
 ~1 ~ 
 

 جمهورٌة العراق   

 وزارة التربٌة     

 المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً

 

 

 

 مبادئ إنتاج المحاصٌل الحملٌة

 للصف األول الزراعً                 

 

 

 

 تألٌف

 

 د. عالء الدٌن عبد المجٌد الجبوري                لداوي                        د. دمحم هذال كاظم الب

 عة /جامعة بغداد                                               كلٌة الزراعة /جامعة بغدادكلٌة الزرا 

 

 السٌد زٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد         علً                                 د. خلٌل إبراهٌم دمحم

 ر/المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنًخبٌ             اد                             الزراعة /جامعة بغد كلٌة

 

 

 

 م1212-  ه 2441                                                               السادسةالطبعة 

 



 ~2 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~3 ~ 
 

 الممدمة

 

 

لعلمٌة ٌساهم فً خدمة المسٌرة ا إنبعون من هللا وتوفٌمه تم انجاز هذا الكتاب والذي نؤمل من تؤلٌفه      

 إنتاجهذا الكتاب متماشٌاً مع مفردات المنهج الممرر لمادة مبادئ  إعدادلطلبة المدارس الزراعٌة ولمد تم 

آخذٌن بنظر االعتبار عرض المادة العلمٌة بؤسلوب علمً مبسط  األولىالمحاصٌل الحملٌة لطلبة المرحلة 

وتبوٌب الفمرات بتسلسل واضح دون مع دعم كل موضوع من موضوعاته بالصور الفوتوؼرافٌة الملونة 

المادة, معتمدٌن على احدث المعلومات والمراجع المتٌسرة من كتب ونشرات ونتائج دلة وتجاوز علمٌة 

البحوث والدراسات مضٌفٌن إلٌها خبراتنا التً توفرت نتٌجة لٌامنا بالتدرٌس لسنوات طوٌلةً ونظراً 

فصول ٌتناول كل فصل جانب من جوانب هذا  إلىسٌمه لكون الكتاب ٌتناول مواضٌع متشعبة فمد تم تم

 بكل فصل أسئلة تشجع على الحوار والمنالشة وتٌسر فهم الموضوع. ألحمناالعلم ولد 

ختاماً نشكر المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً التً أولتنا ثمتها من خبلل تكلٌفنا بتؤلٌؾ هذا الكتاب, كما نتمدم 

نكون لد  إنونؤمل  األفضلبممترحاته من اجل تطوٌر هذا الكتاب نحو بالشكر المسبك لكل من سٌتمدم 

 وفمنا فً تمدٌم هذا الجهد.

 

 

 

 ومن اهلل التوفيق
 

 المؤلفون

2010 
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 ألولالفصل ا

 أهمٌة المحاصٌل الحملٌة

 

 الهدف العام

بمراحل نشوء وتطور المحاصٌل الحملٌة الطالب  تعرٌؾٌهدؾ هذا الفصل إلى 
 .وطرائك تصنٌفها

 التفصٌلٌة األهداف

 التعرؾ على:ٌستطٌع الطالب بعد دراسته لهذا الفصل 

 .والع إنتاج المحاصٌل الحملٌة فً العراق-
 .الفرولات الرئٌسٌة بٌن نباتات المحاصٌل الحملٌة والمحاصٌل البستنٌة-
 .عبللة علم المحاصٌل الحملٌة بالعلوم األخرىالتعرؾ على -
 .التعرؾ على المحاصٌل حسب االستعمال واألهمٌة االلتصادٌة-

 الوسائل التعلٌمٌة

النماذج المجففة لنباتات المحاصٌل ومنتجاتها والخروج الى  تجهٌز بعض -أ
 .الحمل للتعرؾ على المحاصٌل المزروعة

 عرض أفبلم زراعٌة مختلفة ذات صلة بالموضوع. -ب

 

 متطلبات المهارة

 .ذهنً وبدنً لتلمً المعلوماتاستعداد 
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 أهمٌة المحاصٌل الحملٌة

 اإلنسغغغانبسغغغبب حاجغغغة  رضغغغٌةاألتشغغغؽل نباتغغغات المحاصغغغٌل الحملٌغغغة مسغغغاحات شاسغغغعة مغغغن الكغغغرة      

لؽذائغغغه وكمغغغواد أولٌغغغه لكثٌغغغر مغغغن الصغغغناعات المهمغغغة, وعلغغغى هغغغذ  المحاصغغغٌل  أساسغغغًلهغغغا كمصغغغدر 

فغغغغً مختلغغغغؾ بلغغغغدان العغغغغالم, وتحغغغغاول الحكومغغغغات  واألمغغغغنومنتجاتهغغغغا ٌعتمغغغغد الكثٌغغغغر مغغغغن االسغغغغتمرار 

ٌغغة الكثٌغغر مغغن المتحمٌغغك حالغغة مغغن االكتفغغاء الغغذاتً مغغن هغغذ  المنتجغغات. لمغغد شغغهد مسغغر  السٌاسغغة الع

المسغغغاومات والضغغغؽوط السٌاسغغغٌة التغغغً مورسغغغت واسغغغتخدم فٌهغغغا الؽغغغذاء وسغغغٌلة البتغغغزاز الغغغدول مغغغن 

لبغغغغغل الشغغغغغركات االحتكارٌغغغغغة والحكومغغغغغات االسغغغغغتعمارٌة. تشغغغغغٌر اإلحصغغغغغائٌات إلغغغغغى إن األراضغغغغغً 

مغغغغن األراضغغغغً المزروعغغغغة فغغغغً  %90الزراعٌغغغغة المخصصغغغغة لزراعغغغغة المحاصغغغغٌل الحملٌغغغغة تشغغغغكل 

 إن هنغغغان شغغغعوب وخاصغغغة فغغغً بلغغغدان العغغغالم الثالغغغث  تعغغغانً مغغغن المجاعغغغة بسغغغبب اسغغغتحواذ العغغغالم إال

والتغغغً  اإلنسغغغانوتسغغغوٌك المنتجغغغات الضغغغرورٌة لؽغغغذاء  إنتغغغاجمجموعغغغة مغغغن الشغغغركات والغغغدول علغغغى 

تمغغغغوم بفغغغغرض سٌاسغغغغتها علغغغغى البلغغغغدان التغغغغً تعغغغغانً مغغغغن نمغغغغص فغغغغً االحتٌاجغغغغات الؽذائٌغغغغة, وتمثغغغغل 

 ً  -:اآلتٌة لؤلسبابمهماً فً حٌاة الشعوب  المحاصٌل الحملٌة مولعا

 مثغغغل المحاصغغغٌل الحبوبٌغغغة االحنطغغغة, الشغغغعٌر, الغغغذرة الصغغغفراء               اإلنسغغغانتعغغغد مصغغغدراً أساسغغغٌاً لؽغغغذاء  -1

 والبٌضاء( ومحاصٌل البمول االبالبلء, الحمص, العدس, الماش,.....الخ(.

نغات المزرعغة كمحصغول االجغت, البرسغٌم, الغدخن, لحٌوا األخضغرتعد مصغدراً أساسغٌاً لتغوفٌر العلغؾ  -2

 الذرة البٌضاء( وؼٌرها.

التعبئغغة مثغغل محاصغغٌل االمطغغن, الجغغوت,  وأكٌغغاس واألؼطٌغغةكغغالمبلبس  األنسغغجةتمغغوم علٌهغغا صغغناعة  -3

 الجلجل, السٌسال, الرامً(.

من الصناعات  وؼٌرها اإلصباغتستخرج من بذورها الزٌوت النباتٌة التً تستعمل فً الطهً وصناعة  -4

 مثل ازهرة الشمس, الكتان, العصفر(.

تسغتعمل حبوبهغا كعلٌمغة مركغزة للحٌوانغات مثغل االشغعٌر, الغذرة بنوعٌهغا, الغدخن( كمغا تسغتعمل لتؽذٌغة  -5

 الدواجن .

مثغل  لؤلطفغالمصدر مهم الستخراج النشا ولد تطحن بعضها وتخلط مع الحلٌب أو تحضر منهغا أؼذٌغة  -6

 ول الصوٌا, الشوفان(.االذرة الصفراء, ف

 كثٌر من نباتاتها ٌمكن أن تستعمل كعمالٌر طبٌة مثل االخردل, الٌانسون, حبة البركة(. -7

محاصغٌل معٌنغة  إنتغاجهنغان بلغدان تتخصغص فغً  إنتكون جزءاً مهماً من الدخل المومً للبلدان حٌغث  -8

 مثل االحنطة, الذرة الصفراء, المطن(.

لنتروجٌن الجوي فً التربغة عغن طرٌغك بكترٌغا العمغد الجذرٌغة  الموجغودة فغً تثبٌت كمٌات كبٌرة من ا -9

 جذور المحاصٌل البمولٌة مثل االبالبلء, الحمص, العدس, الماش(. 

بماٌغغا المحاصغغٌل الحملٌغغة كغغالمش والتغغبن ٌمكغغن أن تسغغتعمل فغغً صغغناعة الغغورق والكغغارتون وتؽذٌغغة  -10

 الحٌوانات.
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 العراق المحاصٌل الحملٌة فً إنتاجوالع 

العالمً  اإلنتاجهنان فجوة كبٌرة بٌن  إنبالنسبة للمحاصٌل الحملٌة ٌجد  اإلنتاجالمتتبع لمستوٌات  إن      

ً بالبلدان المتطورة  اإلنتاجالمحلً فً العراق حٌث ٌعانً  واإلنتاج فً العراق من تدنً مستوٌاته لٌاسا

 األسالٌب وإتباعة ومنها ما ٌتعلك بعملٌات الخدمة زراعٌاً ألسباب كثٌرة منها ما هو متعلك بعوامل البٌئ

ً  إلٌهاالعلمٌة الحدٌثة وسٌتم التطرق   .الحما

الزراعً بسبب الزٌادة المطردة فً عدد السكان سوؾ ٌزٌد من  اإلنتاجعدم مواكبة الزٌادة فً  إن     

سٌما  اإلنتاجالعلمٌة فً  سالٌباأل وإتباعلم ٌتم استثمار الطالات الكامنة  إذاالمعاناة مستمببلً فً العراق 

ً شحة فً مٌا  الري مما أدى الى تنالص المساحات المستؽلة فً زراعة  وان العراق ٌواجه حالٌا

( ملٌون دونم ؼٌر أن 44المساحة المابلة للزراعة فً العراق تمدر بحوالً ا إنالمحاصٌل, والمعروؾ 

 إلىنتهجها دول المنبع أدى سة المائٌة التً توالفرات والسٌانمص الواردات المائٌة فً نهري دجلة 

  انحسار المسحات التً كانت تزرع بالمحاصٌل الحملٌة.

 إلى( ملٌار متر مكعب وسوؾ ٌنخفض 20.93الوارد الطبٌعً لنهر دجلة هو ا إن إلىتشٌر التمارٌر       

نوي لنهر دجلة وهذا الس اإلٌرادمن  %47ملٌار متر مكعب فً السنة وهذ  الكمٌة تشكل نسبة  (9.7ا

عن االستؽبلل الزراعً  األراضًمن الواردات المائٌة وخروج مساحات واسعة من  %53ٌعنً نمص 

واتساع مساحة التصحر حٌث تبلػ المساحة الزراعٌة الخصبة التً سوؾ تعانً من نمص المٌا  حوالً 

بلل المٌا  الجوفٌة بشكل علمً استؽ  إمكانٌةهكتار. هذا الوالع الجدٌد ٌحتم علٌنا دراسة  إلؾ (696ا

فان الوالع تمدم  ما إلى إضافةوتمنٌن استخدام المٌا  عن طرٌك استخدام الطرق الحدٌثة فً الري. 

حٌث ٌشٌر التمرٌر المركزي  الزراعً الحالً ٌعانً كما أسلفنا من تدنً مستوى اإلنتاجٌة لوحدة المساحة

محاصٌل الحملٌة فً العراق وإنتاجٌتها كما هو مبٌن إلى المساحات المزروعة بال 2001لئلحصاء سنة 

 -فً الجدول األتً:

 

 

                        

 

 

 

 

 

نجد من سكان العالم  %35ألكثر من محصول الحنطة للممارنة لكونه ٌشكل الؽذاء الرئٌسً  أخذنافلو       

مدمة فً المجال الزراعً, حٌث وحدة المساحة بٌن العراق وبٌن الدول المت إنتاجٌةالفرق الشاسع فً 

 غلة الدونم )كغم( اإلنتاج الكلً)طن( المساحة/ دونم المحصول

 588 231825 394162 الذرة الصفراء
 425 2219446 5217911 الحنطة
 322 712832 2217167 الشعٌر

 644 389475 604747 1998الرز سنة 
 265 2081 7854 العدس
 309 29597 95652 الماش

 312 22962 73597 الحمص
 296 2784 9401 البالالء
 405 65168 160746 المطن

 422 48340 114566 زهرة الشمس

 759 29131 38363 فستك الحمل
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محصول  إنتاجٌة إنالى  2005اوزارة الزراعة األمرٌكٌة( لعام  USDAالواردة من  اإلحصائٌاتر تشٌ

 -كاآلتً:الحنطة فً وحدة المساحة لبعض دول العالم كانت 

 كؽم/ هكتار 8180   ←المانٌا          

 كؽم/ هكتار 7580   ←          فرنسا

 كؽم/ هكتار 6025   ←          مصر

 كؽم/ هكتار 4046   ←       السعودٌة

دولة مثل  إنكؽم/ هكتار وهذا ٌعنً  1700الهكتار من الحنطة فً العراق هً  إنتاجٌةوكما أسلفنا فؤن 

 إلىالعراق فً وحدة المساحة. هذا الفرق الشاسع ٌدفع أضعاؾ ما ٌنتجه  4ا ٌزٌد عن المانٌا تنتج م

مستوٌات أفضل, وال ٌمكن تحمٌك تمدم  إلى الحالٌةالتفكٌر الجدي للنهوض بالوالع الزراعً من مستوٌاته 

 -نها:وهذ  المعولات كثٌرة نذكر م اإلنتاجٌةفً هذا الجانب دون تجاوز المعولات التً تسبب تدنً 

 .اإلنتاججهل المزارع بالوسائل العلمٌة الحدٌثة فً  -1

 مٌات والمواعٌد المحددة.كعدم استعمال األسمدة الكٌمٌاوٌة بال -2

 عدم االهتمام بمكافحة اآلفات الزراعٌة كاألمراض والحشرات واألدؼال. -3

 عدم التمٌد بمواعٌد الزراعة المناسبة لكل محصول. -4

 تٌاجات البٌئٌة للمحاصٌل المختلفة.عدم مراعاة االح -5

  الزراعً. اإلرشادضعؾ الجهاز  -6

 المزارع. إلىالمستجدات العلمٌة  إٌصالعدم وجود كادر زراعً لادر على  -7

 تدهور األصناؾ نتٌجة تكرار زراعة  إلىالتماوي مما ٌإدي  إلنتاجعدم وجود مراكز متخصصة  -8

 البذور.    

 بسبب عدم وجود شبكات بزل فعالة. األراضًفً اؼلب ارتفاع نسبة الملوحة  -9

   مثغغغل تكغغغغالٌؾ عملٌغغغات خدمغغغة التربغغغة والمحصغغغول وزٌغغغغادة  اإلنتغغغاجمسغغغتلزمات  أسغغغعارارتفغغغاع  -10

أسغغغعار األسغغغمدة والمبٌغغغدات ممغغغا ٌغغغدفع المغغغزارع إلغغغى االسغغغتؽناء عغغغن بعغغغض األمغغغور والتغغغً ٌعتمغغغد أنهغغغا 

 تاج.ؼٌر مهمة ولكنها فً النتٌجة تإثر على اإلن

 

 { دونم 4, الهكتار=  م² 2500=  الدونم معلومة مفٌدة } ٭
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 Field Crops Scienceالمحاصٌل الحملٌة  علم 

المحاصٌل  إنتاجعلم المحاصٌل الحملٌة هو احد فروع العلوم الزراعٌة التطبٌمٌة ٌبحث فً أسس  إن    

كعلم النبات والكٌمٌاء  األخرىالعلوم  ىإلٌستند  ألنهالحملٌة من الناحٌتٌن العلمٌة والتطبٌمٌة فهو علم 

الوحدة  إنتاجٌةالعملٌات الزراعٌة لزٌادة  إجراءوالفٌزٌاء وؼٌرها, وهو فن تطبٌمً ٌعتمد على دلة 

الحمل مشتمة  إدارةوهذ  الكلمة تعنً  Agronomyالزراعٌة بؤلل جهد وكلفة, وٌسمى هذا العلم كذلن 

وتعنً الحمل  Agres تستخدم باالنكلٌزٌة وتتكون من ممطعٌن ال زالت Agronomsمن الكلمة الٌونانٌة 

ً جٌداً بعلوم كثٌرة لها عبللة بؤسس  إن. إدارةوتعنً  Nomesو   إنتاجكبل التعرٌفٌن ٌتطلب الماما

 ومن هذ  العلوم :المحاصٌل الحملٌة 

    النباتٌة اضاإلمرعلم  -3                    علم التربة -2علم النبات                  -1 

 علم تربٌة وتحسٌن النبات -6علم الوراثة                    -5علم فسلجة النبات          -4 

 األدؼالعلم  -10علم الكٌمٌاء                   -8             علم الحشرات -7 

 الزراعٌة  علم المكننة  -12المزارع           إدارةعلم  -11     الجوٌة األنواءعلم  -10 

 االلتصاد الزراعً  -13 

فهو ذلن المحصول الذي ٌزرع بمساحات واسعة وٌنضج وٌحصد   Field Cropالمحصول الحملً إما

نطة, الشعٌر, الرز, الذرة الصفراء, الذرة حطوٌلة مثل ال لفترةلابل للخزن  وإنتاجهفً ولت واحد 

.....الخ وٌستثنى من ذلن محصول المطن البٌضاء, الدخن, فستك الحمل, زهرة الشمس, فول الصوٌا

على دفعات, فهو بذلن ٌختلؾ عن  أورالهالذي ٌنضج وٌجنى على دفعات والتبػ الذي تنضج وتمطؾ 

 النباتات البستنٌة من عدة وجو .

 

 اءالذرة الصفر              زهرة الشمس                                                الحنطة           

      
 المطن                                      الرز        الماش                                       
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 :وللممارنة بٌن المحاصٌل الحملٌة والبستنٌة ندرج الجدول األتً

 

 المحاصٌل البستنٌة                المحاصٌل الحملٌة              

 سعة.تزرع بمساحات وا -1

 
 
منتجاتها سهلة الخزن لكونها جافة تمرٌباً  -2

 ولابلة للخزن.
 
