .

تحوي البذور على مواد معدنٌة مفٌدة لبناء الجسم كما انها تحوي على  – 0

 . B1وفٌتامٌن  Aبروفٌتامٌن 

) مصدر  عتمد فً تغذٌتها على الرزمصدراً للغذاء فً بعض الدول التً ت دٌع   – 2

 بروتٌنً ( .

تستهلك بذور الحمص فً كثٌر من أنواع األطعمة بشكل محمص او مطبوخ  – 0

 م فً بعض الدول كبدٌل للقهوة وفً عمل الحساء .كما تستخد

 فً تحضٌر خمٌرة الخبز والمعجنات األخرى وفً صناعة الحلوٌات. تستعمل – 5

حبوبه فً الطب الشعبً لعالج بعض األمراض التً تصٌب المعدة تستعمل  – 6

 كاإلسهال وسوء الهظم .

ٌمكن االستفادة  تحوي سٌقان واوراق الحمص على كمٌة من البروتٌن لذلك – 7

 من بقاٌا النباتات بعد الحصاد فً تغذٌة الحٌوانات .

من النباتات البقولٌة التً تكون دورة حٌاتها قصٌرة والتً تضٌف عنصر  دتع   – 8

 الناٌتروجٌن الى التربة .

كمحصول سابق جٌد لكثٌر من المحاصٌل التً تدخل فً نظام الدورات  دٌع   – 9

 الزراعٌة .

سٌقان بعض األصناف بعدم االضطجاع وعدم انفالق القرنات عند تمتاز  – 12

المكائن فً عملٌات الحصاد وٌفضل زراعة األصناف  عمالالنضج لذلك ٌمكن است

 الساق . أعلىالتً تمتاز بارتفاع الساق وتكوٌن القرنات فً 

 كبٌرة على المزارعٌن . أرباحثمنه مما ٌدر  بارتفاعٌمتاز المحصول  – 11
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 بذور الحمص
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 -:التصنٌف 

Cicer واسمه العلمً Fabaceaeٌنتمً الحمص الى العائلة البقولٌة     

tinumeari : ًوهناك أربعة مجامٌع تختلف فٌما بٌنها حسب حجم البذور وه- 

 وتكون بذورها صغٌرة . -المجموعة الشرقٌة : – 1

 تكون بذورها اكبر حجماً من الشرقٌة . -المجموعة اآلسٌوٌة : – 0

 تكون بذورها متوسطة الحجم . -مجموعة اوراسٌا : – 2

 وتكون بذورها كبٌرة الحجم . -مجموعة البحر المتوسط : – 0

 -: أهم األصناف المزروعة فً العراق هً

 الصنف المحلً . – 1

 صنف محلً سلٌمانٌة . – 0

 هوك . صنف محلً د – 2

 . 512صنف إباء  – 0

 -: الظروف المالئمة للنمو

 -الحرارة : – 1

تنحصر زراعة هذا المحصول فً المنطقة الشمالٌة من العراق لذلك فأنه     

ٌحتاج فً بداٌة النمو الى مناخ معتدل البرودة وٌتحمل درجات الحرارة المعتدلة 

الخضري وان هذه الظروف متوفرة فً المنطقة الدٌمٌة من العراق  طورخالل ال

كما ان الحمص له القدرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة لذلك فأنه ٌزرع 

كمحصول ربٌعً فً المناطق الشمالٌة حٌث ٌستفاد من األمطار الساقطة خالل 

 فترة الشتاء والربٌع .

 -التربة : – 0 

ترب الطٌنٌة المزٌجٌة الجٌدة البزل وال ٌعطً حاصل ٌجود المحصول فً ال    

عالً عند زراعته فً الترب الرملٌة او الترب التً تحوي على نسبة عالٌة من 

االمالح او ذات المستوى المائً المرتفع علماً ان الحمص من المحاصٌل الحساسة 

 للملوحة.

 -عملٌات خدمة التربة والمحصول : – 2

السابق تتم حراثة التربة باستخدام المحارٌث القرصٌة بعد ازالة المحصول    

القالبة او المطرحٌة القالبة حٌث ٌتم التخلص من االدغال قبل الزراعة وتكون 

الحراثة عمٌقة بعدها تتم عملٌة التنعٌم باستخدام األمشاط القرصٌة ثم تجرى 

(  Landplane عملٌة التسوٌة باستخدام الة التسوٌة المٌكانٌكٌة ) الالند بلٌن 

 وهذه العملٌة تكون مهمة لتسهٌل استعمال الباذرات .
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 -ق الزراعة :ائطر – 0

 -: تتم زراعة المحصول بعدة طرق منها

حٌث تنثر البذور ثم تغطى باستخدام األمشاط القرصٌة وتمتاز  -طرٌقة النثر : –أ 

هذه الطرٌقة بعدم توزٌع البذور بانتظام وعدم تغطٌتها بصورة صحٌحة وزٌادة 

 معدالت البذور .

وهً الطرٌقة المفضلة لزراعة المحصول حٌث  -طرٌقة الزراعة بالباذرة : –ب 

سم وبٌن نبات واخر  22افة بٌن خط وآخر  تتم الزراعة على شكل خطوط المس

 سم .( 8 – 6 )سم وٌكون عمق الزراعة من 12

 -موعد الزراعة : – 5

 ٌعتبر من المحاصٌل الشتوٌة وٌزرع خالل شهر تشرٌن األول .  

 -كمٌة البذور : – 6

تعتمد كمٌة البذور على حجم البذور المستخدمة ودرجة نظافتها وموعد    

كغم (05–02)الزراعة وخصوبة التربة وطرٌقة الزراعة وٌحتاج الدونم الواحد من

 كغم للدونم ذات البذور الكبٌرة . 22لألصناف ذات البذور الصغٌرة و

 -الدورة الزراعٌة : – 7

تً تضٌف عنصر النتروجٌن الى التربة عن الحمص من المحاصٌل البقولٌة ال    

طرٌق العقد البكتٌرٌة التً تنمو على الجذور لذلك ٌمكن زراعة الحمص بالتعاقب 

 مع محاصٌل الحبوب فً المناطق الشمالٌة .

 -التسمٌد : – 8

ٌسمد الحمص بكمٌات قلٌلة من السماد الناٌترو جٌنً وان أفضل كمٌة هً    

كغم من  00% نتروجٌن و 06ماد الٌورٌا تركٌز كغم للدونم من س 00إضافة 

وتضاف جمٌع  P2O5%  06سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً تركٌز 

األسمدة دفعة واحدة بعد الحراثة وقبل عملٌة التنعٌم . وٌنصح عند زراعة 

المحصول ان ٌتم تلقٌح البذور ببكترٌا العقد الجذرٌة الخاصة بالنوع وال سٌما اذا 

 اعة المحصول فً تربة تجري ألول مرة .كانت زر

 -الري : - 9

ولكن عند العتماده على األمطار الساقطة ال ٌحتاج الى ري فً المناطق الدٌمٌة    

زراعته فً المناطق االروائٌة فأن المحصول ٌحتاج الى ثالثة رٌات أساسٌة تكون 

الثالثة عند تكوٌن الرٌة األولى بعد الزراعًة والثانٌة بعد ظهور األزهار والرٌة 

 القرنات .
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 -اآلفات الزراعٌة : – 12

ٌصاب الحمص باألمراض والحشرات واألدغال واهم األمراض التً تصٌب 

 .(مرض تبقع االوراق والساق  ،مرض الذبول الفٌوزارمً  )الحمص 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول الحمص في مرحلة التزهير

 

 محصول الحمص في مرحلة تكوين القرنات
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 -: أما أهم الحشرات فهً

 دودة قرنات الحمص  – 1

 دودة البنجر السكري  – 0

 ذبابة اوراق الحمص  – 2

 وتكافح عادة باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق المحلٌة .

 -: أما أهم األدغال المنتشرة فتشمل

 األدغال الرفٌعة األوراق . –أ 

 األدغال العرٌضة األوراق . –ب 

وتكافح عادة باستخدام التعشٌب الٌدوي او باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة الخاصة 

 بها .

 -الحصاد : – 11

ٌبدأ الحصاد قبل جفاف القرنات بشكل تام وٌتم الحصاد ٌدوٌاً وٌجب عدم تأخٌر 

الحصاد خوفاً من انفراط القرنات وٌمتاز الحصاد الٌدوي بأنه ٌحتاج الى أٌدي 

دان كمٌة كبٌرة من الحاصل وٌتم الحصاد بقلع النباتات وتجمٌعها عاملة كثٌرة وفق

على شكل اكوام لكً تجفف ثم تجرى علٌها عملٌة الدارس والتذرٌة للتخلص من 

االتربة واالتبان واألوساخ . والطرٌقة األخرى هً الحصاد المٌكانٌكً حٌث ٌتم 

الضائعات وتقلٌل الحصاد بواسطة المكائن وتمتاز هذه الطرٌقة بالسرعة وقلة 

 كلفة اإلنتاج .
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 -أسئلت عبمت :
 / لماذا ٌعتبر الحمص من المحاصٌل التً تدخل فً نظام الدورات الزراعٌة ؟ 1س

 / ما هو نوع اإلنبات فً الحمص ؟ 0س

 / فً اي محافظة من محافظات العراق تتركز زراعة الحمص ولماذا ؟ 2س

 إنتاجٌة الدونم من حاصل الحمص ؟/ ما هً أسباب انخفاض  0س

 / اذكر اهم اصناف الحمص المزروعة فً العراق ؟ 5س

 / ما هً طرائق زراعة الحمص ؟ 6س

 / ما هً مساوئ طرٌقة الحصاد الٌدوي للحمص ؟ 7س
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 ) Lentils  (العدس 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

والتً البذور العدس من المحاصٌل الشتوٌة البقولٌة حٌث ٌزرع لغرض   

فً تغذٌة البشر وأحٌانا لألغراض الصناعٌة او كأعالف للحٌوانات  ٌستعمل

  -وٌمتاز بما ٌلً:

% بروتٌن وهذه النسبة تزٌد عن ( 20 – 05 )تحتوي بذور العدس على – 1

فة الى سرعة السلق وتحتل البروتٌن الموجود فً الفاصولٌا والبزالٌا اضا

 االول بالنسبة للطعم وسرعة الغلٌان . رتبةالم

 – 8)قلٌلة فً تغذٌة الحٌوانات حٌث ٌحتوي التبن من كمٌاتب ٌستعمل – 0

 % بروتٌن .(10

فً بعض الدول األوربٌة فً الطب الشعبً فً عالج بعض  ٌستعمل – 2

 األمراض المختلفة .

كمحصول سابق جٌد لكثٌر من المحاصٌل التً تدخل فً نظام  ٌستعمل – 0

 الدورات الزراعٌة .

تنتشر زراعة هذا المحصول فً محافظة بغداد والمحافظات الشمالٌة من 

العراق وتكون المساحة المزروعة فً العراق قلٌلة وإنتاجٌتها منخفضة ال 

الخارج لتغطٌة تكفً لالستهالك المحلً وٌتم استٌراد الكمٌات الالزمة من 

 حاجة السوق .

 -التصنٌف :

واسمه  Fabaceaeالعدس من المحاصٌل التً تنتمً إلى العائلة البقولٌة 

 . LLens Lentillaالعلمً 

 -ٌقسم العدس حسب حجم البذور الى مجموعتٌن :

 .غم ( 62 – 52 )بذرة من 1222وزن  الحجم:األصناف الكبٌرة  – 1

 .غم ( 25 – 05 )بذرة من 1222وزن  :الحجماألصناف الصغٌرة  – 0

 اما أهم األصناف فهً الصنف المحلً .

 -الظروف المالئمة للنمو :

 -الحرارة : – 1

العدس من المحاصٌل الشتوٌة التً تحتاج الى درجات حرارة منخفضة خالل 

الفترة األولى من النمو علماً ان درجات الحرارة المرتفعة تؤدي الى تساقط 

 األزهار والثمار .نسبة عالٌة من 
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 بذور محصول العدس

 

 محصول العدس في مرحلة التزهير

 

 

 

 

 

 

 

 محصول العدس في مرحلة تكوين القرنات
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  -الضوء : – 0

العدس من نباتات النهار الطوٌل حٌث ان زٌادة طول الفترة الضوئٌة الى      

ساعة ٌومٌاً ٌؤدي الى زٌادة ارتفاع النبات وزٌادة كمٌة الناٌتروجٌن  16

كمٌة الحاصل وزٌادة الوزن  والفوسفور الممتصة من التربة والى زٌادة

 .الجاف

 -التربة : – 2

من أحسن أنواع الترب المالئمة لزراعة العدس هً الترب المزٌجٌة الغنٌة     

األراضً الملحٌة ذات مستوى بعنصر الكالسٌوم وال تفضل زراعة العدس فً 

 ضً المرتفع .األر الماء

 -: عملٌات خدمة التربة والمحصول

 عمالبعد جمع المحصول السابق تتم حراثة التربة حراثة عمٌقة باست    

المحراث القرصً القالب او المطرحً القالب ثم تجرى عملٌات التنعٌم 

 جاهزة للزراعة . األرضوالتسوٌة وتكون 

 -ق الزراعة :ائطر

 -تتم الزراعة بطرٌقتٌن هما :

هذه الطرٌقة فً المساحات الصغٌرة تنثر  تستعملحٌث  -طرٌقة النثر : – 1

 . ٌدوٌاً ثم تتم التغطٌة بواسطة الخرماشةالبذور 

حٌث تتم الزراعة بعد تعٌٌر الباذرة على شكل خطوط  -طرٌقة الباذرات : – 0

 سم . 15سم والمسافة بٌن نبات واخر ( 22 – 05 )المسافة بٌن خط وأخر

 -كمٌة البذور :

التً تمتاز بنسبة البذور كغم من ( 02 – 15 )ٌحتاج الدونم الواحد من     

 او بذور األدغال . المكسورةالبذور انبات عالً وخالٌة من 

 -موعد الزراعة :

ٌزرع العدس كمحصول شتوي خالل منتصف تشرٌن االول الى بداٌة       

تشرٌن الثانً فً المناطق االروائٌة اما فً المناطق الدٌمٌة فٌعتمد تارٌخ 

 الزراعة على سقوط المطرة األولى التً تكفً لعملٌة االنبات .

 -الدورة الزراعة :

س فً دورات زراعٌة بصورة متبادلة مع محاصٌل الحبوب          ٌزرع العد    

) الحنطة والشعٌر ( فً المناطق الدٌمٌة . اما فً المناطق االروائٌة فٌمكن 

 ادخال العدس فً دورات ثنائٌة بعد القطن اوالذرة .   
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 -: التسمٌد

ٌد عند زراعة المحصول فً األراضً الخصبة فأنه ال ٌحتاج الى التسم    

الناٌتروجٌنً بسبب وجود العقد البكتٌرٌة على جذوره . اما فً االراضً 

%  06كغم من سماد الٌورٌا تركٌز  00الضعٌفة فأن الدونم ٌحتاج الى 

 P2O5% 06كغم من سماد سوبر فوسفات الثالثً تركٌز  00نتروجٌن و 

 عمالاستعند البذور وٌضاف السمادٌن دفعة واحدة اثناء عملٌة التنعٌم او مع 

 الباذرة المسمدة .

 -الري :

ال ٌحتاج المحصول الى الري فً المناطق الدٌمٌة ألعتمادة على األمطار      

الساقطة . اما فً االراض المروٌة فأنه ٌحتاج الى اربعة رٌات حٌث تعطى 

ٌوم من الرٌة األولى والثالثة فً  05الرٌة االولى عند الزراعة والثانٌة بعد 

 ٌر والرابعة عند بدء تكوٌن القرنات .بداٌة التزه

 -: اآلفات الزراعٌة

ٌصاب العدس بمرض الذبول الفٌوزارمً وٌكافح باستخدام األصناف     

 المقاومة وإتباع الدورات الزراعٌة .

اما الحشرات فتشمل دودة البقولٌات وحشرة السوس ومن البقول وتكافح 

 المواد الكٌمٌاوٌة المتوفرة . عمالباست

اما االدغال فٌنمو مع العدس عدد من االدغال الرفٌعة والعرٌضة األوراق     

 المتوفرة فً األسواق المحلٌة .المتخصصة وتكافح باستخدام مبٌدات األدغال 

  -: الحصاد

عمال ٌتم الحصاد قبل ان ٌكتمل جفاف القرنات وعادة ٌتم الحصاد باست      

المناجل حٌث تقطع النباتات وتترك لكً تجف ثم توضع على شكل أكوام 

عن التبن واألوساخ بعدها البذور وتجرى علٌها عملٌة الدراس لكً ٌتم عزل 

تتم عملٌة الغربلة ثم تعبأ وتخزن . كما ٌمكن إجراء الحصاد المٌكانٌكً وذلك 

ل مستوي بشكل الحاصدات عندما تكون نباتات العدس مرتفعة والحق عمالباست

جٌد حٌث تعٌر الحاصدة وتجرى كافة العملٌات الملحقة بالحصاد مثل عملٌة 

 الدراس والتذرٌة والغربلة والتعبئة داخل الحاصدة .
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 -أسئلت عبمت :

 / ما هو الغرض من زراعة العدس ؟ 1س

 المساحات المزروعة بالعدس محدودة فً العراق ؟تكون / لماذا  0س

 / لماذا ال ٌسمد العدس بالسماد الناٌتروجٌنً ؟ 2س

 / كٌف نفرق بٌن نبات العدس والحمص ؟ 0س

/ كٌف نستطٌع ان نتخلص من حشرة السوسة التً تصٌب بذور العدس  5س

 فً المخازن ؟

 / قسم العدس حسب حجم البذور ؟ 6س
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 (  Green gram  )املبش 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

الماش من المحاصٌل البقولٌة الصٌفٌة وٌزرع فً المناطق الوسطى  دٌع      

 -والجنوبٌة من القطر وٌمتاز بما ٌلً :

 لتغذٌة اإلنسان . اً جٌد اً بذور الماش مصدر دتع   – 1

 ن .ؤخذ منه حشتاتف اخضر للحٌوان حٌث ٌزرع كعل – 0

ٌث ٌتم قلبه فً النبات كسماد اخضر لتحسٌن خواص التربة ح عملٌست – 2

 التربة.

 فً تحسٌن تركٌب التربة فً األراضً المستصلحة . عملٌست – 0

ٌحتوي تبن المحصول على مواد غذائٌة مفٌدة لتغذٌة الحٌوان وتصل  – 5

 % . 02نسبة البروتٌن فً الحبوب حوالً 

 -: التصنٌف

Phasolus واسمه العلمً  Fabaceaeة ٌٌنتمً الماش الى العائلة البقول     

aureus 

و  96أهم األصناف التً تزرع فً العراق فهً الصنف المحلً و صنف اباء 

 صنف الرصاصً .

  -الظروف البٌئٌة :

  -الحرارة :– 1

الماش من المحاصٌل الصٌفٌة التً تحتاج الى جو حار معتدل كما وٌتحمل     

ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة النمو والتزهٌر . اما انخفاض درجات 

الحرارة الى الصفر خالل فترة النمو الخضري فأنها تؤدي الى موت األجزاء 

 ٌة األخرى .الخضرٌة وٌتحمل الماش الجفاف مقارنة مع النباتات البقول

 -التربة : – 0

تجود زراعة الماش فً الترب الخفٌفة المزٌجٌة وال تنجح زراعته فً     

 األراضً المالحة والغدقة .

 -: عملٌات خدمة التربة

سم بعدها ( 15 – 12 )تجرى حراثة التربة مرة واحدة وٌكون عمق الحراثة   

 االرض جاهزة للزراعة .تجرى عملٌات التنعٌم ثم عملٌات التسوٌة وتكون 
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 بذور محصول الماش

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول الماش في مرحلة النمو الخضري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول الماش في مرحلة تكوين القرنات
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 -: ق الزراعةائطر

ٌدوٌاً وتمتاز هذه الطرٌقة بعدم انتظام البذور طرٌقة النثر / حٌث تنثر  – 1

من  دالزراعة ثم تجرى عملٌات التغطٌة بواسطة الخرماشة وهذه الطرٌقة تع  

 ق البدائٌة .ائالطر

وتكون المسافة بٌن سطر البذور آلة  عمالالزراعة بالباذرة / تجرى باست – 0

سم وعادة تتم هذه الطرٌقة اذا كان الغرض من الزراعة هو  25وآخر 

 الحصول على العلف األخضر .

المرازة  عمالالزراعة على مروز / بعد تحضٌر األرض تفتح المروز باست 2

سم وتوضع  05سم وبٌن جورة وأخرى  75وتكون المسافة بٌن مرز واخر 

ثالث بذور فً الجورة الواحدة وتستخدم هذه الطرٌقة اذا كان الغرض من 

 .البذور الزراعة هو الحصول على 

 -: زراعةموعد ال

 -تتم الزراعة فً موعدٌن :   

 الموعد األول الربٌعً ٌكون خالل شهر آذار حتى بداٌة نٌسان . – 1

 . آبالموعد الثانً ٌبدأ من اوائل شهر حزٌران حتى منتصف شهر  – 0

 -:كمٌة البذور 

كغم حسب الغرض من الزراعة ) بذور ( 8 – 6 )ٌحتاج الدونم الواحد من    

او علف اخضر ( ونوعٌة وخصوبة التربة وطرٌقة الزراعة وموعدها وٌفضل 

 قبل الزراعة لغرض زٌادة سرعة اإلنبات .البذور تنقٌع 

 -الري :

 إلى رٌات قلٌلةالماش من المحاصٌل التً تتحمل الجفاف علماً انه ٌحتاج    

الرٌات ٌعتمد على موعد الزراعة وٌجب قطع خالل فترة الزراعة وعدد هذه 

 الماء عند نضج القرنات .

 -: التسمٌد

% ناٌتروجٌن  06كغم للدونم من سماد الٌورٌا بتركٌز  00عادة ٌستخدم    

 P2%  06  كغم من سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً الحاوي على 20و

O5 لة الزراعة نثراً او مع وتضاف هذه األسمدة دفعة واحدة قبل التنعٌم فً حا

 عند استعمال الباذرة للزراعة .البذور 
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 -: اآلفات الزراعٌة

 -من أهم الحشرات التً تصٌب الماش هً :  

 دودة ورقة القطن . –أ 

 دودة البنجر السكري . –ب 

 الحلم األحمر . –ج 

 

 وتكافح باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة .
 

المبٌدات  عمالمرض البٌاض الدقٌقً وٌكافح باست -: فهًاما أهم األمراض 

 المتوفرة .

اما بالنسبة الى األدغال فتنمو مع الماش أدغال رفٌعة وعرٌضة األوراق 

 وعادة تكافح باستخدام التعشٌب والعزق الٌدوي .

 -: الحصاد

وتغٌٌر لونها من األخضر الى البنً وعادة ٌتم  ٌتم الحصاد بعد جفاف القرنات

% ولغرض تالفً انفراط  72الحصاد عندما تصل نسبة القرنات الجافة الى 

آالت الحش عمال المناجل او عند الجفاف وٌتم الحصاد ٌدوٌاً باستالبذور 

المٌكانٌكٌة حٌث تجمع النباتات وتجرى علٌها عملٌة الدراس ثم التنظٌف 

 خزن والتسوٌق .والتعبئة ثم ال

أما اذا كان الغرض من زراعة الماش كمحصول علف اخضر فعادة ٌتم قطع 

   السٌقان بعد حوالً شهرٌن من اإلنبات وعندما تصل نسبة األزهار حوالً

% وٌمكن ان ٌعطً المحصول حشتٌن علماً ان متوسط حاصل  (15 – 12)

 طن .( 7 – 5 )الدونم الواحد من العلف األخضر هو
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 :  أسئلت عبمت
 / لماذا ٌستخدم الماش كسماد اخضر ؟ 1س

 / لماذا ال ٌسمد المحصول بالسماد الناٌتروجٌنً ؟ 0س

 / ٌزرع الماش بعروتٌن أٌهما أفضل لزراعته ولماذا ؟ 2س

 / ما هً عالمات نضج المحصول ؟ 0س

 / ما هً طرائق زراعة محصول الماش ؟ 5س

 كمٌة البذور فً الدونم ؟/ على أي العوامل تعتمد  6س

 / ما هً األهمٌة االقتصادٌة لمحصول الماش ؟ 7س
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 الفصل الرابع
 

 

 اهلدف العبم

إلى أهمٌة المحاصٌل اللٌفٌة التً تزرع ف التعرٌهدف هذا الفصل إلى  -

 فً العراق من الناحٌة االقتصادٌة والتصنٌعٌة 

 األهداف التفصيليت

    -:معرفة   هذا الفصل تهدراس من لطالبٌتوقع ل    

 أهم المحاصٌل اللٌفٌة التً تزرع فً العراق  -

 األهمٌة االقتصادٌة والصناعٌة  -

 أهم األصناف التً تزرع  -

 عملٌات خدمة التربة والمحصول  -

 الجنً والتسوٌق   -

 الوسبئل التعليميت

اللٌفٌة فً العراق وهو المحاصٌل  أهمحقول لغرض زراعة التهٌئة  -

 محصول القطن 

 عن جمٌع عملٌات زراعة وجنً المحصول (  CD )  أفالم  -

 متطلببث املهبرة

 استعداد ذهنً وبدنً -
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 -   حمبصيل األليبف -

نوع نباتً تعود الى مجموعة النباتات اللٌفٌة  777ٌوجد فً العالم أكثر من     

والتً تزرع لغرض الحصول على األلٌاف والتً ٌنتج منها المنسوجات الثمٌنة 

 من قبل اإلنسان . عملالتً تست

 -بصورة عامة الى قسمٌن :تقسم األلٌاف 

 األلٌاف اللحائٌة . – 1

 األلٌاف الثمرٌة . – 2

 -تقسم األلٌاف اللحائٌة حسب موقع وجود األلٌاف الى :

 ألٌاف ورقٌة . –أ 

 ألٌاف ساقٌة . –ب 

فً األلٌاف الورقٌة تقع حزمة األلٌاف فً األلٌاف الغضة ولهذه المجموعة تعود 

 نباتات استوائٌة وغٌر استوائٌة مثل نبات الموز النسٌجً ونبات السٌزال .

أما األلٌاف الساقٌة فؤن حزمة األلٌاف تقع فً قشرة الساق وتكون اغلب نباتاتها 

الكتان والقنب والجوت  اتباتحولٌة وتنمو فً المناطق المعتدلة وتشمل ن

المنشوري والجلجل والرامً وتتكون األلٌاف الثمرٌة حول البذور كما فً القطن 

 اوالثمار كما فً جوز الهند .

من اهم محاصٌل األلٌاف فً العالم الكتان والقنب والقطن والجوت والرامً      

 فالجوت فالجلجل . فً العالم ثم الكتان األولىٌحتل القطن المرتبة ووالجلجل . 

عمل بعض بذور المحاصٌل مثل القطن والكتان والقنب تكون غنٌة بالزٌت الذي ٌست

للحٌوانات  فتعد علفاً جٌداً ألغراض مختلفة . اما الكسب الناتجة بعد عملٌة العصر 

بسبب احتوائه على مواد بروتٌنٌة فً حٌن تستخدم سٌقان بعض هذه النباتات 

 . االثاث المنزلٌةلوز او فً صناعة كوقود او إلنتاج السلٌ
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 أهم حماصيل األلياف

 

 اسم العائلة االسم العلمً االسم االنكلٌزي اسم المحصول ت

 Cotton spp Gossypium Malvaceae القطن  - 1

 = Hemp cannabinus Hibiscus الجلجل  - 2

الجوت  - 3
 المنشوري 

Manchurian 
jute 

avicinnae Abutillon = 

 Red jute capsularis Corchorus Tiliaceae الجوت االحمر  - 4

 = Green jute usioolitor Corchorus الجوت االخضر  - 5

        Flax usitatissimum Linum Linaceae الكتان  - 6

  Hemp sativa Cannabis Moraceae القنب  - 7

 Chaina grass SP Boehmeria Urticaceae الرامً  - 8

 sisal rigida Agava Agavacea السٌزال - 9
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 ( Cotton  )القطن  
 -: األهمٌة االقتصادٌة

ٌعتبر القطن من أهم محاصٌل األلٌاف فً العالم حٌث تستخدم ألٌافه للصناعات   

( نوع من المنتجات وٌمكن إٌجاز فوائده  37المختلفة وٌنتج من ألٌافه أكثر من ) 

 -ما ٌلً :ب

تستخدم ألٌافه النقٌة او المخلوطة مع ألٌاف البولٌستر فً صناعة المالبس  – 1

ط الحٌاكة كالحرٌر الصناعً وٌستخدم فً صناعة والمنسوجات وتحضر منه خٌو

 الفالتر و صناعة اإلطارات للسٌارات والطائرات وفً المستلزمات الطبٌة .

ٌستعمل زغب البذور فً صناعة المواد العازلة والفالتر والفتائل والزجاج  – 2

الصناعً وأشرطة التصوٌر وأربطة الجراحة والورق واللدائن وفً صناعة الخٌم 

 حقائب .وال

%  زٌت حٌث ( 27 – 27ٌنتج القطن كمٌة كبٌرة من البذور تحوي من )  – 3

 ٌستعمل الزٌت لألغراض الصناعٌة ولتزٌٌت المكائن وإنتاج الماركرٌن والصابون.

%   47 المتبقٌة بعد عملٌة العصر ( على تحوي كسبة القطن ) المواد – 4

بروتٌن وتستخدم فً عالئق الحٌوانات مع االنتباه الى عدم اعطاء كمٌة كبٌرة 

 منها للحٌوانات وذلك بسبب وجود مادة قلوٌة تسمى الكوسٌبول  ) مادة سامة ( .

 ٌمكن استخدام الكسب كؤسمدة عضوٌة . – 5

 تستخدم مادة الكوسٌبول لعالج التهابات الجهاز التناسلً . – 6

 مل أغلفة البذور فً إنتاج الكحول االثٌلً والمثٌلً واللكنٌن واالصماغ .تستع – 7

تستعمل السٌقان وجوز القطن فً انتاج حامض الخلٌك ولصناعة الورق او  – 8

 تستخدم كوقود .

 ٌنتج من األوراق وقشرة السٌقان حامض اللٌمون وحامض التفاح . – 9

 لنحل .نبات القطن من النباتات الجاذبة ل دٌع   – 17

القطن فً بعض الدول كعماد لالقتصاد الزراعً القومً بسبب  دٌع   – 11

المساحات الشاسعة المزروعة إضافة الى ارتفاع أسعاره كما فً اوزبكستان 

 ومصر .
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 -: التصنٌف

( والى الجنس              Malvaceae ٌنتمً نبات القطن إلى العائلة الخبازٌة )     

 ( Gossy pium : ًوهناك أربعة أنواع مزروعة وه )- 

  Gossy pium hirsutumالقطن األمرٌكً االبلند  – 1

 G. barbadense قطن السً اٌالند ) قطن بٌرو (  – 2

  G. arboreumالقطن الهندي ) اآلسٌوي (  – 3

  G. herbaceumالقطن االفرٌقً  – 4

 -: أهم األصناف فً العراق

 .ولت  177كوكر  – 1

 ولت . 377كوكر  – 2

 .صنف الشاتا – 3

 . 4صنف مرسومً  – 4

  .صنف آشور – 5

 -: الظروف المالئمة للنمو

 -الحرارة : –أ 

القطن من المحاصٌل الصٌفٌة التً تحتاج الى درجات حرارة مرتفعة خالل     

واذا ارتفعت درجات  °م 32فترة النمو وان أفضل درجة حرارة تالئم زراعته هً 

ذلك فؤنها تإدي إلى توقف نمو الساق وإذا انخفضت درجات الحرارة الحرارة عن 

مع وجود الرطوبة العالٌة فً التربة فؤنها تإدي إلى بطًء النمو وتكاثر الفطرٌات 

أثناء فترة اإلنبات فؤنها تإدي الى فشل نسبة  °م 18واذا قلت درجة الحرارة عن 

 لزراعة القطن . كبٌرة من إنبات البذور وٌعتبر مناخ العراق مالئم

 -التربة : –ب 

 ان أفضل انواع الترب المالئمة لزراعة القطن هً الترب الطٌنٌة المزٌجٌة    

والتً تحتوي على كمٌات مناسبة من المواد العضوٌة وان تكون التربة جٌدة 

البزل والتهوٌة وال ٌنصح بزراعة القطن بالترب الملحٌة والغدقة كما ان القطن ال 

تجود زراعته باألراضً الرملٌة لعدم احتفاظها بالرطوبة وال ٌنصح بزراعته فً 

 األراضً المدغلة .

 -الضوء : –ج 

ساعة ضوء  12ن من نباتات النهار القصٌر والذي ٌحتاج الى اقل من القط    

 خالل فترة التزهٌر .
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 محصول القطن في مرحلة النمو الخضري

 

 محصول القطن في مرحلة االزهار
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 -: عملٌات خدمة التربة والمحصول

  -تحضٌر األرض : -أ  

سم (37 – 25)تحرث األرض باستخدام المحارٌث القالبة حراثة عمٌقة بعمق    

وذلك لغرض دفن بقاٌا المحصول السابق والقضاء على االدغال النامٌة وعادة 

تجرى حراثتٌن وتكون الحراثة الثانٌة عمودٌة على الحراثة األولى بعدها تتم 

لكتل الترابٌة المتكونة اثناء عملٌة التنعٌم باستخدام األمشاط القرصٌة لتكسٌر ا

عملٌة الحراثة ولتكوٌن مرقد جٌد ألنبات البذور ثم تتم عملٌة التسوٌة بعدها تفتح 

   المروز باستخدام المرازة من الشرق الى الغرب وتكون المسافة بٌن مرز واخر

سم وقبل الزراعة ٌتم تعٌٌر المروز حٌث تعطى رٌة قبل الزراعة (97 – 77)

لعدة اٌام حتى ٌجف بعدها تتم الزراعة فً الثلث العلوي من المرز  وٌترك الحقل

بذور ( 5 – 3)سم وتوضع  5سم وبعمق  25وتكون المسافة بٌن جورة واخرى 

فً الجورة الواحدة وتغطى بتراب ناعم او رمل لتسهٌل عملٌة اإلنبات وبعد 

 االنتهاء من الزراعة ٌروى الحقل .

خدام الباذرة المٌكانٌكٌة حٌث تتم الزراعة على باإلمكان زراعة القطن باست   

سم وبٌن بذرة واخرى   ( 127 – 67 )خطوط وتكون المسافة بٌن خط وآخر من

بذور فً الجورة ( 5 – 3 )سم مع وضع( 5 – 3 )سم وبعمق( 37 – 27)

الواحدة ثم ٌسقى الحقل بعد الزراعة تخف النباتات فً الجورة الواحدة بعد مرور 

 االنبات .ٌوم على  27

 -كمٌة البذور فً الدونم : –ب 

ٌجب ان تكون البذور المخصصة للزراعة من بذور حاصل اول جنٌة وان تكون    

كغم  17 – 6البذور كبٌرة الحجم وذات نسبة انبات عالٌة وعادة ٌحتاج الدونم من 

من البذور المزال عنها الزغب ) المحلوقة ( وهذه الكمٌة تعتمد على الصنف 

وع وموعد الزراعة وطرٌقة الزراعة والظروف المناخٌة السائدة فً المزر

 المنطقة ومسافات الزراعة .

 -موعد الزراعة : -ج 

 15ان أفضل موعد لزراعة القطن للمنطقة الوسطى والجنوبٌة من العراق هو     

نٌسان اما فً المنطقة الشمالٌة فٌكون موعد الزراعة خالل شهر  15آذار الى 

نٌسان وال ٌجب التؤخٌر عن ذلك ألنه ٌإدي الى قلة الحاصل وتدهور النوعٌة 

 وزٌادة تكالٌف اإلنتاج واإلصابة بالحشرات .

  -التسمٌد : –د 

ٌستجٌب المحصول لألسمدة وعادة تضاف األسمدة الفوسفاتٌة عند الزراعة     

ونصف كمٌة األسمدة الناٌتروجٌنٌة بعد عملٌة الخف اما الدفعة الثانٌة من األسمدة 
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الناٌتروجٌنٌة فتضاف بعد مرور شهر من إضافة الدفعة األولى وٌحتاج الدونم 

 كغم سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً . 33كغم ٌورٌا و  55الواحد الى 

 -الري : -هــ 

رٌة خالل  27ٌحتاج القطن الى كمٌة كبٌرة من الماء وعادة ٌحتاج الى      

الموسم والذي ٌستمر لمدة سبعة أشهر وتعتمد كمٌة المٌاه على الظروف الجوٌة 

 والتربة وٌجب ان ٌكون الري منتظم وٌنبغً عدم تعطٌش النبات خالل فترة

 التزهٌر ألنه ٌإدي الى تساقط نسبة كبٌرة من األزهار .

بعد تكوٌن الجوز تقل حاجة المحصول للماء وتكون الفترة بٌن رٌة وأخرى خالل 

 5أٌام بٌنما خالل شهر تموز واب  7اٌام وخالل شهر حزٌران  17شهر نٌسان 

 اٌام .

 -الدورات الزراعٌة : –و 

اعٌة ثنائٌة او ثالثٌة مع المحاصٌل الشتوٌة ٌمكن إدخال القطن فً دورات زر     

 النجٌلٌة او مع محاصٌل العلف البقولٌة كالبرسٌم .

  -اآلفات الزراعٌة : –ز 

ٌصاب القطن بآفات كثٌرة وفً حالة اإلهمال وعدم المكافحة فؤنه ٌإدي الى    

 -خسارة المحصول ومن أهم األمراض التً تصٌب القطن هً :

 ت مرض موت البادرا – 1

 مرض الذبول الفٌوزارمً  – 2

 -اما اهم الحشرات فهً :

 دودة جوز القطن الشوكٌة  – 1 

 دودة ثمار الطماطة  – 2

 دودة ورق القطن  – 3

 دودة البنجر السكري  – 4

 العنكبوت االحمر  – 5

 الذباب االبٌض  – 6

 حشرة المن  – 7

 وعادة تكافح باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق المحلٌة .      

اما بالنسبة الى األدغال فعادة ٌستخدم مبٌد الترفالن رشاً على التربة قبل زراعة 

سم 577المحصول حٌث ٌستخدم 
3
من المبٌد مخلوط بكمٌة من الماء وٌجب خلط  

 المبٌد بالتربة .

أنواع عدٌدة من األدغال الرفٌعة والعرٌضة األوراق وعادة ٌنمو مع القطن     

 ٌستخدم التعشٌب والعزق الٌدوي مرتٌن او اكثر خالل فصل النمو .



104 

 

 

 

 التسميد الورقي لمحصول القطن

 

 محصول القطن جاهز للجني



105 

 

 -النضج والحصاد :

ٌنضج القطن بعد تفتح الجوز نتٌجة للضغط الذي ٌحدثه الشعر داخل الجوزة     

وبعد الجفاف ٌظهر القطن الذي ٌكون ناصع البٌاض وعادة ٌبدأ تفتح الجوز من 

األسفل نحو األعلى ومن مركز الساق نحو الخارج وعند الجنً الٌدوي ٌبدأ جمع 

% من  57ٌكون اكثر من الجوز من اسفل النبات وٌكون موعد الجمع عندما 

الجوز قد تفتح وٌتم الجنً مرتٌن او اكثر فً الموسم عند الجنً الٌدوي وتكون 

تكالٌف الجنً الٌدوي كبٌرة جداً. اما اذا كان الجنً مٌكانٌكً فؤنه ٌتم باستخدام 

جانٌات القطن وقبل إجراء عملٌات الجنً المٌكانٌكً ٌتم تسقٌط األوراق باستخدام 

 الكٌمٌاوٌة مثل مادة الكرامكسون .بعض المواد 

بعد جمع الحاصل ٌرسل القطن المجفف ) القطن الزهر ( الى المحالج لغرض    

فصل البذور عن األلٌاف بعد ذلك ٌتم كبس القطن فً باالت وٌرسل الى معامل 

 الغزل والنسٌج . 

 -وعند عملٌة جنً القطن ٌجب مالحظة النقاط التالٌة :

 صل الجنٌات مع بعضها .ٌجب عدم خلط حا – 1

 ٌجب عدم جنً الجوز المصاب والمتعفن الساقط على األرض . – 2

 ٌعتبر حاصل الجنٌة األولى من أفضل الجنٌات . – 3

اذا كانت نسبة الرطوبة عالٌة عند الجنً فٌجب تجفٌف األقطان فً الحقل قبل  – 4

 إجراء عملٌة التعبئة .
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جني محصول القطن يدويا     

 

جني محصول القطن ميكانيكيا     
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 :أسئلت عبمت  
 / قسم القطن حسب طول التٌلة ؟ 1س

 / ما هً البلدان العربٌة المشهورة بزراعة القطن ؟ 2س

 / لماذا ٌعتبر المحصول من المحاصٌل المجهدة للتربة ؟ 3س

تجعل الزٌت غٌر صالح  / ٌحتوي زٌت القطن على مادة تسمى الكوسٌبول 4س

 لألكل اال بالتخلص من هذه المادة . كٌف نستطٌع التخلص من هذه المادة ؟

/ كٌف نستطٌع التخلص من الزغب الموجود على البذور لكً تصبح البذور  5س

 صالحة للزراعة المٌكانٌكٌة ؟

 / ما هً األصناف الحدٌثة التً تم اعتمادها فً السنوات األخٌرة ؟ 6س

ولماذا ال ٌجنى فً الصباح الباكر  أكثر أو/ لماذا ٌجنى القطن ٌدوٌاً مرتٌن  7س

 جداً ؟

 / لماذا تجرى عملٌة تسقٌط األوراق قبل الجنً المٌكانٌكً ؟ 8س

 / لماذا تجرى عملٌة حلج القطن ؟ 9س

 / ما هً المواصفات التً تتصف بها األصناف الخاصة بالجنً المٌكانٌكً؟ 17س

 خمسة من أهم استعماالت القطن االقتصادٌة ؟/ اذكر  11س

 / ما هً أنواع القطن المزروعة فً العالم ؟ 12س

 / ما هً أهم الحشرات التً تصٌب القطن ؟ 13س

 البذور للدونم وعلى اي العوامل تعتمد ؟كمٌة هً / ما  14س
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 ( Gute)اجلوث املنشوري  

 -: األهمٌة االقتصادٌة

الحصول على ألٌافه من السٌقان وتتلخص أهمٌته االقتصادٌة ٌزرع الجوت لغرض 

 -بما ٌلً :

تستخدم الٌافه فً صناعة األكٌاس وخٌوط السوتلً والحبال وفً صناعة  – 1

 الكاربت وفً صناعة المفروشات األرضٌة .

 تدخل ألٌاف الجوت فً صناعات نسٌجٌة بعد خلطها مع الحرٌر او القطن . – 2

 ب الناتجة منه كوقود او فً صناعة الورق .تستخدم االحطا – 3

ٌمكن تغذٌة األغنام على بقاٌا المحصول بعد القطع ) فقط األوراق ( وهو ما  – 4

 زال اخضر قبل إجراء عملٌة التعطٌن .

تحوي بذور الجوت على كمٌة قلٌلة من الزٌت تستعمل لألغراض الصناعٌة  – 5

التً ٌحضر منها بعض األدوٌة لعالج  كما تحوي على كمٌة من القلوٌدات

 األمراض القلبٌة.

  -التصنٌف :

 -ٌوجد عدة أنواع من الجوت وهً :

 واسمه العلمً  Malvaceaeالجوت المنشوري / ٌعود للعائلة الخبازٌة  – 1

Abutillon avicinnae  . 

واسمه  Tiliaceaeالجوت الهندي االخضر / وٌعود للعائلة الزٌزفونٌة  – 2

 . Corchorus olitorious ً العلم

واسمه العلمً  Tiliaceaeالجوت الهندي االحمر / وٌعود للعائلة الزٌزفونٌة  – 3

Corchorus capsularis  . 

  -: الظروف المالئمة للنمو

 -الحرارة : – 1

الجوت المنشوري محصول صٌفً ٌحتاج الى جو دافئ ورطوبة عالٌة وٌتحمل    

 رط توفر الرطوبة الكافٌة .درجات الحرارة العالٌة بش

 37 )اما فً مرحلة النضج فؤنه ٌحتاج من °م( 25 – 27 )وتنبت البذور فً درجة

وٌكون نموه بطٌئاً خالل الفترة األولى ونبات الجوت ال ٌتحمل الجفاف  °م( 35 –

 لذلك ثبت نجاح زراعته فً المناطق الوسطى والجنوبٌة من العراق .
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 -التربة : - 2

ٌحتاج المحصول الى تربة مزٌجٌة خالٌة من االمالح وال تجود زراعته فً     

 الترب الرملٌة الخفٌفة او الطٌنٌة الثقٌلة .

 -الضوء : – 3

ساعة  12الجوت المنشوري من نباتات النهار القصٌر والتً تحتاج الى اقل من    

ساعة ضوء فؤن  12ضوء خالل فترة التزهٌر علماً انه إذا استمر النهار أكثر من 

 النباتات ال تزهر وال تكون ثمار .

 -: عملٌات خدمة التربة والمحصول

 -: تحضٌر االرض

سم بواسطة المحارٌث ( 37 – 25 )تحتاج زراعة الجوت الى حراثة عمٌقة    

القرصٌة او المطرحٌة القالبة وفً نفس الوقت تضاف األسمدة الكٌمٌاوٌة البطٌئة 

التحلل ومن ثم تجرى حراثة سطحٌة بواسطة المحارٌث الحفارة ثم تجرى عملٌة 

 التنعٌم لغرض تكوٌن مرقد جٌد إلنبات البذور .

 -: ق الزراعةائطر

 -تتم زراعة الجوت بطرٌقتٌن هما :

سم والمسافة بٌن  67طرٌقة المروز / حٌث تكون المسافة بٌن مرز واخر  –أ 

      بذور فً الجورة وٌكون عمق الزراعة( 5 – 4 )سم وتوضع 27جورة وأخرى 

 سم .( 4 – 2 )

سم  57وتكون المسافة بٌن سطر وآخر  طرٌقة السطور / باستخدام الباذرة –ب 

 سم . 27وبٌن نبات وآخر 

 -:كمٌة البذور 

 كغم ) للجوت المنشوري ( .( 8 – 7 )ٌحتاج الدونم الواحد من

 : موعد الزراعة- 

 ان أفضل موعد لزراعة الجوت المنشوري من بداٌة اذار حتى نهاٌته .

 -:الري 

لى رطوبة عالٌة خالل موسم الجوت المنشوري من المحاصٌل التً تحتاج ا   

     النمو وخاصة فً االشهر التً ترتفع فٌها درجات الحرارة وٌحتاج الجوت من

 رٌة طٌلة فترة النمو .( 27 – 15 )

 -: عملٌة الخف والترقٌع

سم  12تجرى عملٌة الخف للنباتات الزائدة عندما ٌصل ارتفاع النباتات الى     

 نباتات .( 3 – 2 )بحٌث تترك فً كل جورة من
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أما فً حالة وجود بقع فاشلة فً الحقل فٌعاد زراعتها بعد مرور اسبوع من       

 12اإلنبات وعند إضافة الرٌة األولى وٌفضل تنقٌع البذور قبل الزراعة بمدة 

 ساعة.

 

 -: العزق والتعشٌب

اً فً حالة نمو األدغال فٌجب اجراء عملٌة العزق والتعشٌب ٌدوٌاً او مٌكانٌكٌ   

 للتخلص من الحشائش النامٌة بٌن النباتات .

 -:التسمٌد 

%  46كغم من سماد الٌورٌا الحاوي على  27ٌحتاج الدونم الواحد الى    

كغم من سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً حٌث ٌضاف  37ناٌتروجٌن و

انٌة السماد الفوسفاتً ونصف السماد الناٌتروجٌنً عند الزراعة . اما الدفعة الث

 من السماد الناٌتروجٌنً فتضاف بعد شهر من إنبات البذور .

 -:النضج 

ٌبدأ نضج المحصول بعد مرور خمسة اشهر من الزراعة ومن عالمات النضج    

توقف نمو النبات واصفرار االوراق السفلٌة وسقوطها وظهور االزهار ثم الثمار . 

 وتغٌر لون الساق .

 -القطع :

تقطع السٌقان بواسطة الفإوس او االالت المٌكانٌكٌة وتربط السٌقان على هٌئة    

حزم وتترك فً الحقل لمدة اسبوع لغرض تجفٌف االوراق وقطف الثمار الناضجة 

بعد ذلك تجرى عملٌة التعطٌن ) وهً عبارة عن عملٌة سلخ االلٌاف من سٌقان 

 الجوت (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطع سيقان محصول الجوت يدويا               حقل مزروع بمحصول الجوت        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملية التعطين حزم سيقان محصول الجوت المهيئة الجراء  
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 :   أسئلت عبمت

 / ما هً أهم الدول المشهورة بزراعة الجوت المنشوري ؟ 1س

 / ما هً أنواع الجوت ؟ 2س

 الجوت عن ألٌاف القطن ؟/ بماذا تختلف ألٌاف  3س

 / ما هو الغرض الرئٌسً من إجراء عملٌة التعطٌن وكٌف ٌتم ذلك ؟ 4س

 / ما هً طرائق زراعة الجوت ؟ 5س

 / ما هً األهمٌة االقتصادٌة للجوت ؟ 6س
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 الفصل اخلبمس
 

 

 

 اهلدف العبم

الطالب إلى بأهم المحاصٌل السكرٌة التً ؾ تعرٌٌهدؾ هذا الفصل إلى  -

تزرع فً العراق والعالم وأهمٌتها االقتصادٌة والصناعٌة ومساهمتها 

 من الناحٌة التؽذوٌة 

 األهداف التفصيليت

   األمور اآلتٌة :إلى  معرفة هذا الفصل  تهدراسخالل لطالب ٌتوقع من ا    

 أهم المحاصٌل السكرٌة التً تزرع فً العراق والعالم  -

 األهمٌة االقتصادٌة والتصنٌعٌة للمحاصٌل السكرٌة  -

 عملٌات خدمة التربة والمحصول  -

 عملٌات الحصاد وكٌفٌة التعامل مع المحصول لؽرض التسوٌق  -

 الوسبئل التعليميت

وعرضها على الطالب لؽرض معرفة أهم العملٌات (  CD )  أفالم تهٌئة  -

  الزراعٌة للمحاصٌل السكرٌة 

 متطلببث املهبرة

 استعداد ذهنً ومعرفً -
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 Sugar Cropsاحملبصيل السكزيت    

تشمل المحاصٌل التً تحتوي نباتاتها على نسبة من السكر وعادة ٌكون السكر 

 على شكل متبلور او ؼٌر متبلور .

ٌستخرج السكر من جذور البنجر السكري ومن سٌقان القصب السكري او     

صفراء السكرٌة ( كما ٌوجد الالذرة البٌضاء السكرٌة والذرة ) من بعض انواع 

السكر من المواد الؽذائٌة المهمة لإلنسان حٌث  دالسكر فً التمر والعنب . ٌع  

ة وفً عمل الحلوٌات ٌدخل فً عمل المرطبات والمشروبات الباردة والساخن

 والمعجنات .

 

اسم  اسم المحصول ت 
 العائلة

 االسم العلمً

 vulgaris Beta الرمرامٌة البنجر السكري  -1

 officinarum  Saccharum النجٌلٌة  القصب السكري  -2

البٌضاء الذرة -3
 السكرٌة 

 bicolor Sorghum النجٌلٌة

الصفراء الذرة -4
 السكرٌة 

 saccharata mays Zea النجٌلٌة
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 ( Sugar beet)البنجز السكزي   

 -: األهمٌة االقتصادٌة

ٌعتبر البنجر السكري من المحاصٌل الصناعٌة المهمة والذي ٌزرع لؽرض     

% من  44الحصول على جذوره الؽنٌة بالسكر . وٌوفر البنجر السكري 

 -اإلنتاج العالمً للسكر وٌمكن تلخٌص أهمٌته االقتصادٌة بما ٌلً :

ل فً للطاقة وٌستعمل فً تؽذٌة اإلنسان وٌدخ ا  مهم ا  السكر مصدر دٌع   – 1

صناعات متعددة مثل صناعة االسبرتو والمشروبات والمعجنات والمربٌات 

 والحلوٌات والمرطبات والمستحضرات الطبٌة والمشروبات الكحولٌة .

تستخدم األوراق والمواد الثانوٌة الناتجة بعد عملٌة استخالص السكر  – 2

 علفا  للحٌوانات الحتوائها على مواد بروتٌنٌة .

لى الموالس وهو سائل لزج ٌنتج بعد استخالص السكر وٌشبه الحصول ع – 3

الدبس ٌخلط مع الكسب النباتٌة والتبن والنباتات العلفٌة والتً تستخدم فً 

 به من قبل الحٌوانات . ا  عمل الساٌلج لكً ٌكون ؼذاء مرؼوب

بما ان جذور البنجر تتعمق كثٌرا  فً التربة فأنه ٌحتاج الى حراثة عمٌقة  – 4

ٌات عزق وتسمٌد لذلك فأنه ٌعتبر محصول سابق لكثٌر من محاصٌل وعمل

 الدورات الزراعٌة .

  -: التصنٌؾ

واسمه   Chenopodiaceaeالبنجر السكري ٌنتمً الى العائلة الرمرامٌة 

 . vulgaris Betaالعلمً 

 

 -: البٌئة المالئمة

 -الحرارة :   – 1

نبات البنجر من النباتات التً تنجح زراعتها فً المناطق المعتدلة البرودة     

وتختلؾ درجات الحرارة التً ٌحتاجها حسب اطوار النمو لذلك فأن البادرات 

اما انخفاض درجات  °م 24تنمو بصورة جٌدة عندما تكون دجة الحرارة 

ؤدي الى موت الحرارة دون الصفر فً المراحل األولى من النمو فأنها ت

البادرات كما ان المحصول ٌحتاج الى درجات حرارة عالٌة فً مرحلة النمو 

 الخضري .

 -الضوء : - 2

ساعة ضوء خالل  12من نباتات النهار الطوٌل التً تحتاج الى اكثر من     

 فترة التزهٌر علما  ان طول الفترة الضوئٌة هً التً تحدد نجاح المحصول .
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 -التربة : – 3

التربة المزٌجٌة  وافضلهاتنجح زراعة المحصول فً أنواع كثٌرة من الترب   

الطٌنٌة علما  ان الترب الطٌنٌة الثقٌلة ال تالئم زراعة المحصول وذلك ألنها 

 تؤدي الى تقلٌل نسبة اإلنبات وصؽر حجم الرؤوس وصعوبة القلع .

بب احتٌاجها الى اما الترب الرملٌة فأنها ؼٌر صالحة لزراعة البنجر وذلك بس

 كمٌات كبٌرة من المٌاه إضافة الى زٌادة كمٌة التسمٌد .

 -: تحضٌر التربة للزراعة

تجرى حراثتٌن عمٌقتٌن وتكون الحراثة الثانٌة عمودٌة على الحراثة األولى    

وفً حالة توفر الوقت الكافً تعطى رٌة خفٌفة لؽرض السماح لألدؼال بالنمو 

سم بعد ذلك تجرى عملٌة التنعٌم ثم  25بعمق  وبعد ان تجؾ تجري حراثة

 عملٌة التسوٌة والتعدٌل حٌث تكون األرض جاهزة للزراعة .

 -طرق الزراعة :

 -هناك طرٌقتٌن للزراعة :

وتكون المسافة بٌن  الزراعة على سطور حٌث تجرى بواسطة الباذرة – 1

سم وتفضل هذه الطرٌقة فً المناطق  25سم وبٌن نبات واخر  54سطر وآخر 

 االروائٌة والترب المعدلة تعدٌال  جٌدا  .

الزراعة على مروز حٌث تفتح المروز بواسطة المرازة وتكون المسافة  – 2

على جانبً المرز وتكون البذور سم وتزرع (94 – 75)وآخربٌن مرز 

   ثمار فً الجورة الواحدة ( 4 – 3 )سم وتوضع 25ة بٌن جورة واخرى المساف

 .( األجنة أحادٌة) ثمار 

 -: موعد الزراعة

 -ٌزرع المحصول فً موعدٌن :

 العروة الربٌعٌة وتستمر من منتصؾ آذار إلى منتصؾ نٌسان . – 1

العروة الخرٌفٌة وتستمر من منتصؾ تشرٌن األول الى منتصؾ تشرٌن  – 2

الثانً وفً ظروؾ العراق فأن البنجر ٌزرع كمحصول شتوي ) العروة 

 الخرٌفٌة (

 -: كمٌة البذور للدونم    

كؽم من الثمار المتعددة األجنة اما فً حالة (6 – 4)ٌحتاج الدونم الواحد من    

ؼم (754 – 644)االجنة فأن الدونم الواحد ٌحتاج الىاألحادٌة البذور زراعة 

 ذات حٌوٌة عالٌة ونسبة إنبات عالٌة .البذور وٌجب ان تكون 
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فً مرحلة النمو الخضري يمحصول البنجر السكر  

 

 محصول البنجر السكري فً مرحلة النضج التام
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 -: الري

المحصول من النباتات الحساسة للمٌاه حٌث ان زٌادة المٌاه تؤدي الى  دٌع      

اإلصابة باإلمراض الفطرٌة كما ان قلة الماء تؤدي الى توقؾ النمو ونقص 

رٌات و ٌجب ان (14 – 7)الحاصل علما  بأن الزراعة الخرٌفٌة تحتاج  من

ة أسبوع للمحافظة على نسب(3 – 2)ٌتوقؾ الري قبل جمع الحاصل بمدة

 السكر الموجودة فً الرؤوس .

   -الخؾ والترقٌع :

اذا كانت الزراعة باستخدام الثمار المتعددة األجنة وفً حالة انبات جمٌع     

تجرى عملٌة الخؾ بأزالة النباتات الضعٌفة والمرٌضة وٌترك اقوى البذور 

ٌقة نباتٌن اما اذا كانت الزراعة ببذور أحادٌة األجنة والنباتات مزروعة بطر

ٌوما  من  24الباذرة فال داعً ألجراء عملٌة الخؾ وعادة تجرى العملٌة بعد 

 اوراق . 4الزراعة وعندما ٌكون للنبات 

اما فً حالة وجود بقع او أماكن فاشلة فعادة تعاد زراعة هذه البقع بعد تنقٌع 

 الثمار قبل الزراعة حٌث تروى بعد الزراعة مباشرة .

 -:لتسمٌد ا

البنجر السكري من المحاصٌل المجهدة للتربة وٌستجٌب المحصول د ٌع     

 N%  46كؽم من سماد الٌورٌا  54للسماد النتروجٌنً حٌث ٌحتاج الدونم الى 

ٌوم من  45عند الزراعة الثانٌة تضاؾ بعد  األولىضاؾ على دفعتٌن الدفعة ٌو

لسٌوم كؽم من سماد سوبر فوسفات الكا 35كما ٌضاؾ  األولىإضافة الدفعة 

للدونم وهذه الكمٌة تضاؾ عند تحضٌر التربة كما  p2o5%  46الثالثً 

كؽم من سماد كلورٌد البوتاسٌوم مع السماد الفوسفاتً وتختلؾ  34ٌضاؾ 

 كمٌات السماد المضافة حسب الصنؾ المزروع ونوع التربة .

 -: العزق والتعشٌب

دؼال الرفٌعة والعرٌضة عدٌدة من نباتات األ أنواعتنمو مع البنجر السكري     

األوراق وعادة تجرى عملٌة العزق والتعشٌب فً بداٌة نمو البنجر وقبل ان 

تتزاحم األوراق وتجرى هذه العملٌة باستخدام الفؤوس او العازقات المٌكانٌكٌة 

 باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق المحلٌة .أو 

 -: اآلفات الزراعٌة

 -إن أهم األمراض التً تصٌب نبات البنجر السكري هً : -األمراض : –أ 

 مرض الذبول . – 1

 مرض تعقد الجذور . – 2

 مرض خٌاس رؤوس البنجر . – 3
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 مرض تبقع األوراق . – 4

 وتشمل  -الحشرات : –ب 

 المن . – 1

 حشرة الالفكما . – 2

 حفار أوراق البنجر . – 3

 العنكبوت االحمر . – 4

 الكاروب . – 5

المتوفرة فً المتخصصة تكافح هذه اآلفات باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة 

 األسواق المحلٌة .

 -النضج والحصاد :

من عالمات النضج اصفرار األوراق وانحنائها باتجاه سطح التربة وجفاؾ 

األوراق السفلٌة وتلونها باللون البنً وقبل قلع الجذور تؤخذ نماذج عشوائٌة 

 نسبة السكر .لتقدٌر 

تتم عملٌة قلع الجذور ٌدوٌا  وبعد القلع تنظؾ من الطٌن وتزال األوراق مع     

جزء من الرأس وٌجمع الحاصل على شكل أكوام وتؽطى بأوراق البنجر لحٌن 

 نقلها الى معامل التصنٌع . علما  ان هناك مكائن خاصة لعملٌة قلع الرؤوس .

ل الرؤوس ألن ذلك ٌؤثر على نسبة وٌجب عدم التأخٌر فً عملٌة قلع ونق

طن من الرؤوس وقد تصل الى (9- 5)السكر وعادة ٌعطً الدونم الواحد من

 طن للدونم . 15
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عنها ازالة االوراق ترؤوس البنجر السكري وقد تم  

 

 عملٌة قلع البنجر السكري مٌكانٌكٌا  



121 
 

 عبمت : أسئلت

 البنجر السكري ؟/ ما هً دورة حٌاة  1س

 / كم ٌبلػ نسبة اإلنتاج العالمً من السكر من نبات البنجر السكري ؟ 2س

/ ما الفرق بٌن الثمار المتعددة األجنة واألحادٌة الجنٌن وأٌهما أفضل  3س

 للزراعة المٌكانٌكٌة ولماذا ؟

 / ما هً أفضل الترب لزراعة المحصول ولماذا ؟ 4س

المحصول فً المنطقة الشمالٌة من العراق وال تنجح / لماذا تنجح زراعة  5س

 فً المناطق الجنوبٌة ؟

 / لماذا ال ٌنصح بزراعة المحصول فً نفس قطعة األرض سنة بعد  6س

 أخرى ؟

 / لماذا ٌفضل نقل الرؤوس المقلوعة مباشرة إلى معامل التصنٌع ؟ 7س

لٌجة ) دؼل / كٌؾ نستطٌع ان نفرق بٌن نبات البنجر السكري ونبات الس 8س

 من نفس العائلة ومشابه للمحصول تماما  ؟

 / ما هً االهمٌة االقتصادٌة للبنجر السكري ؟ 9س

 / متى ٌزرع البنجر السكري فً العراق ؟ 14س

 / كٌؾ ٌزرع المحصول ؟ 11س

 / ما هً االفات التً تصٌب المحصول ؟ 12س

 / عرؾ الموالس ؟ 13س
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 (  Sugar cane ) القصب السكزي 

 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

القصب السكري من المصادر المهمة إلنتاج السكر فً المناطق  دٌع     

 – 16)االستوائٌة وشبه االستوائٌة حٌث تتجمع مادة السكر فً السٌقان بنسبة

% من اإلنتاج العالمً للسكر  64% وٌوفر القصب السكري حوالً (18

 -وٌمتاز بما ٌلً :

 .إلنسان للقٌام باإلعمال الضرورٌةالسكر احد مصادر الطاقة المهمة ل دٌع   – 1

تحٌط بساق القصب مادة الشمع والتً ٌمكن فصلها واستخدامها فً  – 2

 صناعة اإلصباغ المائٌة والكارتون .

المواد المتبقٌة من العصر بعد عملٌة استخالص السكر من القصب فأن  – 3

تستخدم فً صناعة الورق واأللواح  كاز ) مواد سلٌلوزٌة (تسمى الب

المضؽوطة والحرٌر الصناعً والمواد البالستٌكٌة او تستخدم كسماد صناعً 

 او فً تؽذٌة الماشٌة .

 .ن شراب ٌستعمل فً األوقات الحارةفً بعض الدول ٌستخرج من السٌقا – 4

 تستخدم سٌقان القصب فً بناء الجدران والسقوؾ او كوقود .  – 5

ات الناتجة من القصب السكري كاألوراق والسالمٌات الطرفٌة المخلف – 6

 تستخدم كؽذاء للماشٌة او فً عمل الساٌلج او كفرشة فً حقول الحٌوانات .

ٌستعمل الموالس وهو سائل كثٌؾ ؼنً بالفٌتامٌنات واألحماض االمٌنٌة  – 7

فً صناعة المشروبات والخل والكحول والحوامض او ٌضاؾ على النباتات 

 د عمل الساٌلج .عن

 ٌعتبر من المحاصٌل ذات المردود االقتصادي العالً . – 8

 

 -التصنٌؾ :

 واسمه العلمً   Poaceaeٌنتمً القصب السكري الى العائلة النجٌلٌة 

officinarum  Saccharum . 

من اهم الدول المنتجة له هً الهند والبرازٌل وكوبا وباكستان وؼٌرها    

 65.8ملٌون هكتار ومتوسط االنتاجٌة  19.6وتبلػ المساحة المزروعة بالعالم 

طن للهكتار وبلػ اإلنتاج العالمً ملٌار ومائتان وثمانٌة وثمانون ملٌون طن 

العربٌة المركز االول من القصب اما فً الوطن العربً فتحتل جمهورٌة مصر 

 بالنسبة للمساحة واإلنتاجٌة .
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اما فً العراق فتتركز زراعة المحصول فً قضاء المجر الكبٌر فً      

 -وأهم األصناؾ المزروعة فً العراق هً :  محافظة مٌسان

Cp52 , 68 , co 285 , nco 310 , cp4410  

 وهو من األصناؾ المعتمدة حدٌثا . 1صنؾ مٌسان  -

 -: المالئمة للنموالظروؾ 

 -الحرارة :

ٌعتبر من المحاصٌل االستوائٌة وشبه االستوائٌة لذلك فأنه ٌنمو فً درجات     

 °م 35وان افضل درجة حرارة للنمو هً  °م(44 – 15)حرارة مختلفة من

 فأنها تؤدي الى توقؾ النمو .  °م 15وفً حالة انخفاض درجات الحرارة عن 

 -الضوء :

ساعة اضاءة لكً  12من نباتات النهار الطوٌل حٌث ٌحتاج الى اكثر من    

تزهر النباتات علما  ان شدة االضاءة تؤدي الى تكوٌن سٌقان ذات نمو جٌد 

 واوراق خضراء .

 -التربة :

ٌعتبر من المحاصٌل المجهدة للتربة لذلك ٌجب اختٌار الترب الؽنٌة     

الجٌدة ومستوى الماء االرضً المنخفض  بالعناصر الؽذائٌة وذات التهوٌة

 واحسن انواع الترب هً الترب المزٌجٌة .

 -تحضٌر التربة :

من المحاصٌل المعمرة التً تبقى فترة طوٌلة فً التربة ) ثالث سنوات (     

لذلك ٌجب ان تعد التربة بصورة جٌدة وعادة تحرث التربة حراثة عمٌقة بعدها 

ى االولى ثم تجرى عملٌات التنعٌم والتسوٌة تجرى حراثة ثانٌة عمودٌة عل

 – 144)والتعدٌل ثم نقوم بعملٌة فتح المروز وتكون المسافة بٌن مرز واخر

 سم .( 34 – 25 )سم وبعمق( 125

 -طرق الزراعة :

ٌتكاثر القصب السكري بواسطة العقل الساقٌة لذلك ٌجب اختٌار العقل من     

سٌقان سلٌمة وناضجة ومن حاصل السنة االولى حٌث تقطع السٌقان بطول 

براعم ) عٌون ( فأكثر وان  4سم على ان تحوي العقلة على ( 64 – 54)

 تكون السالمٌات ناضجة وخالٌة من األمراض والحشرات .

العقل للزراعة ٌتم وضعها داخل المرز بصورة فردٌة او زوجٌة بعد تحضٌر 

 متداخلة او متتالٌة ثم تؽطى بالتربة وتروى .

 -موعد الزراعة :

 من المحاصٌل الصٌفٌة ٌزرع فً نهاٌة شهر شباط او بداٌة شهر آذار .    



124 
 

 

 

الزراعةمحصول قصب السكر مهٌئة لغرض عقل 

 

الخضريمحصول قصب السكر فً مرحلة النمو   
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 -:كمٌة البذور 

طن من العقل وهذه الكمٌة تختلؾ حسب  2 – 1,5ٌحتاج الدونم الواحد من    

 قطر الساق وطرٌقة الزراعة .

 -التسمٌد :

القصب السكري من المحاصٌل المجهدة للتربة وٌستجٌب إلى األسمدة    

بة الناٌتروجٌنٌة وتعتمد كمٌة األسمدة المضافة على الصنؾ المستخدم وخصو

التربة والمحصول السابق للقصب فً الدورة الزراعٌة وتستخدم الكمٌات 

% نتروجٌن 46كؽم من سماد الٌورٌا  144من السماد فً الدونم الواحد  اآلتٌة

 . P2O5%  46كؽم من سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً  44+ 

على دفعتٌن اما الفوسفاتٌة فتضاؾ على دفعة  تضاؾ االسمدة الناٌتروجٌنٌة   

 واحدة عند تحضٌر التربة وقبل الزراعة .

 -الري :

من المحاصٌل التً تحتاج الى عدد كبٌر من الرٌات وٌتراوح عدد الرٌات    

رٌة خالل موسم النمو . تعطى الرٌة األولى بعد الزراعة وبعد (35 – 34)من

بعدها تعطى رٌة كل أسبوعٌن على ان ٌتوقؾ ثالثة أسابٌع تعطى الرٌة الثانٌة 

الري قبل الحصاد بشهر . ان طرٌقة الري المتبعة فً مزارع قصب السكر فً 

 لمٌاه .فً توفٌر امٌسان هً طرٌقة الري بالسٌفون وهً طرٌقة اقتصادٌة 

 -: مكافحة األدؼال

 تنمو مع القصب السكري نباتات القصب البري وعادة ٌكافح بأستخدام    

 . األولىعزقتٌن خالل السنة  إجراءالمبٌدات المتوفرة فً االسواق مع 

 -: ةٌالزراع اآلفات

  -وتشمل : األمراض –أ 

 مرض الموزائٌك . – 1

 مرض التعفن األحمر . – 2

 -وتشمل : الحشرات –ب 

 حفار ساق الذرة . – 1

 حشرة الالفكما . – 2

 دودة الذرة . – 3

 المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً االسواق المحلٌة . تكافح بأستخدام
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 -النضج والحصاد :

المحٌطة بالساق  واألؼماد هاوجفاف األوراقذبول من عالمات النضج     

والعصٌر السكري  األحمر إلىوٌصبح الساق سهل الكسر وٌتؽٌر لون النخاع 

 توخذ نماذج لؽرض معرفة نسبة السكر فً الساق . ،ٌكون لزج

سم فوق سطح التربة وبالقرب من الجذور  3 بارتفاعوٌتم قطع السٌقان    

لكً تؤدي الى زٌادة نشاط الخلؾ . ٌتم قطع السٌقان اما ٌدوٌا  باستخدام سكٌن 

حاد وبعد القطع تنزع األوراق واإلؼماد وتجمع السٌقان على شكل حزم لحٌن 

ل نسبة السكر . او تقطع نقلها الى معامل التصنٌع ألن التأخٌر ٌؤدي الى تقلٌ

السٌقان باستخدام مكائن خاصة بعد اجراء عملٌة حرق األوراق وبعد القطع 

 تنقل الى المعامل مباشرة .

القصب السكري معمر ٌبقى فً االرض لفترة طوٌلة ولكنه من  -مالحظة :

سنوات لكً ٌحافظ على نسبة السكر . (3 – 2)الناحٌة االقتصادٌة ٌبقى لمدة

قصب الؽرس وفً السنة وات الناتجة من العقل فً السنة االولى بتسمى النم

النموات الناتجة من الخلؾ بالراتون االول اما نموات السنة  الثانٌة تسمى

 الثالثة فتسمى بالراتون الثانً .
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قصب السكر جاهزة لالرسال الى المعمل سٌقان  

المسٌطر علٌه عملٌة حرق قصب السكر 

 قبل اجراء القطع )الجنً(

محصول قصب السكر جاهز للقطع حقل 
 )الجنً(

 

 عملٌة قطع سٌقان قصب السكر ٌدوٌا  
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 أسئلت عبمت :

   / ما هً دورة حٌاة المحصول وكم سنة ٌبقى فً األرض لٌكون 1س

 اقتصادٌا  ؟

 العالمً من السكر الناتجة من المحصول ؟/ كم تبلػ نسبة اإلنتاج  2س

/ ٌتكاثر المحصول بطرٌقة العقل الساقٌة فهل ٌمكن زراعته عن طرٌق  3س

 ولماذا ؟البذور 

 / ما هً المواصفات التً ٌجب ان تتوفر فً العقل الخاصة بالزراعة ؟ 4س

 والراتون الثانً ؟ األول/ ما المقصود بالراتون  5س

 صب فً دورة زراعٌة وكٌؾ ؟/ هل ٌمكن إدخال الق 6س

 / ما هً أفضل طرٌقة لري المحصول المستخدمة فً مزارع مٌسان ؟ 7س

/ تنمو مع المحصول نباتات القصب البري ) دؼل ( كٌؾ ٌمكن ان نفرق  8س

 بٌنهما ؟

 / لماذا ٌتم حرق السٌقان قبل عملٌة قطع السٌقان عند استخدام المكائن ؟ 9س

 االقتصادٌة للمحصول ؟/ ما هً األهمٌة  14س

 / عرؾ البكاز ؟ 11س

 / ما هً آفات المحصول ؟ 13س
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 ) Sweet sorghum)الذرة البيضبء السكزيت 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

ٌستخدم هذا المحصول الستخالص السكر والعصٌر السكري حٌث ٌمتاز    

العصٌر بنوعٌته الجٌدة . وٌتواجد العصٌر السكري فً السٌقان وٌستخدم 

 النبات كعلؾ اخضر للحٌوانات او لصناعة الساٌلج .

 -:التصنٌؾ 

 Sorghum bicolorواسمه العلمً   Poaceaeٌنتمً للعائلة النجٌلٌة    

 -موعتٌن من الذرة البٌضاء السكرٌة :هناك مج

تمتاز بأن السٌقان قوٌة وقائمة ذات نوعٌة  -مجموعة إنتاج العصٌر : – 1

 جٌدة وتحوي على نسبة مرتفعة من العصٌر .

 وتمتاز بارتفاع نسبة السكر فً السٌقان . -مجموعة انتاج السكر : – 2

 -: البٌئة المالئمة

 34ت الحرارة المختلفة حٌث تحتاج الى من النباتات التً تتحمل درجا    

كما ان  °م 15خالل مرحلة النمو علما  ان اقل درجة حرارة ٌتحملها هً °م

 المحصول ٌتحمل الجفاؾ ومقاوم للملوحة .

 -عملٌات تحضٌر التربة :

تحرث االرض حراثتٌن متعامدتٌن وتنعم باستخدام األقراص ثم تجرى     

عملٌة التعدٌل والتسوٌة وتكون االرض جاهزة للزراعة . وهناك طرٌقتٌن 

 -للزراعة :

سم  74حٌث تكون المسافة بٌن خط واخر  -طرٌقة الزراعة بالباذرة : – 1

 سم . 34وبٌن نبات واخر 

سم وبٌن جورة  74المسافة بٌن مرز واخر  تكون -الزراعة على مروز : – 2

سم وتتم الزراعة فً الثلث العلوي من المرز وتزرع على جانب  34واخرى 

 واحد من المرز .