 
ال تتطلب الكثٌر من عملٌات الخدمة لذلن  -3

 ٌستطٌع الفبل  زراعة مساحات واسعة منها.
 
ٌمكن االعتماد كلٌاً على المكننة الزراعٌة فً  -4

 زراعة وحصاد المحاصٌل الحملٌة.
 
 فً األسواق.تكون أسعارها أكثر استمراراً  -5

المساحات التً تزرع منها الل بكثٌر بالنسبة  -1

للفبل  الواحد أو بالنسبة لمجموع المساحة 
 المزروعة.

عن طرٌك التجفٌؾ  إالٌصعب خزن منتجاتها  -2

االصطناعً أو التبرٌد أو التجمٌد لذلن تكون 
 موسمٌة االستهبلن وتستهلن وهً طازجة.

 
دمة طوال موسم تتطلب الكثٌر من عملٌات الخ -3

 النمو.
 
من الصعوبة االعتماد على المكننة فً كافة  -4

 مراحل نمو وتطور المحصول وجنً الحاصل.
 
ً بمنتجات  -5 تكون أسعارها ؼٌر مستمرة لٌاسا

 المحاصٌل الحملٌة.

 

 

 -:وٌتضمن علم المحاصٌل الحملٌة فروع عدٌدة منها

  Crops Improvementتحسٌن المحاصٌل   -1

 عن طرٌك استخدام علوم الوراثة وتربٌة وتحسٌن النبات. اإلنتاجل هذا الفرع بدور  على تحسٌن ٌشم   

 Crops Physiologyفسلجة المحاصٌل    -2

 ٌتعلك هذا العلم بدراسة وظائؾ النبات وعبللة نمو المحاصٌل بعوامل البٌئة المختلفة وهو ٌعتمد على    

 تربة وؼٌرها. علم وظائؾ األعضاء والكٌمٌاء وال    

  Crops Productionالمحاصٌل   إنتاج -3

                    ٌخغغغغغغتص بدراسغغغغغغة طرائغغغغغغك ووسغغغغغغائل زراعغغغغغغة المحاصغغغغغغٌل والتعغغغغغغرؾ علغغغغغغى انسغغغغغغب العملٌغغغغغغات   

 عال ونوعٌة جٌدة. إنتاجوالمعامبلت الزراعٌة للحصول على 

 Crops Technologyتمنٌات المحاصٌل   -4

   واستعماالت المحصول. الجودةبارات ٌختص بدراسة وسائل اختو    
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 أصل المحاصٌل الحملٌة ومنشأها

بتدجٌنها وزراعتها فً الظروؾ التً  اإلنساننباتات المحاصٌل الحملٌة هً نباتات برٌة لام  أصل إن     

ً لم تكن موجودة  وهذا  فً الطبٌعة كما هً علٌه اآلن,كان ٌعٌش فٌها وان المحاصٌل الموجودة حالٌا

من نتائج الحفرٌات والكتب والمصادر ثم انتشرت هذ  المحاصٌل من مناطك نشؤتها الى مناطك ٌتضح 

أخرى بطرائك مختلفة وأجرٌت علٌها كثٌر من الدراسات والتحسٌنات وال تزال السبلالت البرٌة موجودة 

مة هنان دراسات مه ولد حصلت علٌها بعض الطفرات الوراثٌة عبر العصور. األصلٌةفً مواطنها 

هذ  الدراسات دراسة العالم الروسً  وأشهرمن لبل علماء الوراثة حول نشؤة المحاصٌل الحملٌة  أجرٌت

فافٌلوؾ التً تعد من ارصن الدراسات العتمادها على النواحً الوراثٌة اعدد الكروموسومات وأشكالها 

 لمد لسم العالم فافٌلوؾ سنة ل.جاء بها العالم دي كاند أخرىهمة أثناء االنمسام الخلوي( وهنان دراسة م

 -ثمانٌة مراكز هً: إلىالنشوء  1951

 مركز الصٌن -1

 (.فول الصوٌا, المصب السكري, الدخن, الشوفان, السمسموٌشمل وسط وؼرب الصٌن وهو موطن ا    

 مركز هندستان -2

 لماش, الحشٌش ند وهو موطن االرز, الذرة البٌضاء, الجوت, السمسم, الحمص, اوٌشمل بورما وتاٌل    

 السودانً, المطن الشرلً(.    

 مركز آسٌا الوسطى -3

 وبعض جمهورٌات االتحاد السوفٌتً السابك وهو موطن ا المطن  وأفؽانستانوٌشمل الهند وباكستان     

 , الجوت, الكتان, الشٌلم, البالبلء, العصفر, زهرة الشمس(.األسٌوي    

 األوسطمركز الشرق  -4

 واٌران وتركٌا وهو موطن االحنطة, الشعٌر, الهرطمان, الجت(. األوسطة بلدان الشرق وٌشمل كاف    

 المتوسط األبٌضمركز موطن البحر  -5

 المتوسط وهو منشؤ االكتان, الشعٌر, حنطة الخبز, الحمص,  األبٌضٌشمل المناطك المحٌطة بالبحر     

 .البرسٌم, النفل االبٌض, النفل المرمزي, الهرطمان(    

 مركز الحبشة -6

 من الحنطة, الذرة البٌضاء,الدخن,  أنواعوٌشمل الحبشة والمناطك الجبلٌة من أرتٌرٌا وهو منشؤ ا    

 العصفر, البالبلء(.    
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 مركز امرٌكا الجنوبٌة -7

 الجنوبٌة وفٌه نشؤ االتبػ, فستك الحمل, المطن المصري,الذرة الصفراء, البطاطا(. وٌشمل امرٌكا    

 , الذرة الصفراء(.األمرٌكًاالمطن وهو منشؤ   :ركز امرٌكا الوسطى والشمالٌةم -8

 -هً: فمد لسم مراكز نشوء المحاصٌل الى أربعة مراكز De Candalleأما العالم دي كاندل      

 مركز الصٌن والمناطك المجاورة لها: نشؤ فٌها محصول االرز, فول الصوٌا, الشوفان,المصب(.  -1 

 األسٌوٌة, الحنطة الناعمة, الشٌلم(. األلطانالهند والمناطك المجاورة لها: وهو مركز ا مركز – 2

 : نشؤ فٌها االشعٌر, الذرة البٌضاء, الشوفان, الشٌلم, الحنطة أورباومناطك جنوب  إفرٌمٌامركز  -3 

 الكتان(.الخشنة,      

 صول االذرة الصفراء, المطن, فستك والمكسٌن ونشؤ فٌها مح األمرٌكٌتٌنمركز امرٌكا: وٌشمل  -4  

 الحمل, التبػ(.      

المحاصٌل التً نشؤت فً العالم الجدٌد اامرٌكا( هً التبػ, البطاطا,  إنوبناًء على ما تمدم  ٌمكن المول 

  أورباالذرة الصفراء, المطن, زهرة الشمس, فستك الحمل والبالبلء. أما أهم المحاصٌل التً نشؤت فً 

السكري وتؤكد لدى العلماء بؤن محصولً الحنطة والشعٌر لد زرعا ألول مرة فً منطمة فهً البنجر 

 إلىالهبلل الخصٌب فً تل جرمو بشمال العراق حٌث عثر فٌها على بذور حنطة وشعٌر ٌرجع تارٌخها 

 لبل المٌبلد. 6750سنة 

 

 تمسٌم المحاصٌل الحملٌة

ٌة فمد ٌكون التمسٌم حسب االتشابه النباتً, موسم هنان عدة أسس متبعة لتمسٌم المحاصٌل الحمل     

النمو, دورة الحٌاة, االستعماالت( فبعض العلماء ٌتفرع فً التمسٌم واآلخر ٌختصر  وكل نوع من هذ  

 ٌخدم أؼراض معٌنة وندرج أدنا  التمسٌمات الموجودة: وإنماأن ٌكون شامبلً ٌمكن  التماسٌم ال

 

 اللتصادٌة األهمٌة أو : التمسٌم حسب الستعمالأولا  

 -ٌعتمد هذا التمسٌم على استعماالت المحصول وأهمٌته االلتصادٌة وٌشمل على المجامٌع اآلتٌة:       

  Grain Crops  ٌةمحاصٌل الحبوبال -1

 ى هذ  المحاصٌل فً لوٌعتمد الجنس البشري ع األكبروتشمل المحاصٌل التً تزرع بالمساحات     

 ذ  المحاصٌل االحنطة, الشعٌر, الرز, الذرة الصفراء, الذرة البٌضاء, الدخن(.تؽذٌته واهم ه    
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 Legumes For Seedsالبذرٌة  ٌةمحاصٌل البمولال -2

 او كعلؾ للحٌوانات وتشمل االبالبلء,  لئلنسانوتزرع هذ  المحاصٌل الستعمال بذورها الجافة كؽذاء    

 مان(.العدس, الحمص, الماش, فول الصوٌا, الهرط   

  Fiber Crops  ٌةفالمحاصٌل اللٌ -3

 واهم هذ  المحاصٌل االمطن, الكتان,  ألٌافهاوتتضمن المحاصٌل التً تزرع لؽرض الحصول على     

 الجوت(.    

  Forage Crops  األخضرمحاصٌل العلؾ  -4

 ثلاالدخنم نجٌلً إماومعظمها  األخضرلؾ وتشمل المحاصٌل التً تزرع لؽرض الحصول على الع    

 مثل االجت, البرسٌم, اللوبٌا(. بمولًالشعٌر, الذرة البٌضاء, الذرة الصفراء, الحشٌش السودانً( أو     

  Sugar Crops  ٌةمحاصٌل السكرال -5

 وهً المحاصٌل التً تزرع لؽرض استخبلص السكر منها واهم هذ  المحاصٌل االمصب السكري,     

 اء السكرٌة(.البنجر السكري, الذرة الصفر    

  Oil Crops  ٌةتالمحاصٌل الزٌ -6

 كتان وتشمل المحاصٌل التً تزرع لؽرض الحصول على الزٌت من بذورها مثل االمطن, السمسم,    

 البذور, فستك الحمل, فول الصوٌا, العصفر, زهرة الشمس(.    

  Drug Cropsالمحاصٌل الطبٌة   -7

 صول على العمالٌر الطبٌة منها مثل االٌانسون, حبة سوداء, تشمل المحاصٌل التً تزرع لؽرض الح    

 عرق السوس, بابونج, الكزبرة, الكمون(.    

  Stimulants Cropsالمحاصٌل المنبهة    -8

 وتشمل المحاصٌل التً تحتوي على مواد منبهة مثل الشاي والمهوة.    

 : وتشمل محصولً التبػ والتنبان.المحاصٌل المخدرة -9

 : مثل البطاطا Tuberous Cropsلمحاصٌل الدرنٌة ا -10

وهنان مجامٌع أخرى من المحاصٌل لها أهمٌة التصادٌة فً بعض البلدان ولكنها محدودة الزراعة فً 

ؼٌر موجودة مثل محاصٌل التوابل كالفلفل والكزبرة والكمون ومحاصٌل المطاط التً ال  أوالعراق 

 تزرع فً العراق.
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ا: التمسٌم حس   Botanical Classificationب التصنٌف النباتً  ثانٌا

وهذا التمسٌم أكثر شٌوعاً لكونه ٌعتمد على التمسٌم العلمً للملكة النباتٌة كما تستعمل اللؽة العلمٌة فً      

التصنٌؾ مما ٌساعد على تفاهم علماء النبات والزراعة, ووضع هذا التصنٌؾ على التشابه الموجود بٌن 

المملكة  تشابهاً فً مجموعة واحدة وٌتدرج التصنٌؾ للمحصول من األكثرفجعل النباتات  أجزاء النباتات

النباتٌة إلى الصنؾ وٌمكن االستعانة بالمثال التالً لتحدٌد مولع صنؾ حنطة المكسٌبان اصنؾ من 

 حنطة الخبز( كمثال فً تحدٌد مولعه فً المملكة النباتٌة.

 

 

 -:ص أهم العائالت التً تعود لها المحاصٌل الحملٌةوتحت هذا التمسٌم النباتً نلخ

  Poaceaeالعائلة النجٌلٌة   -1

 }الحنطة, الشعٌر, الرز, الشوفان, الذرة الصفراء, الذرة البٌضاء, الدخن{.                                 

 Fabaceaeالعائلة البمولٌة   -2

 الجت, الحمص, العدس, الماش, فول الصوٌا, فستك الحمل,}البالبلء,                                   

 البرسٌم, الهرطمان{.                                   

  Malvaceaeالعائلة الخبازٌة   -3

 وتشمل محصولً }المطن, المنب{.                                      

  Linaceaeالعائلة الكتانٌة   -4

 .الكتانومن أهم نباتاتها                                    

 Solanaceaeالعائلة الباذنجانٌة   -5

 والمحصول الحملً المهم تحت هذ  العائلة هو التبػ.                                         

 رتبة الحشائش العائلة النجٌلٌة

 فصٌلة ذوات الفلمة الواحدة

 تحت لسم مؽطاة البذور

 لسم النباتات البذرٌة

 المملكة النباتٌة

 المكسٌبان« الصنؾ / النوع

 جنس الحنطة
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 واهم نباتاتها }زهرة الشمس, العصفر{.:  Compositaeالعائلة المركبة   -6

 أهم نباتاتها السمسم.:  Pedaliaceaeالعائلة السمسمٌة   -7

 أهم نباتاتها السلجم.:     Cruciferaeالعائلة الصلٌبٌة   -8

 أهم نباتاتها البنجر السكري.:  Chenopodiaceaeالعائلة الرمرامٌة   -9

 

ا: التمسٌم حسب دورة الحٌاة   Life Cycle)مدة النمو(   ثالثا

 الى: ساألساٌمكن تمسٌم المحاصٌل على هذا       

 Annual Cropsالمحاصٌل الحولٌة   -1

 تكمل  أنها إينضجها موسم واحد االل من سنة(  إلىوهً المحاصٌل التً تحتاج من موعد زراعتها     

 دورة حٌاتها فً موسم واحد واؼلب المحاصٌل تتبع هذا التمسٌم.    

  Biennial Cropsالمحاصٌل المحولة   -2

 حٌث  ,من سنة والل من سنتٌن أكثرل دورة حٌاتها بحٌث ٌستؽرق نموها وهً المحاصٌل التً تكم    

 وتكون أزهار فً السنة الثانٌة مثل البنجر السكري. األولىتعطً نموات خضرٌة فً السنة     

  Perennial Cropsالمحاصٌل المعمرة   -3

 من سنتٌن مثل الجت والمصب السكري. أكثروهً المحاصٌل التً تعٌش     

ا: التمسٌم حسب موسم الزراعةرابع  ا

 كل  إنٌعتمد هذا التمسٌم على الظروؾ الجوٌة والفترة الضوئٌة وطول فصل النمو حٌث وجد        

 -تمسم المحاصٌل: األساسمجموعة محاصٌل تتمٌز عن ؼٌرها بتحملها لظروؾ معٌنة وعلى هذا        

 

 Winter Crops  المحاصٌل الشتوٌة Summer Crops  المحاصٌل الصٌفٌة

وهً المحاصٌل التً تزرع فً الربٌع وتحصد فغً 

 (المغاش المطغن, فسغتك الحمغل,ا مثغل نهاٌة الصغٌؾ

محاصغغغغٌل صغغغغٌفٌة ٌمكغغغغن زراعتهغغغغا فغغغغً وهنغغغغان 

 تعغغرؾمنتصغؾ الصغغٌؾ وتنضغج خغغبلل الخرٌغؾ و

 بالعروة الخرٌفٌة.

وهً المحاصٌل التً تزرع فً الخرٌغؾ فغً نهاٌغة 

االحنطة,الشغغغغعٌر,  الشغغغغتاء او نهاٌغغغغة الربٌغغغغع مثغغغغل

 البالبلء, البرسٌم, الحمص(. 
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ا: تمسٌم المحاصٌل حسب استعمالت خاصة  خامسا

 وهً محاصٌل تزرع وتملب فً التربة وهً خضراء كالبرسٌم لؽرض  :األخضرمحاصٌل السماد  -1

 تحسٌن صفات التربة.    

 معزولة عن أماكنفً وهً محاصٌل تزرع وتحفظ فً حالة ؼضة وهً خضراء  محاصٌل الساٌلج: -2

  الهواء لتمدٌمها كعلؾ للحٌوانات عند الحاجة واهم هذ  المحاصٌل  االذرة الصفراء, الذرة البٌضاء,    

     البرسٌم(.    

 تزرع هذ  المحاصٌل لؽرض المحافظة على التربة من عوامل التعرٌة والتآكل ومحاصٌل التؽطٌة:  -3

 تحسٌن خواصها كالبرسٌم.    

وٌمصغغغد بهغغغا زراعغغغة محصغغغولٌن معغغغاً مثغغغل زراعغغغة الشغغغعٌر والبرسغغغٌم, حٌغغغث  صغغغٌل التحمٌغغغل:محا -4

األول ٌصغغغبح المجغغغال ٌحمغغغً المحصغغغول الثغغغانً مغغغن شغغغدة البغغغرد وبعغغغد حصغغغاد  األولالمحصغغغول  إن

 المحصول الثانً.مبلئم لنمو 

 اعة وهً المحاصٌل التً تزرع بصورة مإلتة لبل المحصول الرئٌسً مثل زر محاصٌل مإلتة: -5

 فً التربة بعد اخذ حشة منه ثم زراعة المطن. البرسٌم ثم للبه    

 

ا: التمسٌم حسب عمك الجذور  سادسا

 محاصٌل سطحٌة الجذور -1

 ( سم, وهذ  الجذور تكون لٌفٌة ومعظمها ٌنتشر فً 60-120بٌن ا أعماقوتصل الجذور فٌها الى     

 طة والشعٌر والرز.الحن أمثلتهاالطبمة السطحٌة من التربة ومن     

 محاصٌل متوسطة العمك -2

 ( سم مثل المطن والذرة الصفراء والبٌضاء.140-180 وٌصل عمك جذورها ا    

 محاصٌل عمٌمة الجذور -3

  األحٌانسم مثل الجت الذي ٌصل عمك جذور  فً بعض  180من  أكثر إلىوٌصل عمك جذورها     

 سم. 250من  أكثر إلى    
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 ألولأسئلة الفصل ا

 

 : ما هً أسباب تدنً إنتاجٌة وحدة المساحة للمحاصٌل الحملٌة؟1س

 لممصود بعلم المحاصٌل الحملٌة وما هً العلوم التً لها عبللة بإنتاج المحاصٌل ا: ما 2س

 الحملٌة؟       

 : ما هً أوجه االختبلؾ بٌن المحاصٌل الحملٌة والمحاصٌل البستنٌة؟3س

 ل الحملٌة؟ما هً فروع علم المحاصٌ: 4س

 : هنان عدة أسس متبعة لتمسٌم المحاصٌل الحملٌة, عددها.5س

 نباتات المحاصٌل الحملٌة؟ إلٌها: عدد أهم العوائل النباتٌة التً تنتمً 6س

 : حدد مولع الحنطة فً المملكة النباتٌة باالستعانة بالتصنٌؾ النباتً.7س

 نجٌلٌة , ب( العائلة البمولٌة.أ( العائلة ال : : عدد خمس نباتات تنتمً لكل عائلة8س

 : اذكر تمسٌم المحاصٌل حسب دورة الحٌاة؟9س
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 ثانًالفصل ال

 عاللة العوامل البٌئٌة بنمو المحاصٌل الحملٌة

 لعامالهدف ا

بؤهم العوامل البٌئٌة المإثرة على نمو الطالب  تعرٌؾٌهدؾ هذا الفصل إلى 
 .المحاصٌل الحملٌة

 

 التفصٌلٌة األهداف

 معرفة تؤثٌر درجات الحرارة فً نمو المحاصٌل المختلفة اشتوٌة وصٌفٌة(.-
 معرفة تؤثٌر طول فترة اإلضاءة على توزٌع وانتشار المحاصٌل.-
ادة ونمصان الرطوبة فً نمو المحاصٌل وانعكاسها التعرؾ على تؤثٌرات زٌ-

 على كمٌة الحاصل.
 دراسة تؤثٌر أنواع الترب المختلفة على نمو المحاصٌل.-
دراسة الرٌا  من حٌث تؤثٌرها على النتح والتبخر واضطجاع النباتات وتؤثٌر -

 هذا العامل على كمٌة الحاصل.
 