 -موعد الزراعة :

 -تزرع الذرة البٌضاء السكرٌة بعروتٌن :

 العروة الربٌعٌة / وتبدأ من منتصؾ اذار الى منتصؾ نٌسان . -أ 

 تبدأ فً النصؾ الثانً من تموز .العروة الخرٌفٌة / و –ب 
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 -كمٌة البذور :

 الجٌدة ذات نسبة االنبات العالٌة .البذور كؽم من  14ٌحتاج الدونم الواحد الى 

 -الري :

الذرة البٌضاء السكرٌة من المحاصٌل التً تتحمل الجفاؾ حٌث تعطى الرٌة     

األولى بعد الزراعة بفترة أسبوعٌن إلى ثالثة أسابٌع وٌستمر الري كل 

 أسبوعٌن .

 -األسمدة :

كؽم من سماد الٌورٌا تضاؾ نصؾ الكمٌة  66ٌحتاج الدونم الواحد الى     

ٌوم اي عندما (44 – 34)ؾ بعد مرورعند الزراعة اما النصؾ االخر فٌضا

 سم .(44 – 34)ٌصل ارتفاع النبات

أما بالنسبة إلى عملٌات العزق والتعشٌب ومكافحة اآلفات وعملٌة الحصاد 

 .الحبوبٌة فأنها مشابهة لعملٌات الذرة البٌضاء 
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 ( Sweet cornالذرة الصفزاء السكزيت ) 

 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

 للسكر والشراب . ا  هً إحدى مجامٌع الذرة الصفراء والتً تعتبر كمصدر    

تكون الحبوب حلوة المذاق عندما تؤكل وهً طرٌة . وتكون مجعدة عند 

 الجفاؾ .

  -:  التصنٌؾ

 . Zea mays saccharataواسمه العلمً  Poaceaeٌنتمً للعائلة النجٌلٌة 

 -الظروؾ البٌئٌة :

البٌئٌة لهذا المحصول تكون مشابهة للظروؾ البٌئٌة للذرة  ان االحتٌاجات      

 الصفراء من حٌث درجات الحرارة والترب المالئمة .

 -عملٌات خدمة التربة والمحصول :

من حٌث الحراثة والتنعٌم والتعدٌل الحبوبٌة تكون مشابهة للذرة الصفراء      

 -ق الزراعة فهً :ائطر أماوالتسوٌة 

حٌث تتم الزراعة بواسطة الباذرة وتكون المسافة بٌن  -طرٌقة السطور : – 1

 سم .(34 – 25)وآخرسم وبٌن نبات (74 – 64)وآخرسطر 

سم وبٌن جورة  75تكون المسافة بٌن مرز وآخر  -طرٌقة المروز : – 2

 سم وٌزرع على جهة واحدة من المرز . 34وأخرى 

 -موعد الزراعة :

 -تزرع فً عروتٌن :

 . آذارالعروة الربٌعٌة / وتكون خالل النصؾ الثانً من  –أ 

العروة الخرٌفٌة / وتكون خالل النصؾ الثانً من تموز ) ٌفضل هذا  –ب 

 الموعد على الموعد االول ( .

 -كمٌة البذور فً الدونم :

الكبٌرة الحجم والتً تمتاز البذور كؽم من (12 – 14)ٌحتاج الدونم الواحد من

 عالٌة .بنسبة انبات 
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  -التسمٌد :

 15و N%  46كؽم من سماد الٌورٌا تركٌز  44ٌحتاج الدونم الواحد الى     

. ٌضاؾ السماد  P2O5%  46كؽم من سماد الفوسفاتً الحاوي على 

مع نصؾ كمٌة السماد النتروجٌنً أثناء تحضٌر التربة اما النصؾ  الفوسفاتً

 الثانً من السماد النتروجٌنً فٌضاؾ بعد شهر من الزراعة .

 -: الري    

ً فأنه رٌات خالل الموسم اما الموعد الخرٌف 9ٌحتاج الموعد الربٌعً الى      

ناء هبوب رٌة وٌجب ان ٌكون الري معتدل مع تجنب الري اث 11 ٌحتاج الى

 الرٌاح لكً ال تضطجع النباتات .

اما بالنسبة الى عملٌات العزق والتعشٌب ومكافحة اآلفات الزراعٌة وعملٌة     

 الحصاد فأنها مشابهة لنبات الذرة الصفراء .
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 : أسئلت عبمت

 ؟ولماذاة السكرٌة فً إنتاج السكر / هل ٌمكن االعتماد على محاصٌل الذر 1س

/ ما هً نسبة السكر الموجودة فً نباتات الذرة الصفراء والبٌضاء  2س

 السكرٌة؟

/ كٌؾ نفرق بٌن حبوب الذرة الصفراء العلفٌة وحبوب الذرة الصفراء  3س

 السكرٌة ؟

 / ما هو نوع اإلنبات فً بذور الذرة الصفراء والبٌضاء السكرٌة ؟ 4س

 لوحدة المساحة ؟ذور الب/ ما هو العامل الذي ٌحدد كمٌة  5س

 / ما هً طرائق زراعة هذٌن المحصولٌن ؟ 6س

 / هل ٌزرع هذان المحصوالن على نطاق واسع فً العراق ؟ 7س
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 انفصم انطبدش
 

 

 اهلدف انعبو

الطالب بأهم المحاصٌل الزٌتٌة التً تزرع ؾ تعرٌٌهدؾ هذا الفصل إلى  -

 و أهمٌتها االقتصادٌة والصناعٌة ومساهمتها فً الجانب التؽذوي 

 األهداف انتفصيهيت

معرفة أهم المحاصٌل الزٌتٌة التً تزرع  هذا الفصلل لطالبنهدؾ من دراسة ا

فً العراق ونتناول أهمٌتها االقتصادٌة فً توسٌع صناعة الزٌوت النباتٌة ، 

   ونتناول فٌه  

 أهم المحاصٌل الزٌتٌة المزروعة   -

 األهمٌة االقتصادٌة والصناعٌة   -

 أهم األصناؾ المزروعة -

 العوامل البٌئٌة المؤثرة على المحصول  -

 التربة والمحصول عملٌات خدمة -

 عملٌات الحصاد  -

 انوضبئم انتعهيًيت

المحاصٌل الزٌتٌة حسب موسم  أهمتهٌئة الحقول لؽرض زراعة  -

 زراعتها 

 عن زراعة هذه المحاصٌل (  CD )  أفالم  -

 يتطهببث املهبرة

 استعداد ذهنً وبدنً -
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 -احملبصيم انسيتيت  -

تشمل هذه المجموعة عدداً من المحاصٌل االقتصادٌة التً تزرع لؽرض    

استخراج الزٌت من بذورها وهذه المحاصٌل تعود إلى عوائل نباتٌة مختلفة 

 -أهمها:

 فول الصوٌا وفستق الحقل . ًوتشمل محصول -العائلة البقولٌة : – 1

 وتشمل محصول السمسم . -العائلة السمسمٌة : – 2

 زهرة الشمس والعصفر . ًوتشمل محصول -لة المركبة :العائ – 3

 وتشمل محصول السلجم . -العائلة الصلٌبٌة : – 4

 وتشمل محصول الكتان ) لؽرض الزٌت ( . -العائلة الكتانٌة : – 5

  . (البذورٌستخرج الزٌت من وتشمل محصول القطن ) -الخبازٌة :العائلة  – 6

وتشمل محصول الذرة الصفراء ) ٌستخرج الزٌت من  -العائلة النجٌلٌة : – 7

 ( .البذور أجنة 

ص ونوع األحماض الدهنٌة الى على أساس خواالبذور ٌقسم الزٌت الناتج من 

 -مجامٌع هً : ثالث

الزٌوت الجافة / وتمتاز بعدم بقائها بصورة سائلة إذا تعرضت للهواء  – 1

 العصفر والكتان .بذور زٌت الجوي كما فً 

الزٌوت ؼٌر الجافة / وتمتاز بأنها تبقى سائلة مهما تعرضت للهواء  – 2

 الجوي كما فً زٌت بذور الخروع وفستق الحقل والسمسم .

الزٌوت النصؾ جافة / تمتص هذه الزٌوت نسبة من األوكسجٌن عند  – 3

تعرضها للهواء الجوي وتصبح جافة كما فً زٌوت بذور زهرة الشمس 

 القطن وفول الصوٌا والسلجم .و
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 (  Sun flowerزهرة انشًص )

 

 -:األهمٌة االقتصادٌة 

من المحاصٌل الزٌتٌة المهمة حٌث ٌحتل الصدارة فً أهمٌته لصناعة    

% وٌمتاز ( 57 – 27)الزٌوت النباتٌة فً العراق وتبلػ نسبة الزٌت فٌه من

 -بما ٌلً :

ٌحتل زٌت زهرة الشمس المرتبة الثانٌة بعد زٌت فول الصوٌا فً التؽذٌة  – 1

وٌمتاز بطعمه الجٌد لذلك ٌستخدم بصورة واسعة فً الطبخ وفً الصناعات 

 الؽذائٌة والحلوٌات .

ٌستعمل الزٌت فً صناعة الماركرٌن والصابون واألصباغ وفً المعجنات  – 2

 ومساحٌق الؽسٌل .

والقشور تعتبر علؾ البذور بعد عملٌة العصر ( من  الكسب الناتجة ) – 3

 % مواد بروتٌنٌة .( 45 – 35)مركز جٌد للحٌوانات حٌث تحتوي

 تستخدم السٌقان بعد الحصاد فً صناعة الورق والخشب المضؽوط . – 4

بعض األصناؾ تستخدم بذورها ككرزات او كؽذاء لبعض الطٌور الداجنة  – 5

. 

 الشمس تستخدم كوقود .السٌقان وقشور زهرة  – 6

 ٌمكن زراعة المحصول لؽرض الحصول على العلؾ األخضر للحٌوانات . – 7

ٌمكن استخدام السٌقان واالوراق فً صناعة الساٌلج حٌث ٌجمع فً  – 8

 % مادة جافة .(35 – 33)نهاٌة فترة التزهٌر اذ تحتوي النباتات الخضراء من

حل مما ٌؤدي الى زٌادة نسبة تستؽل حقول زهرة الشمس فً تربٌة الن – 9

 .البذور التلقٌح فً ازهار المحصول وبالتالً زٌادة حاصل 

ٌزرع المحصول لؽرض الزٌنة فً الحدائق او كسٌاج حول بعض  – 13

 المحاصٌل.

ٌعتبر محصول سابق لكثٌر من محاصٌل الحبوب الشتوٌة ) بسبب قصر  – 11

 دورة حٌاته فً نظام الدورات الزراعٌة ( .

 

 -التصنٌؾ :

واسمه   Compositeaٌنتمً محصول زهرة الشمس الى العائلة المركبة 

 . annuus Helianthusالعلمً 

 تحتل روسٌا المرتبة االولى فً العالم من حٌث المساحة المزروعة كما ٌزرع    

 فً األرجنتٌن ورومانٌا وبلؽارٌا وتركٌا وٌوؼسالفٌا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
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 -أهم األصناؾ :    

 رٌكورد  – 1

 براد وفٌك  – 2

 الهجٌن فالمً  – 3

 4683الهجٌن باٌونٌر  – 4

 شموس  – 5

 العراق       لؽرض الكرزات  – 6

 تركٌبً اقمار  – 7

 ٌوروفلور  – 8

 باٌونٌر – 9

 -البٌئة المالئمة :

 -الحرارة :   – 1

تتحمل زهرة الشمس درجات الحرارة العالٌة والمنخفضة حٌث تنبت فً    

وٌعطً النبات أعلى حاصل عندما تتراوح درجات  °م(13 – 8)درجة حرارة

نهاراً علماً ان انخفاض درجات  °م(26 – 24)لٌالً و °م(23 – 18)الحرارة

تزداد نسبة ٌؤدي الى زٌادة نسبة الزٌت فً حٌن البذور الحرارة أثناء تكوٌن 

 البروتٌن عند ارتفاع درجة الحرارة .

  -الضوء : – 2

ساعة  12من النباتات المحاٌدة حٌث تحتاج الى اقل من  د زهرة الشمسع  ت   

ؼٌر حساس للفترة الضوئٌة وتزهر فً  اضوء خالل فترة التزهٌر علماً انه

 مدى واسع من طول النهار .

  -التربة : – 3

فً  اً عالٌ تربة مزٌجٌة جٌدة الصرؾ وٌعطً حاصالً  ٌحتاج المحصول إلى    

 الترب عالٌة الخصوبة .

 -عملٌات تحضٌر التربة :

بعد جمع المحصول السابق تحرث التربة حراثة عمٌقة بواسطة المحراث    

سم حسب نوع التربة ثم تجرى عملٌات التنعٌم (33 – 25)القالب بعمق

بعدها تجرى عملٌات التسوٌة بواسطة االمشاط القرصٌة مرة او مرتٌن 

آلة التسوٌة لضمان انتظام الري وعدم ركود الماء فً المناطق  عمالباست

 المنخفضة .
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 محصول زهرة الشمس في مرحلة النمو الخضري

 

 محصول زهرة الشمس في مرحلة االزهار التام

 

 

 

 



139 

 

 -ق الزراعة :ائطر

الباذرة او ٌدوٌاً وتكون المسافة بٌن خط  عمالالزراعة فً سطور / باست – 1

سم وتزرع البذور (25 – 23)سم وبٌن نبات وآخر( 73 – 63 )من وآخر

 سم .( 5 – 3 )وعلى عمق

الزراعة على مروز / تفتح المروز بواسطة المرازة ) فاتحة المروز (  – 2

 – 23)سم وبٌن جورة وأخرى ( 75 – 73 )وآخروتكون المسافة بٌن مرز 

بذور فً الجورة ( 4 – 2 )سم وتوضع 5 – 3سم والزراعة تكون بعمق ( 25

 الواحدة .

 -كمٌة البذور :

كؽم وهذه الكمٌة تعتمد على نسبة اإلنبات ( 6 – 3 )ٌحتاج الدونم الواحد من   

 .البذور وحجم  زروعوالصنؾ الم

 -موعد الزراعة :

 -تتم الزراعة بموعدٌن هما :

 شهر اذار .الموعد الربٌعً / خالل  – 1

 الموعد الخرٌفً / خالل شهر تموز . – 2

 -الري :

خالل الموسم وٌجب  رٌات( 13 – 8 )ٌحتاج المحصول بصورة عامة من    

ان ٌكون الري معتدل عدم إجراء عملٌة الري خالل هبوب الرٌاح خوفاً من 

اضطجاع السٌقان وٌجب قطع الري عندما تصل األقراص الى مرحلة النضج 

الفسٌولوجً كما ٌجب عدم تعرض المحصول للجفاؾ خالل فترة األزهار 

 .البذور وامتالء 

 -التسمٌد :

( مع 3-27-27)N.P.Kكؽم من السماد المركب  53ٌحتاج الدونم الواحد الى    

كؽم من سماد سوبر فوسفات الثالثً ٌضاؾ عند تحضٌر االرض نثراً بالٌد  23

او بواسطة ناثرة السماد ثم تجرى عملٌة الخلط مع التربة وتضاؾ وجبة ثانٌة 

كؽم للدونم عند ( 25 – 23 )من السماد الناٌتروجٌنً على شكل ٌورٌا بمقدار

 بداٌة تكوٌن البراعم الزهرٌة .

 -الدورة الزراعٌة :

المحاصٌل  عدبٌزرع المحصول بعد المحاصٌل الشتوٌة كالحنطة والشعٌر او    

 البقولٌة .
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  -اآلفات الزراعٌة :     

 األمراض / – 1

 مرض الذبول السكلوروشً . –أ 

 مرض تعفن األقراص . –ب 

 البٌاض الزؼبً . –ج 

 البٌاض الدقٌقً . –د 

 الحشرات /  – 2

 حفار اقراص زهرة الشمس . –أ 

 البق المطرز . –ب 

 الذبابة البٌضاء . –ج 

 الحلم األحمر . –د 

 دودة البنجر السكري . -هــ 

 الطٌور . –و 

عادة تكافح األمراض والحشرات باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً    

 واق المحلٌة .األس

 -األدؼال :

مختلفة من األدؼال الصٌفٌة الرفٌعة والعرٌضة  أنواعتنمو مع المحصول    

األوراق وعادة تكافح هذه األدؼال باستخدام التعشٌب والعزق الٌدوي او 

 المٌكانٌكً او باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة .

 -النضج :

ٌبدأ النضج بذبول وتساقط األوراق التوٌجٌة لألزهار الشعاعٌة واصفرار    

باللون البذور ظهر القرص وحامله وتدلً وانحناء األقراص لألسفل وتلون 

 .املة من حٌث الحجم والشكل واللونكالبذور الطبٌعً وفً هذه المرحلة تكون 

ٌكون الحصاد اما ٌدوٌاً او باستخدام المناجل او السكاكٌن او مقصات التقلٌم 

وتبدأ عملٌة الحصاد بعد وصول األقراص الى مرحلة النضج حٌث تجرى 

عملٌة تجفٌؾ األقراص بعد القطع ثم نقوم بتفرٌطها ٌدوٌاً او مٌكانٌكٌاً أما 

% وبعد  12البذور الحصاد المٌكانٌكً فٌبدأ عندما تكون نسبة الرطوبة فً 

من بقاٌا الرؤوس والنباتات وتجفٌفها البذور الحصاد من الضروري تنظٌؾ 

 % قبل التسوٌق . 8وٌجب ان ال تتجاوز نسبة الرطوبة عن 
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 زهرة الشمس والنحل

 

 قرص لمحصول زهرة الشمس في مرحلة النضج التام
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 :   أضئهت عبيت

الشمس التً تزرع لؽرض الزٌت والتً / ما هو الفرق بٌن نباتات زهرة  1س

 تزرع كنبات زٌنة ؟

/ كٌؾ نستطٌع ان نفرق بٌن بذور زهرة الشمس المستخدمة للزٌت  2س

 وبذور زهرة الشمس المستخدمة ككرزات ؟

/ أٌهما أفضل زراعة األصناؾ التً تحمل قرص واحد ام األصناؾ التً  3س

 تحمل نباتاتها عدة أقراص ولماذا ؟

 أفضل الزراعة الربٌعٌة للمحصول ام الزراعة الخرٌفٌة ولماذا ؟/ أٌهما  4س

 / ما هً االهمٌة االقتصادٌة للمحصول ؟ 5س

 / ما هً آفات المحصول ؟ 6س

 / اذكر اهم االصناؾ المزروعة فً العراق ؟ 7س

 ما هً عالمات نضج المحصول ومتى ٌحصد ؟/  8س

 / ما هً الدول التً تزرع المحصول ؟ 9س

 هو االسم العلمً للمحصول والى اي عائلة ٌنتمً ؟/ ما  13س
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 ( Flaxانكتبٌ )  
 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

ض الحصول على ٌعتبر الكتان من المحاصٌل الحقلٌة المهمة التً تزرع لؽر   

 -متاز بما ٌلً :الزٌت أو األلٌاؾ وٌ

% وٌستخدم ( 53 – 28 )وتكون نسبته منالبذور ٌستخرج الزٌت من  – 1

فً األؼراض الطبٌة لعالج بعض األمراض وفً صناعة المطاط وحبر الطباعة 

 والصابون والبوٌة .

  تستخدم كسبة الكتان فً األعالؾ المركزة للحٌوانات . – 2

ٌمتاز زٌت الكتان بالجفاؾ لذلك ٌستخدم فً صناعة البوٌة واألصباغ  – 3

 ناعً .والمواد الدهنٌة العازلة والمطاط الص

متانة الٌاؾ القطن مرتٌن   تمتاز األلٌاؾ الكتانٌة بمتانتها حٌث تعادل – 4

وثالثة مرات متانة الصوؾ لذلك تستخدم فً صناعة المنسوجات وفً أشرعة 

المراكب والحبال والصناعات الحربٌة وشباك الصٌد وأنسجة اإلطارات 

 والقوارب والطائرات وصناعة األحذٌة والمالبس .

فً  دخلتخدم األلٌاؾ القصٌرة فً صناعة األنسجة الخشنة التً تتس – 5

 صناعة األكٌاس وفً البناء وفً صناعة الورق .

تستخدم بقاٌا السٌقان بعد فصل األلٌاؾ منها فً صناعة الورق والمواد  – 6

 العازلة للحرارة .

 -التصنٌؾ :

 Linumواسمه العلمً  Linaceaeٌنتمً إلى العائلة الكتانٌة   

 usitatissimum 

 -ٌقسم الكتان حسب الؽرض من الزراعة إلى ثالثة أقسام :

 تكون سٌقانه قصٌرة وكثٌرة التفرع .البذور وكتان  – 1

 تكون سٌقانه طوٌلة وعدٌمة التفرع .وكتان األلٌاؾ  – 2

 كتان ثنائً الؽرض وتكون سٌقانه طوٌلة وقلٌلة التفرعات . – 3

 -:أهم األصناؾ التً تزرع فً العراق 

كؽم  333%وٌصل إنتاجه الى 42تكون نسبة الزٌت فٌه  -: 53مراكشً  –أ 

 بذور للدونم .

– 253)% وٌصل انتاجه44تكون نسبة الزٌت فٌه  -: 13مراكشً  –ب 

 كؽم بذور للدونم . (353
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 (333 – 253 )% وٌبلػ إنتاجه46تصل نسبة الزٌت فٌه  -: 68هندي  –ج 

 كؽم بذور للدونم .

تصل نسبة الزٌت فٌه من             -سٌدرٌا ) ثنائً الؽرض ( :ٌصنؾ بر –د 

 كؽم بذور للدونم .( 433 – 333 )% وٌبلػ إنتاجه( 45 – 43)

 صنؾ المها . -هــ

  -: الظروؾ المالئمة للنمو

 -الحرارة : – 1

ٌحتاج كتان األلٌاؾ إلى جو ؼٌر متقلب بالنسبة لدرجات الحرارة خالل اللٌل     

خالل فترة التزهٌر ففً  °م( 17 – 16 )والنهار ورطوبة كبٌرة وٌحتاج الى

مثل هذه الظروؾ ٌكون النبات ألٌاؾ كثٌرة ونوعٌة جٌدة أما بالنسبة الى كتان 

فٌحتاج إلى مناخ معتدل البرودة وان تعطٌش النباتات مع ارتفاع درجات البذور 

 ونسبة الزٌت .البذور الحرارة خالل فترة التزهٌر ٌقلالن من وزن 

 -الضوء : – 2

ساعة ضوء  12الكتان من نباتات النهار الطوٌل حٌث ٌحتاج إلى أكثر من      

 خالل فترة التزهٌر .

 -التربة : – 3

لترب المزٌجٌة والترب الطٌنٌة الخفٌفة وال تنجح زراعته فً ٌجود فً ا    

الترب المالحة او الردٌئة البزل والتً ٌكون فٌها مستوى الماء األرضً مرتفع 

وال تجود زراعته فً الترب المدؼلة ألن المحصول ٌتأثر باألدؼال وخاصة فً 

وخاصة فً عته زرافً الترب الخفٌفة فال تنجح  أماالمراحل األولى من النمو . 

المناطق الدٌمٌة القلٌلة األمطار لفقدان الرطوبة بسرعة وال ٌتحمل الترب 

 الحامضٌة والكلسٌة .

 -تحضٌر االرض :

سم باستخدام ( 28 – 23 )بعد جمع المحصول السابق تجرى حراثة عمٌقة    

سم تكون عمودٌة على  13المحارٌث القالبة ثم تجرى حراثة ثانٌة بعمق 

ألولى بعدها تجرى عملٌة التنعٌم باستخدام األمشاط القرصٌة لؽرض الحراثة ا

 ثم تجرى عملٌة التسوٌة والتعدٌل .البذور تكوٌن مرقد جٌد إلنبات 

 -: ق الزراعةائطر

الزراعة على خطوط / حٌث تجرى باستخدام الباذرة وٌتم تعٌٌرها بحٌث  – 1

سم وبعمق  13سم وبٌن نبات واخر ( 25 – 23 )تكون المسافة بٌن خط وآخر

سم وهذه الطرٌقة مفضلة بسبب سهولة إجراء عملٌات خدمة (3 – 2)

 المحصول مثل العزق والتعشٌب .
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كما فً محصول الحنطة وعادة البذور الزراعة بطرٌقة النثر / حٌث تنثر  – 2

تستخدم هذه الطرٌقة فً المساحات الصؽٌرة التً ال ٌمكن دخول الباذرات إلٌها 

 نقوم بعملٌات التؽطٌة ثم ٌتم تقسٌم الحقل .البذور وبعد نثر 

    

 -:كمٌة البذور  

كؽم وهذه الكمٌة تعتمد على نوعٌة ( 15 – 8)ٌحتاج الدونم الواحد من    

 المستخدمة وطرق الزراعة وموعد الزراعة والؽرض من الزراعة .ر والبذ

 -: موعد الزراعة

وجد من خالل الدراسات ان أفضل موعد لزراعة الكتان هو من منتصؾ      

 تشرٌن األول إلى منتصؾ تشرٌن الثانً .

 -: الدورة الزراعٌة

ٌمكن إدخال الكتان بدورات زراعٌة ثالثٌة او رباعٌة مع المحاصٌل البقولٌة     

 حٌث ٌمكن زراعته بعد المحاصٌل البقولٌة الصٌفٌة .

 -التسٌمد :

 N%  46كؽم من سماد الٌورٌا الحاوي على  44ٌحتاج الدونم الواحد الى    

%  46على كؽم من سماد السوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً الحاوي  22و

P2O5  حٌث ٌضاؾ السماد الفوسفاتً ونصؾ كمٌة السماد النتروجٌنً قبل

الزراعة أما النصؾ الثانً من السماد النتروجٌنً فٌضاؾ بعد مرور شهر 

 ونصؾ من إضافة الدفعة األولى .

 -الري :

عدا رٌة الزراعة خالل الموسم حٌث تعطً  رٌات( 4 – 3 )ٌحتاج الكتان من   

ٌوم من الرٌة األولى والرٌة الثالثة تعطى قبل تكوٌن  25الرٌة الثانٌة بعد 

 األزهار اما الرٌة األخٌرة فتكون فً نهاٌة التزهٌر وبداٌة تكوٌن الثمار .

 -: اآلفات الزراعٌة

 -من أهم األمراض التً تصٌب الكتان هً :

 . مرض ذبول الكتان –أ 

 مرض صدأ الكتان . –ب 

 وتكافح باستخدام األصناؾ المقاومة وإتباع الدورات الزراعٌة .   

تنمو مع الكتان مجموعة من األدؼال الشتوٌة ومن المعروؾ ان الكتان حساس 

لمنافسة األدؼال لذلك ٌجب العناٌة بمكافحة األدؼال باستخدام التعشٌب او 

 العزق الٌدوي .
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 -النضج والحصاد :

إذا كان الؽرض من الزراعة هو الحصول على االلٌاؾ فٌجمع المحصول     

عادة فً مرحلة النضج األصفر ومن عالماته اصفرار األوراق وسقوطها 

واصفرار العلب الثمرٌة اما كتان الزٌت فٌجمع فً مرحلة النضج األصفر ومن 

القهوائً  عالماته سقوط األوراق وتلون األجراس الثمرٌة باللون األصفر او

شكلها الطبٌعً وتكون لماعة . اما بالنسبة إلى جمع الحاصل البذور وتأخذ 

فٌكون بقطع السٌقان ٌدوٌاً باستخدام المناجل او مٌكانٌكٌاً باستخدام الحاصدة 

وتربط السٌقان بشكل حزم لكً تجؾ بعد ذلك تجري عملٌة الدراس لفصل 

معامل لؽرض إجراء عملٌة عن السٌقان أما السٌقان فترسل إلى الالبذور 

 التعطٌن علٌها إلنتاج األلٌاؾ .

 -عملٌة التعطٌن :

الهدؾ الرئٌسً من هذه العملٌة هو فصل األلٌاؾ عن السٌقان وذلك بتحلل   

 المواد البكتٌنٌة الرابطة لأللٌاؾ .

 -تجرى عملٌة التعطٌن كما ٌلً :

توضع السٌقان فً المعطنة ) أحواض فٌها ماء ( ثم تؽطى بالقش  – 1

 وتوضع فوقها  بعض األثقال لكً ال تطفو فوق الماء .

 تمأل المعطنة بالماء وٌجب تجدٌد الماء ببطًء . – 2

ان تكون درجات الحرارة مالئمة لؽرض تكاثر البكترٌا التً تتؽذى على  – 3

 المادة الصمؽٌة الماسكة لأللٌاؾ .

تفحص السٌقان قبل انتهاء فترة التعطٌن بٌومٌن ثم تجفؾ السٌقان وتدق  – 4

بالعصً فإذا انفصلت األلٌاؾ فهذا دلٌل على ان فترة التعطٌن انتهت وإذا لم 

 تنفصل فتترك فترة أخرى فً األحواض .

تؽسل الحزم بعد التعطٌن وتوضع بصورة عمودٌة على طبقة من القش ثم  – 5

لب من جهة إلى أخرى وتستمر لمدة عشرة أٌام ثم تربط تجفؾ الحزم وتق

 وترسل الستخراج األلٌاؾ .
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 محصول الكتان في مرحلة التزهير

 

 محصول الكتان في مرحلة النضج التام 
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 :   أضئهت عبيت

 / قسم الكتان حسب الؽرض من الزراعة وما هً مواصفات كل نوع ؟ 1س

 المحصول من النباتات الحساسة لألدؼال ما سبب ذلك ؟ د/ ٌع   2س

 / ما هً نسبة الزٌت الموجودة فً بذور الكتان وما هً فوائده ؟ 3س

عالٌة إذا كان الؽرض من زراعة المحصول بذور / لماذا تستخدم كمٌات  4س

 هو الحصول على األلٌاؾ بالمقارنة مع الحصول على الزٌت ؟

ء عملٌة تعطٌن السٌقان الخاصة باأللٌاؾ وكٌؾ / ما هو الؽرض من إجرا 5س

 ٌتم ذلك ؟

 / ما هً اهم اصناؾ الكتان المزروعة فً العراق ؟ 6س

 / اذكر ثالثة فوائد اقتصادٌة للمحصول ؟ 7س

 / فً اي الترب تنجح او تفشل زراعة المحصول ؟ 8س

 / ما هً طرائق زراعة المحصول ؟ 9س

 محصول الكتان لأللٌاؾ والكتان الزٌتً؟/ كٌؾ تمٌز بٌن عالمات نضج  13س

 كٌؾ نستدل على انتهاء فترة التعطٌن ؟/  11س
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 ( Safflowerانعصفر ) 

 

 -األهمٌة االقتصادٌة :

%  (43 – 35)من المحاصٌل الزٌتٌة حٌث تصل نسبة الزٌت فً بذوره من  

 -وٌمتاز بما ٌلً :

د التؽذٌة ٌستعمل الزٌت فً تؽذٌة البشر او ٌضاؾ إلى بعض موا – 1

 .كالسلطة

ٌستخدم الزٌت فً إنتاج الماركرٌن واألصباغ والصابون والمواد الالصقة  – 2

 وذلك لسرعة جفافه عند تعرضه للهواء .

 تستخدم الكسب الناتجة بعد الحصول على الزٌت فً تؽذٌة الحٌوانات . – 3

 تستخدم الكسب كأسمدة عضوٌة فً مزارع قصب السكر . – 4

فً تؽذٌة الدواجن وعصافٌر الزٌنة او البذور فً بعض األحٌان تستخدم  – 5

 تخلط مع بعض األعالؾ المركزة كالشعٌر لتؽذٌة الحٌوانات .

تستعمل األوراق التوٌجٌة فً تلوٌن بعض األطعمة او فً الصباؼة  – 6

 صفر او األحمر .وٌكون لون الصبؽة هو األ

فً بعض الدول اآلسٌوٌة واألفرٌقٌة تستعمل األزهار فً تلوٌن  – 7

 المشروبات وفً الصناعات الؽذائٌة .

 -التصنٌؾ :

واسمه العلمً  Compositeaٌنتمً العصفر ) القرطم ( إلى العائلة المركبة   

tinctorius Carthamus  صنؾ  - 2الصنؾ جٌال  -1ومن اهم األصناؾ هو

 المٌس .

  -البٌئة المالئمة :

  -:الحرارة 

ٌحتاج المحصول الى مناخ معتدل فً المراحل االولى من النمو وجو حار فً    

علماً بأن النبات ال ٌتحمل درجات الحرارة المنخفضة البذور مرحلة تكوٌن 

وٌعتبر مناخ العراق مالئماً لزراعة المحصول وان درجة الحرارة المثلى للنمو 

 .°م 25ً     ه

 -التربة :

ٌحتاج المحصول إلى تربة مزٌجٌة خصبة جٌدة الصرؾ أهمها األراضً    

 الصفراء الثقٌلة وٌكون حساساً للترب الملحٌة .
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  -الضوء :

ساعة ضوء خالل  12من نباتات النهار الطوٌل التً تحتاج إلى أكثر من    

 فترة التزهٌر .

 -تحضٌر األرض للزراعة :

تحرث األرض حراثتٌن تكون الثانٌة عمودٌة على األولى ثم تجرى عملٌة    

التنعٌم باستخدام األمشاط القرصٌة او العازقات الدورانٌة بعدها تجرى عملٌة 

 التسوٌة لؽرض توزٌع المٌاه بصورة متساوٌة .

 -ق الزراعة :ائطر

سم بٌن  53الزراعة على خطوط / باستخدام الباذرة على ان تترك مسافة  – 1

 بذرات .( 4 – 3 )سم بٌن نبات وآخر وتوضع فً كل جورة 25سطر واخر و

سم وبٌن (63 – 53)الزراعة على مروز / تكون المسافة بٌن مرز وآخر – 2

 سم وٌترك نباتٌن فً كل جورة . 33جورة وأخرى 

 -كمٌة البذور :

حسب الصنؾ ووقت الزراعة وطرٌقة الزراعة البذور تختلؾ كمٌة    

كؽم من (6 – 4)والظروؾ المناخٌة وبصورة عامة فأن الدونم ٌحتاج من

 % . 83على ان ال تقل نسبة اإلنبات عن البذور 

 -موعد الزراعة :

فً ظروؾ العراق ٌتم زراعة المحصول خالل منتصؾ تشرٌن األول حتى    

 أواخر تشرٌن الثانً .

 -التسمٌد :

توقؾ كمٌة األسمدة على درجة ٌستجٌب المحصول لألسمدة الكٌمٌاوٌة وت   

كؽم من سماد  66خصوبة التربة وكمٌة الرطوبة المتوفرة وٌحتاج الدونم الى 

كؽم من سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً حٌث ٌضاؾ  25الٌورٌا و

السماد الفوسفاتً ونصؾ كمٌة السماد النتروجٌنً عند تحضٌر التربة أما 

 روجٌنً فتضاؾ بعد مرور شهر من الزراعة .الدفعة الثانٌة من السماد الناٌت

 -الري :

ملم (453 – 353) فً المناطق الدٌمٌة والتً ٌكون معدل سقوط األمطار فٌها 

خالل الموسم تكون هذه الكمٌة كافٌة للمحصول . اما فً المناطق االروائٌة 

 رٌات خالل الموسم .(5 – 4)فأن المحصول ٌحتاج من
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 -اآلفات الزراعٌة :

 -وتشمل : األمراض – 1

 مرض الذبول الفٌوزارمً . –أ 

 البٌاض الزؼبً . –ب 

 مرض تعفن الجذور . –ج 

 مرض الصدأ . -د 

 -وتشمل : الحشرات 2

 حشرة المن . –أ 

 دودة أجراس العصفر . –ب 

 دودة ثمار الطماطة . –ج 

 -األدؼال : – 3

التعشٌب الٌدوي فً حالة ظهور االدؼال فً الحقل فتزال باستخدام طرٌقة    

 او العزق .

تكافح اآلفات الزراعٌة باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق    

 المحلٌة.

 -عملٌة جمع البتالت :

تجمع البتالت ) األوراق التوٌجٌة ( كل ثالثة أٌام وٌكون الجمع خالل     

لطرفٌة قبل الصباح قبل ان ٌتأثر لونها بأشعة الشمس وٌفضل قطع البراعم ا

التزهٌر حتى تزداد االفرع الجانبٌة وٌتكون اكبر عدد من األزهار وبعد جنً 

البتالت تعرض للضوء والهواء بعٌداً عن أشعة الشمس مع التقلٌب من فترة 

 ألخرى حتى تجؾ .

 -النضج والحصاد :

البذور من عالمات نضج المحصول اصفرار األوراق وجفافها وتصلب     

% وٌكون الحصاد اما ٌدوٌاً او  12الى البذور رطوبة فً ووصول نسبة ال

مٌكانٌكٌاً علماً ان الحصاد الٌدوي ٌجرى بصعوبة بسبب وجود األشواك حول 

الرؤوس وٌجري الحصاد المٌكانٌكً بأستخدام الحاصدات ) الكومباٌن ( 

 % . 13 فً البذور وٌفضل أن ٌتم الحصاد عندما تصل نسبة الرطوبة
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 محصول العصفر في مرحلة النمو الخضري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول العصفر في مرحلة التزهير

 

 

 

 

 

 

 

 بذور محصول العصفر
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  :   أضئهت عبيت

صفراء . أٌن تستعمل  أو/ تحوي األوراق التوٌجٌة على صبؽة حمراء  1س

 هذه الصبؽات ؟

 ولماذا ؟ / هل ٌعتبر المحصول من المحاصٌل الزٌتٌة المهمة فً العراق 2س

كمٌة األمطار الساقطة فً المناطق الدٌمٌة كافٌة لنمو المحصول  إن/ هل  3س

 بدون إعطاء ري ؟

 / لماذا توجد صعوبة كبٌرة فً عملٌة الحصاد الٌدوي للمحصول ؟ 4س

 / ما هً األهمٌة االقتصادٌة للمحصول ؟ 5س

 / ما هً عالمات نضج المحصول وكٌؾ ٌحصد ؟ 6س

 زراعة المحصول ؟/ ما هً طرائق  7س

 / ما هً أهم اآلفات التً تصٌب المحصول ؟ 8س

 / ما مقادٌر األسمدة الموصى بها ومتى تضاؾ ؟ 13س
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 ( Sesame) انطًطى
 

 -األهمٌة االقتصادٌة :

%زٌت (63-49)من المحاصٌل الزٌتٌة والتً تزرع ألجل بذورها الحاوٌة على 

كربوهٌدرات وٌمكن تلخٌص أهمٌته %  18% بروتٌن و(22 – 16)و

 -االقتصادٌة بما ٌلً :

ٌمتاز زٌت السمسم بنوعٌته العالٌة وصفاء لونه حٌث ان نوعٌته تشابه  – 1

 زٌت الزٌتون وٌكون ذو طعم لذٌذ وٌستخدم فً الطبخ .