 الوسائل التعلٌمٌة

 ن تؤثٌر الرٌا  على اضطجاع النباتات.عرض وسائل إٌضا  مصورة ع -أ

 ( لتوضٌح أهمٌة العوامل المذكورة.CDعرض أفبلم ا -ب

 

 متطلبات المهارة

 .نفسً وذهنً وبدنً  استعداد
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 عاللة العوامل البٌئٌة بنمو المحاصٌل الحملٌة

 

هو محصلة لتفاعل عوامل البٌئة مع التركٌب الوراثً  إنتاجهنجا  زراعة أي محصول وجودة  إن      

صود بالعوامل البٌئٌة كل ما ٌحٌط بالمحصول وٌإثر فً نمو  مثل العوامل المناخٌة للمحصول, والمم

وهً االحرارة, الضوء, الرطوبة, الرٌا , بناء التربة, أحٌاء التربة, ملوحة التربة,......الخ( وعوامل 

  العوامل واآلفات الزراعٌة, وسنتناول هذ االتضارٌس( والعوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة الطبوؼرافٌة

 بالتفصٌل للتعرؾ على أهمٌتها وتؤثٌرها فً نجا  زراعة محصول معٌن.

 

 العوامل المناخٌة

 

 درجة الحرارة

المنبعثة منه وتشمل  األشعةالشمس هً المصدر الرئٌس للحرارة والضوء الذي ٌصلنا بواسطة  إن     

موجات الصر من الضوء هً من الطٌؾ الشمسً هذ  األشعة موجات كهرومؽناطٌسٌة فالجزء المرئً 

األشعة فوق البنفسجٌة وموجات أطول من الموجات الضوئٌة هً األشعة الحرارٌة وهً عامل مهم فً 

توزٌع وانتشار المحاصٌل الحملٌة ونموها لتؤثٌرها الواضح فً العملٌات الفسلجٌة والحٌوٌة للنبات 

, ولكل نبات ومن ضمنها المحاصٌل كالتمثٌل الضوئً والتنفس وامتصاص العناصر الؽذائٌة والماء

 -الحملٌة ثبلث درجات حرارٌة هً:

 درجة الحرارة الصؽرى: -1

انخفضت الحرارة الل  وإذاٌتحملها النبات حٌث ٌتولؾ عندها النمو  إنهً الل درجة حرارة ٌمكن     

 أضرار كبٌرة ولد تموت الممم النامٌة. إلىمن ذلن فؤنه سوؾ ٌتعرض 

 لعظمى:درجة الحرارة ا -2

وان ارتفاع درجة الحرارة أكثر من ذلن فؤنه سوؾ ٌتحملها النبات  إنهً أعلى درجة حرارة ٌمكن     

 ٌإدي إلى أضرار كبٌرة للنبات وٌتولؾ النمو.

 درجة الحرارة المثلى: -3

 هً الدرجة التً ٌكون عندها النبات فً أعلى معدالت نشاطه ونمو .    
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الذي ٌبٌن درجات الحرارة الصؽرى والمثلى والعظمى إلنبات المحاصٌل المهمة فً  أعبل وفً الجدول 

وتختلؾ عن المحاصٌل  العراق ٌتضح إن معظم المحاصٌل الشتوٌة تتمارب فً احتٌاجاتها الحرارٌة

 الصٌفٌة كالذرة الصفراء والذرة البٌضاء والرز.

مراحل النمو فدرجة الحرارة المثلى لمرحلة  باختبلؾبالنسبة للنمو فان درجات الحرارة تختلؾ  إما

البادرات هً لٌست الحرارة ذاتها لمرحلة التفرع والتزهٌر والنضج لذلن من الضروري معرفة درجات 

ٌحتاجها المحصول فً كل مرحلة من مراحل النمو, وفٌما ٌؤتً أمثلة على االحتٌاجات  الحرارة التً

 الحرارٌة لمراحل نمو بعض المحاصٌل.

 

 ( حسب مراحل النموCºدرجة الحرارة المثلى ا المحاصٌل

 النضج التزهٌر التفرع اإلنبات

 (20-30ا (20-25ا (10-15ا (15-20ا الحنطة والشعٌر

 (25-30ا (25-30ا (25-35ا (20-30ا ٌةصٌفالمحاصٌل ال

 

 ةدرجة الحرار المحصول
 (Cºالصؽرى ا

 درجة الحرارة
 (Cºالمثلى ا

 درجة الحرارة
 (Cºالعظمى ا

 (30-32) 25 4 الحنطة

 (28-30) 20 4 الشعٌر

 30 25 (4-5ا الشوفان

 30 25 (1-2ا الشٌلم

 36 30 (4-5ا العدس

 30 25 (2-3ا الكتان

 (36-38ا (30-32ا (10-12ا الرز

 (40-44ا (32-35ا (8-10ا الذرة الصفراء

 40 (32-35ا (8-10ا لذرة البٌضاءا

 37 30 1 الجت

 (28-30ا 25 (4-5ا البنجر السكري

 35 28 (13-14ا التبػ
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 -وٌمكن تلخٌص تأثٌر درجات الحرارة فً العملٌات الفسلجٌة للمحاصٌل بما ٌأتً:

 التنفس: -1

 درجة وتصبح عملٌة التنفس      ألصىارتفاع درجات الحرارة ٌإدي الى زٌادة عملٌة التنفس حتى  إن   

 هدامة فً درجات الحرارة العالٌة.   

 ح:النت -2

 ٌزداد فمدان الماء من النباتات عن طرٌك النتح بارتفاع  درجة الحرارة حتى تصل إلى حد ٌتعرض     

 فٌه النبات إلى الذبول الدائم.    

 التمثٌل الضوئً: -3

 تزداد عملٌة التمثٌل الضوئً بارتفاع درجات الحرارة حتى تصل الى الدرجة المثلى ثم تنخفض بعد     

 تفاع درجات الحرارة وٌإثر انخفاض درجات الحرارة بالطرٌمة ذاتها.ذلن بسبب ار    

 لزوجة البروتوببلزم: -4

 الحرارة المرتفعة عن الحد الممرر  إماتملٌل لزوجة البروتوببلزم  إلىٌإدي ارتفاع درجات الحرارة     

 بدرجة كبٌرة فؤنها  تخثر البروتوببلزم وموت الخبلٌا فٌما انخفاض درجات الحرارة إلىفؤنها تإدي     

 زٌادة لزوجة البروتوببلزم وان الجذور المتجمدة ال ٌمكنها نمل الماء. إلىتإدي     

 االمتصاص: -5

 أضعاؾ لدرة النبات على امتصاص الماء والمواد األولٌة. إلىٌإدي انخفاض درجات الحرارة     

 

 -رة المرتفعة:وهنان عدة تكٌفات ٌموم بها النبات لتملٌل تأثٌر الحرا     

 زٌادة عملٌة النتح. -1

 .وجود طبمة فلٌنٌة تؽطً الساق -2

 وجود زؼب ٌؽطً األوراق والساق. -3

 تؤخذ األوراق وضعاً عمودٌاً على الساق. -4

 .ود طبمة شمعٌة تؽطً األوراق والساقوج -5
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 Lightالضوء  

لخضغراء علغى الطالغة الضغوئٌة مغن ٌعد الضوء مصدر الطالغة المهمغة للنبغات وتحصغل النباتغات ا        

او وحغدات الضغوء, وٌغزداد معغدل  Photonsأشعة الشمس مباشرة على شكل وحدات تسمى بالفوتونات 

البنغغاء الضغغوئً وكمٌغغة الكربوهٌغغدرات البلزمغغة لنمغغو النبغغات وتطغغور  كلمغغا زادت كمٌغغة الضغغوء البلزمغغة 

وطغول الفتغرة الضغوئٌة  Qualityوعٌة والن Intensityمناسبة, ولشدة الضوء  األخرىظروؾ وكانت ال

Day length  تؤثٌر كبٌر فً نمو النباتات المختلفة وتوزٌعها وٌمكن تلخٌص أهمٌغة الضغوء للنباتغات بمغا

 -ٌؤتً:

طالة كٌمٌاوٌة تخزن  إلىتتحول هذ  الطالة خبلل سلسلة من العملٌات الفسلجٌة وبمساعدة الكلوروفٌل  -1

 فً جزٌئات السكر الناتج.

ضوء                                            
       2+ 6O 6O12H6C   O2+ 12H 26CO      

                                                               كلوروفٌل              جلوكوز سكر 

  روريالض الؽذاء صنع وفً الخضراء النباتات فً الكلورفٌل تكوٌن لعملٌة ضروري الضوء -2

 .للنبات    

 السبات. فً وحتى األثمار وعند والتزهٌر والساق األوراق نمو فً مهم الضوء -3

 لدم. شمعة/ 1800 تصل حتى اإلضاءة شدة بزٌادة النباتات نمو ٌزداد -4

 

 عملٌة البناء الضوئً فً النباتات
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  Photo Periodism الفترة الضوئٌة

الطول النسبً للنهار او اللٌل وان لهذ  الفترة تؤثٌر كبٌر على توزٌع الممصود بالفترة الضوئٌة هً        

المحاصٌل الحملٌة فً المناطك المختلفة ألنها تإثر على نمو المحصول وتزهٌر  ونضجه وتمسم 

 -:إلىالمحاصٌل على هذا األساس 

 نباتات النهار الطوٌل -أ

  إذاساعة, وتزداد مدة النمو الخضري  12ن أكثر مازداد طول النهار  إذاهً النباتات التً تزهر    

  زرعت فً ظروؾ النهار المصٌر ومن أمثلتها الحنطة والشعٌر.   

 نباتات النهار المصٌر -ب

 ازدادت ساعات النهار  وإذا ,عن الحد الحرجوهً النباتات التً تزهر إذا للت عدد ساعات النهار     

 االذرة الصفراء, الذرة البٌضاء, الرز, الدخن(. تهاأمثلالنمو الخضري ومن  إلىفؤنها تمٌل     

 النباتات المحاٌدة -ج

 النباتات التً ال تتؤثر بطول الفترة الضوئٌة مثل زهرة الشمس والمطن. هً    

زرعت فً المناطك ؼٌر المبلئمة لها فؤنها ال تزهر  إذامحاصٌل النهار الطوٌل  إن أعبل ٌتضح مما ذكر 

 إنعلى لصٌرة النهار إذا زرعت فً ظروؾ النهار الطوٌل. ٌمكن للنباتات  وال تنضج وهذا ٌنطبك

 -تتكٌؾ لتملٌل أضرار اإلضاءة الشدٌدة بالطرق اآلتٌة:

 تتجه الببلستٌدات إلى السطح السفلً من األوراق. -1

 تنالص عدد الببلستٌدات الخضراء فتمل كمٌة الضوء الممتص من لبل النبات. -2

 الشمس  أشعةراق إلى األعلى فتضٌك الزاوٌة بٌن األوراق والساق وبذلن تصبح تتجه أنصال األو -3

 ؼٌر عمودٌة علٌها.    

 

 -النواحً التطبٌمٌة لتأثٌر الضوء على تزهٌر المحاصٌل:         

 تحدٌد مواعٌد الزراعة للمحاصٌل الحملٌة. -1

 لت الصر من الولت االعتٌادي.التعجٌل بالتزهٌر لؤلؼراض التجارٌة والحصول على البذور بو -2

 ٌعتبر الضوء مهم بالنسبة لمربً النبات لمعرؾ استجابة األصناؾ لفترة الضوء حتى ٌمكن زراعتها  -3

 بحٌث ٌكون تزهٌرها فً ولت واحد لتسهٌل إجراء التهجٌنات.    
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 الماء

المصادر  أكثرلٌة, الماء من العوامل التً ٌرتكز علٌها لٌام زراعة المحاصٌل الحم أهمٌعد الماء من       

الماء  أهمٌةم توفٌر  للنباتات عن طرٌك الري او المطر, وٌمكن تلخٌص الطبٌعٌة المتوفرة بعد الهواء وٌت

 -فً حٌاة النبات بالنماط اآلتٌة:

النامٌة  األنسجة( من 95 -85ا% فسٌولجٌة وٌكونالتً تإدي وظائؾ  األنسجةٌدخل فً تركٌب -1

 للنبات.

 سكر. إلىضروري فً عملٌة البناء الضوئً وتحوٌل النشا عامل  -2

 .أخرى إلىخبلل انتمالها من خلٌة  األخرىمذٌب لؤلمبل  والؽازات والمواد  -3

 ضروري لحفظ خبلٌا النبات فً حالة انتفاخ وضروري لعملٌة استطالة الخلٌة ونموها. -4

 الماء مهم فً عملٌة النتح وفتح وؼلك الثؽور. -5

 -رئٌسة هً: ألسامثالثة  إلىالنباتات من حٌث عاللتها بالماء وتمسم  ◄

 وهً نباتات تعٌش فً وسط مائً دائم مثل الرز. Hydrophytes:مائٌة نباتات  -1

  Mesophytesنباتات عادٌة امتوسطة الجفاؾ(  -2

 اء الرز.النباتات الموجودة فوق سطح التربة وتدخل ضمنها المحاصٌل الحملٌة باستثن أهموتشمل     

  Xerophytes نباتات صحراوٌة -3

 صحراوٌة.وهً نباتات تتحمل فترة الجفاؾ لمدة طوٌلة مثل النباتات ال    

 -توضٌح بعض الصطالحات وهً: تعرف على رطوبة التربة لبد منولل ◄

تصل و األرضٌةتحتفظ بها التربة ضد الجاذبٌة  إنوهً اكبر كمٌة من الماء ٌمكن السعة الحملٌة:  -أ

 وتستطٌع النباتات امتصاص الماء.بعد مطرة ؼزٌرة  أو( ٌوم من الري 2 -3التربة لهذ  الحالة بعدا

  Welting Pointنمطة الذبول   -ب

 ٌستطٌع النبات امتصاص الماء وتظهر علٌه عبلمات الذبول وٌتحول  وهً كمٌة الماء التً عندها ال   

 الماء وٌموت بعدها النبات وتسمى بالذبول المستدٌم. إضافةم حالة دائمة فً حالة عد إلىهذا الذبول    

  Available Waterالماء المتٌسر   -ج

 هو الفرق بٌن الماء الموجود فً التربة عند السعة الحملٌة والماء الموجود عند نمطة الذبول, وهو      

 المحاصٌل لجذور خبلل عملٌات الريالذي ٌجب العمل على توفٌر  بمنطمة االماء      
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 تأثٌر نمص الرطوبة فً التربة على المحاصٌل

 زٌادة المادة الجافة للمحصول. -1

 زٌادة تركٌز السكر فً البنجر السكري ولصب السكر وزٌادة كمٌة النٌكوتٌن فً التبػ. -2

 التؤثٌر على طبٌعة نمو الجذور وتعممها فً التربة. -3

 جذري.المجموع ال إلىللة نسبة المجموع الخضري  -4

 صؽر حجم األوراق. -5

 زٌادة سمن طبمة الكٌوتكل المؽلفة لؤلوراق. -6

 تشمك التربة والتؤثٌر على الؽطاء النباتً. -7

 

 تأثٌر زٌادة كمٌة الماء عن حاجة النبات

 اختناق الجذور لنمص التهوٌة واألوكسجٌن. -1

 موت البادرة فً بداٌة الموسم. -2

 خفض التزهٌر. -3

 البذور.خفض نوعٌة  -4

 انتشار اإلمراض. -5

 

 أثر الجفاف على األراضً الزراعٌة
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 تأثٌر الجفاف على األراضً المزروعة بالمحاصٌل الحملٌة

 

 صور الماء فً التربة

  Capillary Water الماء الشعري -1

 هو الماء الذي ٌؽلؾ حبٌبات التربة وٌعتبر معظم هذا الماء متٌسراً للنبات.    

  Hygroscopic Water هاٌكروسكوبًالماء ال -2

 هو الماء الممسون بموة شد كبٌرة من لبل حبٌبات التربة الفردٌة, لذلن ال ٌستفٌد منه النبات ألن لوة     

 ارتباطه مع التربة اكبر من لوة امتصاص الجذور له.    

  Gravitation Water ماء الجذب األرضً -3

 ٌة التربة لبلحتفاظ به وٌنزل إلى أعماق التربة بموى الجذب األرضً.  هو الماء الذي ٌكون زائداً عن لابل 

  Water Vaporبخار الماء   -4

 ٌوجد فً المسافات البٌنٌة ؼٌر المشؽولة بؤي ماء آخر وهو احد مكونات الهواء األرضً, وتكون     

 ي فً التربة فؤن جو استفادة النبات منه محدودة وبصورة ؼٌر مباشرة, وطالما وجد الماء الشعر    

 التربة ٌكون مشبعاً ببخار الماء.    
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 Soil   التربة

الجزء المتطور من المشرة  بؤنهاإن للتربة تؤثٌر مهم على نمو وانتشار المحاصٌل, وتعرؾ التربة       

وتموم والمهد الذي تنبت فٌه البذرة او الوحدة التكاثرٌة والوسط الذي تمتد خبلله جذور النبات  األرضٌة

بامتصاص الماء والعناصر الؽذائٌة منه وتنبت فٌه, وتعد التربة خزان للعناصر الؽذائٌة الضرورٌة لنمو 

النبات وتكتسب دراسة الترب الزراعٌة فً حمول إنتاج المحاصٌل الحملٌة أهمٌة كبرى ألن الصفات 

ذا لم تحسن إدارتها وصٌانتها خبلل الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة والباٌلوجٌة لهذ  الترب تتؽٌر خبلل اإلنتاج وإ

فمد تتدهور لابلٌتها فً دعم نمو المحاصٌل المزروعة إلعطاء حاصل جٌد, واإلنسان كما هو  اإلنتاج

له الملٌل من السٌطرة على تؽٌر العوامل البٌئٌة كالحرارة والضوء وحتى الماء فسٌطرته علٌها معروؾ 

 أفضلبؤتباع  اإلنتاجم فً صفات التربة وتحسٌنها بما ٌناسب تكون محدودة أحٌاناً إال انه ٌستطٌع التحك

 الطرائك لعملٌات خدمة التربة واالهتمام بصٌانة التربة بؤسلوب علمً.

والترب الزراعٌة ثروة وطنٌة من الضروري الحفاظ علٌهغا وعلغى إنتاجٌتهغا وصغٌانتها مغن عوامغل       

 .اإلمراضوتفالم مسببات  األدؼالوكثرة  األرضًاء التدهور مثل التملح والتعرٌة وارتفاع مستوى الم

 

 مكونات التربة

مكونات رئٌسة هً االمادة المعدنٌة, المادة العضوٌة, الماء, الهواء(, ولمد  أربعةتتكون التربة من        

التربة المزٌجٌة الجٌدة الموام والتً تعد جٌدة لزراعة معظم المحاصٌل تحتوي على النسبة  إنوجد 

 الٌة من المواد المذكورة فً أدنا :المث

  %45 ◄----------- مادة معدنٌة ارمل, ؼرٌن, طٌن( (1

  %5 ◄-----------( مادة عضوٌة                        2

  %25 ◄-----------( ماء                                   3

 %25 ◄-----------( هواء                                 4

 

أخرى فالمادة المعدنٌة االصخور( تكونت نتٌجة  إلىوهذ  النسب تختلؾ من ولت آلخر ومن منطمة       

وهً مصدر فالصخور عبارة عن مواد معدنٌة مختلفة  ,عوامل التجوٌة عبر اآلؾ السنٌن إلىتعرضها 

لنباتٌة والحٌوانٌة معظم العناصر الؽذائٌة للنبات, أما المادة العضوٌة فؤنها تؤتً من تحلل المخلفات ا

التربة السطحٌة المثالٌة  ( من الوزن فً حالة5 -3وبالرؼم من كون نسبة المادة العضوٌة ال تتجاوز %ا

فؤن تؤثٌرها على خواص التربة ونمو النبات كبٌر جداً وتظهر أهمٌتها من كونها أداة لتجمٌع حبٌبات 

تساعد على  أنهاسفور والكبرٌت وؼٌرها كما التربة وهً مصدر مهم للعناصر األولٌة كالنتروجٌن والف

 الدلٌمة المفٌدة. اإلحٌاءاحتفاظ التربة بكمٌات اكبر من الماء وتساعد على عمل وتكاثر 
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وٌعد الماء أهم مكون للتربة وان الموة التً ٌمسن بها الماء بواسطة مكونات التربة الصلبة تحدد حركته 

ند توفر الماء فً التربة بالحالة المثلى فؤن النبات ٌستطٌع فً التربة أو استعماله بواسطة النبات فع

 امتصاصه بسهولة وٌوجد اؼلب هذا الماء فً المسامات المتوسطة بٌن حبٌبات التربة.

ً حول حبٌبات التربة بموة جذب كبٌرة  أما الماء الموجود فً المساحات الدلٌمة الحجم فٌكون ممسوكا

مى جزء كبٌر من هذا الماء فً التربة حتى بعد موت النبات حٌث ٌصعب على النبات الحصول علٌها وٌب

( من حجم الترب العادٌة وهذا 25-20( رطوبة فً التربة, أما التربة فٌكون %ا17-2ٌبمى %ا

الضروري لنمو جذور النباتات وعٌشة الكائنات الحٌة الدلٌمة فً التربة  األوكسجٌنضروري لتجهٌز 

الجوي بكونه ؼٌر متصل لوجود  بٌن مسامات التربة واحتوائه على نسبة  وٌختلؾ هذا الهواء عن الهواء

 عالً من ثانً اوكسٌد الكربون والل من األوكسجٌن من الهواء الجوي.عالٌة من الرطوبة وان محتوا  

 الترب الملحٌة والترب الملوٌة

الذائبة  األمبل رؾ فتتحرن عند ارتفاع درجات الحرارة تتبخر المٌا  بشدة فً المناطك الردٌئة الص      

التربة مع هذ  المٌا  وبعد تبخر الماء تتجمع هذ  األمبل  فً الطبمة السطحٌة من التربة  أعماقمن 

 -:ألساموتعرؾ مثل هذ  األراضً باألراضً الملحٌة. وتمسم الى ثبلثة 

 الترب الملحٌة -1

ة المتعادلة بكمٌات تسبب أضراراً لمعظم الذائب األمبل وهً الترب التً تحتوي على تركٌز عالً من     

المحاصٌل الحملٌة وٌكون ؼسل هذ  الترب من األمبل  سهل وهذا النوع من الترب هو الؽالب فً ترب 

 .العراق ومعظم أمبلحه هً كلورٌدات وكبرٌتات الصودٌوم والكالسٌوم والمؽنسٌوم

 الترب الملحٌة الملوٌة -2

كبٌرة من األمبل  المتعادلة وكمٌة من اٌونات الصودٌوم  وتحتوي هذ  الترب على مجموعة    

 المتمركزة تكفً إللحاق الضرر بالمحاصٌل.

 الترب غٌر الملحٌة الملوٌة -3

سبب الملوٌة, ٌعود  الٌه ٌوم والذيوهً الترب التً تحتوي على كاربونات وبٌكربونات الصود    
( OHاالتسمم بالصودٌوم واٌونات الهٌدروكسٌل وٌرجع التؤثٌر الضار لهذ  الترب على المحاصٌل إلى 

 وٌمٌل لون التربة إلى السواد وتسمى األراضً الملوٌة السوداء.

         
 تربة للوٌة                               تربة ملحٌة                            
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 التؤثٌر الضار ألمبل  التربة على المحاصٌل

 

 لتربة ٌسبب وٌضعؾ نموها.زٌادة تركٌز محلول ا -1

 لد ٌسبب زٌادة تركٌز محلول التربة إلى انكماش البروتوببلزم وخروج الماء من الخبلٌا فً ظاهرة  -2

 تدعى االبلزمة( والتً تزداد بزٌادة تركٌز األمبل .    

 للون تؤثٌر األمبل  ٌكون ضار وٌعمل على تحلٌل المادة العضوٌة الموجودة فً التربة مما ٌسبب ا -3

 الممٌز للترب الملوٌة السوداء. األسود    

 المؽذٌة النافعة من التربة. األولٌةتإدي زٌادة األمبل  إلى صعوبة امتصاص العناصر  -4

 تسبب ؼلك مسامات التربة وسوء التهوٌة وبالتالً اختناق المحاصٌل. -5

 

 -ٌة:وٌمكن الستدلل على وجود الملوحة فً الترب من المشاهدات اآلت ◄

 وجود بعض النباتات التً تتحمل الملوحة فً األراضً ؼٌر الزراعٌة مثل االطرطٌع, الشوٌل,  -1

 العالول, العجرش, الرؼل(.    

 مترسبة فوق سطح التربة. أمبل وجود  -2

 .داخل التربة وبماءها لمدة طوٌلة على سطح األرض بسبب الملوٌة إلىعدم تسرب المٌا  بسهولة  -3

   

 الى لمة المرز األمالحصعود                    ر الملوحة فً إنبات ونمو المحاصٌلتأثٌ
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 الرٌاح

عن حركة الهواء األفمٌة والموازٌة لسطح معٌن وان دراسة سرعة الرٌا  واتجاهها أمر عبارة        
..الخ, وتحدث ضروري ألنها السبب  فً حدوث الكثٌر من الظواهر المناخٌة كالؽبار والؽٌوم واألمطار..

منطمة الضؽط  إلىالرٌا  نتٌجة الضؽط الجوي بٌن منطمتٌن فتهب من منطمة الضؽط المرتفع 
أخرى وٌتسبب الؽبار فً اعتراض الشمس  إلىوتحمل الرٌا  جزٌئات الؽبار من منطمة المنخفض, 

ا  تؤثٌرات وامتصاص الحرارة وتإثر على النباتات فتسبب انسداد الثؽور فٌضعؾ نمو النبات. وللرٌ
 -سلبٌة أخرى على المحاصٌل الحملٌة منها:

 .األوراقتملل من الرطوبة النسبٌة وتزٌل طبمات الهواء الرطب المبلمس لسطح  -1

 تزٌد من سرعة التنفس والنتح. -2

 تسبب تكسر واضطجاع نباتات المحاصٌل الحملٌة خاصة عند هبوبها بعد الري. -3

 .اإلنتاجتل حبوب اللما  فٌمل الرٌا  الحارة الجافة تسبب ل -4

 تسبب تكسر السنابل فً الحنطة والشعٌر. -5

 وجراثٌم الفطرٌات. األدؼالتنمل بذور  -6

 فمدان مساحات كبٌرة من األراضً إلىعامل مهم للتعرٌة خاصة فً الترب الجافة مما ٌإدي -7

 الزراعٌة

 

 اضطجاع المحاصٌل بسبب الرٌاح

   

 الكثبان الرملٌة                                                       والتعرٌةالرٌاح 
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 أسئلة الفصل الثانً

 ألي محصول هو محصلة لتفاعل عوامل  اإلنتاجٌةنجا  الزراعة وجودة  إن: نالش العبارة اآلتٌة ا1س

 البٌئة مع التركٌب الوراثً(.      

 ل الحملٌة, نالش ذلن.الحرارة عامل مهم فً توزٌع وانتشار المحاصٌ إن: 2س

 عددها مع شر  مختصر. وإنتاجهلكل محصول ثبلث درجات حرارٌة تإثر فً نمو   إن: 3س

 هً العملٌات الفسلجٌة التً تتؤثر بدرجات الحرارة؟ : ما4س

 : اذكر أهمٌة الضوء للنباتات.5س

 : ما الممصود بالفترة الضوئٌة وكٌؾ تمسم النباتات على هذا األساس؟6س

 تتكٌؾ النباتات لتتحمل ارتفاع درجات الحرارة؟ كٌؾ: 7س

 : ما هً النواحً التطبٌمٌة لتؤثٌر الضوء؟8س

 : ما هً أهمٌة الماء للنباتات, عدد ذلن؟9س

 : إن لنمص الرطوبة تؤثٌر سلبً على نمو المحاصٌل, كٌؾ ٌإثر هذا النمص؟10س

 ذكرها؟زٌادة كمٌة الماء عن حاجة النبات تسبب أضرار عدٌدة ا إن: 11س

 : عرؾ التربة وما هً مكوناتها؟12س

 المحاصٌل؟ وإنتاجٌة: ما هً التؤثٌرات الضارة لؤلمبل  على نمو 13س

من وزن التربة فؤن تؤثٌرها على خواص  %5 سوى : بالرؼم من كون المادة العضوٌة ال تشكل14س

 التربة كبٌر انالش ذلن(. 

   : عرؾ ما ٌؤتً:15س

 نمطة الذبول -النباتات المحاٌدة            ج -الطوٌل            بنباتات النهار  -أ       

 الترب الملحٌة الملوٌة -ماء السعة الحملٌة            و -ه    الماء المتٌسر           -د       

   البلزمة  -الترب ؼٌر الملحٌة الموٌة               ز -ي       
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 الفصل الثالث

 العوامل اإلحٌائٌة وتأثٌرها على إنتاج المحاصٌل

 الهدف العام

واالجتماعٌة وتؤثٌرها  بؤهم العوامل اإلحٌائٌةالطالب  تعرٌؾٌهدؾ هذا الفصل إلى 
 .على إنتاج وانتشار المحاصٌل ومعرفة أهم عملٌات خدمة التربة والمحصول

 التفصٌلٌة األهداف

 هم األلسام الرئٌسة الخاصة بالعوامل اإلحٌائٌة.تعرٌؾ الطالب بؤ-
تعرٌؾ الطالب بؤهم عملٌات خدمة التربة كالحراثة والتنعٌم والتسوٌة -

 وتمسٌم األرض.
لب بؤهم عملٌات خدمة المحصول كالزراعة والري والتسمٌد تعرٌؾ الطا-

 والعملٌات األخرى كالتعشٌب والعزق والخؾ والترلٌع والحصاد.
 التعرؾ على طرائك جمع المحصول وحسب خصوصٌة كل محصول.-

 

 الوسائل التعلٌمٌة

 ( تخص أهم العملٌات الحملٌة الخاصة بتحضٌر التربة.CDعرض أفبلم ا -أ

ى أهم المحارٌث واآلت التنعٌم والتسوٌة وفتح السوالً والمروز التعرؾ عل -ب
 ( او مشاهدتها فً الحمل.CDعن طرٌك عرض أفبلم ا

 التعرؾ على آالت الحصاد المختلفة المتوفرة. -ج

 ( تخص عملٌات جمع الحاصل لمختلؾ المحاصٌل.CDعرض أفبلم ا -د

 

 متطلبات المهارة

 ء إجراءها فً الحمل.مشاهدة بعض العملٌات الرئٌسٌة إثنا-
 استعداد نفسً وذهنً وبدنً.-
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 مل اإلحٌائٌة وتأثٌرها على إنتاج المحاصٌلالعوا

من العوامل المهمة التً تإثر على نمو المحاصٌل حٌث ٌعٌش المحصول فً  اإلحٌائٌةتُعد العوامل      

ال ٌخلو كائن من وجود صلة بٌنه وبٌن كائن  إذالحمل مع أنواع أخرى من الكائنات الحٌوانٌة والنباتٌة 

 ألحدهماد تكون مبنٌة على تبادل المنفعة بٌن الطرفٌن او تعود بالنفع وتتباٌن هذ  الصلة فم أخرحً 

 -رئٌسة: ألسام أربعة إلى اإلحٌائٌة, وٌمكن تمسٌم العوامل األخروالضرر على 

 الحٌوانات -3النباتات الخضراء                                -1

 نساناإل  -4النباتات الؽٌر خضراء                           -2

تكون عبللة تبادل منفعة او  إنبها ٌمكن  عبللة المحاصٌل الحملٌة بالكائنات الحٌة المحٌطة إن      

مثال على تبادل المنفعة هو ما ٌحصل بٌن النباتات البمولٌة وبكترٌا العمد الجذرٌة  وأفضلتنافس او تضاد 

لشعٌرات الجذرٌة وتموم البكترٌا بدورها من ا تؤخذهاحٌث تعٌش هذ  البكترٌا على المواد الؽذائٌة التً 

 األولٌةجٌن الجوي فتستفٌد منها النباتات, ولد تكون العبللة تنافسٌة على الضوء والمواد بتثبٌت النترو

التضاد فهو حدوث  إماونباتات المحاصٌل والتنافس بٌن نباتات المحاصٌل نفسها,  األدؼالا ٌحدث بٌن مك

على التضاد هو التطفل  األمثلةنتٌجة حٌاتهما مع بعضهما ومن  الكائنات او كلٌهما ألحدضرر 

Parasitism  منه الؽذاء الذي لام بصنعه ولد تعمل  وٌؤخذحٌث ٌعٌش الكائن المتطفل على الكائن العائل

بعض الطفٌلٌات على لتل العائل, اما النباتات ؼٌر الخضراء فمد تكون محمبلت او متطفبلت او 

تتكون بصورة رئٌسة من بكترٌا وفطرٌات التربة التً تفن المواد العضوٌة فً  متكافبلت فهً نباتات

مثل تطفل الحامول على نباتات المحاصٌل اما  أخرىالتربة اما المتطفبلت فهنان نباتات تتطفل نباتات 

 بالمواد الؽذائٌة. األخرحٌث ٌمد احدهما  أكثرمع طحلب او  أكثرالمتكافبلت مثل اتحاد فطر او 

ً فالحٌوانات عادةً  فإنهابالنسبة للحٌوانات  إما       او تلحك الضرر بالنباتات من  تؤكلتلعب دوراً سلبٌا

عن طرٌك مرورها  وحتى عن طرٌك التهام النباتات  لؤلدؼالجراء رعٌها كما تموم بنمل البذور المختلفة 

ن طرٌك البراز الى التربة, ونمل بذورها عن طرٌك الجهاز الهضمً اتماوم العصارة النباتٌة( وتصل ع

او الجهل او الجشع  األنانٌةمهم ٌإثر على شكل وهٌكل الحٌاة سواء بدافع  إحٌائًبدور  اإلنسانوٌموم 

ً فً تملٌص زراعة بعض المحاصٌل او عدم زراعتها فً بعض المناطك  ألنه  ألسبابٌلعب دوراً مهما

لرلعة الجؽرافٌة لبعض المحاصٌل وزٌادة وفً نفس الولت ٌعمل على توسٌع ااجتماعٌة والتصادٌة 

إنتاجها والمٌام ببرامج تربٌة النباتات وتطوٌر عملٌات خدمة التربة والمحصول واستخدام وسائل اإلنتاج 

   الحدٌثة.

 

 العوامل الجتماعٌة وتأثٌرها على انتشار المحاصٌل

الزراعً فان العوامل االجتماعٌة تحتل  اإلنتاجعلى العوامل البٌئٌة  تؤثٌرإضافة الى ما تمدم حول        

ً مإثراً فً عملٌة  الزراعً وانتشار بعض المحاصٌل دون ؼٌرها فمد ٌمٌل سكان منطمة  اإلنتاجمولعا

فمثبل مزارعو  األخرى األنواعوٌتوسعون فٌه على حساب  أخرمعٌنة الى تفضٌل زراعة محصول على 

ق وبنفس الولت كانوا سابماً ٌنظرون باستهجان الى الرز ٌنظرون الى محافظاتهم بفخر فً جنوب العرا

على انتشار بعض النباتات  تؤثٌرللمعتمدات الدٌنٌة للمجتمعات  إنمزارعً الخضر ومربً الدواجن كما 
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 وٌؤنفونمتمسكون بزراعة هذا المحصول  مزارعً الحنطة إنلها مثل تحرٌم زراعة المخدرات, كما 

فً ؼذائهم ففً  ألهمٌته  ن منطمة ما الى زراعة محصول معٌنعن زراعة الخضروات, ولد ٌتجه سكا

تسود  إفرٌمٌالؽذائهم وتؽذٌة حٌواناتهم وفً  ألفضلٌتهامثبلً تسود زراعة الشوفان والشٌلم والبطاطا  أوربا

 زراعة الذرة البٌضاء والدخن وفً األمرٌكٌتٌن تسود زراعة الذرة الصفراء لؤلسباب أنفة الذكر.