تضاؾ بذوره فً بعض المأكوالت كالخبز والكعك وٌفضل لهذا الؽرض  – 2

 السمسم األبٌض .

بعد العصر وٌدخل فً تصنٌع بعض األطعمة البذور استخراج الراشً من  – 3

 او الحالوة الطحٌنٌة .

تستخدم الكسب الناتجة بعد عملٌة العصر فً تؽذٌة الحٌوانات بسبب  – 4

 احتوائها على نسبة عالٌة من البروتٌن .

 كعامل مساعد ألنتاج بعض المبٌدات الحشرٌة . Sesaminتضاؾ مادة  – 5

ٌخلط الزٌت مع العصٌر السكري وٌستعمل فً الطب ولعالج االالم وقرحة  – 6

 المعدة .

كسبة السمسم ؼنٌة بالبروتٌنات واألحماض االمٌنٌة والزٌت  – 7

 والكربوهٌدرات وتستعمل كؽذاء للطٌور وأبقار الحلٌب .

المطحونة مع طحٌن الحنطة للحصول على خبز ذو نوعٌة البذور تخلط  – 8

 عالٌة.

 تستخدم سٌقان السمسم كوقود . – 9

ٌمتاز نبات السمسم بأن له فصل خضري قصٌر لذلك فأنه ٌعتبر  – 13

 محصول سابق لكثٌر من محاصٌل الحبوب الشتوٌة فً الدورات الزراعٌة .

 -التصنٌؾ :

واسمه العلمً  Pedaliaceaeٌنتمً نبات السمسم إلى العائلة السمسمٌة 

indicum esamums . 
 -األصناؾ :

 . 28موصلً  – 1

 . 13جٌزة ابٌض رقم  – 2

 . 29روسً رقم  – 3
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 -الظروؾ المالئمة للنمو :

 -:  الحرارة

ٌحتاج السمسم إلى مناخ دافئ وحرارة مرتفعة علماً بأن انخفاض درجات     

 الحرارة خالل مرحلة اإلنبات تؤثر علٌه .

  -التربة :

ٌحتاج السمسم إلى تربة خصبة جٌدة الصرؾ وخاصة المزٌجٌة والمزٌجٌة    

الرملٌة اما الترب الثقٌلة والمالحة ذات مستوى الماء األرضً المرتفع فأنها 

 ؼٌر مالئمة لزراعة السمسم .

ٌعتبر السمسم من النباتات الحساسة لزٌادة الرطوبة التً تسبب إصابة    

 .نباتات السمسم بالفطرٌات 

  -التربة :خدمة 

سم بعدها تجرى  25تجرى حراثتٌن على التربة تكون الحراثة األولى بعمق    

حراثة سطحٌة عمودٌة على الحراثة األولى ثم تجرى عملٌة التنعٌم باستعمال 

األمشاط القرصٌة وٌجب أن تكون عملٌة التنعٌم جٌدة وذلك بسبب صؽر حجم 

م الحقل حٌث ٌكون الحقل جاهزاً ثم تجرى عملٌة التسوٌة وتقسٌالبذور 

 للزراعة .

 -ق الزراعة :ائطر

 -ق للزراعة هً :ائهناك عدة طر  

لعدم انتظام الزراعة بطرٌقة النثر / وهذه الطرٌقة ؼٌر مرؼوب فٌها  – 1

 .توزٌع البذور

الزراعة بطرٌقة السطور / حٌث تتم الزراعة باستعمال الباذرة وتكون  – 2

 (15–13)سم والمسافة بٌن نبات وآخر(33 – 25)المسافة بٌن سطر وآخر

 سم.

 (73–63)الزراعة بطرٌقة المروز / حٌث تكون المسافة بٌن مرز وآخر – 3

بذور وتكون (5 – 3)سم وتوضع فً كل جورة 23سم وبٌن جورة وأخرى 

فً الثلث السفلً من المرز البذور سم ، وتزرع (3 – 2)الزراعة على عمق

 على جانب واحد.

 -البذور :كمٌة 

الالزمة لزراعة الدونم حسب طرٌقة الزراعة ونوع البذور تعتمد كمٌة    

 (4 – 2)ونسبة إنباتها وعادة ٌحتاج الدونم الواحد منالبذور التربة ونوعٌة 

 كؽم .
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 -موعد الزراعة :

 -ٌزرع السمسم فً موعدٌن :  

 الموعد الربٌعً وٌكون خالل األسبوع األول من شهر نٌسان . –أ 

 الموعد الخرٌفً وٌكون فً بداٌة شهر حزٌران . –ب 

 .الزراعة الخرٌفٌة من حٌث الحاصل علماً ان الزراعة الربٌعٌة تكون أفضل من

 -التسمٌد :    

إذا كانت الزراعة فً ارض خصبة فال ٌحتاج المحصول إلى تسمٌد وخاصة     

والمتوسطة إذا زرع بعد المحاصٌل البقولٌة . أما فً األراضً الضعٌفة 

كؽم من  23كؽم من الٌورٌا و  22الخصوبة فأن الدونم الواحد ٌحتاج إلى 

سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً وٌضاؾ السماد الفوسفاتً ونصؾ 

كمٌة السماد النتروجٌنً عند الزراعة أما النصؾ الثانً من السماد 

 ٌوم من الزراعة . 45النتروجٌنً فٌضاؾ بعد 

 -:الخؾ والترقٌع 

تجرى عملٌة الخؾ ) التخصٌل ( حٌث ٌترك اقوى نباتٌن فً الجورة وتزال     

النباتات الضعٌفة والمصابة بالٌد اما فً حالة وجود بقع فاشلة فعادة تجرى 

عملٌة الترقٌع وهً إعادة زراعة البقع الفاشلة وٌجب ان تكون من نفس بذور 

 الصنؾ المزروع .

 -الري :

البذور لزراعة تروى األرض رٌة خفٌفة لكً ال تنجرؾ بعد إجراء عملٌة ا    

اٌام وهذا ٌعتمد على نوع التربة ودرجة الحرارة وعادة  13ثم تروى كل 

رٌة خالل موسم النمو علماً بأنه ٌجب عدم (12 – 8)ٌحتاج السمسم من

تعطٌش النباتات خالل فترة التزهٌر وتكوٌن الثمار ألنه ٌؤثر على كمٌة 

 السمسم ٌعتبر من النباتات الحساسة لكثرة الماء .الحاصل ونبات 

 -اآلفات الزراعٌة :

 -وٌشمل : األمراض –أ 

 مرض الذبول الفٌوزارمً . – 1

 مرض الذبول السكلوروشً . – 2

وتكافح باستخدام زراعة األصناؾ المقاومة وإتباع الدورات الزراعٌة 

 واالعتدال فً ري المحصول .

  -شمل :تالحشرات و –ب 

 العنكبوت األحمر . – 1

 الدٌدان الحائكة . – 2
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محصول السمسم في مرحلة االزهار           محصول السمسم في مرحلة النمو الخضري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول السمسم في مرحلة تكوين العلب
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 المتوفرة فً األسواق . المتخصصه وتكافح باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة

 -األدؼال : –ج 

تنمو مع المحصول عدد من األدؼال الرفٌعة والعرٌضة األوراق وعادة تكافح 

 باستخدام التعشٌب الٌدوي .

 -النضج :

 -ٌبدأ النضج عند ظهور العالمات التالٌة :  

سقوط األوراق السفلٌة ، اصفرار الساق والثمار وتشقق الثمار الموجودة على 

بأن ترك المحصول قائم فً الحقل ٌؤدي الى  الجزء السفلً من الساق علماً 

من الثمار وٌفضل إجراء الحصاد فً الصباح الباكر حٌث تقلع البذور انفراط 

السٌقان وتجمع على شكل حزم وتترك لمدة أسبوع حتى ٌكتمل النضج وتوضع 

حزم فً شكل قائم تستند أطرافها على بعضها البعض وبعد الجفاؾ (5 – 3)كل

من الثمار عن البذور % وٌتم فصل (13 – 9)الرطوبة عندما تصل نسبة

طرٌق قلبها او تطرق الثمار بالعصً ثم تجرى عملٌة التذرٌة لفصل القش عن 

 وهناك مكائن خاصة لحصاد السمسم.البذور 
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 أضئهت عبيت   :

 / ما هو الؽرض الرئٌسً من زراعة السمسم ؟ 1س

 فً السمسم ؟/ كم تبلػ نسبة الزٌت  2س

 / ما هً أفضل طرٌقة لزراعة السمسم ولماذا ؟ 3س

 / ما هً عدد الرٌات التً ٌحتاجها السمسم طٌلة موسم النمو ؟ 4س

 / ما هً عالمات نضج السمسم وماذا ٌسبب التأخٌر فً حصاد السمسم ؟ 5س

 / كٌؾ ٌتم جمع بذور السمسم من السٌقان ؟ 6س

 صول ؟/ ما هً اآلفات التً تصٌب المح 7س

 / متى ٌزرع السمسم فً العراق ؟ 8س

 / ما هً أفضل طرٌقة لزراعة المحصول ولماذا ؟ 9س
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 (   Soybeanفول انصويب  )  

 

 -: األهمٌة االقتصادٌة

ٌمتاز فول الصوٌا بأهمٌته االقتصادٌة الكبٌرة وذلك بسبب قٌمته الؽذائٌة العالٌة   

% وعلى (53 – 32)الحتواء بذوره على نسبة عالٌة من البروتٌن حٌث تصل

% وٌمكن إٌجاز أهمٌته االقتصادٌة (26 – 17)نسبة عالٌة من الزٌت تتراوح من

 -بما ٌلً :

ٌستخدم فً تؽذٌة اإلنسان حٌث ٌحل محل اللحوم بسبب احتوائه على نسبة  – 1

 عالٌة من البروتٌن .

 تستخدم بذور فول الصوٌا بصورة مشوٌة او مقلٌة أو معلبة . – 2

 ٌمكن إنتاج الحلٌب والجبن والبسطرمة من طحٌن فول الصوٌا . – 3

حنطة مما ٌؤدي إلى ٌمكن خلط طحٌن فول الصوٌا بنسبة معٌنة مع طحٌن ال – 4

 تحسٌن نوعٌة الخبز .

تحتوي بذور فول الصوٌا على كمٌات كبٌرة من األمالح المعدنٌة والفٌتامٌنات  – 5

 . D,E, B2,B1,Aمثل فٌتامٌن 

ٌستخدم زٌت فول الصوٌا إلنتاج الماركرٌن والكلٌسرٌن والصابون والبوٌة  – 6

 وحبر الطباعة وؼٌرها .وإصباغ األظافر والعوازل الكهربائٌة والمطهرات 

الكسبة الناتجة بعد استخالص الزٌت تستعمل كعلؾ للحٌوانات حٌث تحوي  – 7

 % بروتٌن . 43على 

 تستخدم النباتات كعلؾ اخضر للحٌوانات او فً صناعة الساٌلج والدرٌس. – 8

تحوي جذور النباتات على بكترٌا العقد الجذرٌة والتً تقوم بتثبٌت  – 9

 ً التربة .الناٌتروجٌن ف

بعد جمع المحصول تترك النباتات كمٌات كبٌرة من المخلفات وهذه تؤدي  – 13

إلى زٌادة المادة العضوٌة فً التربة وتحسٌن خواصها الفٌزٌاوٌة وخاصة فً 

 الترب الخفٌفة .

ٌزرع نبات فول الصوٌا فً بلدان كثٌرة وتحتل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة المرتبة 

 % من المساحة العالمٌة .53ػ المساحة المزروعة بحدود األولى حٌث تبل

 

 -التصنٌؾ :

 واسمه العلمً  Fabaceaeٌنتمً نبات فول الصوٌا إلى العائلة البقولٌة 

 l max Glycine . 
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 -هناك أربعة مجامٌع لفول الصوٌا هً :

 تكون ؼنٌة بالزٌت . -المجموعة المنشورٌة :  – 1

 المجموعة الصٌنٌة . – 2

 المجموعة الهندٌة . – 3

 تكون ؼنٌة بالبروتٌن . -المجموعة الكورٌة : – 4

  -من حٌث االستعمال تقسم أصناؾ فول الصوٌا إلى ثالثة مجامٌع :

 أصناؾ تزرع لؽرض البذور . –أ 

 أصناؾ تزرع لؽرض العلؾ . –ب 

 أصناؾ ثنائٌة الؽرض ) بذور وعلؾ ( . –ج 

 -أهم األصناؾ المزروعة فً العراق :

 صنؾ لً . – 1

 صنؾ إباء . – 2

 . 2و طاقة 1طاقة– 3

 

 -الظروؾ البٌئٌة المالئمة :

 -الحرارة :  – 1

ٌحتاج النبات إلى درجات حرارة مختلفة خالل فترة النمو فدرجة الحرارة     

وتتأثر النباتات بانخفاض  °م 8بٌنما درجة الحرارة الصؽرى °م 23المثلى لإلنبات 

الصفر المئوي فً حٌن تكون درجة الحرارة المثلى خالل اقل من درجة الحرارة 

علماً ان درجات الحرارة العالٌة تؤدي إلى تساقط  °م 25مرحلة التزهٌر هً 

 األزهار.

 -الضوء : – 2

فول الصوٌا من نباتات النهار القصٌر حٌث تكون حساسة لطول الفترة     

مرٌة فأنها تحتاج الى الضوئٌة ولكً تمر من المرحلة الخضرٌة الى مرحلة الث

 طول نهار محدد .

 -التربة :  – 3

إن أفضل الترب المالئمة هً الترب الطٌنٌة الخفٌفة او الطٌنٌة المزٌجٌة    

الخصبة وٌكون النبات حساس للترب الملحٌة علماً ان الترب الثقٌلة او الؽدقة 

 تكون ؼٌر مالئمة لزراعة النبات .
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 -ل :عملٌات خدمة التربة والمحصو

سم بواسطة المحارٌث (25 – 23)تحرث األرض حراثتٌن متعامدتٌن بعمق     

القالبة ثم تجرى عملٌة التنعٌم بواسطة األمشاط القرصٌة لؽرض تكسٌر الكتل 

 الترابٌة المتكونة خالل عملٌة الحراثة بعدها تجرى عملٌة التسوٌة بواسطة آلــــــة 

وصول الماء إلى جمٌع أجزاء الحقل ثم  التسوٌة  ) الالند بلٌن ( وذلك لضمان

ٌقسم الحقل إلى ألواح وتفتح السواقً وتعمل األكتاؾ او تتم عملٌة تمرٌز األرض 

 باستخدام المرازات .

 -ق الزراعة :ائطر

سم وتتم الزراعة  75تكون المسافة بٌن مرز وآخر  -الزراعة على مروز : – 1

سم (15 – 13)فً الثلث العلوي من المرز وتكون المسافة بٌن جورة وأخرى

 سم .(4 – 2)وتزرع البذور بعمق

تكون الزراعة باستخدام الباذرات المٌكانٌكٌة بعد أن  -الزراعة على خطوط : – 2

 سم . 13سم وبٌن نبات وآخر  63افة بٌن خط وآخر ٌتم تعٌٌرها وتكون المس

 -كمٌات البذور :

إن كمٌة البذور التً ٌتطلبها الدونم الواحد تختلؾ حسب حجم البذور والصنؾ   

 (13–8)المستخدم ونوع التربة وطرٌقة الزراعة وحجم البذور وعادة ٌستخدم من

ه وتكون نسبة كؽم للدونم وٌجب ان تكون البذور مأخوذة من مصدر موثوق ب

إنباتها عالٌة وكذلك نسبة النقاوة وان تلقح البذور ببكترٌا العقد الجذرٌة عندما 

 تزرع ألول مرة فً التربة .

 -الري :

فول الصوٌا من النباتات الحساسة للماء فً مراحل النمو المختلفة وتروى    

النباتات كلما احتاجت الى الماء ومن عالمات العطش هً تؽٌر لون األوراق إلى 

األخضر الداكن او ذبول األفرع الطرفٌة وٌتوقؾ عدد الرٌات على المناخ ونوع 

ل موسم النمو وٌجب عدم رٌة خال(21 – 16)التربة وٌحتاج فول الصوٌا من

تعرٌض النبات الى الجفاؾ ألن ذلك ٌؤدي الى انخفاض الحاصل وٌجب قطع الماء 

 عن الحقل قبل الحصاد .

 -موعد الزراعة :

 -موعدٌن : فًٌمكن زراعة فول الصوٌا 

 وتكون خالل شهر نٌسان . -الزراعة الربٌعٌة : – 1

 واب .وتكون خالل شهر تموز  -الزراعة الخرٌفٌة : – 2

 -التسمٌد :
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 53% نتروجٌن مع  46كؽم من سماد الٌورٌا  23ٌحتاج الدونم الواحد الى     

تضاؾ هذه  P2O5%  46كؽم من سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً 

الكمٌات دفعة واحدة عند تحضٌر التربة ثم تضاؾ دفعة ثانٌة من السماد 

 ٌورٌا خالل فترة التزهٌر .كؽم للدونم من سماد ال 23النترروجٌنً وبمعدل 
 

 

 محصول فول الصويا في مرحلة النمو الخضري
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 محصول فول الصويا في مرحلة النضج

 

 -عملٌات خدمة المحصول :

تشمل عملٌة الخؾ إزالة النباتات الضعٌفة والمرٌضة وترك أقوى نبات فً كل      

جورة . أما فً حالة وجود بقع فاشلة فتجرى عملٌة الترقٌع وٌجب استخدام بذور 

 ساعة من إجراء العملٌة . 24الصنؾ نفسه وعادة تنقع البذور قبل 

 -اآلفات الزراعٌة :

 لتً تصٌب فول الصوٌا هو من أهم األمراض ا -األمراض : –أ 

 مرض البٌاض الزؼبً . – 1

 مرض التبقع البنً . – 2

 تٌبس الساق . – 3

 مرض اللفحة البكتٌرٌة . – 4

 مرض موزائٌك فول الصوٌا . – 5

 -الحشرات فتشمل : -ب 

 قفاز الجت . – 1

 دودة عرنوص الذرة . – 2

 دودة البرسٌم الخضراء . – 3

وعادة تكافح باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق المحلٌة أما     

بالنسبة إلى األدؼال حٌث تنتشر أنواع عدٌدة من األدؼال فً حقول فول الصوٌا 

منها رفٌعة وعرٌضة األوراق وقد تسبب هذه األدؼال خسائر كبٌرة فً الحاصل قد 
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بأجراء عملٌات التعشٌب والعزق  % وعادة تكافح هذه األدؼال43تصل الى 

 لمرتٌن او أكثر او باستخدام مبٌدات األدؼال الكٌمٌاوٌة .

مالحظة / من المشاكل التً تواجه حاصل ونوعٌة بذور فول الصوٌا هً مشكلة 

تجعد البذور حٌث تتأثر بالظروؾ البٌئٌة وارتفاع درجات الحرارة فً مرحلة عقد 

ي الى انخفاض الحاصل وإعطاء بذور ردٌئة القرنات وامتالء البذور مما ٌؤد

النوعٌة تقل فٌها القٌمة الؽذائٌة والتصنٌعٌة وانخفاض نسبة اإلنبات عند 

 استخدامها كبذور للزراعة الالحقة .

 -الحصاد :

من عالمات النضج هً اصفرار األوراق وتساقطها وتحول القرنات إلى اللون    

% وٌتم  15رطوبة فً البذور الى األصفر وجفاؾ البذور وانخفاض نسبة ال

الحصاد اما ٌدوٌاً باستخدام المناجل حٌث ٌجمع المحصول وٌنقل إلى البٌادر ثم 

تجرى عملٌة الدرارس والتذرٌة والؽربلة والتعبئة والخزن او تجرى بواسطة 

 الحاصدة بعد إجراء عملٌة تعٌٌرها .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ناضجة)محصول فول الصويا قرنة 
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 حصاد محصول فول الصويا ميكانيكيا  

 
 

 أضئهت عبيت   :
 / لماذا ٌسمى نبات فول الصوٌا بلحم الفقراء ؟ 1س

 / ما هً أهم استعماالت فول الصوٌا ؟ 2س

 / ما هً أسباب ظاهرة تجعد البذور فً فول الصوٌا ؟ 3س

 / لماذا ٌسمد المحصول بكمٌات قلٌلة من السماد الناٌتروجٌنً ؟ 4س

از المحصول بطول الفصل الخضري فهل ٌفضل إدخاله فً نظام / ٌمت 5س

 الدورات الزراعٌة ؟

 / لماذا تلقح بذور فول الصوٌا ببكترٌا العقد الجذرٌة قبل الزراعة ؟ 6س

 / ما هً عالمات نضج المحصول ؟ 7س

 / ما هً اآلفات التً تصٌب المحصول ؟ 8س

 / ما هً طرائق زراعة المحصول ؟ 9س

 محصول فول الصوٌا حسب االستعمال ؟/ قسم  13س
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 (  Rapeانطهجى )  
 

 -األهمٌة االقتصادٌة :

من المحاصٌل الزٌتٌة الشتوٌة وٌحتل المرتبة الخامسة على المستوى العالمً    

 -: األهمٌة االقتصادٌة

% وٌستخدم ( 47 – 43 )استخراج الزٌت من البذور وتتراوح نسبته من – 1

 والسلطة وفً صناعات متعددة .الزٌت فً الطبخ 

ٌستخدم الزٌت فً صناعة البوٌة وفً الصناعات الجلدٌة والنسٌجٌة وأصباغ  – 2

 األظافر وفً تزٌٌت المكائن ولألؼراض الطبٌة وخاصة األمراض الجلدٌة .

فً بعض الدول ذات المناخ الرطب ٌستخدم كمحصول علفً وٌخلط مع  – 3

 محاصٌل أخرى وٌستعمل كساٌلج .

%  13% بروتٌن و 33الكسبة الناتجة بعد عملٌة عصر البذور تحوي على  – 4

 زٌت وتستعمل كعلؾ للحٌوانات .

ٌعتبر السلجم من النباتات الجاذبة للنحل . لذلك ٌجب وضع خالٌا النحل  – 5

 بالقرب من الحقول المزروعة .

بسبب قصر الفصل الخضري فأنه ٌستعمل كمحصول سابق لكثٌر من  – 6

 حاصٌل فً نظام الدورات الزراعٌة .الم

ٌمكن استعماله كسماد اخضر حٌث ٌحسن خواص التربة عندما ٌقلب عند  – 7

 حراثة التربة .

 واسمه العلمً  Cruciferaeٌعود السلجم إلى العائلة الصلٌبٌة  -: التصنٌؾ

apusn Brassica . 

 -واهم األصناؾ المنتشرة زراعتها فً العراق هً :

 صنؾ صناعة . -1

 صنؾ باكتول . -2

إن محصول السلجم ٌعتبر من المحاصٌل التً أدخلت حدٌثاً الى العراق وال      

زال ٌزرع بمساحات ضٌقة وانه ٌعد من المحاصٌل الزٌتٌة المهمة وال بد من 

 التوسع فً زراعته لكونه محصول شتوي وال ٌحتاج الى كمٌات كبٌرة من المٌاه .

 -البٌئة المالئمة :

هناك أنواع مختلفة من السلجم تنمو فً ظروؾ بٌئٌة مختلفة  -الحرارة : – 1

فاألنواع الشتوٌة تتحمل درجات الحرارة المنخفضة فً بداٌة النمو . اما فً 

 . °م 33مراحل النمو المختلفة فأنه ٌحتاج الى درجات حرارة قد تصل أكثر من 
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  -التربة : -2

طٌنٌة او مزٌجٌة رملٌة كما ٌمكن زراعته  ٌحتاج المحصول الى تربة مزٌجٌة    

فً الترب الخفٌفة ذات المواد العضوٌة العالٌة وال تصلح الترب الرملٌة والؽدقة 

 والحامضٌة والمالحة لزراعة المحصول . 

 -الضوء : – 3

ٌعتبر المحصول من المحاصٌل ذات التكٌؾ الجٌد لطول الفترة الضوئٌة اال انه      

 الطوٌل .ٌمٌل الى النهار 

  -: عملٌات تحضٌر التربة

بعد جمع المحصول السابق وفً حالة وجود الوقت الكافً تروى األرض قبل     

الحراثة لضمان إنبات بذور األدؼال وبعد نمو األدؼال تجرى حراثتٌن عمٌقتٌن 

باستخدام المحارٌث القالبة وتكون الحراثة الثانٌة عمودٌة على الحراثة األولى 

القرصٌة ثم تجرى عملٌة التسوٌة  ى عملٌة التنعٌم باستخدام األمشاطبعدها تجر

 تكون األرض جاهزة للزراعة .ف

  -ق الزراعة :ائطر

وهً طرٌقة قدٌمة حٌث تنثر البذور ٌدوٌاً او باستخدام  -طرٌقة النثر : – 1

ناثرات البذور بعدها تجرى عملٌة تؽطٌة البذور باستخدام الخرماشة او باستخدام 

 األمشاط القرصٌة .

تجرى الزراعة باستخدام الباذرات وهذه الطرٌقة تعتبر  -طرٌقة الخطوط : – 2

سم وبٌن (43 – 33)ون المسافة بٌن خط وآخرأفضل من الطرٌقة السابقة وتك

  سم . (3 – 1)سم وتكون الزراعة على عمق 15نبات وآخر 

من منتصؾ تشرٌن األول  هوإن أفضل موعد لزراعة السلجم  -موعد الزراعة :

 الى منتصؾ تشرٌن الثانً .

  -: كمٌة البذور

ونسبة  البذورالالزمة للدونم على الصنؾ المستخدم وحجم  البذورتعتمد كمٌة     

 كؽم .(3 – 2)اإلنبات وطرٌقة الزراعة وٌحتاج الدونم الواحد من

  -:التسمٌد 

كؽم من سماد سوبر  53كؽم من سماد الٌورٌا مع  53ٌحتاج الدونم الواحد الى    

ونصؾ  ٌضاؾ السماد الفوسفاتً P2O5%  46فوسفات الكالسٌوم الحاوي على 

كمٌة السماد النتروجٌنً أثناء عملٌة الحراثة أما النصؾ الثانً من السماد 

كؽم من (43 – 25)النتروجٌنً فٌضاؾ قبل فترة التزهٌر وٌحبذ ان ٌضاؾ

 األسمدة البوتاسٌة عند التحضٌر التربة.
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 محصول السلجم في مرحلة التزهير

 

 

 

 

 

 

 

 العلب والبذورمحصول السلجم في مرحلة تكوين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتظهر فيها البذور علبة السلجم في مرحلة النضج التام
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 -الري :

السلجم محصول شتوي عمٌق الجذور وبإمكانه االستفادة من المٌاه       

رٌات وحسب كمٌة (6 – 3)الموجودة داخل التربة وعموماً ٌحتاج المحصول من

 األمطار الساقطة فً الموسم .

  -األدؼال :مكافحة 

تنمو مع المحصول إعداد كبٌرة من نباتات األدؼال الرفٌعة والعرٌضة األوراق     

وعادة تكافح باستخدام التعشٌب الٌدوي وخاصة فً المراحل األولى من النمو او 

 باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة فً األسواق .

  -النضج والحصاد :

 إلىول تحول لون الساق والقرنات الثمرٌة عالمات نضج المحص أهممن      

 اللون األصفر الفاتح .
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 أضئهت عبيت ) انطهجى ( :

 / أٌهما أفضل زٌت السلجم ام زٌت القطن ولماذا ؟ 1س

 / كٌؾ نستطٌع ان نفرق بٌن نبات السلجم ونبات الخردل البري ) دؼل ( ؟ 2س

 / ما هً عالمات نضج البذور ؟ 3س

 / ما هً استعماالت زٌت السلجم ؟ 4س

 / ما هً طرائق زراعة المحصول ؟ 5س

 / ها هناك آفات إلنتشار زراعة هذا المحصول فً العراق ؟ 6س

 / ما هً استعماالت  السلجم االقتصادي عدا الزٌوت ؟ 7س
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 (   Peanutsفطتق احلقم  )  
 -األهمٌة االقتصادٌة :

% زٌت وٌكون (63 – 47)ٌعتبر من النباتات الزٌتٌة حٌث تحوي بذوره من – 1

الزٌت ذو نوعٌة جٌدة وٌمتاز بلونه األصفر وطعمه الجٌد ونوعٌته تعادل زٌت 

الزٌتون وٌستخدم الزٌت فً التؽذٌة وفً التعلٌب وإنتاج الصابون والماركرٌن 

 والمعلبات السمكٌة وفً الصناعات الؽذائٌة وفً الطب .

تستخدم الكسب ) المواد المتبقٌة بعد عملٌة استخالص الزٌت ( كمادة جٌدة  – 2

 تضاؾ الى العالئق المركزة للحٌوانات .

طحٌن فستق الحقل ٌعتبر مصدر جٌد للبروتٌن وٌستخدم فً تصنٌع الحلوى  – 3

 وبعض المواد الؽذائٌة لإلنسان .

ستخراج الزٌت منها ( ٌصنع منه الزبدة ) ناتجة عن طحن البذور دون ا – 4

 وتستخدم كؽذاء لإلنسان .

 الزٌت الناتج من البذور ٌدخل فً كثٌر من اإلؼراض الصناعٌة . – 5

تستخدم بذوره لألكل بعد تحمٌصها بسبب احتوائها على نسبة عالٌة من  – 6

 الزٌت والكربوهٌدرات والفٌتامٌنات .

 ٌستخدم طحٌن فستق الحقل للمصابٌن بأمراض السكر . – 7

 ٌمكن استخدام األجزاء النباتٌة الخضراء كعلؾ جٌد للحٌوانات . – 8

ٌمكن استخدام األجزاء الخضراء كسماد اخضر لزٌادة خصوبة التربة  – 9

 الرملٌة.

بعد فصل البذور عن القشور تستخدم القشور فً التسمٌد والوقود والمواد  – 13

 العازلة وفً صناعة الكرتون .

% بروتٌن  13ٌمكن عمل الدرٌس من السٌقان وذلك بسبب احتوائها على  – 11

 خام .

بالنظر لكونه من المحاصٌل البقولٌة والتً تحتوي جذوره على العقد  – 12

 ربة بالنتروجٌن .البكترٌة فأنه ٌمد الت

ٌعتبر النبات كمحصول سابق لكثٌر من محاصٌل الحبوب الشتوٌة فً  – 13

 الدورات الزراعٌة .
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 -التصنٌؾ :

   l hypogea Arachis  واسمه العلمً Fabaceaeٌنتمً إلى العائلة البقولٌة 

 -من أهم األصناؾ المزروعة فً العراق هو صنؾ :

 جٌزة قائم  – 1

 43صٌنً  – 2

  34روسً  – 3

 الصنؾ المحلً   - 4

 -الظروؾ البٌئٌة :

الحرارة : ٌنمو المحصول بصورة جٌدة فً الجو الدافىء طٌلة موسم النمو  – 1

 والمعتدل خالل فترة النضج .

 الضوء من النباتات المحاٌدة التً ال تتأثر بطول الفترة الضوئٌة . – 2

الرملٌة الخفٌفة والترب المزٌجٌة  تنجح زراعة المحصول فً الترب -التربة : – 3

الجٌدة الصرؾ والخالٌة من األمالح وٌقل الحاصل كثٌراً عندما ٌزرع فً الترب 

الطٌنٌة الثقٌلة والترب الملحٌة وذلك بسبب صعوبة اختراق المهامٌز الثمرٌة 

 لسطح التربة وبالتالً فأنه ٌؤدي إلى صؽر حجم الثمار وقلة الحاصل .

  -عملٌات تحضٌر التربة :

بعد جمع المحصول السابق تحرث التربة حراثتٌن عمٌقتٌن باستخدام المحارٌث     

القالبة بعدها تجرى عملٌات التنعٌم ومن ثم تجرى عملٌة التسوٌة  وفتح المروز 

 وتكون األرض جاهزة للزراعة .

 -موعد الزراعة :

ٌكون خالل النصؾ االول من تتم زراعة المحصول بعد زوال خطر البرد و    

نٌسان فً المناطق الوسطى والجنوبٌة من العراق اما فً المنطقة الشمالٌة فأن 

 موعد الزراعة ٌكون خالل النصؾ الثانً من شهر نٌسان .

 -: كمٌة البذور

 – 25)كؽم من الثمار الجٌدة المقشرة ومن(23 – 13)ٌحتاج الدونم الواحد من   

المقشرة وٌجب ان تكون الثمار تامة النضج وكبٌرة  كؽم من الثمار ؼٌر( 33

 الحجم وذات نسبة إنبات عالٌة .

 -: الزراعة ائقطر

تزرع بواسطة الباذرة وتكون المسافة بٌن سطر  -الزراعة بطرٌقة السطور : – 1

سم وبعد مدة شهر من اإلنبات تعمل المروز  33سم وبٌن جورة وأخرى  63وآخر 

 بحٌث تصبح النباتات وسط المرز .
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سم وبٌن جورة (73 – 63)تكون المسافة بٌن مرز وآخر -الزراعة بالمروز : – 2

 سم .(5 – 3)بذور وتزرع بعمق 3ٌوضع فً كل جورة سم و(33 – 25)وأخرى

  -الري :

رٌة حٌث تعطى الرٌة األولى بعد  15ٌحتاج النبات طٌلة فترة النمو إلى حوالً    

اإلنبات وتعطى الرٌات المتبقٌة حسب حاجة النبات وٌتوقؾ ذلك على نوع التربة 

 والظروؾ الجوٌة .

 -التسمٌد :

سماد النتروجٌنً اذا زرع فً ارض خصبة وعوملت ال ٌحتاج المحصول الى ال    

كؽم من سماد الٌورٌا  13بذوره ببكترٌا العقد الجذرٌة وٌفضل تسمٌده باستخدام 

 P2O5%  45كؽم سوبر فوسفات ثالثً تركٌز  25مع  N%  46للدونم تركٌز 

 تضاؾ دفعة واحدة عند الزراعة .

عملٌة الخؾ حٌث تزال ٌحتاج المحصول إلى عملٌات بعد الزراعة منها     

ة والمرٌضة واإلبقاء على نبات واحد فً الجورة وٌحتاج إلى النباتات الضعٌف

وعادة تستخدم بذور الصنؾ المزروع  البذورعملٌة ترقٌع فً حالة عدم إنبات 

 نفسه .

ٌن ) التصدٌر ( وهً عملٌة نقل األتربة من عملٌة التحض ٌحتاج المحصول إلى

 منتصؾ مرز إلى الجهة المزروعة لكً ٌصبح النبات فً الجهة الؽٌر مزروعة لل

 المرز لؽرض دخول المهامٌز الثمرٌة داخل التربة .

فً حالة نمو األدؼال الرفٌعة والعرٌضة فً األوراق وتجرى  -مكافحة األدؼال :

 وٌة .الكٌمٌا عملٌة العزق والتعشٌب للتخلص منها او تستخدم مبٌدات األدؼال

 -اآلفات الزراعٌة :

  -الحشرات وتشمل : –أ 

 حشرة القفاز . – 1

 الذبابة البٌضاء . – 2

 العنكبوت األحمر . – 3

 دودة ورقة القطن . – 4

 الجرذان والطٌور . – 5

 -األمراض وتشمل : –ب 

 مرض الذبول الفٌوزارمً . – 1

 مرض تعقد الجذور . – 2

المتوفرة فً األسواق تكافح األمراض والحشرات باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة 

 المحلٌة .
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من عالمات النضج اصفرار األوراق وتساقطها وجفاؾ  -النضج والحصاد :

الحصاد  وعادة ٌفضل إجراء البذورالتفرعات وعندما تجؾ قشرة الثمرة تتصلب 

 ر .قبل النضج الكامل للبذو

باستخدام ٌجرى الحصاد بقلع النبات مع المجموع الجذري بواسطة الفؤوس او 

المحارٌث القالبة او باستخدام القالعات ثم ٌجرى تجفٌؾ القرنات تحت أشعة 

% ثم تعبأ فً أكٌاس تخزن فً  13الشمس بحٌث تصل نسبة الرطوبة فً البذور 

 المخازن .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرناتتكوين محصول فستق الحقل في مرحلة النمو الخضري و
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 جميع مراحل النمو توضحصورة محصول فستق الحقل 

 : أضئهت عبيت  

 / لماذا ٌسمى فستق الحقل بالفول السودانً ؟ 1س

 / لماذا ال تنجح زراعة المحصول فً األراضً الطٌنٌة الثقٌلة جداً ؟ 2س

 / أٌن تنمو ثمار فستق الحقل ؟ 3س

 / ما المقصود بعملٌة التحضٌن أو التصدٌر ولماذا تجرى هذه العملٌة ؟ 4س

 هً عالمات نضج الثمار ؟ / ما 5س

 / ما هً اآلفات التً تصٌب المحصول ؟ 6س

 / كٌؾ ٌزرع المحصول ؟ وما أفضل الطرائق لزراعته ولماذا ؟ 7س

 / اذكر األصناؾ المزروعة منه فً العراق ؟ 8س

 / اذكر سبعاً من أهم الفوائد االقتصادٌة للمحصول ؟ 9س
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 الفصل السببع
 

 

 اهلدف العبم

المزروعه بأهم المحاصٌل العلفٌة ف التعرٌٌهدف هذا الفصل إلى  -

وطرائق توفٌر األعالف الخضراء والمخالٌط العلفٌة ، ودورها فً تنمٌة 

  الثروة الحٌوانٌة .