 Soil managementلتربة عملٌات خدمة ا

مكان مبلئم او  إعدادالممصود بعملٌات خدمة التربة كافة العملٌات التً تجري على التربة لؽرض       

جزء ٌتكاثر به النبات(, فهذ  العملٌات حسب ترتٌب  إيمرلد جٌد امهد( لوضع التماوي االبذور او 

 -هً: إجراءها

 الحراثة ♦

 التنعٌم او التمشٌط ♦

 ٌةالتسو ♦

 التزحٌؾ ♦

 تمسٌم الحمل ♦

تحتاج الى كثٌر  أنها إال( No- tillageعملٌة الحراثة ا إجراءوهنان اتجا  حدٌث للزراعة بدون         

من الدراسة والبحث وهً تعتمد على كون التربة خفٌفة واستخدام المبٌدات بدل العزق للمضاء على 

الحراثة كما إن هنان محاذٌر من استعمال مبٌدات  إجراءاما فً الترب الطٌنٌة فبل بد من  األدؼال

األدؼال من إن تكون فً التربة او المٌا  الجوفٌة. لذلن ستبمى عملٌات خدمة التربة بصورة عامة من أهم 

عملٌات إعداد التربة لزراعة المحاصٌل الحملٌة وفً الولت الذي ٌكون من الصعب السٌطرة على 

لرطوبة والضوء والرٌا  واآلفات الزراعٌة بسهولة ٌكون من السهل العوامل البٌئٌة مثل الحرارة وا

 السٌطرة على عملٌات خدمة التربة وإعداد األرض الزراعٌة بشكل ٌبلئم زراعة المحاصٌل المختلفة.

  Plowing (Tillage)  الحراثة -أول:

للزراعة  األساسٌةالعملٌة  عبارة عن تفكٌن الطبمة السطحٌة من التربة وللبها وخلط محتوٌاتها فهً       

خاصة فً الترب الثمٌلة وٌتولؾ نجا  العملٌات البلحمة  أخرىعملٌة  بؤٌةٌمكن التعوٌض عنها  وال

 عملٌة الحراثة. إتمانكالتنعٌم والتسوٌة على مدى 

 فوائد الحراثة:

 خلط مكونات التربة مع بعضها. -1

 .األدؼالالمضاء على نباتات  -2

 نظام حبٌبً للتربة ٌُسهل تؽلؽل الجذور. ٌجادوإتفكٌن التربة  -3

 على تحلل المواد العضوٌة.تهوٌة التربة مما ٌساعد  -4
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 الشمس وٌساعد بالمضاء علٌها. أشعةتعرٌض بٌوض الحشرات الى  -5

 تسهل من تؽلؽل الماء داخل التربة بدالً من انسٌابها على السطح. -6

 

جاهزة  إيهذ  العملٌة امستحرثة(  إلجراءالتربة مهٌؤة تجرى الحراثة عندما تكون  إنوٌجب       

ٌإدي  حراثتها برطوبة عالٌة إن( من ماء السعة الحملٌة حٌث 50-30للحراثة حٌث تكون رطوبتها %ا

ً الى تكون كتل ترابٌة ٌصعب تفتٌتها  حراثتها وهً جافة فتإدي الى تحطٌم بناء التربة  وإما, الحما

تحتاج الى لوة حصانٌة  وإنهاالزراعٌة المستخدمة فً الحراثة  باآلالت راراإلضتسبب  أنهاالحبٌبً كما 

كبٌرة ممارنة مع الترب المعتدلة الرطوبة ولمعرفة جاهزٌة تربة الحمل للحراثة توجد عدة طرائك منها 

 -:ٌؤتًمختبرٌة وكما  وأخرىحملٌة 

 الطرٌمة الحملٌة -أ

مٌة من التربة احسب عمك الحراثة المطلوبة( ومن حٌث تإخذ ك اإلجراءوهً من الطرائك السهلة    

جافة تحتاج  بؤنهاكانت صعبة التفتٌت هذا ٌعنً  فإذاموالع مختلفة من تربة الحمل ثم تضؽط بواسطة الٌد 

وكانت  اإلبهامتفتت بسهولة وبواسطة  إذا إماخفٌفة واالنتظار حتى الجفاؾ المناسب,  رٌه إعطاءالى 

 إنتحولت الى عجٌنة عند الضؽط علٌها فتعنً  إذا إمارطوبتها مناسبة,  إنً على شكل حبٌبات فذلن ٌعن

 رطوبتها عالٌة وال بد من تركها لمدة من الزمن حتى تجؾ جفاؾ مناسب للحراثة.

 طرٌمة مبلحظة سكٌن المحراث -ب

 فإذا ثم ٌرفع المحراث وٌبلحظ السكٌن أمتارٌؽرس سكٌن المحراث فً تربة الحمل والسٌر لبضعة      

 إذا إماللحراثة,  الرطوبة مناسبة إنكان نظٌفاً ولم ٌعلك به طٌن وشرائح التربة تكون مفتتة ٌعنً ذلن 

تكونت كتل ترابٌة كبٌرة صعبة التفتٌت او علك التراب بالسكٌن او تجمع علٌها تربة بصورة عجٌنة فهذا 

 إجراءاتوفً كبل الحالتٌن تحتاج الى  ورطبة جداً فً الحالة الثانٌة األولىجافة فً الحالة  أنهاٌعنً 

فحص الرطوبة باستخدام المسحاة  إجراءللوصول بالمحتوى الرطوبً الى النسبة المبلئمة. وٌمكن 

  المحلٌة وبنفس الطرٌمة.

 استخدام جهاز لٌاس الرطوبة -ج

   األجهزةهذ  حملٌة تعتمد على مبدأ التوصٌل الكهربائً لتعٌٌن رطوبة التربة وتحتوي  أجهزةهنان     

 على لطبٌن ٌتم ؼرسها فً تربة الحمل على عمك معٌن فتمٌس الرطوبة.    

 الطرٌمة المختبرٌة -د

 لمدة ساعة واحدة   cº 103ٌإخذ نموذج من تربة الحمل وٌوزن ثم ٌجفؾ فً فرن كهربائً على درجة    

 متبخر وتحول هذ  النتٌجة الى نسبة ثم ٌعاد وزنه لحساب الكمٌة المفمودة من الوزن والتً تمثل وزن ال   

نسبة الرطوبة =                مئوٌة وحسب المانون اآلتً:      
الوزن الجاؾ 

الوزن الرطب
 X 100  
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 لٌة لمعرفة جاهزٌة التربة للحراثةالطرٌمة الحم

 

 

 جهاز لٌاس الرطوبة

 

 عٌنات التربة فرن كهربائً لتجفٌف 
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 خواص الحراثة الجٌدة

 تكون خطوط الحراثة متوازٌة منتظمة. إنجب ٌ -1

 عدم وجود مسافات متروكة بدون حراثة. -2

 تجرى الحراثة ورطوبة التربة مناسبة وٌستدل علٌها من نظافة سبل  المحراث. إنٌجب  -3

 الكتل الترابٌة الناتجة تكون سهلة التفتٌت. -4

 فذلن ٌدل على زٌادة الرطوبة. أشرطةتكون الكتل الترابٌة الناتجة من الحراثة على شكل  ال -5

 المحراث لبل الحراثة.الحمل وٌتم ذلن بتعٌٌر  إرجاءتكون الحراثة على عمك واحد فً  -6

 او بماٌا المحصول السابك بعد الحراثة. أدؼالعدم وجود نباتات  -7

 تجا  عمودي على ٌجب حراثة الوسائد االمسافة المتروكة فً بداٌة ونهاٌة الحمل لدوران الساحبة( با -8

 اتجا  المطع.   

 طرائك الحراثة بالمحارٌث المالبة

ؼالباً( من  األٌمنالمحارٌث المبلبة مصممة بحٌث تملب شرٌحة التربة الى جانب واحد االجانب  إن     

اتجا  سٌر الساحبة وٌترتب على ذلن عدة طرق خاصة للحراثة بهذ  المحارٌث بحٌث ٌكون اتجا  

ؼٌر محروثة  أراضًالبلحمة على ٌسار الحراثة السابمة لتفادي للب شرائح التربة على  الحراثة للخطوط

 وطرائك خاصة منها: أنظمة وإتباعالمبلبة تحتاج الى مهارة لذلن فان الحراثة بالمحارٌث 

 طرٌمة التجمٌع -أ

ر الساحبة باتجا  وٌكون اتجا  سٌ اإلطراؾتبدأ الحراثة بهذ  الطرٌمة من منتصؾ الحمل وتنتهً فً      

عمارب الساعة, ومن عٌوب هذ  الطرٌمة تكوٌن كتؾ ترابً فً منتصؾ الحمل ٌتم تسوٌته فً العملٌات 

 .اأ( فً الصفحة التالٌة  البلحمة انظر الشكل

 طرٌمة التطوٌك -ب

   الحمغغل وتنتهغغً فغغً الوسغغط وٌكغغون اتجغغا  سغغٌر السغغغاحبة  إطغغراؾالحراثغغة بهغغذ  الطرٌمغغة مغغن  تبغغدأ    

امغغغا ٌشغغغبه السغغغالٌة( فغغغً  أخغغغدودكغغغس اتجغغغا  عمغغغارب السغغغاعة, ومغغغن عٌغغغوب هغغغذ  الطرٌمغغغة تكغغغوٌن بع

 .اب( فً الصفحة التالٌة منتصؾ الحمل وٌجب تبلفً ذلن الحماً انظر الشكل

 الطرٌمة المستمرة -ج

متسغغغاوٌة ٌغغغتم  م تمسغغغٌم الحمغغغل الغغغى لواطغغغعتسغغغتخدم هغغغذ  الطرٌمغغغة فغغغً المسغغغاحات الكبٌغغغرة حٌغغغث ٌغغغت   

بغغغغغالتطوٌك. انظغغغغغر الشغغغغغكل اج( فغغغغغً  4و 2بطرٌمغغغغغة التجمٌغغغغغع والمطغغغغغع  3و 1 المطغغغغغع اثغغغغغةفٌهغغغغغا حر

 ة التالٌة.الصفح
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 تجمٌع فً الحراثة / الدوران بأتجاه حركة عمارب الساعةشكل )أ( طرٌمة ال

 

 

 

 شكل )ب( طرٌمة التطوٌك فً الحراثة / الدوران بأتجاه عكس حركة عمارب الساعة         

 

 وسادة للدوران

'8' '7' '6' '5' '4' '3' '2' '1' 

 وسادة للدوران

 رة/ تمسٌم األرض إلى شرائحشكل )ج( الطرٌمة المستم

 ( بطرٌمة التطوٌك4( و )2( بطرٌمة التجمٌع, )3( و )1)

 وسادة للدوران
 

 

 
       

       

 

                                                                
 

 وسادة للدوران
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 المحارٌث أنواع

  Local Plowالمحراث المحلً   -1

 .إلٌهامحدود االستعمال للمناطك الصؽٌرة التً ٌصعب دخول الساحبات   

  Mold Board Plowالمحراث المطرحً المبلب االمجنح( -2

 ذو اتجا  واحد.محراث مطرحً  -أ  

 محراث مطرحً ذو اتجاهٌن. -ب  

  Disk Plowالمحراث المرصً   -3

 محراث لرصً ذو الحافة الكاملة.  -أ  

 محراث لرصً ذو الحافة المحززة امشرشرة(. -ب 

  Rotivatorالمحراث الدورانً   -4

 ٌستخدم للحراثة فً الترب الخفٌفة وكذلن ٌستخدم فً التنعٌم.   

  Chisel Plow  الحفارالمحراث  -5

 فً الطبمات السفلٌة. أمبل ٌستخدم لنثر التربة دون للبها فً الترب التً تحتوي     

  Sub-Soil Plow محراث تحت التربة -6

 سنوات( لتكسٌر الطبمة الصماء ؼٌر المنفذة للماء والجذور المتكونة  5ٌستخدم بفترات متباعدة اكل    

  على عمك واحد.نتٌجة الحراثة المتكررة    

   

 المحراث المطرحً ذو اتجاه واحد وذو اتجاهٌن
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 محراث لرصً ذو الحافة الكاملة والحافة المحززة

 

 

 المحراث الدورانً

 المحراث الحفار
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ا: التنعٌم  Disking or Harrowing  ثانٌا

ساعة من الحراثة الن  24هو عملٌة تفتٌت الكتل الترابٌة الناتجة من عملٌة الحراثة وتجري بعد      

ٌإدي الى جفاؾ التربة وصعوبة تفتٌتها اخاصة الترب الطٌنٌة الثمٌلة( وتجرى هذ  العملٌة  تؤخٌرها

المستخدمة  اآلالتباتجا  عمودي على خطوط الحراثة لتسهٌل التفتٌت, وهً عملٌة مكملة للحراثة ومن 

 -لهذ  العملٌة:

  Disk harrowsالمرصٌة  األمشاط -1

  Spike tooth harrowsالصلبة  األسنانمشاط ذات األ -2

  Spring tooth harrowsالمرنة  األسنانمشاط ذات األ -3

  Rotivatoreالمحارٌث الدورانٌة  -4

 

ا: التسوٌة     Levelingثالثا

وٌمصد بها التسوٌة السطحٌة للتربة وتجرى هذ  العملٌة بمصد توزٌع مٌا  الري بصورة متجانسة       

عملٌة  إجراءعدم  إن, كما اإلنباتالزراعة وتجانس  أعماقالحمل كما تإدي العملٌة الى تجانس  فً

صؽٌرة للسٌطرة على الماء وهذا ٌإدي الى فمدان  ألوا التسوٌة تدفع بالمزارع الى تمسٌم الحمل الى 

 آالتعٌة. ومن الزرا اآلالتكثرة الحواجز تإدي الى عرللة سٌر  إنجزء من الحمل لعمل الحواجز كما 

 -التسوٌة:

  Hand made Levelerالتسوٌة المحلٌة  آلة -1

  Land levelerالمعدالن   -2

  Scraperسكٌنة التسوٌة  -3

  Land Planeالتسوٌة الهٌدرولٌكٌة  آلة -4

   

 زٌرٌةآلة التسوٌة اللٌ             أمشاط لرصٌة للتنعٌم                                            
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ا: التزحٌف   Rolling  رابعا

الخفٌفة النسجة حٌث تضؽط حبٌباتها حتى ٌزداد التبلمس بٌن  تجرى هذ  العملٌة فً الترب الرملٌة     

 حبٌبات التربة والبذور وتمل المسافات البٌنٌة وهذ  العملٌة ؼٌر متبعة فً العراق.

 

ا: تمسٌم الحمل  خامسا

حسب استواء التربة ولد تجرى لبل او بعد عملٌة الزراعة  ألوا ى تجرى عملٌة تمسٌم الحمل ال      

مساحة اللو  فً الترب وتعتمد مساحة اللو  على نوع التربة ودرجة استوائها ونظام الري حٌث تمل 

تكون للٌلة العرض وطوٌلة لتسهٌل عملٌة العزق  إنالخفٌفة وؼٌر المستوٌة وٌفضل عند عمل األلوا  

ثم ٌتم فتح لنوات الري الحملٌة  ألوا مناطك الدٌمٌة فبل ٌحتاج الحمل الى تمسٌمه الى والحصاد اما فً ال

 والفرعٌة إلٌصال المٌا  فً المناطك االروائٌة.

 

 محراث حفار ٌستخدم لتكسٌر الطبمة الصماء

 

 تنعٌم فً نفس الولت وأخرىعملٌة حراثة 
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 فتح المروز فً الترب الخفٌفة بدون حراثة

 

 

 لرصٌة لتنعٌم التربة أمشاط
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 المحارٌث الدورانٌة لتنعٌم التربة
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 مخطط لطرٌمة الزراعة على خطوط
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 Crop Managementعملٌات خدمة المحصول  

 -ٌمصد بها كافة العملٌات التً تجرى ابتداًء من وضع البذور فً التربة لؽاٌة الحصاد وتشمل:     

 

 

 الزراعة -1

 لعدة ألخروٌمصد بها وضع البذور االتماوي( فً مهدها بالحمل وتختلؾ طرائك الزراعة من محصول    

 اعتبارات:   

 الؽرض من زراعة المحصول. -أ

 طبٌعة نمو المحصول. -ب

 حجم البذور وخواصها. -ج

 طبٌعة التربة وخواصها. -د

 عمك الزراعة. -ه

 ضع البذور فً التربة:طرائك الزراعة وفك نظام و ◄

  Broadcasting  : الزراعة نثراً أوالً 

 ال زالت شائعة عند الفبل  العرالً خاصة  أنها إالتعد هذ  الطرٌمة من الطرق البدائٌة فً الزراعة       

 عند زراعة المحاصٌل الحبوبٌة وزراعة محاصٌل العلؾ كالجت والبرسٌم, ومن عٌوب هذ  الطرٌمة:   

 ام توزٌع البذور.عدم انتظ -1

 بسبب عدم تجانس العمك والنمو. اإلنباتعدم تجانس  -2

 تستؽرق ولت طوٌل وتحتاج الى جهد. -3

 زٌادة التكالٌؾ االلتصادٌة. -4

 استخدام المكننة للعملٌات الزراعٌة البلحمة. إمكانٌةعدم  -5

 

 الحصاد الزراعة التسمٌد الري الخؾ
مكافحة 
االفات 
 الزراعٌة

 الترلٌع العزق
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  Drilling  ثانٌاً: الزراعة فً سطور بالباذرة

لمس  إنلوضع البذور فً التربة وبدأت هذ  الطرٌمة تنتشر فً العراق بعد  تستعمل الباذرات      

المزارعون فوائدها حٌث ٌتم تحدٌد المسافات بٌن السطور حسب نوع المحصول والؽرض من الزراعة 

 -ومن ممٌزات هذ  الطرٌمة:

 عملٌة الزراعة والتسمٌد فً آن واحد. إجراءٌمكن  -1

 مستخدمة فً الزراعة.التوفٌر فً كمٌة البذور ال -2

 متجانس. اإلنباتتتم الزراعة على عمك واحد وبذلن ٌكون  -3

 ضبط المسافات بٌن السطور وضمان التؽطٌة الجٌدة للبذور. -4

 العملٌات الزراعٌة البلحمة مثل العزق والمكافحة والحصاد. إجراءسهولة  -5

 توفٌر فً الولت والجهد. -6

 

 لشعٌرالبذار المٌكانٌكً للحنطة وا

 مختلف المحاصٌل باذرة مسمدة لزراعة
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 ثالثاً: الزراعة فً جور على سطور بالباذرات

بسبب المساحة الكبٌرة التً ٌؽطٌها المحاصٌل تحتاج الى مسافات بٌن نباتاتها  أنواعهنان بعض       

( 3االمجموع الخضري لذلن توضع البذور فً جور تحدد المسافة بٌنها حسب نوع المحصول وتوضع 

فً كل جورة ثم تخؾ اتخصل( الى نبات واحد, وتعتمد هذ  الطرٌمة على نوع التربة ونوع  بذرات

 هذ  العملٌة باستخدام الباذرات او بالزراعة الٌدوٌة. إجراءالمحصول والؽرض من الزراعة وٌمكن 

 

  Farrow Planting رابعاً: الزراعة فً جور على مروز

د زراعة بعض المحاصٌل الحملٌة التً تجود بهذ  الطرٌمة وعند الزراعة تستعمل هذ  الطرٌمة عن       

وتحتاج هذ  الطرٌمة الى جهد وولت ولد توضع البذور فً جور  األمبل  تؤثٌرفً الترب الملحٌة لتبلفً 

 -على جانب واحد, ومن ممٌزات هذ  الطرٌمة: او زرالمعلى جانبً 

 م بالمسافات.انتظام وتجانس النموات إلمكانٌة التحك -1

 ٌمكن وضع السماد فً مولع لرٌب من الجذور عن طرٌك التلمٌم. -2

 انتظام توزٌع مٌا  الري والسٌطرة علٌها. -3

 تستعمل هذ  الطرٌمة فً الترب ؼٌر جٌدة التعدٌل. إنٌمكن  -4

 تساعد على زٌادة تثبٌت الجذور. -5

 من المرز. فً الثلث العلوي الملوحة بالزراعةٌمكن تبلفً مشكلة  -6

 الري والمكافحة.  , الخؾعملٌات العزق,  أداءتسهل  -7

 ٌمكن التحكم بعملٌة الزراعة. -8

 

 الزراعة فً جور على سطور
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 الزراعة فً جور على مروز

 

 

 الزراعة فً سطور بالباذرة
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 خامساً: الزراعة بطرٌمة الشتال

فً مساحات صؽٌرة اداٌة فً المشتل( وعندما الطرٌمة زراعة البذور بكثافات عالٌة  تعنً هذ       

المستدٌمة االحمل( وتزرع حسب المسافات المعلومة,  األرضتصل الى ارتفاع معٌن ٌمكن نملها الى 

 -ومن المحاصٌل التً تزرع بهذ  الطرٌمة محصولً الرز والتبػ, ومن ممٌزات هذ  الطرٌمة:

 االلتصاد فً كمٌة البذور. -1

 تربة الحمل للزراعة. إلعدادً توفر الولت الكاف -2

 والحشرات فً المشتل. اإلمراضتسهل مكافحة  -3

 ٌتم نمل النباتات السلٌمة والنشطة فمط. -4

 وتحسٌن النوعٌة كما فً الرز. اإلنتاجزٌادة كمٌة  -5

 الزراعة منتظمة بعد نمل الشتبلت. -6

 

 مشتل مزروعة فٌه داٌات تنمل السلٌمة  والموٌة منها للحمل

 زراعة الرز بطرٌمة الشتال اآللً
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 حسب رطوبة التربة: الزراعةطرائك 

 الزراعة الجافة -أ

 فً هذ  الطرٌمة ٌتم البذار فً تربة جافة ثم تتم عملٌة السمً االري(.   

 الزراعة الرطبة -ب

رور   وعندما تكون الرطوبة فً التربة مناسبة بعد مالماء الى الحمل  إضافةتتم فً هذ  الطرٌمة      

( ٌوم توضع البذور فً التربة وتحدد هذ  المدة حسب نوع التربة والظروؾ المناسبة وممدار الماء 3-6ا

 المضاؾ.

 الزراعة بوجود الماء االمبتلة( -ج

المحاصٌل تزرع بهذ  الطرٌمة مثل الرز والجت والبرسٌم, حٌث ٌضاؾ الماء الى  أنواعهنان بعض     

ثم تنثر البذور التً تم تنمٌعها لبل الزراعة لزٌادة وزنها وتجنب طفوها  سم 5الى عمك حوالً  األلوا 

( ساعات بالنسبة لمحصول 6ثم ٌتم بزل الماء الزائد بعد مرور ا إنباتهافً  واإلسراععلى سطح الماء 

الماء  ( ٌوم ثم ٌبزل2-3دون بزل لمدة ا األلوا بالنسبة للرز فٌتم ترن الماء فً  إماالجت والبرسٌم, 

 الماء. إضافةٌومٌن ثم ٌستمر  وٌترن لمدة ٌوم او

 

 Fertilizationالتسمٌد  

 

ٌهتم بها المزارع لما لهذ  العملٌة من مردود التصادي  إنالمهمة التً ٌجب  األمورالتسمٌد من        

الى استنزاؾ  أدتعلى مر السنٌن  لؤلراضًالزراعة المستمرة  إنحٌث  اإلنتاجعالً ونوعٌة جٌدة فً 

الكٌمٌاوٌة  األسمدة بإضافةمن الضروري تعوٌض هذا النمص  وأصبحالعناصر الؽذائٌة منها, 

 والعضوٌة. 

ً تضاؾ الى  بؤنها األسمدةتعرؾ  مواد عضوٌة او ؼٌر عضوٌة توجد فً الطبٌعة او تحضر صناعٌا

ئٌة التً ٌحتاجها وتحسٌن النوعٌة, وتمسم العناصر الؽذا اإلنتاجالتربة او ترش على النبات لؽرض زٌادة 

 إن إال (I,S,F,Mg,Ca,K,P,N,O,H,Cٌحتاجها النبات بكمٌات كبٌرة مثل ا أساسٌةالنبات الى عناصر 

, وعناصر ثانوٌة ٌحتاجها النبات بكمٌات للٌلة مثل N.P.K أساسٌةالمستعمل بصورة 

 أساسٌةصر للعناصر الؽذائٌة فمد تمسم الى عنا أخر(, وهنان تمسٌم Co,Zn,Mo,Si,Na,Mn,B,Clا

 إنؼٌر مهمة حٌث  بؤنهاوثانوٌة ونادرة وان حاجة النبات الى بعض العناصر بكمٌات للٌلة ال ٌعنً 

تجرى عملٌة التسمٌد  إنمكن نمصه على النبات, وٌ إعراضعنصر سوؾ ٌإدي الى ظهور  إينمص 

ل لكون النبات ٌحتاج ضمن عملٌات خدمة المحصو اادر جناه إننا إالعملٌة الزراعة  إثناءاو  او بعد لبل

حسب مراحل النمو او تضاؾ رشاً على النبات كما  األسمدةتضاؾ  إنوٌمكن  اإلنباتبعد  األسمدةالى 

 األوراق.ٌحصل عند التسمٌد عن طرٌك 
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 -حسب مصادرها الى: األسمدةوٌمكن تمسٌم  ◄ 

 

 الكٌمٌاوٌة األسمدة: أوالً 

 األسمدةحتوي على عنصر ؼذائً واحد وتسمى اوهً مواد معدنٌة تحضر فً المعامل ولد ت      

ً  المركبة( األسمدةالتً ٌحتاجها النبات وتسمى ا األساسٌةمن العناصر  أكثرالبسٌطة( او  ضاؾ ت وأحٌانا

ً على النبات ولسم من هذ   األسمدةبعض العناصر الثانوٌة, وتضاؾ  إلٌها الى التربة مباشرة او رشا

صخور ٌتم طحنها مثل صخور النترات وصخور الفوسفات وتمتاز موجود فً الطبٌعة بشكل  األسمدة

وبذلن ٌكون جاهزاً  األوراقسهلة االستعمال ولسم منها سرٌع الذوبان او ٌرش على  بؤنها األسمدةهذ  

وٌمكن استعماله مع البذار وٌمكن التحكم بمحتوٌاته من المكونات الؽذائٌة  إضافتهلبلمتصاص ولت 

 حسب الحاجة.

 :الكٌمٌاوٌة األسمدة أنواع ◄

 النتروجٌنٌة األسمدة -1

ٌؤتً النتروجٌن فً ممدمة العناصر التً ٌحتاجها النبات فً بناء الخلٌة والتكوٌن الخضري وتكوٌن       

جٌد  إنتاجالبذور لذلن فان وجود  فً التربة وبالكمٌات التً ٌحتاجها النبات ضروري للحصول على 

عؾ المحصول كما انه ٌدخل فً تحدٌد نوعٌة وكمٌة البروتٌن فً وض األوراقوللته تسبب اصفرار 

كثرته فتسبب اضطجاع النبات بسبب ضعؾ سٌمانه اتكون ؼضة( وٌإخر عملٌة النضج  إماالحبوب, 

وٌزٌد من النمو الخضري. ٌمتاز هذا السماد بسهولة ذوبانه فً الماء وفمدان كمٌات كبٌرة منه مع ماء 

ارتفاع درجات الحرارة تإدي الى  إنعلى دفعات, كما  إضافتهلذلن ٌفضل  األرضًالرشح الى الماء 

 تحوٌل النتروجٌن الى ؼاز االمونٌا.

 األخٌرةالنتروجٌنٌة المستخدمة فً العراق هً سلفات االمونٌوم والٌورٌا وتفضل  األسمدة أهم إن     

 وفرة فً العالم:النتروجٌنٌة المت األسمدة أنواعبسبب طبٌعتها الملوٌة. وفٌما ٌؤتً 

 نسبة النتروجٌن السماد

 %21 سلفات اكبرٌتات( االمونٌوم

 %(33-5) نترات االمونٌا المكثفة

 %(20-5) نترات االمونٌا العكسٌة

 %(47-46) الٌورٌا

 %26 سلفونترات االمونٌوم

 %16 نترات االمونٌوم

 %11 (األحادٌةفوسفات االمونٌا ا

 السمدة العضوٌة
 السمدة الكٌمٌاوٌة
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 الفوسفاتٌة األسمدة -2

تكمل عمل  أنهاتشجع على نمو البذور والثمار كما  أنهاالفوسفاتٌة للنبات فً  األسمدةتكمن أهمٌة       

النتروجٌن فبدون الفسفور ٌتجه النبات نحو النمو الخضري فمط. كما تعمل على تموٌة السٌمان ومماومة 

ٌة التنفس وتحلٌل االضطجاع وٌساعد الفسفور فً تبكٌر المحاصٌل فً النضج وله دور فعال فً عمل

اخضر  الى اخضر ؼامك او األوراقالنشا الى سكر فً النبات ونمصه فً الترب ٌإدي الى تحول لون 

مزرق او محمر خاصة فً المطن ونباتات العائلة النجٌلٌة, وهو سماد بطًء التحلل ولذلن ٌضاؾ الى 

فوسفاتٌة للعراق هو سوبر فوسفات ال األسمدة أنواعانسب  إن. او لبل عملٌة الزراعة إثناءتربة الحمل 

( خامس اوكسٌد الفسفور وسوبر فوسفات الثبلثً 26 - 13.5ااعتٌادي( وٌحتوي على %ا األحادي

ً فً العراق والعالم وٌحتوي على %ا األكثرامكثؾ( وهو  ( خامس اوكسٌد الفسفور 49-40استهبلكا

 عبارة عن حبٌبات رصاصٌة اللون. األسمدةوهذ  

 بوتاسٌةال األسمدة -3

الترب العرالٌة  إنٌعد البوتاسٌوم العنصر الثالث المهم للنبات والذي ٌضاؾ الى التربة, وٌعتمد       

ذلن ٌحتاج الى مزٌد من الدراسات. ٌساعد الفسفور على تموٌة النبات ومماومته  إن إالؼنٌة بهذا العنصر 

راعتها فً الترب الرملٌة حٌث ٌساعد على لنباتات العائلة البمولٌة عند ز إضافتهلبلضطجاع وٌفٌد عند 

ثم  األوراقنمو العمد البكتٌرٌة, ونمص هذا العنصر ٌإدي الى صؽر حجم الحبوب واصفرار حواؾ 

البوتاسٌة للعراق هو  األسمدة أنواعتحولها الى اللون البنً كذلن تكون سٌمان النباتات ضعٌفة, وانسب 

 عماله للٌل.است إن إالكبرٌتات او سلفات البوتاسٌوم 

 المركبة األسمدة -4

من عنصر ؼذائً واحد من العناصر الؽذائٌة  أكثرالكٌمٌاوٌة المصنعة على  األسمدةلد تحتوي        

سعر  إنالمركبة.  باألسمدة( وبذلن تسمى N.P.Kالمهمة للنبات مثل النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم ا

وتكتب النسب العادٌة على سٌطة اتحتوي على عنصر واحد( الب باألسمدةالمركبة رخٌصة لٌاساً  األسمدة

هذا السماد ٌحتوي على  إن( ٌعنً 20, 20, 10ا N.P.K او العبوات التً تحتوٌها فمثبلً السماد  األكٌاس

ً بوتاسٌوم.  %10فسفور و %20نتروجٌن و 20% ال تتناسب هذ  النسب السمادٌة مع حاجة  وأحٌانا

 البسٌطة. األسمدةارع الى استعمال فٌعمد المز لؤلسمدةالمحصول 

 

 السائلة والغازٌة األسمدة -5

الخضرٌة للنبات بشكل سائل ومن هذ   األجزاءترش على  إنٌمكن  األسمدة أنواعهنان بعض      

وؼٌرها وٌمكن إن تستعمل هذ  األسمدة  (الزنن, الحدٌدالنادرة مثل االبورون,  واألسمدةالٌورٌا,  األسمدة

لسرٌعة. وٌمكن إن األسمدة على شكل ؼاز االمونٌا الذي ٌتحول الى سائل بدرجات الحرارة للمعالجات ا

   نتروجٌن. %82االعتٌادٌة وتضاؾ الى التربة عن طرٌك الحمن وٌحتوي هذا السماد على حوالً 
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 العضوٌة األسمدةثانٌاً: 

ت وبماٌا النباتات وتكون عضوي, نباتً او حٌوانً مثل مخلفات الحٌوانا أصلهً كل مادة ذات      

 ( بالوزن من التربة السطحٌة.5 -3%ا

 المادة العضوٌة: أهمٌة

 .وإنتاجٌتهازٌادة خصوبة التربة  -1

 تحسٌن الصفات الفٌزٌاوٌة للتربة مثل بناء التربة ونسجتها. -2

 تزٌد من لابلٌة التربة لبلحتفاظ بالماء. -3

 بسبب انخفاض التصاق حبٌبات التربة. تسهل عملٌات خدمة التربة ألنها تكون هشة -4

 تحسٌن تهوٌة التربة. -5

 زٌادة درجة حرارة التربة مما ٌتٌح للبادرات مجاالً أفضل للنمو حٌنما تنخفض درجات الحرارة. -6

 تعمل على تجمٌع حبٌبات التربة فتتحسن خواص تركٌب التربة. -7

 

 تسمٌد المحاصٌل باألسمدة السائلة

 

 محاصٌللل األسمدةنثر 
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 الري

 

الماء لتربة الحمل  إضافةوضع التماوي فً التربة وتمسٌم الحمل حسب نوع المحصول ٌتم  إتمامبعد      

الماء فً الفصول  أهمٌةتم التطرق الى  إنالبذور, وسبك  إنباتبواسطة عملٌة الري والتً بدونها ال ٌتم 

 الماء للتربة هً: إلضافةوهنان عدة طرق السابمة 

 

 

 

 وٌشمل االسٌحً, الواسطة, السٌفون( :الري السطحً -1

 الري السٌحً -أ

ٌكون منسوب النهر  إنوهو من الطرق الشائعة فً المحاصٌل الحملٌة وٌتطلب الري بهذ  الطرٌمة       

المجاورة فتنساب المٌا  فً شبكات الري من السوالً الرئٌسٌة والفرعٌة  األراضًمن  أعلىالرئٌسً 

 او مروز. ألوا الى  ألرضانتٌجة تمسٌم 

 

 الري بالواسطة -ب

طرائك الري شٌوعاً وال تختلؾ هذ  الطرٌمة عن سابمتها سوى انه ال  أكثروهذ  الطرٌمة تعتبر من       

المجاورة حٌث ٌتم رفع المٌا  من النهر الى  األراضًمن  أعلىٌكون منسوب النهر  إنٌشترط فٌها 

ت كهربائٌة او مضخات تعمل بالولود وفً كلتا الطرٌمتٌن ٌشترط لنوات الري الرئٌسٌة بواسطة مضخا

والري بهاتٌن الطرٌمتٌن سهل التطبٌك وال  ,فً كمٌات المٌا  اإلسراؾ الجٌدة للتربة لضمان عدمالتسوٌة 

ومن مساوئها فمدان كمٌات كبٌرة من المٌا  نتٌجة  ,ٌتعدى فتح المنافذ البلزمة لتوزٌع المٌا  على الحمول

المنوات والسوالً عرضة لنمو نباتات  إنخر من المنوات وتسرب لسم من المٌا  داخل التربة كما التب

 التً تعٌك عملٌة الري. األدؼال

الري 
 السطحً

الري اسفل 
 التربة

 الري بالرش
الري بواسطة 

 المطار

 الري بالتنمٌط
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 الري بالسٌفون -ج

من ارض الحمل حٌث ٌتم الري باستعمال  اعلًتستخدم هذ  الطرٌمة عندما تكون لنوات الري      

وتعمل هذ  بموجب  األلوا داخل  األخرىفً لناة الري والنهاٌة نهاٌاتها  إحدىببلستٌكٌة توضع  أنابٌب

لو  الى أخر وال ٌحتاج فً هذ  الطرٌمة الى عمل المستطرلة وٌمكن تحوٌلها بسهولة من  األوانًلانون 

  فتحات من لنوات الري.