 األهداف التفصيليت

  -: معرفة علىٌتوقع من الطالب بعد دراسته هذا الفصل أن ٌكون قادر      

األهمٌة االقتصادٌة لمحاصٌل األعالف والمخالٌط العلفٌة فً تنمٌة  -

 الثروة الحٌوانٌة 

 أهم العوامل البٌئٌة المؤثرة فً زراعة محاصٌل األعالف    -

 عملٌة خدمة التربة والمحصول -

 كٌفٌة حش المحاصٌل العلفٌة  -

 ق توفٌر األعالف الخضراء ائطر -

 ٌة ممٌزات زراعة المخالٌط العلف -

 الىسبئل التعليويت

زراعة محاصٌل األعالف وإجراء عملٌات خدمة التربة محصول لتهٌئة  -

 والمحصول وكٌف ٌتم حش هذه المحاصٌل 

 عن زراعة هذه المحاصٌل العلفٌة  (  CD )  أفالم  -

 هتطلببث املهبرة

 استعداد ذهنً وبدنً -
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 (  Alfalfaاجلج )  
 -األهمٌة االقتصادٌة :

 الجت من أهم المحاصٌل العلفٌة لما له من ممٌزات كثٌرة عند تغذٌة  دٌع       

 -الحٌوانات علٌه وٌمتاز بما ٌلً :

نات حٌث ٌمتاز برائحته الطٌبة وكثرة أوراقه اٌعتبر أفضل علف اخضر للحٌو – 1

علف آخر إضافة إلى انه غنً  أيوطراوة سٌقانه بحٌث ٌفضله الحٌوان على 

 بالبروتٌن والكربوهٌدرات .

ٌعتبر من المحاصٌل البقولٌة التً تؤدي الى تحسٌن خواص التربة بسبب  – 2

تعمق جذوره داخل التربة واحتوائها على بكترٌا العقد الجذرٌة المثبتة للناٌتروجٌن 

 الجوي مما تؤدي الى تقلٌل استخدام األسمدة النتروجٌنة .

ٌستخدم الجت فً عمل الدرٌس ) العلف المجفف ( والذي ٌستخدم فً  – 3

 األوقات التً تقل فٌها األعالف الخضراء .

 ٌعتبر من المحاصٌل المهمة التً تدخل فً نظام الدورات الزراعٌة . – 4

 سنة(5 – 3)من التً تبقى فترة طوٌلة فً التربة من المحاصٌل المعمرة – 5

 محاصٌل التً تدر أرباح عالٌة للمزارعٌن .لذلك فأنها تعتبر من ال

 -التصنٌف :

 .  ativas Medicagoواسمه العلمً  Fabaceaeٌنتمً للعائلة البقولٌة     

وهو من النباتات العشبٌة المعمرة وتنتشر زراعته فً جمٌع مناطق العراق وان 

 أهم األصناف المزروعة فً العراق هً الهندي والحجازي والمحلً .

  -الظروف المالئمة للنمو :

 -الحرارة :

ٌنمو المحصول فً ظروف بٌئٌة متباٌنة حٌث ٌتحمل درجات الحرارة العالٌة    

والمنخفضة كما ٌتحمل الجفاف علماً ان درجة الحرارة المناسبة لنمو المحصول 

كما ٌتحمل درجات الحرارة المنخفضة تحت الصفر لكنها  °م(33 – 15)هً من

تؤدي إلى بطًء النمو وتقلٌل عدد الحشات فً الشتاء كما ان درجات الحرارة 

 ( تؤدي إلى نقص النمو الخضري وسرعة اإلزهار . °م 53العالٌة ) أكثر من 

 -التربة :

ال ٌرتفع فٌها  تجود زراعة المحصول فً الترب المزٌجٌة الجٌدة الصرف والتً    

مستوى الماء األرضً كما ٌمكن زراعته فً الترب الطٌنٌة الخفٌفة والثقٌلة على 

ان تكون غنٌة بالعناصر السمادٌة كما وٌمكن زراعته فً الترب الخفٌفة اال انه 



179 

 

ٌحتاج الى كمٌة كبٌرة من السماد وتقلٌل فترات الري علماً ان المحصول ال ٌتحمل 

 ٌة ألنها تؤثر على نمو بكترٌا العقد الجذرٌة .الترب المالحة والقلو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوراق محصول الجت

 

 محصول الجت في مرحلة التزهير
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 -تحضٌر التربة :

ٌتم تحضٌر التربة بأجراء أكثر من حراثة واحدة وعادة تجرى حراثتٌن بحٌث       

تكون الحراثة الثانٌة عمودٌة على االولى وان تكون عمٌقة جداً بسبب تعمق 

المجموع الجذري بعدها تجرى عملٌة التنعٌم باستخدام العازقات الدورانٌة او 

فٌر مرقد جٌد ألنبات البذور ولكون األمشاط القرصٌة وهذه العملٌة مهمة جداً لتو

بذور المحصول صغٌرة جداً ثم تجرى عملٌات التسوٌة باستخدام سكٌنة التسوٌة 

وهذه العملٌة ضرورٌة جداً ألنه فً حالة عدم استواء األرض فأن المناطق 

المنخفضة تؤدي إلى تعفن البذور والمناطق المرتفعة تؤدي إلى عدم إنبات البذور 

 ل الرطوبة إلٌها .بسبب عدم وصو

 -ق الزراعة :ائطر

 -ٌة :آلتتتم الزراعة بالطرق ا

الطرٌقة الجافة / وتتم الزراعة أما بطرٌقة النثر وبعد النثر تغطى البذور  – 1

اوبطرٌقة استخدام الباذرة حٌث تكون الزراعة على خطوط و المسافة بٌن خط 

 سم وبعد الزراعة تروى األرض .(15 – 13)وآخر

الطرٌقة المبتلة / تقسم األرض إلى ألواح بمساحات مختلفة وهذا ٌعتمد على  – 2

درجة استواء األرض حٌث تغمر هذه األلواح بالماء ثم نقوم بنثر البذور داخل 

اللوح بواسطة سعفة نخٌل ونقوم بتثبٌت البذور على الطٌن لغرض تغطٌتها وبعد 

 االنتهاء من الزراعة ٌبزل الماء الزائد .

 -البذور : كمٌة

تختلف كمٌة البذور حسب نوع التربة ودرجة الخصوبة وموعد وطرٌقة      

كغم من (13 – 7)الزراعة ونسبة إنبات البذور وعادة ٌحتاج الدونم الواحد من

 البذور الجٌدة .

 -موعد الزراعة :

 -تتم الزراعة فً موعدٌن هما :

تصف نٌسان وهذا الموعد الزراعة الربٌعٌة / وتبدأ من منتصف آذار إلى من –أ 

ٌكون مالئم للمنطقة الشمالٌة ) ذات الشتاء البارد ( علماً ان الزراعة فً هذا 

 الموعد تكون معرضة لإلصابة بالحشرات القارضة .

الزراعة الخرٌفٌة / وتبدأ من منتصف أٌلول الى منتصف تشرٌن األول وهذا  –ب 

 الموعد مالئم للمناطق الوسطى والجنوبٌة ) ذات الشتاء المعتدل ( .

 -التسمٌد :

ٌحتاج الدونم الواحد الى كمٌات قلٌلة من األسمدة الناٌتروجٌنٌة حٌث ٌضاف     

د زراعة الجت ألول مرة فً التربة % ناٌتروجٌن عن 46كغم من سماد الٌورٌا  11

 %  46كغم من سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثـــــً  53مع استخدام 
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P2O5 . وتضاف هذه الكمٌة بعد الحراثة وقبل عملٌة التنعٌم 

بعد  N% 46كغم من سماد الٌورٌا  22أما فً السنوات الالحقة فتتم إضافة 

 الحشة األولى فً الربٌع .

 -الري :

 -تمد كمٌة المٌاه على عدة عوامل هً :تع

 تقل الفترة بٌن رٌة وأخرى فً الترب الرملٌة عن الترب الطٌنٌة . – 1

الظروف المناخٌة ففً الشتاء تكون الرٌات متباعدة بٌن رٌة وأخرى بٌنما  – 2

 فً الصٌف تعطى رٌة فً كل أسبوع .

 رٌة الزراعة ) الرٌة االولى ( تكون هادئة لكً ال تنجرف البذور . – 3

ٌجب ري الحقل قبل الحش بأسبوع لغرض زٌادة المجموع الخضري وبعد  – 4

 الحش بأربعة أٌام لٌساعد على نمو البراعم .

 -اآلفات الزراعٌة :

 -:وتشمل  األمراض – 1

 تبقع األوراق . –أ 

 الصدأ . –ب 

 ً .البٌاض الزغب –ج 

 الحامول ) نبات طفٌلً (  –د 

 -:وتشمل  الحشرات – 2

 سوسة الجت . –أ 

 حشرة الالفكما . –ب 

 ج العنكبوت األحمر .

 تكافح بالحش المستمر .

  -الحش :

حشات فً السنة األولى اما فً السنة الثانٌة والثالثة فٌكون  7ٌعطً الجت     

 األخضر بعد السنة األولى .وتزداد كمٌة العلف (13 – 8)عدد الحشات من

ٌجرى الحش ٌدوٌاً باستخدام المناجل او مٌكانٌكٌاً باستخدام آلة الحش ) الماور ( 

سم من سطح التربة لغرض المحافظة على البراعم  5وٌكون الحش على ارتفاع 

 % . 13سم ونسبة األزهار  43وٌجرى الحش عندما ٌكون ارتفاع النبات 

م الممطرة او بعد السقً ألنه ٌؤدي الى تقلٌل قٌمته وٌجب تجنب الحش فً االٌا

 الغذائٌة ووجود روائح غٌر مرغوبة تسبب انتفاخ عند الحٌوان .
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 حقل مزروع بمحصول الجت

 

 حش محصول الجت وعمل الباالت
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 أسئلت عبهت :

 / ما هو الغرض الرئٌسً من زراعة الجت فً العراق ؟ 1س

 المحاصٌل المربحة للمزارعٌن ؟/ لماذا ٌعتبر الجت من  2س

/ هل لمحاصٌل العلف وخاصة الجت تأثٌر على نمو الثروة الحٌوانٌة فً  3س

 العراق ؟

/ الجت من المحاصٌل المعمرة . كم سنة ٌبقى الجت فً األرض لٌكون نبات  4س

 اقتصادي ذات مردود عالً ؟

 ة ؟/ ما هو عدد الحشات التً ٌعطٌها المحصول فً السنة الواحد 5س

 / لماذا ال ٌفضل حش الجت بعد سقوط األمطار او بعد الري مباشرة ؟ 6س

/ لماذا تكون عملٌة التسوٌة لألرض مهمة وضرورٌة جداً عند زراعة بذور  7س 

 الجت ؟

 / على اي العوامل تعتمد كمٌة المٌاه المعطاة للمحصول ؟ 8س
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 (    Berseemالربسين ) 
 -االقتصادٌة :األهمٌة 

من المحاصٌل التً تجود زراعته فً المناطق المعتدلة وغالباً فً المناطق     

 -االستوائٌة وٌمتاز بما ٌلً :

 ٌستخدم كعلف اخضر مستساغ من قبل الحٌوانات . – 1

الرعً المباشر فً الحقل وٌفضل إعطاء الحٌوانات كمٌة من التبن قبل  – 2

االنتفاخ الذي ٌحصل للحٌوانات عند الرعً على  إطالقها فً الحقول لتجنب خطر

 البرسٌم فً الصباح الباكر .

 ٌستخدم فً صناعة الدرٌس ) العلف المجفف ( . – 3

 . لمتخمرٌستخدم فً صناعة الساٌلج ) الغمٌر ( العلف ا – 4

ٌستخدم كسماد اخضر للتربة حٌث تؤخذ منه حشة واحدة ثم ٌقلب فً التربة  – 5

 حسٌن خواصها وزٌادة خصوبتها .مما ٌؤدي إلى ت

 ٌعتبر من المحاصٌل البقولٌة التً تدخل فً نظام الدورات الزراعٌة . – 6

طن من (23 – 13)ٌمتاز بإنتاجٌته العالٌة حٌث ٌعطً الدونم الواحد من – 7

 العلف األخضر .

ٌعتبر من المحاصٌل السرٌعة النمو والتً تنافس األدغال النامٌة معه بواسطة  – 8

 عملٌات الحش المتكررة .

ٌزٌد فً انتاج المحاصٌل التً تزرع بعده وٌعتبر من المحاصٌل المربحة  – 9

 للمزارعٌن .

 

 -التصنٌف :

Trifolium واسمه العلمً  Fabaceaeٌنتمً إلى العائلة البقولٌة       

xandrinumale . 

ٌزرع فً المحافظات الوسطى والجنوبٌة من العراق على نطاق واسع ومن    

 (4–3)المسقاوي واالٌطالً والفحل حٌث ٌعطى الصنفان األولٌان من أصنافه

حشات وٌترك إلنتاج البذور اما صنف الفحل فٌعطى حشة واحدة ثم ٌترك إلنتاج 

 البذور وٌستعمل هذا الصنف لصناعة الدرٌس .
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  -الظروف المالئمة للنمو :

 -الحرارة :

ٌتأثر المحصول بدرجات الحرارة العالٌة والمنخفضة فدرجة الحرارة العالٌة     

تؤثر على عملٌة اإلنبات وتوقف نموها وقد تؤدي إلى موتها أما درجات الحرارة 

علماً انه ٌحتاج الى جو  المنخفضة فأنها تؤدي إلى بطًء النمو وقتل البادرات

 معتدل الحرارة .

إن ارتفاع درجات الحرارة فً المراحل األخٌرة من النمو تؤدي إلى سرعة    

 التزهٌر وقلة الحاصل .

 -التربة :

ٌحتاج المحصول الى تربة مزٌجٌة او طٌنٌة ثقٌلة وال تنجح زراعته فً الترب     

لحة حدٌثاً كما ال تفضل زراعته المالحة ولكنه ٌفضل زراعته فً الترب المستص

فً الترب ذات مستوى الماء االرضً المرتفع والترب الرملٌة لضعف احتفاظها 

 بالرطوبة وقلة عدد بكترٌا العقد الجذرٌة وقلة احتوائها على العناصر الغذائٌة .

 -تحضٌر التربة :

األدغال فً حالة وجود الوقت الكافً قبل الزراعة تروى األرض لغرض نمو        

سم بعدها تجرى عملٌات التنعٌم والتسوٌة  15ثم تجرى حراثة عمٌقة بعمق 

 والتعدٌل وٌقسم الحقل إلى ألواح وتكون األرض جاهزة للزراعة .

 -ق الزراعة :ائطر

الطرٌقة الجافة / وتتم باستخدام طرٌقة النثر الٌدوي ثم تجرى عملٌة التغطٌة  – 1

او تزرع البذور بواسطة الباذرة بحٌث تزرع البذور على  بواسطة الخرماشة

سم وهذه الطرٌقة تتبع فً زراعة  3سم وبعمق  15خطوط المسافة بٌن خط وآخر 

 المساحات الشاسعة وتمتاز بقلة التكالٌف .

الطرٌقة المبتلة / تكون مشابهة لمحصول الجت حٌث ٌقسم الحقل إلى ألواح  – 2

واح بالماء وبعد امتصاص األرض للماء نقوم بنثر بمساحات معٌنة وتملى األل

البذور على الطٌن المشبع وبواسطة سعفة نخٌل تمزج البذور مع الطٌن لغرض 

 التغطٌة وضمان اإلنبات .

 -موعد الزراعة :

ان افضل موعد للزراعة هو منتصف تشرن االول الى منتصف تشرٌن الثانً     

ى ضعف النبات وقلة الحاصل وانخفاض عدد علماً ان التبكٌر فً الزراعة ٌؤدي ال

 الحشات وان التأخٌر ٌؤدي الى انخفاض الحاصل وتقلٌل عدد الحشات .

 -: كمٌة البذور

كغم وهذه الكمٌة تعتمد على نسبة النقاوة (13 – 8)ٌحتاج الدونم الواحد من     

 ونسبة اإلنبات ونظافة البذور وطرٌقة الزراعة .
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 -التسمٌد :

كغم من  43و N%  46كغم من سماد الٌورٌا  13ٌحتاج الدونم الواحد إلى     

وهذه الكمٌات تضاف دفعة  P2O5% 46سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثً 

 واحدة بعد عملٌة الحراثة .

  -الري :

تعتمد كمٌة المٌاه على الظروف الجوٌة ) كمٌة األمطار الساقطة ( ومنطقة     

رٌة خالل موسم (11 – 8)التربة وعادة ٌحتاج المحصول منالزراعة ونوع 

 النمو.

 -اآلفات الزراعٌة :

فً حالة ظهور مرض معٌن او حشرة معٌنة او نمو نباتات األدغال او نمو      

الحامول ففً هذه الحاالت ٌتم القضاء على هذه اآلفات عن طرٌق الحش المتكرر 

مٌاوٌة رشاً على المحصول ألن هذه للمحصول وال ٌفضل استخدام المبٌدات الكٌ

 المبٌدات تؤثرعلى الحٌوانات التً تستخدم المحصول فً تغذٌتها .

  -: الحش

 حشات خالل موسم النمو وعادة ٌحش البرسٌم الحشة(5 – 4)ٌعطً المحصول   

سم وٌتم  43األولى بعد مرور شهرٌن من الزراعة او عندما ٌصبح ارتفاع النبات 

 حش البرسٌم ٌدوٌاً باستخدام المناجل او مٌكانٌكٌاً باستخدام آلة الحش ) الماور (.

 -ٌستخدم البرسٌم ) ألربعة أغراض ( :

 الحش ) ٌستخدم كعلف اخضر وٌعطى الى الحٌوانات فً حضائرها ( . – 1

 رعً المباشر حٌث تترك الحٌوانات ترعى فً الحقول .ال – 2

عمل الدرٌس ) تجفف النباتات وتستخدم فً األوقات الباردة وفً الوقت الذي  – 3

 ٌقل فٌه العلف األخضر ( .

ٌزرع كسماد اخضر ٌقلب فً التربة لتحسٌن خواص التربة الكٌمٌاوٌة  – 4

 ٌة .ووالفٌزٌا
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 البرسيمحقل مزروع بمحصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة محصول البرسيم توضح جميع مراحل النمو
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 : أسئلت عبهت

 / كٌف نفرق بٌن نباتات الجت والبرسٌم ؟ 1س

 / ما هً عدد الحشات التً ٌعطٌها المحصول ؟ 2س

 / كٌف نستطٌع ان نقضً على نبات الحامول النامً مع المحصول ؟ 3س

 البرسٌم دائماً فً نظام الدورات الزراعٌة ؟/ لماذا ٌستخدم نبات  4س

 / ما هً مزاٌا طرٌقة الحش المٌكانٌكً باستخدام الماور ؟ 5س

/ ٌدخل البرسٌم بصورة عامة فً صناعة الساٌلج والدرٌس فما هو الفرق  6س

 بٌن االثنٌن ؟

 سم فوق سطح التربة ؟ 5/ لماذا ٌتم حش البرسٌم والجت على ارتفاع  7س

ٌفضل إعطاء الحٌوانات كمٌة من التبن قبل إطالقها للرعً فً حقول / لماذا  8س

 البرسٌم ؟

 / اذكر أهم الفوائد االقتصادٌة للمحصول ؟ 9س

 / ما هً أصناف البرسٌم المزروعة فً العراق وما هً الفروقات بها ؟ 13س

 / لماذا ال ٌفضل زراعة البرسٌم فً الترب الرملٌة ؟ 11س

استعمال المبٌدات الكٌمٌاوٌة للقضاء على اآلفات التً / لماذا ال ٌفضل  12س

 تصٌب المحصول ؟

 / ما هً األغراض األربعة التً ٌستعمل من اجلها البرسٌم ؟ 13س

 / ما المقصود بالدرٌس ومتى ٌستعمل ؟ 14س

 / ما المقصود بالسماد األخضر ؟ 15س
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 -: األعالف اخلضراء واملخبليط العلفيت

توفٌر األعالف من األمور المهمة فً أي دولة زراعٌة من دول العالم  دٌع       

لغرض تطوٌر الثروة الحٌوانٌة لتوفٌر منتجاتها لشعوبها ، وتختلف المساحات 

المزروعة باألعالف الخضراء فً اي دولة حسب درجة االهتمام بالثروة 

ازجة أو بصورة الحٌوانٌة. وتستخدم األعالف الخضراء فً تغذٌة الحٌوانات اما ط

 جافة ) درٌس ( او بصورة مخمرة ) ساٌلج ( .

 -ق توفٌر االعالف الخضراء :ائطر

زراعة محاصٌل األعالف المختلفة بصورة مباشرة فً أراضً  -الطرٌقة األولى :

 أعدت لها وتعتمد على الري فً زراعتها .

لطبٌعٌة وهً توفٌر األعالف الخضراء عن طرٌق المراعً ا -الطرٌقة الثانٌة :

والتً تنتج نباتات طبٌعٌة معتمدة على كمٌة األمطار الساقطة وهذه النباتات 

تستخدمها الحٌوانات بصورة مباشرة عن طرٌق الرعً المباشر إضافة إلى إن 

هذه المراعً تكون ساحات خضراء وتقلل من عملٌات التعرٌة وتلطف الجو وتقلل 

 من العواصف الترابٌة .

 -األخضر بمجموعة من الخصائص أهمها : نباتات العلفتتمٌز 

% من وزنها لذلك  85تصل نسبة الرطوبة فً محاصٌل العلف األخضر الى  – 1

ٌفضل ان ٌعطى الحٌوان مع العلف األخضر جزء من العلٌقة الجافة كالدرٌس او 

 التبن .

 ٌفضل تقدٌم العلف األخضر للحٌوانات على عدة دفعات فً الٌوم . – 2

تعتبر مواد العلف األخضر من ارخص األعالف المقدمة للحٌوانات ألن  – 3

 المزارع ٌنتجها بنفسه فً المزرعة .

تكون مواد العلف األخضر فقٌرة بالدهون لذلك ٌجب إضافة كمٌة من الكسب  – 4

 النباتٌة او بذور البقولٌات إلكمال غذاء الحٌوان .

ف األخضر الناتجة من زراعة ٌفضل تغذٌة الحٌوانات على مخالٌط العل – 5

محصوالن معاً احدهما نجٌلً واآلخر بقولً لغرض التنوع فً مادة الغذاء 

 وعناصرها .

ٌفضل تقدٌم األعالف الخضراء الى الحٌوانات وهً فً الحضائر بكمٌات  – 6

 محدودة وعلى دفعات .

انات إال ٌجب تقلٌل تقدٌم العلف األخضر وخاصة النباتات البقولٌة الى الحٌو – 7

 بعد تطاٌر الندى لغرض تجنٌب الحٌوانات من النفاخ . 
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إن الغرض الرئٌسً لزراعة المحاصٌل العلفٌة هو الحصول على المادة    

الخضراء ولٌس إلنتاج البذور حٌث تحش السٌقان واألوراق والنورات الزهرٌة 

 وتقدم كغذاء للحٌوانات الداجنة .

 -ا الغرض هً :إن أهم المحاصٌل المستخدمة لهذ

الشعٌر والشوفان والشٌلم والقمح الشٌلمً وتشمل  -المحاصٌل النجٌلٌة :

 والحشٌش السودانً والذرة الصفراء والذرة البٌضاء والدخن وغٌرها .

 -خواص محاصٌل العلف األخضر الجٌد :

 -ٌجب ان تتوفر فً العلف الجٌد الخواص التالٌة :

 ذٌة علٌه .ان تستسٌغه الحٌوانات عند التغ – 1

ان ال ٌحتوي على نباتات او مركبات سامة ) وخاصة نباتات المراعً  – 2

 الطبٌعٌة ( حتى ال تؤثر على صحة الحٌوان .

 ان ٌكون المحصول كثٌف النمو وٌعطً اكبر كمٌة من العلف األخضر . – 3

 ان ٌكون متعدد الحشات . – 4

 له القدرة على منافسة األدغال النامٌة معه . – 5

له القدرة على تحمل الظروف البٌئٌة الشاذة كارتفاع او انخفاض درجات  – 6

 الحرارة ونوع التربة .

 ال ٌحتاج الى تكالٌف وعملٌات خدمة كثٌرة كالتسمٌد او استخدام المبٌدات . – 7

ان ال ٌكون مجهداً للتربة والٌحتاج الى التسمٌد ولذلك ٌفضل زراعة  – 8

 ؤدي الى تحسٌن خواص التربة وزٌادة خصوبتها .المحاصٌل البقولٌة التً ت

 -المخالٌط العلفٌة الخضراء :

المخالٌط العلفٌة زراعة محصوالن علفٌان معاً بمساحة واحدة وٌفضل ب المقصود

ان ٌكون احدهما نجٌلً واالخر بقولً كزراعة الشعٌر مع البرسٌم او زراعة 

 الشوفان مع الكاكوز .

 -مخالٌط العلفٌة هً :ان من اهم ممٌزات زراعة ال

 توفٌر علف متوازن فً قٌمته الغذائٌة للحٌوان . – 1

تقلٌل حاالت النفاخ التً تحدث عند تغذٌة الحٌوانات على البقولٌات فقط  – 2

 وخاصة عند الحش المبكر .

زٌادة إنتاجٌة العلف األخضر عند زراعته كمخلوط وذلك لتأثٌر البرودة شتاًء  – 3

على نمو البقولٌات بخالف النجٌلٌات التً ٌمكن ان تعطً نمواً سرٌعاً عن 

 البقولٌات فً فصل الشتاء كالشعٌر .

تحسٌن خواص الترب وزٌادة خصوبتها والتقلٌل فً استخدام األسمدة  – 4

 الناٌتروجٌنٌة .
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االستفادة من العناصر الغذائٌة بطبقتً التربة وتحت التربة وذلك ألن جذور  – 5

 النجٌلٌات سطحٌة وجذور البقولٌات وتدٌة متعمقة .

نموات المخالٌط العلفٌة تكون أكثر منافسة لألدغال وخاصة اذا كان محصول  – 6

 العلف من النباتات المعمرة .

 ن اكثر استساغة لدى الحٌوانات .حاصل حش او رعً المخلوط العلفً ٌكو – 7

ن احدهما قائم واآلخر مفترش فأن هذا فً حالة زراعة محصوالن علفٌٌ – 8

 االمتزاج بالنموات ال ٌتٌح للحٌوان فرصة اختٌار جزء من المرعى دون اآلخر .

تحدٌد العالقات بٌن السٌقان واألوراق واحتساب عدد الحٌوانات الممكن تربٌها 

 -على دونم واحد :

لغرض حل هذا السؤال نقوم بقطع نباتات الجت من مساحة متر مربع لمعرفة    

نسبة األوراق الى السٌقان وعدد الحٌوانات التً ٌمكن تربٌتها فً دونم واحد من 

 الجت وللحشة الواحدة .

غم  1263ولنفرض ان الوزن الكلً للنباتات المقطوعة من متر مربع هً     

غم  723ن ونقوم بوزنها ولنفرض ان وزن األوراق كان تزال األوراق من السٌقا

 غم . 543ووزن السٌقان 

 -المطلوب حساب :

 دونم من الجت فً الحشة الواحدة .لكمٌة العلف األخضر  – 1

 حشات فً السنة . 8دونم من الجت لـــ لكمٌة العلف األخضر  – 2

 23البقرة تحتاج الى  عدد األبقار التً ٌمكن تربٌتها لمدة سنة على اعتبار ان – 3

 كغم / ٌومٌاً .

عدد األغنام التً ٌمكن تربٌتها لمدة سنة على اعتبار ان الخروف ٌحتاج الى  – 4

 كغم / ٌومٌاً . 4

 الحل /

 كغم كمٌة الجت فً الدونم الواحد للحشة الواحدة . 3153=  2533×  1.263

 السنة الواحدة .كغم كمٌة الجت فً الدونم الواحد فً  25233=  8×  3153

 كغم ما تحتاجه البقرة من الجت فً السنة الواحدة . 7233=  363×  23

عدد األبقار التً تربى على الدونم الواحد فً السنة  3=  7233÷  25233

 الواحدة .

 كغم ما ٌحتاجه الخروف الواحد من الجت فً السنة الواحدة. 1443=  363×  4

لتً ٌمكن تربٌتها فً الدونم الواحد للسنة عدد األغنام ا 17=  1443÷  25233

 الواحدة .
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 -وبخصوص النسبة المئوٌة لكل من األوراق والسٌقان فتكون :

نسبة السٌقان =  – 1
                 

    
 % نسبة السٌقان  42.6=  133×  

النسبة المئوٌة لألوراق =  – 2
                 

    
 % نسبة األوراق  57.4=  133×  

 

ان عالقة نسبة السٌقان إلى األوراق تعتبر مهمة وٌمكن من خاللها قٌاس       

 نوعٌة العلف اذا كانت جٌدة او ردٌئة .

 

 -اذا كانت نسبة األوراق فً النبات عالٌة فمعنى ذلك :

 زٌادة فً نسبة البروتٌن الموجودة فً النبات . – 1

 للنبات بصورة أحسن .ٌؤدي الى تقبل الحٌوانات  – 2

 تساعد على احتساب كمٌة العلف المنتجة فً الدونم الواحد . – 3

 تساعد فً معرفة احسن وقت لقطع النباتات واستعمالها كعلف . – 4
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 :  أسئلت عبهت

 / هل ٌمكن االعتماد فً تغذٌة الحٌوانات على العلف األخضر ولماذا ؟ 1س

ما فائدة النباتات التً تنمو فً المراعً الطبٌعٌة ؟ وما هو العامل المحدد  – 2س

 لنمو هذه النباتات ؟

/ هناك عدد كبٌر من نباتات األدغال تنمو فً المراعً الطبٌعٌة . عدد بعض  3س

 أنواع هذه النباتات ؟

/ هناك كثٌر من النباتات السامة تنمو فً المراعً الطبٌعٌة . كٌف ٌمكن  4س

 لتخلص منها وتجنب الحٌوانات من التغذٌة علٌها ؟ا

لزراعة المخالٌط العلفٌة ان ٌكون المحصوالن من العائلة  أفضل/ أٌهما  5س

 . ولماذا ؟ أخرىأم ٌجب ان تعود لعائلة نفسها 

/ عدد خمسة محاصٌل نجٌلٌة وخمسة محاصٌل بقولٌة تستخدم للحصول  6س

 على العلف األخضر ؟

 زراعة الجت أم البرسٌم للحصول على العلف األخضر ولماذا ؟/ هل تفضل  7س

 / لماذا تعطى الحٌوانات كمٌات كبٌرة من التبن فً فصل الشتاء ؟ 8س

/ ما هو الغرض من حساب عدد الحٌوانات التً ٌمكن ان ترعى فً المراعً  9س

 الطبٌعٌة او االروائٌة ؟

 الجٌد ؟ األخضر/ ما هً خواص محصول العلف  13س

 ما المقصود بالمخلوط العلفً ؟ / 11س

 / ما ممٌزات زراعة المخالٌط العلفٌة ؟ 12س

 / ماذا تعنً نسبة األوراق فً النبات عالٌة ؟ 13س
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 الفصل الثبمه
 

 

 اهلدف العبم

   أهم المحاصٌل الطبٌة والعطرٌةبالطالب ؾ تعرٌٌهدؾ هذا الفصل إلى  -

) النباتات الطبٌة ( وأهمٌتها االقتصادٌة والصناعٌة فً صناعة السكاٌر 

                                                                                                                                 وصناعة األدوٌة والعطور وفً أهم الصناعات الؽذائٌة                                                                             

 األهداف التفصيليت

 -:ٌة آلتمن خالل دراسته لهذا الفصل معرفة األمور ا لطالبٌتوقع من ا

 األهمٌة االقتصادٌة والصناعٌة للمحاصٌل الطبٌة والعطرٌة التً تزرع  -

 أهم األصناؾ المزروعة لهذه المحاصٌل  -

 عوامل البٌئٌة المؤثرة فً زراعة هذه المحاصٌل أهم ال -

 عملٌات خدمة التربة والمحصول -

عملٌات قطؾ الحاصل والتجفٌؾ والتهٌئة للتسوٌق ) لمحصول التبػ  -

 والتنباك ( وكذلك كٌفٌة جمع البذور للمحاصٌل الطبٌة والعطرٌة  

 الوسبئل التعليميت

 زٌارة بعض الحقول المزروعة لهذه المحاصٌل ضمن المنطقة الجؽرافٌة  -

تبٌن العملٌات الزراعٌة وعملٌات الجنً والحصاد (  CD )  أفالم  -

 للمحاصٌل الطبٌة والعطرٌة 

 متطلببث املهبرة

 استعداد ذهنً وبدنً -
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 (   Tobaccoالتبغ ) 
 -: األهمٌة االقتصادٌة

تحوي على مادة النٌكوتٌن  ٌزرع التبػ لؽرض الحصول على أوراقه والتً – 1

% حٌث تستخدم أوراقه فً صناعة السكائر والمضػ والنشوق ( 3 - 5.5من) 

 وإلنتاج مادة النٌكوتٌن الذي ٌستخدم فً الطب .

 ٌنتج من األوراق بعض الحوامض مثل حامض اللٌمون وحامض التفاح . – 2

سٌقان النبات تكون ؼنٌة بمادة البوتاسٌوم وعند احتراقها تتحول الى سماد  – 3

 البوتاسٌوم والتً تؤدي إلى إنتاج أوراق ذات نوعٌة جٌدة .

وتستخدم إلنتاج  %( 45 – 38تحتوي بذوره على نسبة عالٌة من الزٌت )  – 4

 الزٌوت العالٌة النوعٌة ألؼراض مختلفة .

 فً صناعة الورق ومواد البناء والمواد العازلة .تستخدم سٌقان النبات  – 5

إن زراعة المحصول وتصنٌعه تعطً إمكانٌة آلالؾ العمال والفالحٌن فرص  – 6

 للعمل كما إن تصنٌع التبوغ ٌعتبر مصدر للتجارة للدول المنتجة .

 -التصنٌؾ :

Nicotiana واسمه العلمً  Solanaceaeٌعود النبات إلى العائلة الباذنجانٌة 

 tabacum  تنتشر زراعته فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والصٌن والهند

 -والبرازٌل والٌابان ٌوجد عدة أنواع من التبوغ أهمها :

 التبوغ الشرقٌة وتمتاز بصؽر أوراقها . – 1

 التبوغ األمرٌكٌة وتشمل التبوغ الفرجٌنٌة وبرلً وتمتاز بكبر أوراقها . – 2

التبوغ اآلسٌوٌة وتمتاز باحتوائها على نسبة عالٌة من النٌكوتٌن من          – 3

 % ومنتشرة فً الهند والٌابان .( 7 – 3)

 -أهم األصناؾ التً تزرع فً العراق هً :

 فرجٌنٌا - 6صنؾ بؽداد                              – 1

 تركً - 7صنؾ سومر                             - 2

                    1 -قبرصً  –8السٌكار ) هافانا (                      – 3

 السٌكار ) كوروخو (                   – 4

 البصمة - 5

 -الظروؾ البٌئٌة :

وٌحتاج  °م 25ٌحتاج التبػ إلى أجواء معتدلة الحرارة حٌث تنبت البذور بدرجة 

فً وقت قطؾ األوراق إلى جو رطب وٌمكن لنباتات التبػ ان تتحمل درجات 

 . °م  15الحرارة إلى  
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أما بالنسبة إلى التربة فأنه ٌحتاج إلى تربة جٌدة الصرؾ مزٌجٌة وال تصلح      

األراضً الطٌنٌة الثقٌلة الؽنٌة بالمواد الناٌتروجٌنٌة وٌجب ان تكون التربة جٌدة 

 لٌة من األدؼال .البزل خا

 -: تحضٌر التربة

التبػ من النباتات التً تتكاثر بطرٌقة الشتل لذلك فقبل زراعتها فً الحقل       

المستدٌم ٌتم زراعة البذور التً تمتاز بصؽر حجمها فً المشتل وٌكون المشتل 

سم وطوله حسب الحاجة وذلك  155على شكل مستطٌل ال ٌزٌد عرضه عن 

ت الخدمة للمشتل من سقً وتسمٌد ومكافحة أدؼال وسهولة لؽرض تسهٌل عملٌا

تؽطٌته أثناء الظروؾ ؼٌر مالئمة وٌفضل تسمٌد المشتل بالسماد الحٌوانً 

لتسهٌل عملٌة قلع الشتالت ففً البداٌة نقوم بحراثة المشتل وتنعٌمه وتسمٌده ثم 

البذورتؽطى نقوم بزراعة البذور بعد خلطها بكمٌة من الرمل او الرماد وبعد نثر 

بطبقة خفٌفة من السماد الحٌوانً ومن ثم ٌتم ري المشتل بالماء ٌومٌاً رشاً خفٌفاً 

ورقة ( 8 – 5 )وبعد ان تصل الشتالت الى ارتفاع مناسب وٌصبح عدد أوراقها من

تنقل إلى الحقل المستدٌم وٌجب إجراء الشتل فً نفس الٌوم الذي ٌتم فٌه قلع 

 الشتالت من المشتل.