 الري تحت سطح التربة -2

 وإلنتاجوالخضر ونباتات الزٌنة  محاصٌل البستنة إنتاجتستعمل هذ  الطرٌمة على نطاق ضٌك فً      

المستدٌمة, حٌث تمرر المٌا  فً منطمة  األراضًالشتبلت وفً بعض محاصٌل الحمل لبل نملها الى 

 تحت سطح التربة وهذ  الطرٌمة ؼٌر شائعة فً العراق. أنابٌبالجذور بواسطة 

 

 الري بالسٌفون

 

 

 الري تحت سطح التربة
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 الري بالتنمٌط -3

 وفً بساتٌن الفاكهة األشجارذ  الطرٌمة فً ري محاصٌل الخضر وبصورة اكبر لري تستعمل ه    

المطاطٌة ذات  األنابٌبوهً محدودة االستعمال فً زراعة المحاصٌل الحملٌة, وتتمٌز بمد شبكات من 

ً بمسافات تحددها  األنابٌبتحمل عال للضؽط على شكل خطوط حسب نوع المحصول وٌتم ثمب   أٌضا

صول وتثبت علٌها منمطات تتحكم بالماء, ومن ممٌزات هذ  الطرٌمة التحكم بكمٌات الماء نوعٌة المح

 .األدؼالالتسمٌد مع الري وال تساعد هذ  الطرٌمة على انتشار  وإمكانٌة

 

 الري بالرش -4

وهً الطرٌمة المفضلة لري المحاصٌل الحملٌة  تعد هذ  الطرٌمة من احدث طرق الري فً العالم     

تزرع فً مساحات واسعة لكونها تساعد على تمنٌن كمٌات المٌا  وتساعد على توزٌع المٌا  فً التً 

الى عمل الحمل بصورة متساوٌة وتختزل لسم من عملٌات خدمة التربة حٌث ال تحتاج هذ  الطرٌمة 

فً ماء  األسمدة بإذابةوال تحتاج الى سوالً ولنوات فرعٌة كما ٌمكن التسمٌد مع الري  لؤلحواض أكتاؾ

 اآللٌاتالتً تعٌك حركة  واألكتاؾالسوالً  إنشاءالري وٌمكن بهذ  الطرٌمة تبلفً المشاكل الناتجة من 

خدمة المحصول وخاصة الحصاد كما تملل هذ  الطرٌمة من انجراؾ التربة خاصة فً  إثناءالزراعٌة 

ى هذ  الطرٌمة تكالٌفها العالٌة الذي ٌإخذ عل إن إالشبكات مبازل.  إضافةالترب الرملٌة وال تحتاج الى 

تساعد على انتمال  أنهام/ثا كما  (4-5امن  أكثرالري فً حالة زٌادة سرعة الرٌا   إمكانٌةوعدم 

من النباتات المصابة الى النباتات ؼٌر المصابة وتحتاج الى مصادر مٌا  خالٌة من الطحالب  اإلمراض

تحت سطح التربة  األنابٌبثابتة حٌث تدفن  إمارش , وتكون شبكة الري بالاألخرىوالرمل والشوائب 

تركب علٌها المرشات متحركة  أنابٌبوتظهر المرشات فمط فوق سطح التربة او تكون عبارة عن 

 او تكون ثابتة او دوارة. أخرىوٌمكن تحوٌلها من منطمة الى 

 

   

 الري بالتنمٌط
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 منظومة ري بالرش ثابتة

 

 منظومة ري بالرش متحركة

 

 مة الري المحوريونظم
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 Replantingالترلٌع 

للٌلة من البذور فمد ال تنبت نسبة ؼٌر  اإلنباتزراعة المناطك التً ٌفشل فٌها  إعادةهو عملٌة      

كثٌرة منها ما ٌتعلك بالبذور  اإلنباتفشل  أسبابزراعة هذ  المناطك وان  إعادةوٌكون من الضروري 

من  أكثرتتعلك بالتربة والمناخ ولد ٌعود الفشل الى واحد او  رىوأخومنها ما ٌتعلك بعملٌة الزراعة 

 -العوامل التالٌة:

 ضعؾ حٌوٌة البذور. -1

 اختناق البادرات بسبب سوء الري. -2

 عدم تؽطٌة البذور بصورة جٌدة. -3

 وضع البذور عمٌماً فً التربة. -4

 البذور. إلنباتتكون ؼٌر مناسبة الجوٌة كارتفاع او انخفاض درجات الحرارة بحٌث  األحوالسوء  -5

 .اإلنبات إثناءمهاجمة البذور من لبل الحشرات او الفطرٌات  -6

 .اإلنباتمواد كٌمٌاوٌة فً التربة تمنع  او إفرازاتوجود  -7

 عدم نضج البذور بصورة جٌدة او تلؾ الجنٌن نتٌجة سوء الخزن. -8

 لبذور فً المناطك العالٌة وؼرلها فً المناطك ا إنباتمما ٌإدي الى عدم عدم استواء سطح التربة  -9

 المنخفضة.    

 كثٌرة. أسبابحتى لو توفرت الظروؾ المناسبة وللكمون  إنباتهاعدم  إيكمون اسبات( البذور  -10

نفسه وتنمع  بذور من الصنؾ تهٌئةفً الحمل حٌث ٌتم  اإلنباتوتجرى عملٌة الترلٌع بعد اكتمال       

ولتفادي حصول تفاوت  اإلنباتفً عملٌة  لئلسراعة وتزرع فً التربة وهً رطبة ساع(12-24المدة 

فً حالة الشتال فتنمل الشتبلت الى المناطك التً فشلت فٌها الزراعة مع مراعاة سمٌها  إمابٌن النباتات. 

 بعد الزراعة مباشرة.

 Thining)التخصٌل(   الخف

من بذرة  أكثرحد المطلوب, فمد جرت العادة على وضع النباتات الزائدة عن ال إزالةهو عملٌة       

النباتات الزائدة  إزالةسم ٌتم  (10-15اتصل ارتفاع النباتات الى  إنبذرة  فً الحفرة وبعد  (2-3اواحدة 

الخؾ   إجراءعلى نباتٌن فً الجورة حسب نوع المحصول والؽرض من زراعته, وٌراعى عند  واإلبماء

والتنافس بٌن  اإلزالةة العملٌة الن ذلن سوؾ ٌإدي الى تشابن الجذور وصعوب إجراءفً  التؤخٌرعدم 

تتم عملٌة الخؾ بوجود رطوبة مناسبة فً التربة لتسهٌل العملٌة وان تزال النباتات  إنالنباتات, ٌفضل 

 على النباتات السلٌمة والموٌة. واإلبماءوالحشرات  باإلمراضالضعٌفة والمصابة 
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  Hoeingالعزق  

وتحسٌن تهوٌة التربة, ولد  األدؼالهو عملٌة تفكٌن الطبمة السطحٌة من التربة للمضاء نباتات      

عملٌة العزق وهً نمل التربة من الجانب ؼٌر المزروع الى  إثناءاالتصدٌر(  لتحضٌناتجرى عملٌة 

 ات.ٌساعد على زٌادة تثبٌت النبالجانب المزروع وبذلن تكون النباتات فً وسط المرز مما 

وتتم عملٌة العزق بواسطة الفإوس او العازلات المٌكانٌكٌة وتجرى هذ  العملٌة للمحاصٌل التً تزرع 

تجرى فً  هذ  العملٌة مثل االذرة الصفراء, المطن, المصب السكري( وال بإجراءبمسافات تسمح للمٌام 

وٌختلؾ عدد مرات العزق  المحاصٌل التً تزرع بكثافة ومسافات للٌلة بٌن السطور مثل الجت والبرسٌم

من النمو  األولىالنامٌة, وتجرى هذ  العملٌة فً المراحل  األدؼالحسب كثافة  ألخرمن محصول 

 .األدؼاللحماٌة نباتات المحصول من منافسة 

  

 العزق الٌدوي للنباتات

 

 

 العزق المٌكانٌكً لحمول الذرة الصفراء
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ةللمحاصٌل الحملٌ عملٌة التحضٌن )التصدٌر(  
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 العزق المٌكانٌكً للمحاصٌل المزروعة فً خطوط

 

  Weedingالتعشٌب  

بالمضاء على نمواتها الخضرٌة دون التعرض  األدؼالٌمصد بعملٌة التعشٌب التخلص من نباتات       

لرٌبة جداً من نباتات  األدؼالالى تفكٌن سطح التربة, ولد نلجؤ الى التعشٌب الٌدوي عندما تكون نباتات 

 لئلنتاجوما تسببه من مشاكل  األدؼالمحاصٌل, فالؽرض الرئٌسً من العملٌة هو التخلص من نباتات ال

 .األدؼالوفً الولت الحضر استعٌض عن التعشٌب باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة للمضاء على 

 الزراعٌة اآلفاتمكافحة 

 إضراراً ات الضارة التً تسبب والحٌوان واألدؼالوالحشرات  اإلمراضالزراعٌة  باآلفاتٌمصد      

 .اإلنتاجٌةللمحاصٌل الحملٌة مسببة خسارة كبٌرة فً 

 -المحاصٌل الحملٌة وتمسم الى: إمراض: أولا 

 الفطرٌة اإلمراض -أ

تتطفل على نباتات المحاصٌل الحملٌة وتسبب كثٌراً  لالكلوروفٌعدٌمة  إحٌاءالفطرٌات عبارة عن       

الفطرٌات موجودة فً التربة او فً البذور او تنتمل بواسطة الرٌا  لد تكون هذ  من المشاكل, 

 :اإلمراضوالحشرات والمٌا  ومن هذ  

 .األوراقمثل صدأ الساق وصدأ  واألوراقفطرٌة تصٌب الساق  إمراض -1

 تصٌب المجموعة الزهرٌة مثل مرض التفحم المؽطى واالٌركوت. إمراض -2

 ذبول الفٌوزارمً اخٌاس الجذور( فً المطن والسمسم.ال إمراضتصٌب الجذور مثل  إمراض -3
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 البكتٌرٌة اإلمراض -ب

تعٌش متطفلة تدخل الى النبات عن طرٌك الثؽور او  لالكلوروفٌعدٌمة  مجهرٌه إحٌاءالبكترٌا      

 الشعٌر. أوراقالمطن وتبمع  أوراقالجرو  مثل تبمع 

 الفاٌروسٌة اإلمراض -ج

الكائنات الحٌة فمط ولها  أجسامجداً ال ترى بالجهر االعتٌادي تتكاثر فً  دلٌمة إحٌاءالفاٌروسات      

 البنجر السكري. أوراقصفة المواد ؼٌر الحٌة اتتبلور( مثل موزائٌن التبػ وفاٌروس 

 الدٌدان الثعبانٌة -د

 دٌدان تصٌب جذور المحاصٌل وتصل الى الحبوب وهً صعبة المكافحة وٌتم الولاٌة منها بزراعة     

 مماومة. أصناؾ

 

ا: حشرات المحاصٌل الحملٌة:  -ثانٌا

 اإلصابةوتزداد هذ   إضرارهنان العدٌد من الحشرات تصٌب نباتات المحاصٌل الحملٌة وتسبب لها      

 بزٌادة الرطوبة فً الجو ومن هذ  الحشرات:

 ة السونةأ( دودة جوز المطن              ب( حشرة المن                          ج( حشر

 ( حشرات المخازن االخنافس(        و( السوسة اسوسة الجت(ه د( حفارات السٌمان              

 

 إضعاؾالتً تسببها هذ  الحشرات كثٌرة منها امتصاص العصارة النباتٌة مما ٌإدي الى  اإلضرار إن

دودة جوز المطن او تحفر والممم النامٌة او تصٌب الثمار ك كاألوراقمن النبات  أجزاء وتآكلالنبات 

 ورداءة النوعٌة. اإلنتاجٌةاحفار ساق الذرة( وكلها تإدي الى خفض السٌمان 

 -:اآلتٌة األمور بإتباع, الفطرٌات( اإلمراض)الحشرات,  أعالهالمذكورة  اآلفاتمماومة  ٌمكن ◄

 اآلفاتتخصص فً هذ  لوجود نوع من ال اآلفةالدورات الزراعٌة لما لها دور فً تملٌل انتشار  إتباع -1

 والحشرات التً تصٌب الحنطة والشعٌر لٌست نفسها التً تصٌب المطن والبالبلء مثبلً. فاإلمراض    

 والفطرٌات والفٌروسات اإلمراضالمماومة والتً لدٌها المدرة الوراثٌة على مماومة  األصناؾزراعة  -2

 .اإلمراضاعد على انتشار كثٌر من الري المنتظم حسب حاجة النبات الن زٌادة الرطوبة تس -3

 خارج الحمل. وإتبلفهاالنباتات المصابة  إزالة -4

 .اآلفاتاالهتمام بعملٌات خدمة التربة والمحصول لكً تنمو نباتات صحٌة لادرة على مماومة  - 5
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 .اإلصاباتاستعمال تماوي سلٌمة خالٌة من  -6

 شراء البذور من مصادر موثولة. -7

  لئلمراضتكون عائل ثانً  أنهالكثٌر من الحشرات كما  مؤوىلد تكون  ألنها الاألدؼمكافحة  -8

 والحشرات.   

 معاملة البذور بالمبٌدات الكٌمٌاوٌة المضادة للفطرٌات والحشرات البل الزراعة(. -9

 إصابة.فً حال ظهور  اآلفاتاوٌة لمكافحة استخدام المبٌدات الكٌمٌ -10

 

 Harvestingالحصاد  

التً ٌتم  عملٌة حملٌة تجرى على المحصول فً الحمل وٌمصد بها الطرٌمة أخرتعد عملٌة الحصاد       

حسب نوع المحصول والؽرض من  ألخربها جمع الحاصل وتختلؾ عملٌة الحصاد من محصول 

 .....الخ.األلٌاؾاو الدرنات او  األوراقزراعته كؤن ٌكون الحصاد مثبل على البذور او الثمار او 

التصادٌة كبٌرة كما  إضرارً فً هذ  العملٌة ٌسبب  فالتؤخٌرحدٌد ولت الحصاد مهم العتبارات كثٌرة ت إن

فً حصاد الحبوبٌات ٌإدي الى انفراط البذور من السنابل كما  التؤخٌر إن إذ ,التبكٌر ؼٌر مرؼوب إن

ات كالبالبلء وفول فً الحنطة والشعٌر او ٌإدي الى انفراط البذور من المرنات كما فً بعض البمولٌ

فً الحصاد ٌإدي الى تعرض سٌمان  التؤخٌر إنالصوٌا او انفراط البذور من الثمار كما فً السمسم. كما 

ومهاجمة الطٌور والحشرات والموارض كما تتؤثر نسبة الزٌت مثل زهرة المحاصٌل الى االضطجاع 

كري وزٌادة نسبة األلٌاؾ فً محاصٌل الشمس والكتان والمٌمة الؽذائٌة لبعض المحاصٌل مثل البنجر الس

 العلؾ فتمل لٌمتها الؽذائٌة ودرجة استساؼتها من لبل الحٌوانات. 

       ً فً  وال ٌنصح بالتبكٌر فً الحصاد الن البذور تكون ؼٌر مكتملة النضج والحٌوٌة مما ٌسبب نمصا

وتإدي زٌادة الرطوبة الى عند استعمالها للزراعة اتماوي(,  اإلنباتالحاصل وجودته وانخفاض نسبة 

 Sorghumواإلصابة عند الخزن, وتحتوي محاصٌل العلؾ األخضر الجنس الحصاد  إثناءتلؾ الحبوب 

مثل الذرة البٌضاء والحشٌش السودانً على نسبة عالٌة من المواد السامة مثل مادة هٌدروكسٌد السٌانٌد 

لجت مبكراً ٌسبب انتفاخ للحٌوانات التً ( عند حشها مبكراً وتسبب إضرار للحٌوانات, وحش اCN OHا

 تتؽذى علٌه.

والسٌمان  األوراقوٌمكن االستدالل على ولت الحصاد فً اؼلب المحاصٌل الحبوبٌة من اصفرار       

عبلمات حصاد المحاصٌل  أهموفمدان مادة الكلوروفٌل  وانخفاض نسبة الرطوبة فً الحبوب. وفٌما ٌلً 

 المزروعة فً العراق.
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 لحنطةا «

والسٌمان وتكون نسبة  األوراقٌتم حصادها فً طور النضج التام وٌستدل على النضج باصفرار    

 (.13 -12الرطوبة فً الحبوب %ا

 الشعٌر «

 والسٌمان وجفاؾ البذور كما فً الحنطة. األوراقٌتم حصاد الشعٌر عند اصفرار   

 الذرة الصفراء «

 العرنوص ونسبة الرطوبة  وأؼلفة األوراقهو السائد فً  ألصفراٌستدل على النضج عندما ٌكون اللون   

 وظهور الندب السوداء فً البذور. %30فً البذور حوالً   

 

 عند النضج الحصاد المٌكانٌكً للحنطة وٌالحظ اصفرار النباتات

   

 الحصاد المٌكانٌكً للذرة الصفراء
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 الرز «

 .األسفلسفلٌة وانحناء النورات الى ال األوراقٌستدل على الحصاد من اصفرار    

 المطن  «

كان  إذا نوٌجرى على مرحلتٌ  (50 -40ٌتم جنً المطن عندما ٌبلػ نسبة عدد الجوز المتفتح %ا  

باستخدام المواد الكٌمٌاوٌة عندما تكون  األوراق إسماطفً حالة الجنً المٌكانٌكً فٌتم  إماٌدوي.  الجنً

 .%85من  أكثرنسبة الجوز المتفتح 

  

 واصفرارها األسفلحصاد محصول الرز وٌالحظ انحناء النورات الى 

 

 

 الجنً المٌكانٌكً لمحصول المطن
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 زهرة الشمس «

النبات  أوراقٌستدل على النضج بتحول ظهر المرص الى لون اصفر مائل الى االسمرار واصفرار  

 تم الحصاد اما مٌكانٌكٌاً او بالٌد.وٌ األسفلالى  األلراصوتصلب لشرة البذور ومحتوٌاتها وانحناء 

 السمسم «

 السفلٌة وٌجب األوراقوالساق وبدء تشمك الثمار السفلٌة وسموط  األوراقٌستدل على النضج باصفرار   

 بالحصاد الن ذلن ٌإدي الى انفراط البذور. التؤخرعدم   

 المصب السكري «

وجفافهغغغغا  األوراقواصغغغغفرار  السغغغغٌمان أعمغغغغدةٌسغغغغتدل علغغغغى النضغغغغج مغغغغن خغغغغبلل مبلحظغغغغة جفغغغغاؾ   

وسغغغغهولة كسغغغغر السغغغغاق مغغغغن منغغغغاطك العمغغغغد, وٌغغغغتم الحصغغغغاد بمطغغغغع السغغغغٌمان السغغغغفلٌة  األوراقخاصغغغغة 

 بواسطة مكائن خاصة وتمطٌعها الى لطع صؽٌرة.

 البنجر السكري «

 السغغغفلٌة وتلونهغغغا بغغغاللون  األوراقالعلوٌغغغة وجفغغغاؾ  األوراقٌغغغتم للغغغع رإوس البنجغغغر عنغغغد اصغغغفرار    

 البنً وٌمكن لٌاس نسبة السكر فً الرإوس لتحدٌد فترة الملع المناسبة.