ما بالنسبة إلى الحقل المستدٌم فٌجب إجراء حراثتٌن تكون الحراثة الثانٌة أ     

عمودٌة على األولى ثم تجرى عملٌات التنعٌم والتسوٌة وتفتح المروز باستخدام 

سم والمسافة بٌن جورة (95 – 75)المرازة حٌث تكون المسافة بٌن مرز وآخر

انتهاء الزراعة ٌروى سم وتزرع الشتالت على جانبً المرز وبعد  25وأخرى 

 الحقل مباشرة .

 -: موعد الزراعة

تزرع البذور فً المشتل فً منتصؾ آذار لألصناؾ المبكرة النضج وفً     

 منتصؾ شهر شباط لألصناؾ المتأخرة النضج .

أوراق نقوم بري المشتل (6 – 5)سم مع وجود 25عندما ٌبلػ ارتفاع الشتالت 

وٌجب ان تجرى بعناٌة ثم نقوم بزراعتها فً ومن ثم تجرى عملٌة قلع الشتالت 

 الحقل المستدٌم وٌتم الشتل بوجود الماء .

 -الري :

ٌتوقؾ عدد الرٌات حسب نوع التربة والمناخ السائد وعادة ٌروى الحقل كل 

 أسبوعٌن .

  -التسمٌد :

كؽم من سماد سوبر  25كؽم من سماد الٌورٌا و 35ٌحتاج الدونم الواحد الى     

فوسفات الكالسٌوم الثالثً حٌث تضاؾ نصؾ كمٌة السماد النتروجٌنً وكل كمٌة 

السماد الفوسفاتً عند الزراعة والنصؾ الباقً من السماد النتروجٌنً ٌضاؾ بعد 
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كبرٌتات البوتاسٌوم عند  كؽم من سماد 55شهر من الشتل . وٌفضل إضافة 

 تحضٌر التربة .

وفً حالة وجود بعض الشتالت المٌتة او األماكن الخالٌة نقوم بإعادة زراعة    

 هذه البقع بشتالت جدٌدة .

 وفً حالة ظهور أدؼال فً الحقل تجرى عملٌة العزق للتخلص منها .

إزالة لؽرض الحصول على أوراق كبٌرة الحجم وذات نوعٌة جٌدة ٌجب      

سمى بعملٌة التطوٌش النورات الزهرٌة الموجودة فً قمة النبات وهذه العملٌة ت

تزال األفرع الجانبٌة وهذه العملٌة تسمى بعملٌة السرطنة وان  وفً نفس الوقت

 الؽرض من هذه العملٌات هو زٌادة حجم األوراق وتحسٌن نوعٌة التبػ .

 -: االفات الزراعٌة

 -الحشرات وتشمل : – 1

 الدٌدان القارضة . –أ 

 المن . -ب 

 الكاروب . –ج 

 الثربس . –د 

 حفار االوراق . -هــ 

 -وتشمل : االمراض – 2

 مرض الموزائٌك . –أ 

 مرض العفن االزرق . –ب 

 الهالوك ) نبات طفٌلً ( . –ج 

وتكافح هذه األمراض والحشرات اما بواسطة المبٌدات المتخصصة وكذلك    

 استخدام الدورات الزراعٌة واستعمال األصناؾ المحسنة المقاومة لهذه األمراض.

 -النضج وقطؾ االوراق :

تبدأ عالمات النضج بأصفرار االوراق السفلى حٌث ٌقلل ماء الري وبعد ان     

ٌة القطؾ ابتداًء من أسفل الساق الى األعلى وٌكون ٌظهر االصفرار نباشر بعمل

قطؾ األوراق ٌدوٌاً وفً الصباح الباكر وعندما تكون األوراق فً حالة التشبع 

أوراق وعادة ٌكون عدد ( 5 – 3 )المائً ٌتم القطؾ على شكل مجامٌع من

وتصنؾ األوراق المقطوفة حسب الحجم وٌتم ربطها مع (4 – 3)القطفات من

ى شكل شرائط حٌث ٌتم نشرها فً الشمس لؽرض التجفٌؾ او ٌمكن بعضها عل

 تجفٌفها عـــــن 

طرٌق استخدام المجففات الهوائٌة الكهربائٌة وبعد االنتهاء من عملٌة التجفٌؾ 

توضع األوراق فً ؼرفة لؽرض الترطٌب ومن ثم ٌتم كبسها فً باالت وتجهٌزها 

 للتسوٌق .
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الخضريمحصول التبغ في مرحلة النمو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في غرف التجفيفمحصول التبغ بعد القطف   

 محصول التبغ في مرحلة التزهير
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 أسئلت عبمت :
 / لماذا ٌعتبر التبػ من النباتات المخدرة ؟ 1س

 / فً أي محافظة من العراق تتم زراعة المحصول ولماذا ؟ 2س

 / ما هً أنواع التبوغ المزروعة فً العراق ؟ 3س

 ٌكفً اإلنتاج المحلً لسد حاجة السوق من السكائر ؟/ هل  4س

/ لماذا تزرع البذور فً المشتل أوال ثم تنقل إلى الحقل المستدٌم وال ٌمكن  5س

 زراعتها مباشرة فً الحقل المستدٌم ؟

 / فً أي جزء من النبات تتركز مادة النٌكوتٌن ؟ 6س

حدة او على عدة / كٌؾ تتم عملٌة قطؾ األوراق وهل تجرى على دفعة وا 7س

 دفعات ولماذا ؟

/ من النباتات الطفٌلٌة التً تنمو مع المحصول هو نبات الهالوك كٌؾ ٌمكن  8س

 التخلص منه ؟

 / ما هً آفات المحصول ؟ 9س

 / ما المقصود بعملٌتً التطوٌش والسرطنة وألي ؼرض ٌتم إجراؤهما ؟ 15س
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 (  Tunbakالتىببك )  

 -االقتصادٌة :األهمٌة 

ٌحتل التنباك المرتبة الثانٌة بعد االتبػ وٌستخدم فً التدخٌن بواسطة النركٌلة     

او ٌمضػ فً الفم ) السوٌكة ( او ٌستخدم فً النشوق كما ٌخلط مع التبػ لزٌادة 

 نسبة النٌكوتٌن وتنتشر زاعة هذا النبات فً محافظتً كربالء وبابل .

 -التصنٌؾ :

glauca Nicotiana واسمه العلمً   Solanaceaeٌنتمً إلى العائلة الباذنجانٌة 

 -ومن أهم األصناؾ التً تزرع فً العراق : 

 األصناؾ الهندٌة . – 1

 األصناؾ العراقٌة . – 2

 -البٌئة المالئمة :

تكون مشابهة للظروؾ التً ٌحتاجها التبػ عدا إن أوراق التنباك تحتاج إلى     

 فة وحارة لذا فان زراعته تنتشر فً وسط العراق .ظروؾ جا

 -العملٌات الزراعٌة :

بالنسبة الى تحضٌر الحقل وتحضٌر المشتل وعملٌات الري والتسمٌد والعزق     

 والترقٌع فأنها مشابهة لمحصول التبػ .

 -كمٌة البذور:

ؼم من  5ٌحتاج الدونم إلى عشرة آالؾ شتلة ٌمكن الحصول علٌها بزراعة 

 بذور.ال

 -موعد الزراعة :

تبدأ زراعة المشتل خالل شهر شباط بعد مرور شهرٌن تنقل الشتالت الى الحقل    

 المستدٌم .

 -التسمٌد :

كؽم سوبر فوسفات  15و  N%  46كؽم من سماد الٌورٌا  35ٌحتاج الدونم    

46 %P2O5  +25 من سماد سلفات البوتاسٌوم تضاؾ األسمدة الفوسفاتٌة  كؽم

والبوتاسٌة أثناء عملٌة تنعٌم التربة . اما األسمدة الناٌتروجٌنٌة فتضاؾ على 

 دفعتٌن األولى عند الزراعة والثانٌة بعد شهر من الزراعة .

 -الري :

تروى النباتات كلما دعت الحاجة الى ذلك وعادة ٌكون الري كل اسبوع وان    

اق السفلٌة باالصفرار او تكون الرٌات معتدلة وٌستمر الري الى ان تبدأ األور

 ظهور بقع حمراء علٌها داللة على نضوجها .
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 ابالنسبة لعملٌات العزق والتعشٌب والخؾ والترقٌع واآلفات الزراعٌة فأنه    

 نبات التبػ .لعملٌات مشابهة 

هو اصفرار األوراق السفلٌة وظهور بعض البقع  ومن عالمات النضج والقطؾ

 الحمراء علٌها .

بة الى عملٌة القطؾ فتجرى بقطع السٌقان من األسفل وتنقل إلى مكان اما بالنس

قوم نبعدها مع اجراء عملٌة التقلٌب بصورة مستمرة نظٌؾ لؽرض جفاؾ األوراق 

بعملٌة ترطٌب األوراق ثم تجرى عملٌة قطؾ األوراق ومن ثم تكبس فً باالت 

 وتنقل للتسوٌق .

 

 

 محصول التنباك في مرحلة النمو الخضري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول التنباك في مرحلة التزهير
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 أسئلت عبمت   :

 / كٌؾ نفرق بٌن أوراق التبػ والتنباك ؟ 1س

 / فً أي محافظة تتركز زراعة المحصول ولماذا ؟ 2س

 / هل ٌمكن استخدام ورق التنباك فً تصنٌع السكائر ولماذا ؟ 3س

 / هل تختلؾ زراعة التنباك عن زراعة التبػ ؟ 4س

 تكون عملٌة قطؾ أوراق التنباك مشابهة لعملٌة قطؾ أوراق التبػ ؟ / هل 5س
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 )الىببتبث الطبيت(العطريت الزيتيت  الىببتبث 
   

ٌعود لهذه المجموعة عدد كبٌر من النباتات التً تمتاز بأنها تجمع فً ؼددها      

الخاصة الموجودة فً البذور واألوراق والنورات والراٌزومات زٌوت طٌارة        

 ) مواد عطرٌة ( .

 تستعمل الزٌوت العطرٌة فً صناعة العطور والروائح واألدوٌة وفً الصناعات

الؽذائٌة والصناعات الكحولٌة وتستعمل كتوابل لزٌادة الشهٌة وتحسٌن طعم 

اللحوم المحفوظة . اما الزٌوت العادٌة فتستعمل فً التؽذٌة وفً صناعة المعلبات 

 بٌنما األجزاء النباتٌة األخرى تستعمل كمحاصٌل علفٌة او أسمدة خضراء .

 تلفة .تعود نباتات هذه المجموعة الى عوائل نباتٌة مخ

 

 االسم االنكلٌزي االسم العلمً العائلة اسم المحصول ت

 aninsum Pimpinella Anise المظلٌة  الٌانسون  -1

 sativum Coriandrum Coriander = الكزبرة  -2

  carvi Carum Caraway = الكمون  -3

 sativa Nigella Black cumin الشقٌقٌة  الحبة السوداء  -4

 piperita Mentha mint الشفوٌة النعناع  -5

 graveolens Anethum Dill المظلٌة  الحبة الحلوة  -6
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 (   Aniseاليبوسون ) 
 -األهمٌة االقتصادٌة :

% زٌوت طٌارة                 (4 – 2)ٌزرع للحصول على بذوره التً تحتوي    

فً صناعة العطور وفً  % زٌوت عادٌة وتستعمل الزٌوت الطٌارة( 22 – 18)و

الصناعات الؽذائٌة والدوائٌة اما الزٌوت االعتٌادٌة فتستعمل فً صناعة األصباغ 

 بٌنما تستخدم الكسبة فً تؽذٌة الحٌوانات .

 -الوصؾ النباتً :

Pimpinella واسمه العلمً  Umbeliferaeٌعود الٌانسون الى العائلة المظلٌة 

L  anisum . 

المجموع الجذري ضعٌؾ وله تفرعات جانبٌة . الساق قائمة تتفرع من القمة    

سم . األوراق متعددة األشكال األوراق السفلٌة مسننة (65 – 45)ٌبلػ طول الساق

الحواؾ ذات سوٌقة طوٌلة والوسطى ثالثٌة مسننة الحافة وملتصقة بالساق 

فصصة وجالسة . النورة بواسطة سوٌقة طوٌلة بٌنما األوراق العلوٌة تكون م

مظلٌة واألزهار صؽٌرة بٌضاء اللون ، الثمرة مكونة من جزئٌن مرتبطة مع 

بعضها وفً سطح الثمرة توجد عشرة حافات تقع فٌها القنوات الحاملة للزٌوت 

 العطرٌة .

 -الظروؾ المالئمة للنمو :

 النباتات الصؽٌرة °م 15المحصول حساس لدرجات الحرارة وٌنبت بدرجة   

 – 24)تتحمل درجات الحرارة المنخفضة ) الصفر المئوي ( والدرجة المثلى للنمو

وتكون النباتات حساسة خالل مرحلة التزهٌر وبداٌة النضج . اما بالنسبة  °م(28

 الى التربة فتحتاج الى تربة مزٌجٌة وال تتحمل الترب المالحة .

 -تحضٌر التربة :

الزراعة تجرى حراثة سطحٌة تلٌها  سم وقبل(28 – 25)تجرى حراثة بعمق   

عملٌات التنعٌم والتسوٌة والتعدٌل لتكوٌن مرقد جٌد إلنبات البذور لكون البذور 

صؽٌرة الحجم . تتم الزراعة فً خطوط عرٌضة او رفٌعة وهذا ٌعتمد على كمٌة 

سم وفً حالة خلو األرض (55 – 45)األدؼال النامٌة فتكون المسافة بٌن الخطوط

كؽم من  3سم اما كمٌة البذورفٌحتاج الدونم الى  15األدؼال تكون المسافة من 

 سم .(3 – 2)البذور وٌكون عمق الزراعة من

ٌجمع الٌانسون على مرحلتٌن ألن نضجه ال ٌكون بوقت واحد ففً البداٌة    

تنضج نورات الفرع الرئٌسً وبعدها تنضج نورات التفرعات الجانبٌة . ٌتم جمع 

ا ٌدوٌا او باستخدام الحاصدة بعد جمع الحاصل تجفؾ النباتات ثم تجرى الحاصل ام

 عملٌة الدراس والؽربلة والتعبئة والتسوٌق .
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 ( Corianderالكزبرة )  
 -: األهمٌة االقتصادٌة

% زٌوت طٌارة  1,2تزرع ألجل الحصول على الثمار ) البذور ( التً تحتوي      

% زٌوت عادٌة تستعمل الزٌوت الطٌارة فً صناعة العطور ، اما  22 – 18و 

الزٌوت العادٌة فتستعمل فً صناعة الصابون وفً صناعة األحبار او فً 

وٌعتبر هذا النبات من الصناعات الدوائٌة اما الكسب فتستعمل كأعالؾ للحٌوانات 

 النباتات الجاذبة للنحل .

 -الوصؾ النباتً :

واسمها العلمً  Umbeliferaeتنتمً الكزبرة الى العائلة المظلٌة     

L sativum Coriandrum . 

الجذر وتدي تنمو علٌه جذور جانبٌة الساق قائمة تتفرع فً القمة ٌصل ارتفاع    

متتالٌة على الساق وتكون ثالثٌة او خماسٌة سم األوراق (85 – 55)الساق الى

ذات حافات مسننة واألوراق العلوٌة جالسة ، النورة مظلٌة ، األزهار صؽٌرة 

 بٌضاء او صفراء او وردٌة اللون والتلقٌح خلطً والثمرة تتكون من جزئٌن .

 -الظروؾ المالئمة للنمو :

 °م(8 – 6)رجةالنبات ؼٌر حساس لدرجات الحرارة حٌث تنبت بذورة بد   

والنباتات الصؽٌرة تتحمل درجات الحرارة المنخفضة اقل من الصفر المئوي علماً 

 بأن النباتات تكون حساسة للحرارة فً فترة التزهٌر والنضج . 

الكزبرة حساسة للرطوبة وخاصة فً فترة النمو والتزهٌر كما انها حساسة 

المزٌجٌة الخصبة والؽنٌة  للضوء . وان أحسن أنواع الترب المالئمة هً الترب

 بالعناصر الؽذائٌة وال تالئمها الترب المدؼلة والمالحة .

 -تحضٌر التربة :

كما فً محصول الٌانسون تزرع البذور على شكل خطوط ضٌقة وعرٌضة وهذا    

ٌعتمد على نظافة التربة من األدؼال خالل مرحلة النمو تجرى عملٌة العزق 

 او استخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة .الٌدوي باستخدام العازقات 

سم ال تنبت (4 – 2)كؽم من البذور وتزرع على عمق(5 – 4)ٌحتاج الدونم من

البذور فً وقت واحد لذلك ٌفضل ان ٌكون الجمع على مرحلتٌن وٌتم الحصاد أما 

% من الثمار باللون 55ٌدوٌاً او مٌكانٌكٌاً باستخدام الحاصدة عندما تتلون 

 القهوائً .

 التأخٌر فً جمع الحاصل ٌؤدي إلى انفراط البذور وقلة الحاصل .ان 

بعد ان تجؾ النباتات تجرى علٌها عملٌة الدراس والؽربلة والتعبئة وان تكون 

 % . 16 – 14رطوبة الثمار 
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 ( Caraway  الكمون ) 
 -األهمٌة االقتصادٌة :

ٌزرع لؽرض الحصول على ثماره التً تكون ؼنٌة بالزٌوت الطٌارة حٌث تبلػ     

% وتستخدم الزٌوت  16% وعلى الزٌوت العادٌة التً نسبتها (7 – 4)نسبتها

الطٌارة فً صناعة العطور والزٌوت العادٌة تستعمل كتوابل فً تصنٌع وتعلٌب 

ٌستخدم الزٌت فً  اللحوم المحفوظة وفً صناعة المعجنات والمخلالت كما

األؼراض الطبٌة داخلٌاً وخارجٌاً . فداخلٌاً ٌستخدم عند المؽص وسوء الهضم 

وحاالت البرد والتشنجات العصبٌة وقلة الشهٌة اما خارجٌاً فٌستخدم لشفاء 

 الجروح وإلٌقاؾ نزؾ األنؾ والتهاب العٌون .

  -الوصؾ النباتً :

( واسمه العلمً      Umbeliferaeٌنتمً النبات إلى العائلة المظلٌة )    

L   carvi Carum  . 

نبات محول ٌكون فً السنة األولى جذر وتدي لحمً وأوراق مركبة رٌشٌة    

 وفً السنة الثانٌة ٌكون سٌقان حاملة لألزهار والثمار .

سم األوراق جالسة فردٌة (155 – 55)الساق قائم متفرع من القمة طوله من   

 واألزهار صؽٌرة بٌضاء اللون والثمار متطاولة والبذور صؽٌرة .النورة مظلٌة 

 -الظروؾ المالئمة للنمو :

وٌتحمل درجات الحرارة الواطئة وٌكون  °م 8تنبت البذور فً درجة حرارة 

حساس للترب وٌحتاج الى تربة خصبة ؼنٌة بالعناصر كما ان النبات حساس 

 للضوء والرطوبة وال ٌتحمل الظل واألدؼال .

    -تحضٌر التربة :

ٌتم تحضٌر التربة كما فً الٌانسون وتكون الزراعة على خطوط المسافة بٌن خط 

كؽم ( 3 – 2.5 )سم ٌحتاج الدونم الواحد(3 – 2)سم وعمق الزراعة 45واخر 

 من البذور وٌكون موعد زراعته خالل الخرٌؾ .

جمع الحاصل تجرى عملٌة العزق والتعشٌب والعملٌات الزراعٌة األخرى وٌتم 

 % من الثمار ذات لون بن65ًعلى مرحلة واحدة او على مرحلتٌن وعندما تكون 

تجري عملٌة الدراس والؽربلة والتنظٌؾ والتعبئة وٌجب ان تحفظ البذور عندما 

 % . 12تكون نسبة الر طوبة فٌها 
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 Black cuminاحلبت السوداء ) حبت الربكت ( 
  -: األهمٌة االقتصادٌة

% من (35 – 35)% زٌوت طٌارة ) عطرٌة ( و(5 – 2)ٌحتوي النبات من   

 الزٌوت العادٌة .

فً صناعات وأؼراض متعددة حٌث ٌضاؾ الى األطعمة لكً  بذورهتستخدم     

ٌكسبها الطعم والرائحة إضافة الستخدامه للمخالالت والصناعات الؽذائٌة 

والمعجنات ولألؼراض الطبٌة حٌث ٌزٌد من ادرار البول وعالج األزمات الصدرٌة 

الج والربو وطرد الؽازات وإزالة المؽص المعوي وتسكٌن اآلالم كما ٌستخدم لع

 السعال الدٌكً عند األطفال .

 -الوصؾ النباتً :

Nigella واسمه العلمً  Ranunculaceaeٌعود إلى العائلة الشقٌقٌة     

L  ativas  . 

سم واألوراق بسٌطة ومتبادلة واألزهار  55النبات حولً ٌبلػ ارتفاع الساق 

الحجم صؽٌرة الحجم بٌضاء اللون او صفراء او زرقاء الثمرة علبة صؽٌرة 

 تحتوي على بذور سوداء اللون بٌضاوٌة الشكل مجعدة السطح .

 -: الظروؾ المالئمة للنمو

من النباتات الشتوٌة ٌحتاج إلى درجات حرارة مختلفة خالل مراحل النمو كما     

انه ٌحتاج إلى تربة خفٌفة خصبة جٌدة التهوٌة والصرؾ وال ٌتحمل األراضً 

 الملحٌة والحامضٌة .

 -تربة :تحضٌر ال

تتم حراثة التربة بأجراء حراثتٌن ثم تجرى عملٌات التنعٌم والتسوٌة وٌقسم       

الحقل الى مجموعة من األلواح وتتم زراعته بطرٌقتٌن اما طرٌقة النثر حٌث تخلط 

البذور مع قلٌل من الرمل وتزرع داخل األلواح بوجود الماء ثم بواسطة سعفة 

او ٌزرع فً خطوط حٌث تكون المسافة بٌن خط  نخٌل ٌتم خلط البذور مع الطٌن

بذرة فً الجورة الواحدة وتكون المسافة بٌن (3 – 2)سم وتوضع من 75وآخر 

 سم .(35 – 25)جورة وأخرى من

كؽم من البذور الناضجة النظٌفة والناتجة من ( 2.5 – 2 )ٌحتاج الدونم الواحد من

 المحصول السابق .

 تشرٌن األول .ٌكون موعد الزراعة خالل شهر 
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تعتمد عدد الرٌات على كمٌة األمطار الساقطة وٌروى الحقل كلما دعت الحاجة     

 إلى ذلك وخاصة خالل النمو الخضري والزهري .

ٌجمع الحاصل بعد أن تنضج البذور وٌتم الحصاد باستخدام المناجل حٌث ٌتم      

سم ومن عالمات النضج هً  5قطع السٌقان بالقرب من سطح التربة بحوالً 

اصفرار النبات وتصلب البذور وتحول لون الثمرة إلى اللون البنً الفاتح وٌتم 

ق طبقة من الناٌلون لمنع جمع الحاصل صباحاً ثم تنقل على هٌئة حزم توضع فو

تساقط الثمار او البذور على األرض وتترك لمدة أسبوع مع التقلٌب المستمر 

 لؽرض جفافها ثم تجرى علٌها عملٌة الدراس والؽربلة والتعبئة .
 

 

 بذور الحبة السوداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الحبة السوداء في مرحلة التزهيرنبات   
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 :   أسئلت عبمت
 النباتات التً تم دراستها من النباتات الطبٌة ؟ د/ لماذا تع   1س

/ تستخدم النباتات المدروسة ألؼراض طبٌة مختلفة . هل توجد سلبٌات او  2س

 مساوئ فً حالة استخدامها بصورة ؼٌر صحٌحة ؟

 / فً أي جزء من النباتات تتواجد الزٌوت العطرٌة ؟ 3س

والعائلة لكل من : الٌانسون ، الكمون / اذكر االسم االنكلٌزي واالسم العلمً  4س

 ، حبة البركة ؟

 / ما األهمٌة االقتصادٌة للكزبرة ؟ 5س

 / صؾ نبات الٌانسون ؟ 6س
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 الفصل التاسع
 

 

 اهلدف العام

إلى أهم التقانات غٌر التقلٌدٌة والتً ف التعرٌهدف هذا الفصل إلى  -

 أخذت تساهم فً تطوٌر القطاع الزراعً  

 األهداف التفصيليت

بعد االطالع على الفصل ان نطور قابلٌة الطالب الذهنٌة فً  لطالبٌتوقع من ا

 -غٌر التقلٌدٌة هً : معرفة أهم التقانات

معرفة األسس الدولٌة فً زراعة األنسجة وكٌفٌة استخدامها فً مجال  -

 تربٌة النبات وحفظ المصادر الوراثٌة 

 االطالع على مفهوم ماهٌة الزراعة بدون حراثة تربة  -

أهمٌة استخدام منظومات جدٌدة للري فً زراعة ودورها فً تقلٌل  -

 الضائعات المائٌة 

 دور استخدام منظمات النمو فً زٌادة اإلنتاج الزراعً    -

 الوسائل التعليميت

زٌارة للمراكز البحثٌة ضمن الرقعة الجغرافٌة لإلطالع على أهم  -

 التقنٌات الحدٌثة  

الحدٌثة المستخدمة فً مجال  التقاناتعن مختلف (  CD )  أفالم  -

 التطوٌر الزراعً 

 متطلباث املهارة

 استعداد فكري وذهنً  -
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 التقاناث غري التقليديت يف إنتاج احملاصيل
ذات الصلة بخدمة التربة والمحصول المارة  واإلجراءاتالطرائق والقواعد  إن   

الذكر ساهمت بشكل فعال فً زٌادة انتاج المحاصٌل الحقلٌة المتنوعة عبر الحقب 

الزمنٌة الماضٌة وال تزال تساهم خاصة عندما ٌتم تنفٌذها بذمة وكفاءة ، وهً 

بذلك ٌمكن عدها تقانات تقلٌدٌة ، والزراعة فً عالم الٌوم أضحت بحاجة إلى 

تقانات غٌر تقلٌدٌة تزٌد من اإلنتاج الزراعً بمقادٌر اكبر من الزٌادات فً أعداد 

 بعض من هذه التقانات غٌر التقلٌدٌة .  السكان ، وفً هذا الفصل سنتناول بإٌجاز

  -زراعة األنسجة : -أ 
ٌقصد بزراعة األنسجة هو عزل خلٌة او نسٌج او عضو نباتً تحت ظروف    

خالٌة من المسببات المرضٌة وتعقٌمه وزراعته فً أوساط غذائٌة اصطناعٌة 

معقمة ومن ثم تطور الجزء المزروع تحت ظروف محددة من حٌث الحرارة 

 والضوء .

المختلفة ٌات الحٌوٌة زراعة األنسجة إمكانٌة لدراسة العمل انةلقد وفرت تق    

داخل الخالٌا فً مجال الكٌمٌاء الحٌوٌة والوراثة الخلوٌة وفسلجة النبات وكذلك 

الدراسات المتعلقة بنشوء وتطور األعضاء والسٌطرة على العملٌات الحٌوٌة التً 

 تؤدي إلى نشوء هذه األعضاء .

 

 -:لً إن التطبٌقات المختلفة لزراعة أنسجة النبات ٌمكن حصرها بما ٌ

 -تربٌة النبات وحفظ المصادر الوراثٌة : أوال /

من خالل هذه التربٌة ٌمكن استنباط أصناف جدٌدة بمواصفات خاصة من حٌث 

 -اإلنتاج ومقاومة األمراض واهم التقنٌات المستخدمة حالٌاً :

 زراعة األنسجة . – 1

 دمج البروتو بالست . – 2

 زراعة حبة اللقاح والمتوك . – 3

 زراعة االجنة والبوٌضات والمباٌض . – 4

 -إنتاج نباتات سلٌمة من اإلصابة بمسببات مرضٌة محددة : ثانٌاً /

باإلمكان التخلص من المسببات  جعلالمختلفة لزراعة األنسجة  اناتان تطور التق

المرضٌة المختلفة سواء كانت هذه المسببات فطرٌات او بكترٌا او دٌدان ثعبانٌة 

ت اناتق من األمراض عن طرٌق استخدام ثالثإلى نباتات خالٌة  وٌمكن الوصول

 -هً:

 زراعة قمة الساق . – 1

 تطعٌم القمة النامٌة خارج الجسم . – 2
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 زراعة المرستٌم القمً للساق . – 3

 -إنتاج العقاقٌر الطبٌة والمواد الثانوٌة : ثالثاً /

قبل الخالٌا النباتٌة وفً كثٌر من المواد الصٌدالنٌة والعقاقٌر الطبٌة تنتج من 

معظم األحٌان ال ٌمكن إنتاج هذه المركبات مختبرٌاً بل ٌجب الحصول علٌها من 

زراعة األنسجة النباتٌة أصبح  اناتتق عمالمصادرها الطبٌعٌة ، ولكن باست

باإلمكان إنتاج هذه المواد وذلك عن طرٌق عزل أجزاء معٌنة من النبات وزراعتها 

 ذلك لتحفٌز واستمرار نموها وإنتاج تلك المواد .فً أوساط غذائٌة و

 -: ة لهذا الغرض هًعملت المستاناومن التق

 زراعة الجذور . – 1

 زراعة أنسجة الكالس . – 2

 -اإلكثار الساللً السرٌع :  رابعاً /

ٌعنً التطبٌق العملً لزراعة األنسجة لغرض إكثار النباتات خضرٌاً والحصول 

النباتات المتجانسة فً مدة زمنٌة قصٌرة مقارنة بالطرق عداد كبٌرة من أعلى 

 التقلٌدٌة .

 -ق رئٌسٌة لإلكثار هً :ائطر وهناك ثالث

 تكوٌن البراعم العرضٌة . – 1

 تحفٌز التفرعات الجانبٌة . – 2

 استحداث األجنة الالجنسٌة . – 3

ي فً تستعمل هذه التقانة اآلن بشكل واسع وعلى نطاق تجاروفً الوقت الحاضر 

 .تقاوى البطاطا وفسائل النخٌل إنتاج
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  تحت ظروفمختبر للزراعة النسجية تحت ظروف معقمة      زراعة النباتات في حاضنة 

......مسيطر عليها                          خالية من المسببات المرضية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نباتات مزروعة في مشتل لتطبيعها               نباتات تنمو في وسط غذائي تحت   

للظروف البيئية الخارجية وبعدها                                    ظروف مسيطر عليها  

تنقل الى حقل واسع                                                      
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 -:الزراعة بدون حراثة  -ب 
تشٌر منظمة الغذاء والزراعة الدولٌة إن الحراثة التقلٌدٌة باستخدام المحارٌث     

هً السبب الرئٌسً فً الخسارة الكبٌرة التً تلحق بالتربة فً كثٌر من البلدان 

 النامٌة.

لقد ساد االعتقاد لدى المزارعٌن بأنه كلما زاد عدد الحراثات كلما زاد       

تشٌر إن زٌادة عدد الحراثات تؤدي إلى المزٌد من تأكل  الحاصل بٌنما الحقٌقة

التربة وتدهورها . إن أسلوب الحراثة المفضلة هو ترك غطاء من األوراق 

والسٌقان وبقاٌا المحصول السابق على سطح التربة وان الزراعة بدون حراثة 

 ٌعطً حاصل عالً بأقل كلفة كما ٌوفر استخدام الوقود واستهالك الجرارات .

تعتبر الزراعة بدون حراثة من التقنٌات التً تستخدم والتً تهدف إلى تعزٌز 

واستدامة اإلنتاج الزراعً عن طرٌق تحسٌن التربة والمٌاه والموارد الباٌلوجٌة 

فهو ٌبقى بالضرورة على غطاء عضوي مستدٌم أو شبه مستدٌم للتربة وٌحمً 

 ت الحٌة الصغٌرة القٌام بمهمة التربة من الشمس واإلمطار والرٌاح وٌسمح للكائنا

الحراثة والحفاظ على تشبع التربة . من الجوانب األخرى لهذه الطرٌقة هً النثر 

 المباشر للبذور وتنوع الدورة الزراعٌة وتجنب األمراض واآلفات .

تتلخص طرٌقة الزراعة بدون حراثة هً استخدام نوع من المحارٌث التً     

تجري حراثة سطحٌة للتربة بأعماق قلٌلة ثم زراعة البذور وتغطٌتها وقد وجد من 

التجارب إن الحاصل الذي تعطٌه الحنطة بزراعتها بهذه الطرٌقة تعادل الحاصل 

هذه الطرٌقة تستخدم على نطاق الذي تعطٌه باستخدام األسالٌب التقلٌدٌة . وإن 

 ضٌق فً العراق .

 

 

 

بدون حراثة الزراعة  
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 -منظومات جدٌدة للري : عمالاست -ج :
طرٌقة الري بالرش  عمالاستفً السنوات القلٌلة الماضٌة نجح العراق فً    

طرٌقة الري بالرش المحوري فً تحقٌق نتائج جٌدة فً مجاالت  والثابت أ

الزراعً ومكافحة التصحر وتقلٌص الحاجة إلى المٌاه بسبب مضاعفة اإلنتاج 

الجفاف وتراجع موارد المٌاه فً نهر دجلة والفرات بسبب السدود التركٌة على 

% من مٌاه  45% من مصادر ماء الفرات و 89النهرٌن حٌث تسٌطر تركٌا على 

الري بالرش مما مكنه من تحقٌق  انةالعراق تق عملدجلة . وإزاء هذا الوضع است

إنتاجٌة عالٌة فً الدونم الواحد وصلت إلى حدود الطن للمحاصٌل الشتوٌة 

والصٌفٌة مثل الحنطة والشعٌر وزهرة الشمس والذرة الصفراء . وهناك فوائد 

ترشٌد استهالك مٌاه الري ومنع الملوحة فً التربة  -اخرى لهذه التقنٌة منها :

فعالة فً  تقانةطتها بدالً من رشها باألجهزة األخرى وتوفٌر ورش المبٌدات بواس

من خالل  اً كبٌر اً مكافحة األدغال . لقد أكدت النتائج ان هذه الطرٌقة االروائٌة نجاح

 االرتقاء فً إنتاجٌة الدونم الواحد الى الحد األعلى  وقد ازدادت إنتاجٌــــــــة 

 عمالبعد استاو اكثر طن للدونم  1كغم الى  057الدونم الواحد من الحنطة من 

المٌكانٌكً  رااألسالٌب العلمٌة فً العملٌات الزراعٌة من تحضٌر التربة والبذ

 والتسمٌد ومكافحة األدغال واألمراض والحشرات .

 -ٌمكن تلخٌص فوائد استخدام منظومات الري الحدٌثة بما ٌلً :

 لتقلٌدٌة .ق الري اائالتقلٌل من الضائعات المائٌة بعكس طر – 1

ال تظهر مشاكل نتٌجة الرتفاع مناسب المٌاه فً األرض مثلما ٌحدث فً  – 2

 الري السطحً .

باإلمكان إضافة األسمدة والمبٌدات مع مٌاه الري وتوزٌعها بصورة  – 3

 متجانسة.

االقتصاد فً كمٌة المٌاه حٌث ان ري دونم واحد بالطرٌقة التقلٌدٌة ٌكفً  – 4

 رق الري الحدٌثة .لري عدة دونمات بط
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 -منظمات النمو النباتٌة : -د 
تتكون طبٌعٌاً فً النبات او غٌر مغذٌة (  ) هً عبارة عن مركبات عضوٌة    

 إحدىقد تحفز او تثبط او تحور  االتراكٌز الواطئة منهبتصنع مختبرٌاً والتً 

 . العملٌات الفسٌولوجٌة فً النبات

تجة طبٌعٌاً داخل وهً   نالنباتً على الهرمونات الموٌطلق مصطلح منظمات النمو 

واالثٌلٌن ( أسد ك ات ، الساٌتوكابٌنات ، حامض االبس) االوكسٌنات ، الجٌربلٌن

تضاد فعل الهرمونات وكذلك المركبات المصنعة من قبل االنسان والتً تتشابه او 

مواقع معٌنة  الطبٌعٌة فً داخل النبات ، وتتمٌز هذه الهرمونات بأنها تنتج فً

 إلحداث التأثٌر وبتراكٌز قلٌلة جداً عادة . أخرىمواقع  إلىللنبات ثم تتنقل 

 -وتتواجد هذه الهرمونات النباتٌة :

 فً القمم الطرفٌة للجذور والسٌقان . – 1

 فً البراعم . – 2

 فً البذور. – 3

 فً أغماد األوراق . – 4

 فً حبوب اللقاح والبوٌضات . – 5

حسب نوع التأثٌر الذي تحدثه مجموعتٌن  إلىٌمكن تقسٌم منظمات النمو الطبٌعٌة 

 -هما :داخل النبات 

هذه المجموعة من  أفرادتتكون  -مجموعة منشطات النمو النباتٌة : –أ 

الهرمونات الطبٌعٌة التً تتكون فً مواضع او مراكز خاصة فً النباتات المختلفة 

 -: إلىف التركٌب الكٌمٌاوي والتأثٌر الحٌوي وتحدد نوعٌتها تبعاً الختال

 االوكسٌنات . 1

 الجبرلٌنات . 2

 الساٌتو كانٌنات .– 3

 -مجموعة مانعات ) مثبطات ( النمو النباتٌة : –ب 

تتكون أفراد هذه المجموعة من الهرمونات الطبٌعٌة والتً تتكون طبٌعٌاً فً 

أوضاع خاصة من النباتات وتقسم تبعاً الختالف فً التركٌب الكٌمٌاوي والتأثٌر 

  -الباٌلوجً الى :

 حامض االبسك اسد . – 1

 . ألثلٌنا – 2
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ومادة الكولتار  مادة الساٌكوسٌلهً  -:) مؤخرات النمو (معوقات النمو   -ج  

والتً ترش فً مرحلة التفرعات للحنطة وهذه المواد تؤدي الى تقصٌر النباتات 

عن طرٌق تقصٌر السالمٌات القاعدٌة مما ٌنتج عنه تصلب فً السٌقان او تتثخن 

ؤدي تنتٌجة رص الخالٌا وزٌادة قدرة النبات على حمل السنابل الثقٌلة وبالتالً 

وهذه المعوقات تعمل فً  نباتات الحنطة والشعٌرإلى منع ظاهرة االضطجاع ل

 .مً قمً بٌنما تعمل مثبطات النمو فً منطقة المرستٌم القمنطقة المرستٌم تحت ال
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 بمنظم نمو               بمنظم نمو                               بمنظم نمو           بمنظم نمو               

 

 توضيح تأثري منظماث النمو على النمو اخلضري للمحاصيل
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 اجلشء انعًهي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انعاشز
 

 

 اذلدف انعاو

الطالب بالوصف النباتً للمحاصٌل ف تعرٌٌهدف هذا الفصل إلى  -

الحقلٌة ، وطرائق التمٌٌز بٌن العوائل والمحاصٌل المختلفة ودراسة 

 بعض األمور التً تخص تطوٌر اإلنتاج الزراعً 

 األهداف انرفصيهيح

 بعد دراسته هذا الفصل أن ٌكون قادراً بشكل جٌد على معرفة    لطالبٌتوقع من ا

 الوصف النباتً للمحاصٌل الحقلٌة المذكورة  -

 أهم الفروقات فً الوصف النباتً للمحاصٌل الحقلٌة المذكورة   -

 أهم الفروقات بٌن العوائل للمحاصٌل الحقلٌة  -

 فً المحاصٌل البقولٌة  معرفة أهمٌة وطرائق التلقٌح البكتري -

 كٌفٌة تقلٌل الضائعات عند الحصاد  -

 طرق عمل الدرٌس والساٌلج  -

 انىطائم انرعهيًيح

االطالع على جمٌع المحاصٌل التً زرعت فً الحقل خالل السنة ،  -

 ودراسة كل محصول من ناحٌة الوصف النباتً 

 استعمال الصور التوضٌحٌة للمحاصٌل الغٌر مزروعة   -

 والتً تبحث فً المحاصٌل الحقلٌة (  CD )  أفالم مشاهدة  -

 يرطهثاخ ادلهارج

 استعداد ذهنً وبدنً -
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ احلُطح :

  -الجذر :

      .منشأهما فًٌتكون المجموع الجذري من نوعٌن من الجذور ٌختلفان     

 نٌنتنشأ من الجالتً الجذور  ًٌعرف بالمجموع الجذري الجنٌنً وه األول

 . اإلنباتمباشرة عند 

( والتً تنشأ من العقد  العقدٌةالمجموع الجذري العرضً ) الجذور بوالثانً 

للساق او تفرعاته وهذه تكون كثٌرة العدد غٌر  تربةالالقرٌبة من سطح  ةلٌفالس

 أو سم 051عمق المجموع الجذري الى تتفرع وقد ٌصل  أنمتفرعة ثم ال تلبث 

ولكن الكتلة الرئٌسٌة من الجذور تتواجد فً الطبقة السطحٌة من التربة  أكثر

 .والمجموع الجذري من النوع اللٌفً 

 -الساق :

تكون من العقد والسالمٌات وتكون ٌكون الساق قائم اسطوانً الشكل وٌ    

و العقد مصمتة ) مملوءة بالنخاع ( وتكون السالمٌة قصٌرة السالمٌات مجوفة 

 الطرفٌةهً السالمٌة  وأطولها األعلى إلىعند القاعدة وٌزداد طولها كلما اتجهنا 

وطبٌعة التربة  األصنافٌختلف طول الساق بأختالف والتً تنتهً بالسنبلة 

 سم .(031 – 51)والظروف الجوٌة والكثافة النباتٌة وٌتراوح ارتفاع الساق من

من البراعم االبطٌة  ٌة والتً تسمى باالشطاء او الخلفتنشأ الفروع القاعد    

سطح التربة وٌختلف عدد التفرعات  القرٌبة منالموجودة عند العقد القاعدٌة 

وقد ٌكون قسم من هذه التفرعات عقٌماً ال ٌحمل سنابل والقسم  األصنافبأختالف 

 ٌكون خصباً وٌحمل سنابل . اآلخر

 -الورقة :

تتكون من الغمد والنصل والورقة شرٌطٌة متبادلة على الساق والتعرق متوازي    

واللسٌن واالذٌنات . وكثٌراً ما ٌستعمل اللسٌن واالذٌنات فً تمٌٌز نباتات الحنطة 

 عن نباتات الشعٌر والشوفان فً المراحل االولى من النمو .
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بين النضج الفسلجي والنضج التام الفرق  

 

 -النورة :

وتحتوي  األفرعنهاٌة  أو األصلًسنبلة مركبة طرفٌة توجد فً نهاٌة الساق     

سنٌبلة محمولة على محور السنبلة وتحتوي كل سنٌبلة  01 حوالً السنبلة على

متبادلة على وتكون ( 8 – 0)على مجموعة من الزهٌرات ٌتراوح عددها من

خصبة.  اآلخرمحور السنبلة وجالسة . بعض هذه الزهٌرات تكون عقٌمة والبعض 

عدٌمة السفا وهذه هً صفة وراثٌة .  أوعلى سفا  حاوٌة أماوتكون السنابل 

 ذاتً .الحنطة  فً والتلقٌح

 -الثمرة :

عبارة عن حبة مكونة من بذرة ٌلتصق فٌها الغالف البذري بالغالف الثمري   

. وتكون الحبوب وتسمى بالُبرة وتختلف فً الشكل والحجم واللون حسب الصنف 

 عارٌة .
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 توضيح نبات وسنبلة ومقطع من حبة من محصول الحنطة

 

 

 

 نبات محصول الحنطة
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انشعري :

 -الجذر :

ة تنمو من ٌوجذور عرضمنشأها جذٌر الجنٌن لٌفً ٌتكون من جذور جنٌنٌة    

عقد الساق القرٌبة من سطح التربة وٌتوقف مدى انتشار المجموع الجذري على 

           نوع التربة ورطوبتها وعادة تنتشر المجامٌع الجذرٌة الجانبٌة لمسافة

 سم . (31 – 05)

 -:الساق 

سالمٌات وتكون (8 – 5)وسالمٌات ٌتراوح عددها من قائم ٌتكون من عقد   

سم وحسب (051 – 05)مجوفة بٌنما العقد مصمتة وٌختلف طول الساق من

 سطح التربه بالقرب منالصنف والظروف البٌئٌة وتتفرع الساق االصلٌة 

 عدد من االشطاء. إلى والمسماة بالتاج

 -:الورقة 

من النصل والغمد واللسٌن واالذٌنات  مؤلفةتشبه ورقة الحنطة وتكون شرٌطٌة    

 .(  Xمكونة ما ٌشبه حرف ) وتمتاز االذٌنات بأنها كبٌرة الحجم متقاطعة 

  -: النورة الزهرٌة

سنبلة تنشأ فً نهاٌة الساق وٌختلف شكلها وحجمها حسب الصنف المزروع    

وتتكون السنبلة من مجموعة من السنٌبالت ٌختلف عددها حسب النوع المزروع 

وتحتوي كل سنٌسلة على زهٌرة والتلقٌح ذاتً اذا كان سداسً ام ثنائً الصف 

 .واحدة 

 -الحبة :

 المزروعة . األصناف باختالفتكون الحبة مغلفة وٌختلف لونها 
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 صورة توضيحية لنبات الشعير 
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انزس :

 -الجذر :

ة التً تنمو لفترة معٌنة ثم نٌٌوجد نوعان من الجذور هً الجذور الجنٌ       

السفلى للساق االصلٌة التً تنمو من العقد وتضمحل بظهور الجذور العرضٌة 

وتفرعاتها وتكون الجذور لٌفٌة وٌتأثر المجموع الجذري بتركٌب التربة وتوفر 

الماء والهواء وكمٌات االسمدة المضافة . وكلما تكونت جذور جدٌدة فأن الجذور 

 القدٌمة تجف وتموت .

  -الساق :

ت مجوفة تكون من عقد وسالمٌات وتكون السالمٌاٌقائم اسطوانً الشكل       

والعقد تكون ممتلئة بالنخاع وتكون السالمٌات السفلى قصٌرة وٌزداد طولها كلما 

الى االعلى واطول السالمٌات هً السالمٌة االخٌرة التً تحمل النورة اتجهنا 

الزهرٌة . اما التفرعات فأنها تخرج من البراعم الموجودة عند العقدة السفلٌة 

األصناف  باختالفوٌختلف عدد التفرعات الموجودة عند مستوى سطح التربة 

لألصناف شبه القصٌرة اما  سم( 81 – 51)المزروعة . وٌتراوح طول الساق من

 . سم  031بالنسبة لصنف العنبر الشائع فً العراق فٌصل ارتفاعه الى حوالً 

 -الورقة :

عند اتصال الغمد  شرٌطٌة مكونة من الغمد والنصل واللسٌن وتوجد االذٌنات    

بالنصل وٌكون اللسٌن مشقوق واالذٌنات وبرٌة وٌوجد برعم ابطً فً ابط كل 

 ورقة .

 -النورة :

    ( محمولة على العقدة النهائٌة للساق االصلٌة تكون طرفٌة عنقودٌة ) دالٌة   

 متجهة الى االسفل وٌكون التلقٌح ذاتً. قمة الدالٌةوالتفرعات . ٌبدأ التزهٌر من 

 -لحبة :ا

تختلف فً اللون والحجم والشكل حسب الصنف وقد تنتهً بسفا او بدون سفا     

وٌكون شكل الحبة متطاول بٌضاوي وٌكون ناعم ولماع وٌختلف طول الحبة حسب 

 االصناف فقد تكون طوٌلة او متوسطة او قصٌرة .

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

 

 صورة توضيحية لنبات الرز
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 كٌفٌة التمٌٌز بٌن المحاصٌل الحبوبٌة الحنطة والشعٌر والشوفان صورة توضح 

 فً المراحل المبكرة من النمو
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انذرج انصفزاء :

 -الجذر :

الجذور الجنٌنٌة والجذور  -لٌفً وٌمكن تمٌٌز ثالثة انواع من الجذور هً :    

التاجٌة والجذور الهوائٌة ) الدعامٌة ( وتنتشر الجذور فً جمٌع االتجاهات 

الواحد داخل التربة وتقوم الجذور الدعامٌة بتثبٌت المتر زٌد عن توتتعمق بأعماق 

 النبات .

 -الساق :

تكون الساق من العقد والسالمٌات ٌولون اخضر و أملسقائمة ذات سطح    

السٌقان فً العائلة النجٌلٌة وٌختلف طول الساق  أضخموٌعتبر ساق الذرة من 

او بالقرب من سطح التربة عدداً من  األصلٌةتنشأ من الساق  . األصناف باختالف

 ختلف حسب الصنف وخصوبة التربة .تاالشطاء 

 -الورقة :

ن من النصل والغمد واللسٌن واالذٌنات . العرق الوسطً شرٌطٌة غمدٌة تتكو  

نهاٌته موجود فً وسط النصل ٌكون واضح ومتمٌز وٌمتد من قاعدة النصل الى 

ختلف تعلى الساق متبادل و األوراقمتوازي . ٌكون ترتٌب  االوراق قوتعر

 وحسب موقعها على الساق . األصنافحسب  أطوالها

 -التزهٌر :

احادٌة الجنس تنمو النورة الذكرٌة فً قمة النبات بٌنما تنمو النورة زهرة الذرة   

 الساق وٌكون التلقٌح خلطً . فً منتصف) العرنوص (  األنثوٌة

 -الحبة :

 . األصنافاختالف بتختلف حبوب الذرة من حٌث الشكل واللون   
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 صورة توضيحية لنبات الذرة الصفراء 
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 -انذرج انثيضاء :انىصف انُثاذي نُثاخ 

 -الجذر :

الذرة جذور تكون كفاءة االمتصاص فً ولٌفً ٌشبه جذوره الذرة الصفراء    

البٌضاء ضعف كفاءة امتصاص الجذور فً الذرة الصفراء على الرغم من ان 

ضعف المساحة الورقٌة لنبات الذرة  ة الورقٌة لنبات الذرة الصفراء هًالمساح

 البٌضاء .

 -الساق :

وتشبه ساق الذرة الصفراء وارتفاع امتار  3الى اكثر من  ٌصل ارتفاعه قائم   

والتسمٌد وتخرج من عقد الساق  التربةونوع  األصنافالساق ٌعتمد على 

كون تالمدفونة تحت سطح التربة عدد من االفرع تسمى بالخلف او التفرعات و

 . األصلٌةاصغر من السٌقان 

 -: األوراق

تتكون من نصل طوٌل وٌكون العرق الوسطً طوٌل اٌضاً  تكون شرٌطٌة غمدٌة  

 واألغمادوالنصل ٌكون املس ومغطى بطبقة شمعٌة وٌغطً الزغب سطح الساق 

الذرة البٌضاء اقل عرضاً من اوراق الذرة الصفراء وقد  أوراق. وتكون  واألوراق

 تتحور وتلتف لغرض مقاومة العطش والجفاف .

 -النورة :

تكون طرفٌة عنقودٌة الشكل ٌختلف طولها حسب الصنف وٌكون الرأس او   

 نحنً بسبب الثقل . وٌكون التلقٌح ذاتً .مالعنقود 

 -الحبة :

المزروعة فقد  األصنافالحبوب صغٌرة بٌضاوٌة الشكل وٌختلف لونها حسب    

 تكون بٌضاء او وردٌة او صفراء او حمراء او بنٌة صفراء او بنٌة حمراء .
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محصول الذرة البيضاءمراحل نمو   
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ اندخٍ :

 -الجذر :

          وبصورة عامة ٌبلغ تعمق الجذور منلٌفً ال ٌتعمق كثٌراً فً التربة    

 سم .( 01 – 05)

 -الساق :

كون دقٌق ٌوخصوبة التربة وحسب الصنف ونوعٌة  قائم وٌختلف ارتفاعه    

والسالمٌات قصٌرة ٌفصل بٌن السالمٌات عقد وٌتفرع الساق من العقد  وطوٌل

سطح التربة عدداً من التفرعات وٌمتاز المحصول بغزارة  عند مستوىالموجودة 

 ع .ٌالتفر

 -االوراق :

متبادلة على الساق شرٌطٌة وتتكون من النصل والغمد واللسٌن وٌوجد زغب       

 على السطح العلوي للورقة .

  -النورة :

طرفٌة اسطوانٌة الشكل مركبة تحمل عدداً من السنٌبالت المتزاحمة مع بعضها    

 ) عنقودٌة ( . دالٌة األحٌانوقد تكون فً بعض 

 -الحبة :

صغٌرة الحجم كروٌة الشكل ذات ملمس ناعم ومظهر المع وٌكون لونها ابٌض    

 او اصفر او احمر وتنفصل الحبة بسهولة من العصٌفات .
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 محصول الدخن في مزحلة تكوين الجذور الثانوية

 

 مزحلة التزهيز الحد اصناف الدخن
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انثاقالء :

 -الجذور :

على العقد البكتٌرٌة  تمتاز بأحتواءهاجانبٌة وتفرع منه جذور ة توتدٌ      

 وطبٌعة التربة . األصناف باختالفوٌختلف عمق الجذور فً التربة 

 -الساق :

         سم فً االصناف الطوٌلة ومن( 081 – 01 )قائم ٌتراوح ارتفاعه من   

 لع .ومض خضراسم فً االصناف القصٌرة والساق  05 – 31

 -الورقة :

( بٌضوٌة الشكل واالوراق متبادلة على  0 – 0مركبة ذات عدة ورٌقات )    

 صغٌرة فً قاعدة الورقة .الساق وتحوي االوراق على اذٌنات 

  -االزهار :

الزهرة بٌضاء اللون مع وجود بقع ( 9 – 0 )تكون على شكل مجامٌع من   

سوداء اللون فً وسط كل جناح . تبدأ عملٌة التزهٌر من االسفل الى االعلى . 

% اما التلقٌح الخلطً فٌعتمد على تواجد الحشرات  91التلقٌح ذاتً بنسبة 

 وطبٌعة الصنف .

 -الثمرة :

بذور او اكثر والقرنة خضراء اللون تسود عند نضج ( 7 – 0 )قرنة تحوي من  

 النبات .

 -البذرة :

 فٌختلف من االبٌض روالبذكبٌرة الحجم وٌختلف حجمها حسب الصنف اما لون    

 ون االحمر الداكن .المخضر الى البنً الفاتح الى ل
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ احلًص :
 -الجذر :

 وتدي متفرع تكثر علٌه العقد البكتٌرٌة .  

 -الساق :

من  قائم فً معظم االصناف مغطى بزغب كثٌف والساق مضلع ٌصل ارتفاعه   

 ولون الساق اخضر فاتح . (سم حسب الصنف 71 – 51)

 -الورقة :

ورٌقة بٌضاوٌة الشكل مسننة الحافة  00مركبة رٌشٌة تحتوي على حوالً    

الورقة تنتهً باالعلى بورٌقة واحدة ) فردٌة ( وٌكسو الورٌقات زغب من و

واالذٌنات واضحة مسننة وتكون االوراق متبادلة على العلوي والسفلً السطحٌن 

 الساق .

 -الزهرة :

تالت ابٌض او احمر او بخنثى فراشٌة تنشأ فً اباط االوراق ) فردٌة ( لون ال   

 ارجوانً والتلقٌح ذاتً .

 -مرة :الث

البذور بذور . ( 3 – 0 )سم تحوي على( 3 – 0 )قرنة صغٌرة ٌبلغ طولها من   

نتوء مجعدة تتراوح الوانها من االبٌض الى االصفر او االحمر او وكروٌة ذات 

 البنً او االسود وذلك حسب االصناف .
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 -انُثاذي نُثاخ انعدص :انىصف 
 -الجذر :

وتدي تكثر علٌه الفروع الثانوٌة وتتواجد على الجذور وتفرعاته العقد الجذرٌة    

 البكتٌرٌة . والجذر الوتدي ضعٌف .

 -الساق :

وهو ب الصنف ( سم ) حس( 01 – 01 )من وقائم ٌصل ارتفاعه قصٌر عشبً   

والقطاع العرضً مضلع تكثر التفرعات على  األصناففً معظم  شبه مفترش

 طول الساق وٌبدأ التفرع من موقع على الساق قرب سطح التربة .

 -الورقة :

من الورٌقات المغطاة بزغب خفٌف  أزواجمركبة رٌشٌة تتكون من ثمانٌة   

وتوجد اذٌنات مثلثة الشكل رفٌعة وتكون الورٌقات متبادلة او غٌر متبادلة حسب 

 إلىلورقة كاملة الحواف بٌضوٌة الشكل والورٌقة الوسطى متحورة الصنف . وا

 محالق .

 -الزهرة :

رات ٌزه( 0 – 3 )فً مجموعات منوالورقة  أبطفً توجد فراشٌة الشكل خنثى    

تالت ٌكون بلون ال. ٌجمعهم شمراخ زهري صغٌر وتكون فً قمة الفرع الزهري 

 ابٌض او احمر حسب الصنف.

 -الثمرة :

محدبة الشكل ذات لون بنً فاتح او والبذرة قرنة صغٌرة تحتوي على بذرتٌن    

 غامق مائلة لالحمرار.
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ ادلاع :
  -الجذر :

 العقد البكتٌرٌة . علٌه تنمووتدي ال ٌتعمق كثٌراً فً التربة    

 -الساق :

سم وٌكون متفرع ومغطى (005 – 05)قائم او شبه قائم ٌتراوح طوله من   

 بالزغب .

 -: األوراق

 (01 – 5)ذات ثالث ورٌقات بٌضاوٌة الشكل متدلٌة ٌتراوح طولها من الورقة   

 .الورقة  سم

 -الزهرة :

او  األصفرذات اللون  األزهارتتجمع فً نورات عنقودٌة تحتوي على عدد من    

       محمولة على محور النورة وٌبلغ طولها من األزهارالمصفر وتكون  األخضر

 زهرة . التلقٌح ذاتً .(05 – 5)فً مجامٌع منتكون واألزهار . سم (  01 – 0 )

 -الثمرة :

قرنة اسطوانٌة الشكل مغطاة بالزغب تكون خضراء فً البداٌة ثم ٌتحول لونها    

 . األسودالبنً  إلى

 -البذرة :

 من الثمرة .البذور قصٌرة اسطوانٌة الشكل لونها اخضر او اسود وقد تنفرط   
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انقطٍ :

 -ر :الجذ

م حسب طبٌعة التربة الجذور ( 0.5 – 0 )وتدي متفرع ٌصل الى عمق من    

على امتصاص الماء وٌتفرع من الجذر الرئٌسً جذور غٌر سمٌكة ولها القابلٌة 

 .جانبٌة

 -الساق :

قائم متفرع اسطوانً الشكل اخضر اللون ٌتصلب عند النضج ٌبلغ ارتفاعه       

الثمرٌة  األفرعوتتفرع من الساق افرع خضرٌة وثمرٌة . سم (051 – 51)من

 عقدها. االزهار على تحمل

 -: األوراق

على  األوراقطوٌلة وتحمل  أعناقكفٌة ذات ثالثة او خمسة فصوص ولها     

 الساق بشكل منتظم .

 -الزهرة :

سم وتكون بألوان مختلفة وتحوي (0 – 5)كبٌرة الحجم ٌتراوح قطرها من   

 معاً . واألنثوٌةالذكرٌة  األعضاءازهار القطن على 

 -الثمرة :

فصوص ٌكسوها غالف لحمً سمٌك . ٌنمو المبٌض بعد (5 – 3)علبة ذات  

 القطن . ألٌافالتلقٌح وٌكون ثمرة تشبه الجوزة تتفتح الثمرة وتخرج منها 

 -البذرة :

.  األصناف باختالف غطاة بتٌلة طوٌلة وزغب ٌختلف لونهاكمثرٌة الشكل م   

 على نسبة كبٌرة من الزٌت .البذور وتحوي 
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 -نُثاخ اجلىخ ادلُشىري : انىصف انُثاذي

 -ر :الجذ

 وتدي ٌتعمق بالتربة وٌكون قلٌل التفرع .  

 -الساق :

م عند  0.5الى  قائم اسطوانً الشكل قلٌل التفرع لونه احمر ٌصل ارتفاعه   

 مالئمة الظروف البٌئٌة .

 -الورقة :

 بسٌطة كبٌرة الحجم تشبه خف الجمل .  

 -االزهار :

 اللون تحوي على اعضاء التذكٌر والتأنٌث .صغٌرة الحجم صفراء   

 -الثمرة :

 تكون على شكل اجراس كبٌرة .  

 -البذرة :

 صغٌرة الحجم ذات لون بنً غامق .  
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انقصة انظكزي :
 -الجذر :

تنمو لٌفً فً البداٌة تموت الجذور الجنٌنٌة وتحل محلها الجذور العرضٌة التً    

 من عقد الساق السفلى وتنتشر افقٌاً وتتعمق الى عمق اكثر من متر .

 -الساق :

الى عقد وسالمٌات والسالمٌات  قائم اسطوانً ممتلئ بالعصارة السكرٌة مقسم   

 م .( 5 – 0 )تكون غنٌة بالمواد السكرٌة وٌصل ارتفاع الساق من

 -االوراق :

كون الورقة من الغمد والنصل واللسٌن تكون االوراق متبادلة على الساق وتت   

وٌكون على حافة اللسٌن شعٌرات طوٌلة تختلف بأختالف االصناف . اما النصل 

فٌكون طوٌل ومسطح وٌحتوي على عرق وسطً وعروق فرعٌة موازٌة للعرق 

 الوسطً وتكون حافة النصل مسننة من االعلى .

 -النورة :

طرفٌة تظهر فً الطرف العلوي من الساق والنورة عبارة عن سنبلة  دالٌه   

صبة خمكونة من مجموعة من السنٌبالت وكل سنٌبلة مكونة من زهرتٌن العلٌا 

صغٌرة الحجم علماً ان ظروف العراق ال تساعد على والنورة  والسفلى عقٌمة

 . روالبذتكوٌن 
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 -: انىصف انُثاذي نُثاخ انثُجز انظكزي

 -الجذر :

العلوي  ءوتدي ٌتعمق فً التربة الى مسافة تزٌد عن المتر ٌكون الجز     

متضخم حٌث ٌخزن المواد الغذائٌة والجزء السفلً مستدق تنتشر علٌه الجذور 

الثانوٌة . ٌختلف حجم الجذر ووزنه حسب االصناف وطرٌقة الزراعة وخصوبة 

 كغم . 3ن الجذر الى اكثر من التربة وكمٌة المٌاه المتوفرة حٌث ٌصل وز

 -الساق :

 قصٌرة جداً ذات شكل مخروطً .  

 -االوراق :

بسٌطة خضراء اللون وتكون عرٌضة جالسة على المحور وتكون االوراق   

 مجعدة والعروق شبكٌة واضحة وتتجمع االوراق فً قمة الرأس .

 -الزهرة :

او  0كاملة صغٌرة الحجم خضراء اللون منتظمة موجودة على شكل مجامٌع كل    

محمولة على براعم طرفٌة تحمل االزهار . وٌبدأ االزهار من االسفل الى زهرات  3

 االعلى .

 -الثمرة :

 بذرة صغٌرة الحجم بنٌة اللون .( 0 – 0 )تحوي على  
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انكراٌ :

 -الجذر :

سم وٌخرج ( 01 – 05 )وتدي متفرع ال ٌتعمق فً التربة وٌتراوح عمقه من   

 من الجذر االصلً فروع جانبٌة تتفرع كثٌراً .

 -الساق :

سم تنشأ منه عدد من التفرعات ( 001 – 31 )قائم ٌتراوح ارتفاعه من   

 القاعدٌة بالقرب من سطح التربة .

 -الورقة :

 الشكل صغٌرة الحجم جالسة ومتبادلة على الساق ومتقابلة . بسٌطة رمحٌة  

 -الزهرة :

ٌتفرع الساق قرب القمة الى عدد من الفروع تحمل االزهار فً نهاٌتها والزهرة   

خنثى ٌختلف لونها حسب الصنف حٌث تكون بٌضاء او زرقاء او بنفسجٌة 

 والتلقٌح ذاتً .

 -الثمرة :

 اكن وكل مسكن ٌحتوي على بذرتٌن .مس 5علبة مستدٌرة تحوي على    

 -البذرة :

صغٌرة الحجم بٌضوٌة الشكل ناعمة الملمس ٌكون لونها بنً غامق او فاتح    

 محمر لماعة .
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انعصفز :

 -الجذر :

وتدي ٌتفرع فً الجزء القرٌب من سطح التربة وٌتعمق فً التربة الى اكثر     

م وهذا ٌتعلق بنوع التربة وكمٌة الرطوبة . تسٌل منه مادة لبنٌة عند القطع  0من 

 قبل نضج المحصول . 

 -الساق :

سم من  01لون رمادي او ابٌض . ٌبدأ تفرع الساق على ارتفاع  اسطوانً ذو   

سطح التربة وٌكون عدد كبٌر من الفروع وكل فرع ٌنتهً بزهرة ٌصل ارتفاع 

 سم .( 001 – 91 )الساق من

 -: األوراق

متقابلة على الساق ولها عرق وسطً واضح وتكون بسٌطة وعدٌمة االذٌنات    

 . أشواكالسفلٌة بدون  األوراقوحافتها مسننة . 

 -الزهرة :

االجراس المحمولة فً . والفروع  األصلٌةفً نهاٌات الساق  األزهارتتكون    

الصغٌرة الحجم ذات لون احمر او  األزهارنهاٌات الساق ٌوجد فٌها عدد كبٌر من 

التلقٌح والنضج  اتمام عملٌةبعد برتقالً او اصفر ) حسب الصنف ( . كل زهرة 

 التلقٌح خلطً .واحدة و تعطً بذرة

 -البذرة :

بذرة حسب (011 – 01)ٌتراوح عددها منالبذور ٌعطً الرأس عدد من    

بٌضاء اللون بٌضاوٌة الشكل ولها اضالع خفٌفة وٌالحظ ظهور  روالبذوالصنف 

 والقنابات الموجودة فً الراس . األوراقاشواك قصٌرة على 
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 -انشًض :انىصف انُثاذي نُثاخ سهزج 

  -الجذر :

ع منه العدٌد من الجذور سم وٌتفر 051وتدي ٌتعمق فً التربة الى اكثر من   

 الجانبٌة.

 -الساق : 

 وٌعتمد ارتفاع الساق على الصنفسم ( 011 – 51 )قائم ٌتراوح ارتفاعه من   

سم وقطر الساق ( 71 – 51 )القصٌرة ٌتراوح طولها من األصنافوهناك بعض 

 سم .( 01 – 0 )وٌبلغ من آخر إلىٌختلف من صنف 

 -الورقة :

من حٌث الشكل والحجم وشكل الحافة وبصورة عامة تكون  األوراقتختلف    

ت حافات مسننة وسوٌق طوٌل وتكون كبٌرة عرٌضة قلبٌة الشكل ذا األوراق

 (51–00)فً النبات الواحد من األوراقكسوة بشعٌرات خشنة وٌختلف عدد م

 متبادلة . والعلوٌةمتقابلة  ورقة تكون االوراق السفلٌة

  -: األزهار

المجموعة الزهرٌة عبارة عن قرص محاط بأوراق محورة صغٌرة وٌتراوح    

الطرفٌة او . األزهار فً القرص  األزهارسم وٌوجد نوعٌن من  01- 0قطره من 

او القرصٌة وتحوي على  األنبوبٌة واألزهارالشعاعٌة والتً تقوم بجذب الحشرات 

. والتلقٌح خلطً بواسطة البذوروهً التً تكون  واألنثوٌةالذكرٌة  األعضاء

 الحشرات .

 -الثمرة :

بارزة نسبٌاً وٌختلف لون الغالف  أوجه أربعةبٌضوٌة الشكل متطاولة ذات  بذرة   

او المخطط وهذا ٌتعلق  األسود أوالرمادي  إلى األبٌضالخارجً للبذور من اللون 

 بالصنف والغرض من الزراعة .
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251 
 

 -انىصف انُثاذي نُثاخ انظًظى :

 

 -الجذر :

فً التربة وخاصة فً الترب الخفٌفة لغرض الحصول على وتدي ٌتعمق      

 ٌتفرع كثٌراً .والرطوبة والعناصر  الغذائٌة 

 -الساق :

مضلع  ٌكونٌحوي على زغب كثٌر ابٌض اللون و قائم متفرع او غٌر متفرع    

 سم .( 011 – 81 )ٌصل الى ارتفاع

 -الورقة :

وتكون  السفلٌة األوراقمسننة علٌها شعٌرات فً  بٌضوٌة الشكل الى رمحٌة   

سم وحافتها مسننة . ( 05 – 0 )فصوص وٌبلغ طولها من( 5 – 3 )مفصصة من

وٌكون لونها اخضر الى  ،متبادلة  األوراقفً الجزء العلوي من النبات تكون و

 ارجوانً .

  -الزهرة :

وٌكون لونها  األعلىالساق الى  أسفلمن  األزهارخنثى غٌر منتظمة وتظهر     

 ابٌض او وردي .

 -الثمرة :

ذات لون ( 01 – 0 )كبسولة تحوي على عدد من المساكن ٌتراوح عددها من    

ٌحدث تلقٌح خلطً بواسطة  واخضر ٌصبح داكن عند النضج . التلقٌح ذاتً 

 الحشرات .

 -البذرة :

 صغٌرة الحجم مفلطحة بٌضوٌة الشكل .   
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ فىل انصىيا :

  -الجذر :

من الجذور ٌكون على  األكبرم داخل التربة ولكن الجزء  0.5 إلى ٌتعمق الجذر   

 سم من سطح التربة . 31عمق 

 -الساق :

تكون محدودة  األصنافسم بعض ( 051 – 31 )قائم متفرع ٌتراوح طوله من    

فول الصوٌا  أصنافغٌر محدودة النمو . تتمٌز معظم  أخرى أصنافالنمو وهناك 

 واألوراقبوجود زغب كثٌف ذات لون رمادي او رمادي فاتح على السٌقان 

 والقرون .

 -الورقة :

مركبة ثالثٌة وتقع كل ورقة على عقدة وتكون متبادلة فً موقعها على الساق .    

اللون  إلى لونها عند النضجتحول الورٌقات منفردة بٌضوٌة الشكل غٌر مسننة ٌ

 بالسقوط عند اكتمال النضج . األوراقوتبدأ  األصفر

 -النورة الزهرٌة :

ٌختلف  األزهارولون  األوراقتكون صغٌرة وتتجمع فً عناقٌد فً اباط  األزهار   

من  األزهارزهرة وٌبدأ ظهور (01 – 3)وٌتراوح عددها من األصناف باختالف

كون ثمار . والتلقٌح تدون ان  األزهاروقد تسقط عدد كبٌر من  األعلى إلى األسفل

 ذاتً .

 -الثمرة :

 (5–0)فٌها منالبذور سم وٌتراوح عدد (7 – 0)قرنة ٌتراوح طولها من    

البنً او  إلى األصفرفٌختلف من البذور وتكون القرنات مغطاة بزغب اما لون 

 . الصنف المزروعٌعتمد على وهذا  األسوداو  األصفراو  األخضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أوراق محصول فول الصوٌا

 

 محصول فول الصوٌا فً مرحلة التزهٌر

 



255 
 

 
 

 -انىصف انُثاذي نُثاخ انظهجى :

 -الجذر :

 وتدي متفرع ٌتعمق فً التربة وٌحتوي على عدد من الجذور الثانوٌة .   

 -الساق :

من الساق عدد من الفروع  سم وٌتفرع(011 – 51)قائم ٌتراوح ارتفاعه من   

 المتقابلة او المتتالٌة فً الترتٌب .

 -الورقة :

 بسٌطة مفصصة مكسوة بمادة شمعٌة وشعٌرات ناعمة ولها اشكال مختلفة .  

 -الزهرة :

 خنثى تتجمع فً نورات عنقودٌة صفراء اللون .  

 -الثمرة :

( توجد فً داخلها  0 – 0علبة تحوي على عدد من الكربالت والمساكن )    

والتً تكون صغٌرة الحجم كروٌة الشكل ذات لون اصفر او احمر بنً البذور 

 والتلقٌح خلطً بواسطة الحشرات .
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 -: انىصف انُثاذي نُثاخ فظرق احلقم

 -الجذر :

تفرعات جانبٌة كثٌرة تتكون علٌه العقد الجذرٌة ٌتعمق  وتدي سرٌع النمو ذو  

 سم فً التربة .( 31 – 05 )من

 -الساق :

وٌتراوح المدادة  األصنافالقائمة او مفترشاً فً  األصنافٌكون اما قائماً فً    

سم ٌتمٌز الساق بتفرعاته التً تكون مكسوة ( 71 – 01 )ارتفاع الساق من

 بالزغب وعند تقدم عمر النبات ٌصبح الساق مضلع ومجوف .

 -الورقة :

مركبة رٌشٌة متبادلة محمولة على حامل وتحوي الورٌقة على زوجٌن من   

الورٌقات البٌضوٌة وتكون غٌر مسننة الحافة وخالٌة او قلٌلة الزغب وٌوجد زوج 

 من االذٌنات عند قاعدة حامل الورقة وتكون نهاٌتها مدببة .

 -الزهرة :

        امل زهريوٌوجد على كل ح اما بشكل مفرد او على شكل مجامٌعتكون    

فً ابط الورقة وٌكثر تكوٌن االزهار عند قاعدة النبات وٌكون  أزهار (7 – 3)

العلوٌة تكون عقٌمة اما السفلٌة القرٌبة من سطح التربة  األزهارالتلقٌح ذاتً . 

 اإلخصابفتكون خصبة محمولة على حامل قصٌر ٌسمى بالمهماز ٌستطٌل بعد 

سم تقرٌباً من  5مخترقاً سطح التربة دافعاً المبٌض الى عمق  األرضوٌتجه نحو 

 سطح التربة فتنمو وتنضج داخل التربة .

 -الثمرة :

سم ولها قشرة سمٌكة ( 5 – 0 )قرنة مستطٌلة اسطوانٌة الشكل طولها من   

 (5–0)وتحوي الثمرة من األبٌضٌكون لونها رمادي مائل الى تكسر بسهولة و

 داخلٌة حمراء فاتحة او داكنة .خفٌفة بذور مغطاة بقشرة 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

 

 

 -انىصف انُثاذي نُثاخ اجلد :

 -الجذر :

ودرجة التعمق فً التربة تعتمد على عدة عوامل وتدي ٌتعمق كثٌراً فً التربة      

منها الصنف المزروع وعمر المحصول وخواص وخصوبة التربة وارتفاع 

فروع ثانوٌة تمتد على  األصلًفٌها . ٌتفرع من الجذر  األرضًمستوى الماء 

العقد  تربة . تتواجد على الجذر وتفرعاتهجوانب الجذر الرئٌسً ثم تتعمق فً ال

 الجذرٌة التً تعمل على تثبٌت الناٌتروجٌن فً التربة .

 -الساق :

الصنف وخصوبة التربة .  ٌعتمد علىسم وهذا ( 91 – 51 )ٌبلغ ارتفاعه قائم   

والساق رفٌعة ومضلعة الشكل وتكون مصمتة . تتفرع من الساق فوق سطح 

التربة فروع كثٌرة وان عدد الفروع ٌزداد بعد عملٌة الحش وقد ٌصل عدد الفروع 

 فرع او اكثر . 05الى 

 -الورقة :

بٌضاوٌة الشكل وتكون الورقتان الجانبٌتان  مركبة ثالثٌة وتكون الورٌقات   

وتكون الورٌقات مسننة فً الجزء العلوي كما تحوي  ةمعنقجالسة والوسطى 

 الورقة على اذٌنات كبٌرة .

 -النورة الزهرٌة :

حسب  األزهارالفروع وٌختلف لون  أطرافعنقودٌة معنقة محمولة على     

 بنفسجً . األزهاروٌكون لون  األصناف

 -الثمرة :

 .( 8 – 3)عددها منٌتراوح البذور قرنة حلزونٌة الشكل تحوي على عدد من    

    -البذرة :

 صغٌرة الحجم كلوٌة الشكل ذات لون اصفر مخضر .  
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 صورة توضٌحٌة لنبات الجت
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انربطيى :

 -الجذر :

وتدي ٌتعمق فً التربة تنمو علٌه فروع جذرٌة جانبٌة وتوجد على الجذور      

ودرجة تعمق الجذور تعتمد على  ،العقد الجذرٌة تعٌش فٌها بكترٌا العقد الجذرٌة 

الصنف المزروع ونوع التربة ومدى ارتفاع مستوى الماء االرضً وخدمة 

 المحصول .

 -الساق :

وعند العقد تكون مصمتة وتتفرع من الجذر الرئٌسً تحت  قائم طري مجوف    

 سطح التربة فروع جانبٌة متعددة .

 -الورقة :

مركبة مكونة من ثالث ورٌقات بٌضاوٌة كاملة الحافة والورقة ذات عنق طوٌل     

االذٌنات مدببة . الورٌقات الثالثة ذات  أطرافولها اذٌنات مالصقة للعنق وتكون 

 . وكأنها تخرج من نقطة واحدةظهر عنق قصٌر لذلك ت

 -النورة :

بٌضاء اللون والتلقٌح  واألزهارفً نورات رأسٌة ابطٌة  األزهارتتجمع       

خلطً . السنبلة مكتظة فً نهاٌة السٌقان والفروع وتختلف فً حجمها حسب 

 التفرع .

 -البذرة :

وٌكون  ألحمرالونها اصفر مائل الى صغٌرة الحجم كروٌة او بٌضوٌة الشكل    

 . أملسسطحها 
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 -انىصف انُثاذي نُثاخ انرثغ :

 -الجذر :

 كثٌرة . أفقٌةوتدي رئٌسً تتفرع منه جذور   

 -: الساق

المناخٌة والمنطقة  ٌعتمد على الظروفم وهذا ( 0 – 0 )قائم ٌصل ارتفاعه من   

 والنوعٌة .

 -: األوراق

الشكل متعاقبة تختلف مساحتها حسب الصنف وموقعها على النبات  رمحٌة   

 ورقة وتكون مغطاة بالزغب .( 05 – 05 )وٌتراوح عددها من

 -النورة :

 إلىعنقودٌة تقع فً نهاٌة الساق وتكون الزهرة قمعٌة الشكل حمراء اللون    

الرٌاح  حصل نسبة من التلقٌح الخلطً بواسطةتوردٌة مصفرة والتلقٌح ذاتً وقد 

 او الحشرات .

  -الثمرة :

صغٌرة الحجم كثٌرة العدد وقد ٌنتج النبات البذور علبة تنفتح عند النضج .   

 .من ملٌون بذرة  أكثرالواحد 
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 -نُثاخ انرُثاك : يانىصف انُثاذ

 -الجذر :

 سم ال ٌتعمق كثٌراً فً التربة .( 05 – 01 )لٌفً طوله   

  -الساق :

مادة لزجة شفافة ٌكون لونه اخضر وٌتحول الى اللون علٌه وجد وتقائم مضلع    

 االصفر عند النضج .

 -: األوراق

بلغ طول ٌة قلبٌة الشكل خالٌة من االذٌنات تحوي على سوٌق وتبادلبسٌطة م   

ق ورقة كبٌرة ٌكون تعر( 05 – 00 )سم وٌكون النبات الواحد من 31الورقة 

 وتغطى الورقة بشعٌرات . األسفلالورقة رٌشً والعروق بارزة على السطح 

 -النورة :

 عنقودٌة تظهر فً نهاٌة الساق وتفرعاته .  

 -الثمرة :

البذور بذرة و( 71 – 51 )منعددها ٌتراوح البذور علبة تحتوي على عدد من   

 صغٌرة ذات لون احمر بنً .
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 -نهعائهح انُجيهيح :ادلًيشاخ انعايح 

 -الجذور :

لٌفٌة رفٌعة تتكون من الجذر الرئٌسً والجذور الجانبٌة حٌث ٌكون عدد     

الجذور الجانبٌة فً الذرة الصفراء وتنشأ  03الجذور الرئٌسٌة واحد فً الرز و

من أسفل السالمٌة األولى للساق بٌنما الجذور المستدٌمة تنشأ من أسفل السالمٌة 

وهناك جذور دعامٌة تنشأ من السالمٌات الموجودة فوق سطح التربة كما الثانٌة . 

 فً الذرة الصفراء .

  -الساق :

تتكون السٌقان من عقد وسالمٌات مجوفة او مصمتة ) مملوءة بالنخاع (     

وتنمو األوراق من العقد المصمتة وتكون متبادلة ، السالمٌات تكون قصٌرة قرب 

ارتفاع السٌقان أما الساق  أعلى إلىول كلما اتجهنا سطح التربة تزداد فً الط

        فٌكون مختلف وٌعتمد على النوع والصنف والظروف البٌئٌة وٌتراوح طولها من

 سم .(311 – 51)

 -الورقة :

من مناطق العقد وكل عقدة تخرج منها ورقة  األوراقالورقة متبادلة وتنشأ     

 مد واللسٌن .الورقة من النصل والض. واحدة تتكون 

 -نظام التزهٌر ) النورة ( :

وحدة التزهٌر هً السنٌبلة فأذا كانت جالسة على حامل زهري كان نظام     

التزهٌر سنبلٌاً أما اذا حملت السنٌبالت المعنقة على فروع الحامل الزهري فٌكون 

نظام التزهٌر عنقودي واذا حملت السنٌبالت المعنقة على حامل زهري غٌر متفرع 

فٌكون نظام التزهٌر راسٌمً وٌعتبر نظام التزهٌر السنبلً والعنقودي أكثر شٌوعاً 

 فً محاصٌل العائلة النجٌلٌة .

الخنثٌة على أعضاء التذكٌر والتأنٌث وإذا كانت وحٌدة الجنس  األزهارتحوي        

 فتحوي على احدهما فقط .

ٌنتهً بمتك حاوي على تتكون أعضاء التذكٌر من ثالثة اسدٌة وكل حامل      

 حبوب اللقاح . اما عضو التأنٌث فٌسمى بالمدقة .

وحٌدة  األزهارالخنثٌة وخلطً اذا كانت  األزهارٌكون التلقٌح ذاتً اذا كانت 

 الجنس .

 -الثمرة :

برة او حبة مكونة من الغالف الثمري الذي ٌمثل غالف المبٌض وٌلتصق      

 وناً غالف واحد فقط .بالغالف البذري التصاقاً تاماً مك
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س / كٌف نستطٌع ان نمٌز بٌن نبات الحنطة والشعٌر والشوفان فً المراحل 

 من النمو ؟ األولى

ج / ٌمكن التمٌٌز بٌنهما وذلك بالرجوع الى طبٌعة األوراق فنجد ان اللسٌن فً 

االذٌنات فتكون فً  أماالحنطة مسنن بٌنما فً الشعٌر ٌكون غٌر مسنن ومنحنً 

طة صغٌرة وتبعد الواحدة عن األخرى بمسافة . بٌنما فً الشعٌر تكون كبٌرة الحن

( وكذلك نجد ان العرق الوسطً والعروق الجانبٌة  Xوتتشكل على شكل حرف ) 

 أمافً الحنطة تكون غٌر واضحة بٌنما فً الشعٌر تكون واضحة وممٌزة . 

 . بالنسبة للشوفان فٌكون عدٌم االذٌنات واللسٌن كبٌر وشفاف

 

 س / ما هو الفرق بٌن حبة الحنطة وحبة الشعٌر ؟

 حبة الشعٌر حبة الحنطة

 حنطٌة اللون  – 0

 اقصر طوالً من الشعٌر  – 0

الحبة ملساء وتوجد خصلة من  – 3

 الشعر فً احد نهاٌاتها 

 ذات لون اصفر او اسود – 0

 أطول نسبٌاً من حبة الحنطة  – 0

الحبة مدببة من طرفٌها وتتصل  – 3

 بالسفا من الجانب العلوي  
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 -يقارَح تني احلُطح انُاعًح واحلُطح اخلشُح :

 الحنطة الخشنة الحنطة الناعمة

 تستعمل فً صناعة الخبز  – 0

 

بعض األصناف تحوي على سفا  – 0

 والبعض اآلخر بدون سفا 

السنبلة اسطوانٌة الشكل عند  – 3

 النضج 

 النبات بشكل عام صغٌر الحجم  – 0

 الحبوب صغٌرة الحجم  – 5

 

 الحبوب لٌنة الى صلبة  – 0

 

تحوي على نسبة عالٌة من  – 7

 البروتٌن 

تستعمل فً صناعة المعكرونة  – 0

 والبرغل والمعجنات 

جمٌع اصناف الحنطة الخشنة فً  – 0

  العراق تحوي على سفا

السنبلة شكلها مبسط لها جانبٌن  – 3

 عرٌضٌن وآخران ضٌقان 

 النباتات طوٌلة ضخمة وسمٌكة  – 0

الحبوب اكبر حجماً وطوٌلة ورفٌعة  – 5

 األطراف 

 الحبوب اصلب من الحنطة الناعمة  – 0

 

بروتٌن تحوي على نسبة اقل من  – 7

 الحنطة الناعمة 

 

 والشعٌر ؟س / ما هو الفرق بٌن نبات الحنطة 

 ج / 

 أوراق الشعٌر تكون اخشن من أوراق الحنطة . – 0

 ( .  X اذٌنات الشعٌر تكون اكبر من اذٌنات الحنطة حٌث تكون متقاطعة )  – 0

العرق الوسطً فً الشعٌر بارز واكثر وضوحاً من الجهة الخلفٌة للورقة  – 3

 اكثر من العرق الوسطً للحنطة .

اللسٌن فً الشعٌر أطول من لسٌن الحنطة وٌكون محدب النهاٌة فً الشعٌر  – 0

 ومسنن فً الحنطة .

الفرق بٌن حبة الحنطة وحبة الشعٌر هو ان غالف الحنطة ٌنفصل عن الحبة  – 5

 عند الدراس بسهولة بٌنما فً الشعٌر ال ٌنفصل .
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والشعٌر ابتداًء من الزراعة حتى س / ما هً األطوار التً تمر بها نباتات الحنطة 

 النضج ؟

 -ج / تمر الحنطة والشعٌر بالمراحل التالٌة :

 -مرحلة تشرب الماء : – 0

حٌث تقوم البذرة بامتصاص الماء مما ٌؤدي إلى زٌادة حجمها وتشقق غالفها   

 الخارجً .

 -مرحلة اإلنبات : – 0

موه الى أسفل التربة وٌكون حٌث ٌتحفز الجنٌن للنمو فٌنمو الجذٌر وٌتجه فً ن   

 الجذر وتنمو الروٌشة فتكون األجزاء الخضرٌة وتتجه إلى أعلى التربة .

 -مرحلة التفرعات : – 3

حٌث تتكون التفرعات ) الخلف ( من البراعم الموجودة على عقد الساق    

البذور األصلً تحت سطح التربة وٌختلف عدد التفرعات باختالف األصناف وكمٌة 

ومسافات الزراعة وطرق الزراعة وحجم الحبوب وخصوبة التربة والظروف 

المناخٌة . بعض هذه التفرعات تكون خصبة وتحمل سنابل والبعض اآلخر تجف 

 وتموت .

 -مرحلة االستطالة : – 0

ٌبدأ الساق باالستطالة من منطقة النمو القرٌبة من عقد الساق وأول السالمٌات    

ة هً سالمٌة الساق األولى وتتبعها السالمٌات األخرى . ان التً تبدأ باالستطال

استطالة السالمٌات طولٌاً ناتج من تكاثر عدد الخالٌا واستطالتها . وٌمكن معرفة 

بدء عملٌة االستطالة من خالل مسك الساق الرئٌسً بالقرب من سطح التربة 

 . وعند تكون العقدة االولى ٌكون النبات قد مر بمرحلة االستطالة

 -مرحلة التزهٌر : – 5

التً تزهر هً سنبلة وأول أٌام من طرد السنابل ( 0 – 5 )ٌبدأ التزهٌر بعد   

 الساق الرئٌسً ثم تبدأ سنابل األفرع االخرى .

 -مرحلة النضج : – 0
 

 س / ما هً أطوار نضج الحنطة ؟

 ج /

لى الخضرة ٌكون لون الحبة اصفر ٌمٌل إ  -طور النضج اللبنً ) الحلٌبً ( : – 0

وفً حالة الضغط على الحبة ٌخرج منها عصٌر حلٌبً وتبلغ نسبة الرطوبة بها 

51 . % 
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ٌتحول لون الحبة إلى اللون االصفر   -طور النضج العجٌنً ) الشمعً ( : – 0

% وٌكون قوامها شمعً وتبدأ السٌقان باإلصفرار كما  05وتبلغ نسبة الرطوبة 

 تصفر األوراق والسنابل .

وفٌه تتمٌز الحبوب بالصالبة وتأخذ لونها الطبٌعً  -طور النضج الكامل : – 3

 % وٌتم حصاد الحنطة فً نهاٌة هذا الطور .( 00 – 00 )وتبلغ نسبة الرطوبة

ٌزداد جفاف الحبوب وٌسهل كسر السٌقان وٌسمى هذا  -طور النضج المٌت : – 0

 الطور بالطور المٌت .

 

  - : انذرج انصفزاء وانذرج انثيضاءانفزوقاخ انظاهزيح تني َثاخ 
 الذرة البٌضاء الذرة الصفراء

بمادة بٌضاء  غٌر مغطاةاألوراق والساق  – 0

 ) باودر ( 

 نباتاتها قلٌلة التفرع  – 0

 

تكون االزهار ٌحمل النبات نوعٌن من  – 3

األزهار الذكرٌة فً قمة النبات واألنثوٌة ) 
 العرنوص ( فً وسط النبات 

البذرة كبٌرة الحجم صفراء او بٌضاء او  – 0

 حمراء 

 تستخدم الستخراج الزٌت ) زٌت الذرة (  – 5

كغذاء لإلنسان وعلف البذور تستخدم  – 0

 للحٌوانات ومواد اولٌة للتصنٌع 

 لملوحة التربة وماء الري حساسة  – 7

ال تحتوي سٌقانها واوراقها على حامض  – 8

 الهاٌدروسٌانٌك 

 مادة بٌضاءمغطاة باألوراق والسٌقان  – 0

 ) باودر (  

 النباتات كثٌرة التفرع  – 0

  

النورة الزهرٌة تحمل أزهار خنثٌة فً  – 3

 قمة النبات 
 

 البذرة صغٌرة الحجم بٌضاء او سوداء – 0

  

 ال تستخدم الستخراج الزٌت  – 5

تستخدم كعلف للحٌوانات فً المرتبة  – 0

 ن فً الدول الفقٌرة االولى وكغذاء لإلنسا

 اكثر تحمالً للملوحة والجفاف  – 7

تحتوي أوراقها وسٌقانها على حامض  – 8

 الهاٌدروسٌانٌك 
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 -احلصاد وضائعاخ احلثىب :

تعتبر عملٌة الحصاد هً حصٌلة الجهد المبذول فً العملٌات الحقلٌة المتعددة       

التً تسبق الحصاد . كما ان فترة الحصاد تعتبر من الفترات الصعبة بسبب 

إجرائها فً ظروف مناخٌة حارة إضافة إلى الغبار والقش المتطاٌر وخطورة العمل 

 مع آالت الحصاد .

مشكلة الضائعات والتً تسبب فً ضٌاع أكثر من     من مشاكل الحصاد هً    

 % من الحاصل . 03

تنظٌم عملٌة الحصاد فقد لضائعات فً الحنطة والشعٌر على وتتوقف نسبة ا   

وجد ان إجراء الحصاد فً الوقت المناسب دون تأخٌر فأن نسبة الضائعات ال تزٌد 

 ت الحصاد .% فً حالة التأخٌر فً عملٌا 03% فً حٌن تصل الى  3عن 

المناخ وطبٌعة  )ان تحدٌد الحالة المثلى للحصاد تتوقف على عدة عوامل منها     

وللسٌطرة على هذه العوامل  (الحقل وخواص الحاصدة وتنظٌم عملٌة الحصاد 

 -ٌتبع ما ٌلً :

حٌث انه كلما ازدادت إنتاجٌة الحقل كلما  -إنتاجٌة الحقل المراد حصاده : – 0

 صاد وبالتالً زٌادة كمٌة الضائعات .ازدادت فترة الح

فكلما ازداد عدد الحاصدات قلت فترة الحصاد  -عدد الحاصدات المستخدمة : – 0

 مما ٌؤدي الى قلة كمٌة الضائعات .

فكلما طالت الفترة كلما قلت نسبة الضائعات حٌث  -الفترة المناسبة للحصاد : – 3

ة وهذا ما ٌساعد على تقلٌل نسبة ٌمكن العمل بوجبتٌن ضمن فترة الحصاد المناسب

 الضائعات .
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 -ظاهزج االضطجاع :
ٌقصد باالضطجاع انحناء السٌقان ومٌلها نحو سطح التربة بتأثٌر الرٌاح او     

األمطار وهذه الظاهرة تحدث بعد طرد السنابل وامتالء الحبوب فال ٌقوى الساق 

 على الحمل الثقٌل للسنابل .

ٌعتبر االضطجاع من المشاكل الكبٌرة فً الزراعة الكثٌفة لمحاصٌل الحبوب فقد    

% كما تتأثر  01ٌؤدي الى خسارة كبٌرة فً حاصل الحبوب تصل أحٌانا الى 

نوعٌة الحبوب وتعٌق عملٌة الحصاد المٌكانٌكً وٌؤدي االضطجاع الى حصول 

ل المواد المغذٌة للحبوب تشوهات والتواءات فً السٌقان مما ٌؤدي الى عدم وصو

 وخاصة عندما ٌحدث االضطجاع بصورة مبكرة .

 -ان من اهم أسباب االضطجاع هً :

 كثرة السماد النتروجٌنً . – 0

 لوحدة المساحة .البذور زٌادة كمٌات  – 0

 اإلصابة باألمراض الفطرٌة . – 3

 كثرة التفرعات فً النبات الواحد . – 0

 قاومة لالضطجاع .زراعة األصناف الغٌر م – 5

 الري فً طور امتالء الحبوب وهبوب الرٌاح الشدٌدة بعد الري . – 0

ولمقاومة االضطجاع ٌمكن استخدام بعض المواد الكٌمٌاوٌة الخاصة بمنظمات     

والتً ترش على  النمو مثل مادة الساٌكوسٌل والكلتار معٌقاتالنمو والتً تسمى 

محاصٌل الحبوب فً مرحلة التفرعات حٌث تؤدي هذه المواد إلى تقصٌر فً 

 أطوال النباتات وتصلب السٌقان وتمنع االضطجاع .
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 -ادلًيشاخ انعايح نهعائهح انثقىنيح :

 -الجذر :

م او أكثر وتتكون العقد  3 – 0وتدي متفرع ٌتعمق فً الترب المختلفة من    

 التعاٌشٌة (       البكترٌا  ) الجذرٌة على الشعٌرات الجذرٌة بواسطة بكترٌا التأزت

 ( Rhizobia sp . ) 

 -الساق :

تكون السٌقان قائمة او مفترشة او شبه قائمة او شبه مفترشة حسب األنواع    

 واألصناف وتختلف السٌقان فً الطول والحجم والتفرع .

 -لورقة :ا

تكون مركبة تتكون من ورٌقتٌن أو أكثر ذات اذٌنات كبٌرة فً قاعدة الورقة    

وهً رٌشٌة فردٌة او زوجٌة او كفٌة مركبة ثالثٌة غالباً وتكون معنقة او جالسة 

ة او قد تتحور إلى محالق وقد والورٌقة الطرفٌة قد تكون معنقة او غٌر معنق

 .الورٌقة على اذٌنات أحٌانا  تحوي

 -نظام التزهٌر :

ٌكون اما راسٌمً او رأسً او عنقودي او سنبلً . تتركب الزهرة الخنثى من    

( أوراق كأسٌة والتوٌج مكون من ورقة توٌجٌة كبٌرة وسطٌة  5 – 0الكأس ) 

لتحمتٌن تسمى العلم وورقتٌن جانبٌتٌن تسمى الجناحٌن وورقتٌن سفلٌتٌن م

 الزورق أعضاء التذكٌر والمٌسم . ٌط العاشرتسمٌان الزورق وٌضم والخ

شر االعط من خٌوطها ملتحمة والخٌ 9ك تكون ومت 01تتكون أعضاء التذكٌر من 

 سائب او تكون جمٌعها ملتحمة بخٌط القلم .

تتكون أعضاء التأنٌث من كربلة واحدة ممثلة بمبٌض كبٌر وقلم طوٌل ومٌسم     

 طة الحشرات .املس وأحٌانا رٌشً والتلقٌح السائد خلطً بواس

 -الثمرة :

البذور قرنة وهً مبٌض ناضج ٌحوي بذرة او أكثر ناتجة من بوٌضة او أكثر .    

تعتبر غٌر اندوسبٌرمٌة لعدم احتوائها على السوٌداء وٌخزن الغذاء فً الفلقتٌن 

بالغالف الثمري وجنٌن البذور على السرة وهً موضع اتصال البذور وتحوي 

 نتوء صغٌر بٌن الفلقتٌن .البذرة ٌكون على شكل 
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 -انفزوقاخ تني انعائهح انُجيهيح وانثقىنيح :

 

 

 

 

 

 

 العائلة النجٌلٌة العائلة البقولٌة

الجذور وتدٌة تتكاثر علٌها العقد  – 0

 الجذرٌة 

الساق عشبٌة قائمة او نصف  – 0

 قائمة مجوفة او صلدة 

نظام التفرع فً البقولٌات قاعدي  – 3

 او على مناطق مختلفة على الساق 
 

الورقة مركبة متبادلة على  – 0

 الساق 

 التعرق شبكً  – 5

الزهرة فً البقولٌات خنثى  – 0

فراشٌة رباعٌة المحٌطات تتكون من 
 الكأس والتوٌج والطلع والمتاع 

 
 
 
 
 

الثمرة قرنة ٌختلف حجمها او  – 7

نوع والبذرة ذات شكلها حسب ال
 فلقتٌن واإلنبات ارضً وهوائً 

 التلقٌح خلطً بالحشرات غالباً  – 8

  

اإلنبات هوائً عدا أربعة  – 9

محاصٌل هً الباقالء والحمص 
 والعدس والهرطمان 

 الجذور لٌفٌة ال تحوي على عقد بكتٌرٌة – 0

 

الساق عشبٌة قائمة او نصف قائمة  - 0

 مجوفة تنقسم الى عقد وسالمٌات 

التفرع ٌكون من منطقة التاج او العقد  – 3

 الساقٌة الموجودة تحت سطح التربة 
 

 الورقة شرٌطٌة  – 0

 

 التعرق متوازي  – 5

تتجمع أزهار النجٌلٌات فً وحدات  – 0

تعرف بالسنٌبالت مجموعة على محور 
السنبلة األصلً وقد تكون بسفا او بدونه وقد 
تكون النورة عنقودٌة خنثى وفً بعض 
االنواع تكون النورة الذكرٌة فً نهاٌة الساق 

 والمؤنثة تمثل العرنوص على الساق 
 
 

 الحبة برة تلتحم القشرة فٌها بالغالف – 7

 الثمري والحبة ذات فلقة واحدة
 

التلقٌح ذاتً غالباً مع نسبة من التلقٌح  – 8 

 الخلطً 

 اإلنبات ارضً  – 9
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 س / ما هو الفرق بٌن أوراق الحمص والعدس ؟

 العدس الحمص

الورقة مركبة رٌشٌة متبادلة على حامل 

ازواج (7 – 5)الورقة وٌبلغ عددها من

متحورة وتكون والورقة الطرفٌة غٌر 
الورٌقات مسننة ٌكسوها زغب من 

 السطحٌن والورٌقة بٌضاوٌة الشكل .

الورقة مركبة رٌشٌة تحوي على عدد 

 00من الورٌقات ٌصل عددها الى 

ورٌقة والورٌقات غٌر مسننة والورٌقة 
الوسطٌة تتحور إلى محالق وتكون 

 الورٌقات متقابلة او متبادلة .
 
 

 

 نبات الجت والبرسٌم ؟س / ما هو الفرق بٌن 

 البرسٌم الجت

 نبات معمر  – 0

الورقة ثالثٌة وتكون الورٌقة  – 0

 الوسطى معنقة

 الثلث العلوي من الورٌقات مسنن  – 3

 االذٌنات غٌر كاملة الحافة – 0

 األزهار زرقاء اللون  – 5

 البذرة كلوٌة الشكل  – 0

 مقطع الساق مضلع – 7

 نبات حولً  – 0

الورقة ثالثٌة وتخرج الورٌقات من  – 0

 نقطة واحدة 

 الورٌقات متطاولة غٌر مسننة  – 3

 االذٌنات حادة  – 0

 األزهار بٌضاء اللون  – 5

 البذرة بٌضوٌة الشكل  – 0

 مقطع الساق دائري  – 7
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 -: وانظايهج طزيقح عًم اندريض

هو عبارة عن محصول علف اخضر ٌقطع وٌجفف وٌحفظ لمدة طوٌلة  الدرٌس    

وٌبقى صالحاً لتغذٌة الحٌوانات وعادة ٌعمل الدرٌس عندما ٌزداد إنتاج محصول 

العلف األخضر عن الحاجة أثناء فصل النمو فتتحول الكمٌات الزائدة من العلف 

التً تقل فٌها األخضر الى درٌس مجفف لكً تتغذى علٌه الحٌوانات فً األوقات 

 األعالف الخضراء .

ان أحسن فترة لقطع الجت هً فً فترة التزهٌر اما فً حالة محاصٌل الحبوب 

 فً الطور العجٌنً .البذور فٌجب ان ٌكون القطع عندما تكون 

ان الهدف الرئٌسً لعمل الدرٌس هو تجفٌف المحصول وتقلٌل نسبة الرطوبة فٌه 

 % او اقل . 05الى 

المراد عمل الدرٌس منها بواسطة المناجل او آالت الحش وتترك  تحش المحاصٌل

هذه النباتات لتجف وتكون على شكل خطوط او على شكل أكوام او حزم وٌترك 

تحت تأثٌر أشعة الشمس لكً ٌجف جفاف مناسب وبعد ذلك ٌكبس فً باالت ثم 

 تنقل إلى المخازن .

 -انظايهج ) انغًري ( :

لعلف األخضر المحفوظ فً أماكن خاصة وبمعزل عن ٌعرف الساٌلج بأنه ا     

 -الهواء الجوي اما طرٌقة عملة فٌمكن اٌجازها بما ٌلً :

تؤخذ النباتات المراد عمل الساٌلج منها كالبرسٌم والذرة البٌضاء وغٌرها من      

المحاصٌل وتجمع فً مكان خاص وتكدس النباتات بعضها فوق البعض اآلخر 

ئة ظروف ال هوائٌة بتأثٌر البكترٌا وتضاف كمٌة من والغرض منها هو تهٌ

م ثم ٌغطى السطح العلوي بالطٌن المخلوط  8الموالس حتى ٌصبح ارتفاع الكومة 

بالتبن . تعمل قنات وتوصل الى حفرة خاصة لغرض تسرب السوائل الناتجة ، 

الخضراء ٌتم استخدام الساٌلج لتغذٌة  األعالفوفً فصل الشتاء وعند ندرة 

 حٌوانات .ال
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 -انرهقيح انثكرريي نهثقىنياخ :

العناصر الغذائٌة األساسٌة فً تغذٌة النبات  أهمعنصر الناٌتروجٌن من  دٌعُ     

التربة بشكل  إلىكما انه من اكثر العناصر كلفة من الناحٌة االقتصادٌة اذا أضٌف 

ن بطرق طبٌعٌة أسمدة كٌمٌاوٌة ومن الممكن زٌادة محتوى التربة من الناٌتروجٌ

ارخص كلفة باضافة المخلفات الحٌوانٌة والنباتٌة حٌث تتحلل بفعل األحٌاء 

 البكتٌرٌة الى مادة عضوٌة ) الدبال ( حٌث ٌتحلل وٌتحول إلى نتروجٌن عضوي .

ان وجود الناٌتروجٌن كعنصر غذائً للنبات ٌؤدي إلى زٌادة فً الحاصل وان      

بكترٌا العقد الجذرٌة        عمالفً التربة هو استاحد عوامل زٌادة الناٌتروجٌن 

Rhi zobium  . 

التلقٌح البكتٌري للمحاصٌل البقولٌة من العوامل المهمة لزٌادة االنتاجٌة  دٌعُ       

وٌقصد به تلقٌح بذور البقولٌات والتربة التً ستزرع فٌها هذه المحاصٌل 

بتحضٌرات خاصة تحتوي على بكترٌا العقد الجذرٌة لتحسٌن إنتاجها كماً ونوعاً 

جال قدرتها على التعاٌش مع وتمتاز بكترٌا العقد بدرجة كبٌرة من التخصص فً م

النبات البقولً فلذلك قسمت هذه البكترٌا الى سبعة أنواع كل نوع ٌتمكن ان 

 -ٌتعاٌش بنجاح مع مجموعة من النباتات البقولٌة وهذه المجامٌع تشمل :

 مجموعة الجت  – 0 

 مجموعة البرسٌم  – 0

 مجموعة البزالٌا  – 3

 مجموعة الفاصولٌا  – 0

 مجموعة الترمس  – 5

 مجموعة فول الصوٌا  – 0

 مجموعة اللوبٌا  – 7

اللقاح البكتٌري هو لتأمٌن الظروف  عمالان الهدف األساسً من است      

خالل مرحلة البذور المالئمة لتواجد اكبر عدد من خالٌا البكترٌا العقدٌة قرب 

ة وتكوٌن عدد اإلنبات وتكوٌن الشعٌرات الجذرٌة وضمان حصول نسبة إصابة جٌد

 من العقد الجذرٌة والتً تقوم بتثبٌت الناٌتروجٌن الجوي بشكل كفوء .
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 -: تتلخص فوائد التلقٌح البكتٌري بما ٌلً

 تحسٌن إنتاجٌة المحاصٌل البقولٌة كماً ونوعاً . – 0

فً تسمٌد  تعملالتً تس الكٌمٌاوٌة تقلٌل كمٌات األسمدة الناٌتروجٌنٌة – 0

 البقولٌات .

تحسٌن صفات الترب االنتاجٌة والذي سٌنعكس باإلٌجاب على نمو المحاصٌل  – 3

 التً تزرع بعد البقولٌات فً الدورات الزراعٌة .

انخفاض كلفة إنتاج اللقاح البكتٌري مقارنة بكلف إنتاج األسمدة  – 0

 الناٌتروجٌنٌة .

راء استخدام ال توجد اي تأثٌرات سلبٌة على التربة او على النباتات من ج – 5

 اللقاح البكتٌري .
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 -تطهٌر التقاوي من األمراض الفطرٌة :

ر للزراعة ٌعتبر من األعمال المهمة بحٌث ٌجب ان تكون واختٌار البذ إن    

ر ور المصابة ألن جودة البذور خالٌة من الشوائب او بذور األدغال او البذوالبذ

 تحدد إنتاجٌة الوحدة الزراعٌة ) كغم / دونم ( . 

 -من االمراض والفطرٌات تجرى بعدة طرق منها :البذور ان تعقٌم وتطهٌر 

 -التعقٌم الداخلً للبذرة : – 0

فً هذه الحالة ٌمكن القضاء على المسببات المرضٌة الموجودة داخل أغلفة      

بالماء الحار حٌث تتم البذور البذرة او فً األنسجة الداخلٌة عن طرٌق تطهٌر 

 -على مرحلتٌن :

 0لمدة  °م( 30 – 08 )فً ماء حار بدرجة حرارةالبذور األولى تبدأ بوضع 

 (8 – 7 )لمدة °م 50اء حار درجة حرارته فً مالبذور ساعات والثانٌة وضع 

دقائق ثم تبرد وتجفف والهدف فً المرحلة األولى هو تنشٌط الخٌوط الفطرٌة التً 

تكون فً حالة سكون وفً المرحلة الثانٌة استعمال درجات الحرارة العالٌة تؤدي 

الى هالك المسببات المرضٌة هذه الحالة تستخدم لمرض التفحم السائب فً 

 ة والشعٌر .الحنط

فً بعض االحٌان قد تستخدم بعض المواد الكٌمٌاوٌة مثل فوسفات الزئبق االثٌلً 

 % لهذا الغرض . 5تركٌز 

 -التعقٌم السطحً للبذرة : – 0

فً البذور تستخدم هذه الطرٌقة لمعالجة أمراض التفحم وتتم هذه الطرٌقة بغمر 

واالكروسان كما ٌمكن تطهٌر محالٌل كٌمٌاوٌة حٌث تستخدم مادة الرادوسان 

باستخدام مادة الفورمالٌن او سلفات النحاس حٌث ٌجب األخذ بنظر البذور 

 فً المحلول بشكل صحٌح ودقٌق .البذور االعتبار خلط 
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 بالعملٌات الزراعٌة ؟البذور س / ما هً عالقة حجم 

وحدة المساحة وكلما  الالزمة لزراعةالبذور عالقة بتحدٌد كمٌة البذور لحجم  – 0

 قلٌلة وبالعكس .البذور صغٌرة الحجم تكون كمٌة البذور كانت 

البذور عالقة بطرٌقة تحضٌر التربة المعدة للزراعة فكلما كانت البذور لحجم  – 0

صغٌرة الحجم كلما تطلب العناٌة الجٌدة والزائدة عند تجهٌز مهد الزراعة من 

 اإلنبات .عملٌات حراثة وتنعٌم وتعدٌل لغرض 

كلما قل عمق البذور عالقة بعمق الزراعة فكلما قل حجم البذور لحجم  – 3

البذور الصغٌرة الحجم تزرع على عمق اقل من البذور الزراعة تبعاً لذلك . ف

 الكبٌرة الحجم .

الصغٌرة الحجم البذور وحجمها ارتباط بتنظٌم رٌة الزراعة فالبذور لوزن  – 0

 هادئة وبالعكس .تحتاج إلى إضافة رٌة 

من حٌث الحجم والملمس والوزن عالقة باختٌار طرٌقة ونظام البذور لنوعٌة  – 5

واختٌار طرٌقة الزراعة المناسبة بذور الزراعة من حٌث نوع اآللة المستخدمة لل

 وعدم استخدام طرٌقة النثر أثناء هبوب الرٌاح بالنسبة للبذور صغٌرة الحجم .

 

 ات القصب السكري ونبات القصب البري ؟س / ما هو الفرق بٌن نب

 القصب البري القصب السكري

 الساق سمٌكة  – 0

 تحوي السٌقان على السكر  – 0

ال ٌمكن ان تنمو بوجود الماء  – 3

 بصورة مستمرة 

 تتكاثر بالعقل  – 0

 

 ٌعتبر محصول اقتصادي  – 5

 الساق رفٌعة  – 0

 ال تحوي السٌقان على السكر  – 0

تنمو النباتات فً المناطق المائٌة  – 3

 والمستنقعات والمبازل واالهوار 

تتكاثر بالراٌزومات والمدادات  – 0

 البذور و

 ٌعتبر من نباتات األدغال  – 5
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 س / ما هو الفرق بٌن نبات البنجر السكري ونبات السلٌجة ) دغل ( ؟

 السلٌجة البنجر السكري

 األوراق كبٌرة  – 0

الجذر منتظم جداً وٌحتوي على  0

 السكر 

 األوراق اصغر حجماً  – 0

الجذر رفٌع ٌشبه جذر الجزر  – 0

 وخالً من السكر 

 

 س / ما هو الفرق بٌن التبغ والتنباك ؟

 التنباك التبغ

ٌزرع فً المنطقة الشمالٌة من  – 0

 العراق 

 األوراق طوٌلة رمحٌة الشكل  0

تكون األوراق رقٌقة وتستخدم  – 3

 إلنتاج السكائر 

 تكون األوراق سرٌعة االشتعال – 0

تحتوي على نسبة قلٌلة من  – 5

 النٌكوتٌن 

تقطف األوراق على دفعات من  – 0

 أسفل النبات إلى األعلى 

ٌزرع فً المنطقة الوسطى من  – 0

 العراق 

 األوراق قلبٌة الشكل  – 0

تستخدم تكون األوراق سمٌكة و – 3

 إلنتاج تبغ النركٌلة 

 تكون األوراق بطٌئة االشتعال  – 0

تحتوي على نسبة عالٌة من  – 5

 % ( 8 – 0 )النٌكوتن

ٌقطف النبات كامالً وٌجفف ومن  – 0

 ثم ٌتم قطف األوراق  

 

س / ما المقصود بعملٌة ازالة القمة النامٌة ) التطوٌش ( والسرطنة فً نبات 

 التبغ ؟

ج / من المعروف بأن النورة الزهرٌة للتبغ تقع فً قمة النبات وبما ان زراعة 

فأن وجود هذه البذور بسبب صغر حجم البذور التبغ ال تحتاج الى كمٌة كبٌرة من 

النورات ال فائدة لها بسبب كثرتها لذلك تجرى على نبات التبغ عملٌة التطوٌش 

قمة النبات اما عملٌة السرطنة فٌقصد  والتً ٌقصد بها إزالة النورات الزهرٌة من

 بها قطع األفرع الجانبٌة من نبات التبغ . 

ان الغرض الرئٌسً من عملٌة التطوٌش والسرطنة هو لزٌادة المساحة     

 الورقٌة وتحسٌن نوعٌتها وزٌادة نسبة النٌكوتٌن فٌها .
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