 

 نضج زهرة الشمس                                نضج السمسم

 
 محصول المصب السكري فً مرحلة النضج                       الجنً المٌكانٌكً للبنجر السكري                        
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 األخضرمحاصٌل العلؾ  «

بالنسغغغبة  إمغغغامغغغن نباتغغغات الحمغغغل,  %10ٌغغغتم الحغغغش بالنسغغغبة للجغغغت والبرسغغغٌم عنغغغدما تزهغغغر حغغغوالً 

 .اإلزهارففً مرحلة طرد السنابل والذرة البٌضاء بعد  للشعٌر

 

 التبػ «

السغغغفلٌة وحسغغغب ظغغغروؾ النضغغغج  األوراقٌغغغدوٌا وعلغغغى دفعغغغات ابتغغغداء مغغغن  إمغغغا األوراقٌغغغتم لطغغغؾ   

 وفً حالة استخدام المكننة ٌتم المطؾ دفعة واحدة. أوراق( 4وفً كل مرة ٌتم لطؾ ا

 

 الكتان «

كان  فإذا ثنائٌة الؽرض. وأصناؾ األلٌاؾلؽرض  وأصناؾمن الكتان لؽرض البذور  أصناؾهنان   

 إماوسموطها,  األوراقالؽرض من الزراعة هو الحصول على البذور فٌحصد النبات عند اصفرار جمٌع 

كان الؽرض  إذا إما, األوراقفتمطع النباتات عند اصفرار لواعد  األلٌاؾول على كان الؽرض الحص إذا

 الحصول على البذور والسٌمان فتمطع النباتات عندما ٌصل االصفرار الى منتصؾ الساق.

 

 

 حش المحاصٌل العلفٌة
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 لطف أوراق التبغ مٌكانٌكٌاا 

 

 حصاد الكتان
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 الفصل الثالث أسئلة

 

 وما هً تمسٌماتها؟ اإلحٌائٌةعوامل لممصود بال : ما1س

 لذلن؟ أمثلةلممصود بالتضاد, اذكر  : ما2س

 : كٌؾ تإثر العوامل االجتماعٌة فً انتشار المحاصٌل الحملٌة؟3س

 لممصود بتبادل المنفعة, اشر  ذلن؟ : ما4س

 توسٌع الرلعة الزراعٌة انالش ذلن(؟ دوراً مهماً فً تملٌص او اإلنسان: ٌإدي 5س

 ؟إجرائهاا نمصد بعملٌات خدمة التربة, رتبها حسب : ماذ6س

 : عدد فوائد الحراثة.7س

 مستحرثة اجاهزة للحراثة(. بؤنهاتربة الحمل  إن: كٌؾ تحكم على 8س

 : ما هً خواص الحراثة الجٌدة؟9س

 بة مع رسم مخطط التجا  سٌر الساحبة الزراعٌة.: اشر  طرق الحراثة بالمحارٌث المبل10س

 صد بعملٌات التنعٌم وما هً المعدات المستخدمة لذلن؟: ماذا نم11س

 هذ  العملٌة. إجراءالتسوٌة مع ذكر الؽرض من  أآلت: عدد 12س

 : ما هً العوامل التً تحدد مساحة اللو  او طول المرز؟13س

 فً المناطك الدٌمٌة؟ ألوا : لماذا ال نحتاج الى تمسٌم الحمل الى 14س

 نظام وضع البذور فً التربة؟ هً طرائك الزراعة وفك : ما15س

 : ما هً عٌوب الزراعة بطرٌمة النثر؟16س

 : ما هً ممٌزات الزراعة فً جور على مروز؟17س

 : عدد طرائك الزراعة حسب رطوبة التربة؟18س
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 والثانوٌة التً ٌحتاجها النبات؟ األساسٌة: عدد العناصر الؽذائٌة 19س

 .هاأنواعالكٌمٌاوٌة وما هً  األسمدة: عرؾ 20س

 النتروجٌنٌة؟ األسمدة إضافةمن  اإلكثار إضرارهً  : ما21س

 : عدد طرائك مماومات اآلفات الزراعٌة.22س

 ؟ألخرلممصود بعملٌة الزراعة ولماذا تختلؾ من محصول ا: ما 23س

 الماء للتربة االري( عددها. إلضافة: هنان عدة طرق 24س

 : ماذا نعنً بالري بالواسطة؟25س

 ات طرٌمة الري بالرش؟هً ممٌز : ما26س

 بعض البذور؟ إنباتعدم  أسبابلممصود بعملٌة الترلٌع وما هً ا: ما 27س

 هو الفرق بٌن عملٌة العزق والتعشٌب؟ : ما28س

 : اشر  عملٌة الخؾ االتخصٌل(؟29س

 العزق المٌكانٌكً اباستخدام الساحبات( للمحاصٌل المزروعة بطرٌمة النثر؟ إجراء: لماذا ال ٌمكن 30س

 لممصود بالحصاد وهل ٌختلؾ من محصول ألخر؟ا : ما31س

 : ما هً عبلمات النضج فً المحاصٌل التالٌة االحنطة, الشعٌر, الذرة الصفراء, الرز(؟32س

 : لماذا ال ٌنصح بالتبكٌر فً الحصاد لبل النضج التام للمحصول؟33س

 فً الحصاد؟ التؤخٌر إضرار: ما هً 34س

 .تحدٌد موعد الحصاد مهم العتبارات كثٌرة( إنا : نالش العبارة التالٌة35س
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 رابعالفصل ال

 Weeds األدغال 

 

 الهدف العام

بؤضرار األدؼال ووسائل انتشارها ودراسة  الطالب تعرٌؾٌهدؾ هذا الفصل إلى 
 .أنواعها وطرائك مكافحتها

 التفصٌلٌة األهداف

لمنتشرة فً نواع أالدؼال الرفٌعة والعرٌضة األوراق اتعرٌؾ الطالب بؤ-
 .الحمول

بؤهم الطرائك والوسائل المتبعة لمكافحة األدؼال فً تعرٌؾ الطالب -
 .الحمول واألراضً ؼٌر المزروعة

 الوسائل التعلٌمٌة

 الخروج الى الحمل للتعرؾ على األدؼال المنتشرة. -أ

 عرض نماذج مجففة من األدؼال ؼٌر المتوفرة فً موسم الدراسة. -ب

 تخص عملٌات المكافحة.( CDعرض أفبلم ا -ج

التعرؾ على معدات المكافحة كالمرشات الظهرٌة والمرشات المحمولة  -د
 والممطورة االمسحوبة(.

 تعرٌؾ الطالب بالمبٌدات الكٌمٌاوٌة المتوفرة وطرٌمة استعمالها. -ه

 متطلبات المهارة

 .بدنً لرش بعض المبٌدات المتوفرةاستعداد -
ري او الحلفا فً المبازل واألراضً رش مبٌدات أدؼال على المصب الب-

 المتروكة بدون زراعة.
 رش مبٌدات انتخابٌة اانتمائٌة( مع وجود المحصول.-
 رش مبٌدات ؼٌر انتخابٌة على مساحات صؽٌرة من التربة.-
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 Weeds  األدغال

 

 اإلنساننباتات ؼٌر مرؼوب بها تنمو تلمائٌاً فً ؼٌر محلها وبدون مساعدة  بؤنها األدؼالتعرؾ       

 -منها: بمواصفات عدٌدة األدؼالوتسبب فً خفض نوعٌة وكمٌة الحاصل وتمتاز نباتات 

 

 ٌتحملها المحصول االلتصادي. تماوم الظروؾ البٌئٌة الماسٌة التً ال -1

 من طرٌمة واحدة االبذور او الراٌزومات او كبلهما(. بؤكثرتتكاثر  -2

 بذورها تحتفظ بالحٌوٌة لمدة طوٌلة من الزمن. -3

 كبٌرة من البذور. إعدادتنتج  -4

 بواسطة الرٌا  او الماء او أخرىالنتشار من منطمة الى بذورها تحتوي على تحورات تساعد على ا -5

 او الحٌوانات.    

 فً حالة وجود العائل المناسب. إالال تنبت  األدؼالمعظم نباتات  -6

 بالعصارات الهضمٌة  تتؤثر إندون  الهضمً للحٌوانات من المرور عبر الجهاز األدؼالتتمكن بذور  -7

 الحٌوانٌة(. األسمدةبواسطة البراز اعن طرٌك  أخروبذلن تنتمل من مولع الى    

 وبذور المحاصٌل من ناحٌة الشكل والحجم والوزن مما ٌصعب  األدؼالالتشابه الكثٌر بٌن بذور  -8

 التخلص منها.    

 

 والمحاصٌل اللتصادٌة األدغالالعاللة بٌن نباتات  ◄

 -ٌمكن تلخٌص هذ  العبللة بثبلث طرائك رئٌسة هً:    

  Competition  تنافس( ال1

 ٌسغغغبب خفغغغض الحاصغغغل مغغغن عوامغغغل النمغغغو ممغغغا أكثغغغرالممصغغغود بالتنغغغافس هغغغو اسغغغتنزاؾ واحغغغد او    

ٌغغغر مغغغن حاجغغغة المحاصغغغٌل بكث أكثغغغرتحتغغغاج الغغغى كمٌغغغات مٌغغغا   أدؼغغغالهنغغغان  إنورداءة نوعٌتغغغه حٌغغغث 

وفان حاجغغغة الشغغغ إضغغغعاؾ أربعغغغةهغغغذا الغغغدؼل ٌحتغغغاج الغغغى  إنالخغغغردل البغغغري حٌغغغث ثبغغغت  الحملٌغغغة مثغغغل

تنغغغافس المحصغغغول علغغغى المغغغاء وكغغغذلن  بؤنهغغغاكانغغغت تحتغغغاج الغغغى نفغغغس الكمٌغغغة فغغغذلن ٌعنغغغً  إذاوحتغغغى 

 على الضوء او المواد العضوٌة والمعدنٌة وؼٌرها من متطلبات النمو. 
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  Parasiticm  ( التطفل2

 أخرىتات ال تموم بصنع الؽذاء بنفسها بل تعتمد فً ؼذائها على نبا األدؼالهنان عدد من نباتات    

مثل نبات الحامول حٌث تنبت بذور  عند وجود العائل  Parasitic Plantsوتسمى بالنباتات المتطفلة 

 أوراق معتمدة على الؽذاء المخزون داخل البذرة ثم تكون سٌمان خٌطٌة صفراء تلتؾ على سٌمان و

بالتربة وتسمى هذ   العائل وترسل مماصتها الى جسم النبات العائل وتمتص الؽذاء وتنمطع عبللتها

نبات الهالون حٌث ٌتطفل على  األخرىالنباتات بكاملة التطفل او الطفٌلٌة ومن النباتات الكاملة التطفل 

  جذور نباتات العائلة الباذنجانٌة مثل التبػ. 

 

  Allelopathy ( التضاد )اللٌلوباثً(3

او كلٌهمغغغا  ألحغغغدهماث ضغغغرراً ٌمصغغغد بالتضغغغاد هغغغو نظغغغام المعٌشغغغة بغغغٌن نغغغوعٌن مغغغن الكائنغغغات ٌحغغغد   

ونمغغو النباتغغات المجغغاورة, ومغغن  إنبغغاتمعغغاً حٌغغث تفغغرز بعغغض النباتغغات مغغواد سغغامة تمنغغع او تضغغعؾ 

 النباتات التً تمتلن صفات االلٌلوباثٌة االكسوب االصفر, السعد, الدخن البري( وؼٌرها.

ى تثبغغغٌط النباتغغغات الٌوكغغغالبتوس تحتغغغوي علغغغى مركبغغغات مثبطغغغة لهغغغا لغغغدرة علغغغ أوراق إنولغغغد وجغغغد  

ً التً تنمو حولها   تثبط وتمنع نمو مٌكروبات التربة. وأٌضا

 

 

 تطفل الحامول على المحاصٌل
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 تطفل نبات الهالون على المحاصٌل

 

 األدغالالناتجة من نمو وانتشار  اإلضرار

 مع بذور المحاصٌل الحملٌة ٌملل من المٌمة الؽذائٌة للمحاصٌل. األدؼالاختبلط بذور  -1

 .لؤلرضوخاصة المعمرة ٌملل من المٌمة االلتصادٌة  األدؼالانتشار  -2

  %15من حمل الحنطة  األدؼالكان مجموع ما تشؽله  فإذامساحات كبٌرة من الحمل  األدؼالتشؽل  -3

 من الحمل بمحصول الحنطة فمط. %85نزرع  بؤننافهذا ٌعنً    

 إضعاؾضوء, ماء, عناصر ؼذائٌة( مما ٌإدي الى تنافس المحاصٌل الحملٌة على متطلبات النمو ا -4

 نباتات المحصول.   

 مثل تطفل الحامول إضعافهاتتطفل على المحاصٌل الحملٌة وتإدي الى  األدؼالهنان عدد من نباتات  -5

 على الجت وتطفل الهالون على التبػ.    

 ولحٌواناتها. لئلنسانتكون سامة  األدؼالهنان الكثٌر من نباتات  -6

 .النباتٌة والحشرات اإلمراضمؤوى لمسببات  األدؼالتكون  -7

النامٌغغغة فغغغً الحمغغغول تحتغغغاج الغغغى جهغغغد ومغغغال ٌغغغنعكس علغغغى سغغغعر المحصغغغول  األدؼغغغالمكافحغغغة  -8

 المباع للمستهلن.

 التملٌل من كمٌة الحاصل النهائً للمحصول والتؤثٌر السلبً على نوعٌته. -9
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 األدغالوسائل تملٌل انتشار 

 الى منطمة معٌنة. األدؼالدخول نوع معٌن من  إٌماؾوٌعنً المنع  -1

 .األدؼالاستعمال بذور او تماوي خالٌة من بذور  -2

 من تخمٌرها بشكل جٌد. التؤكدالعضوٌة وضرورة  األسمدةعند استعمال  الحذر -3

 ة اراٌزومات والتكاثرٌ أجزاءهااو  أدؼالالحذر عند نمل تربة جدٌدة الى الحمل فمد تنمل معها بذور  -4

 ت( وؼٌرها.دادام   

 .ألخراالهتمام بنظافة المكائن والمعدات عند انتمالها من حمل  -5

 عند منطمة دخول مٌا   لؤلدؼالالى الحمل عن طرٌك المٌا  وذلن بعمل مصائد  األدؼالمنع دخول  -6

 الري الى الحمل.   

 نجاحها. التً تثبت واألصناؾزراعة المحاصٌل المبلئمة للبٌئة  -7

 االهتمام بتحضٌر وتهٌئة التربة للزراعة بشكل مناسب للمحصول المراد زراعته. -8

 ومن ثم  األدؼالبذور  إلنباتري الحمل لبل الزراعة رٌه خفٌفة بولت مناسب كً تعطً الفرصة  -9

 حراثة التربة حراثة سطحٌة للتخلص منها.   

 الزراعة فً الموعد المناسب. -10

 حسب كمٌة البذار الموصى بها.الزراعة  -11

 

 مبزل موبوء بالمصب
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 لناة ري موبوءة باألدغال

 

 

 لناة ري بعد إزالة األدغال منها
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  Methods of Weeds Control األدؼالطرائك مكافحة 

  Hand Puling الملع الٌدوي -1

ر وهً ؼٌر فعالة لمكافحة والمحولة حٌث تملع من الجذو الحولٌة األدؼالطرٌمة فعالة فً مكافحة       

 اإلنبات األدؼالالموجودة تحت سطح التربة حٌث تعاود هذ   األجزاء تستؤصل ال ألنهاالمعمرة   األدؼال

 اتستخدم هذ  الطرٌمة فً الحدائك المنزلٌة(. أخرىمرة 

 Hand Hoeing  العزق الٌدوي -2

لٌة والمحولة من بٌن نباتات المحاصٌل الحو األدؼالتستعمل الفإوس والعازلات الٌدوٌة لمكافحة      

الكبٌرة لذا ٌمتصر استعمالها  مروز, وهً عملٌة متعبة ومكلفة فً المساحات المزروعة على خطوط او

 المساحات الصؽٌرة. فً

  Tillage  الحراثة -3

 الحولٌة والمحولة وتكون فعالة فً المضاء على األدؼالوهذ  الطرٌمة مفٌدة فً المضاء على      

تجرى عندما تكون درجات الحرارة  إنمن مرة وٌستحسن  ألكثرالمعمرة فً حالة تكرارها  األدؼال

 .األدؼالعالٌة او منخفضة جداً للمضاء على راٌزومات او درنات او جذور 

  Mowing  الحش -4

ذور وتعد والب اإلزهارالحولٌة فٌما لو تم الحش لبل تكوٌن  األدؼالتعد طرٌمة فعالة فً مكافحة      

ً فعالة  تإدي الى استنزاؾ المواد الؽذائٌة  ألنهاجرت عدت مرات  إذاالمعمرة  األدؼالفً مكافحة  أٌضا

 المخزونة فً الراٌزومات او الدرنات.

  Heat    الحرارة -5

تستعمل بخار الماء الحار  أخرى وأجهزة األدؼالالمستعملة لحرق نباتات  األجهزةهنان العدٌد من      
المناطك  او األنهار أكتاؾطرٌمة الحرق فتستعمل على  إما. األدؼالن بالرش الموجه الى نباتات وتكو

 ؼٌر المزروعة بالمحاصٌل.

  

 األدغالاستعمال الحرق لمكافحة                     باستعمال العازلات الٌدوٌة      األدغال مكافحة   
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  Mulching استعمال المؽطٌات -6

بحجب الضوء عنها او زٌادة درجات  ذلنو األدؼالمن استعمال المؽطٌات هو منع نمو الهدؾ       

 الحرارة عن الحد الطبٌعً.

  Flooding  الؽمر بالماء -7

مما ٌتسبب اختناق نباتات  األدؼالعن نباتات  األوكسجٌنتإدي عملٌة الؽمر بالماء الى تملٌل      

 .أخرىن ناحٌة وتراكم ثانً اوكسٌد الكاربون م األدؼال

 

 األدغالاستعمال المغطٌات لمكافحة 

  Competition  المنافسة -8

وتعتمد على استؽبلل وتوجٌه لدرة المنافسة الطبٌعٌة المورثة بٌن النباتات حٌث تزرع نباتات        

 .األدؼالالمحاصٌل الحملٌة التً لها لابلٌة المنافسة للمضاء على نباتات 

 Chemical Control  وٌةالمكافحة الكٌمٌا -9

 على نباتات المحصول واإلبماء األدؼالطرٌمة استعمال المبٌدات الكٌمٌاوٌة للمضاء على نباتات  هً      

و  D-2,4مثل مبٌد  Selectiveالى مبٌدات انتخابٌة ااختٌارٌة او انتمائٌة(  االلتصادي, وتمسم المبٌدات

ومبٌدات ؼٌرانتخابٌة  أخرىمجموعة  ىتإثر علتات وال هً المبٌدات التً تمضً على مجموعة من النبا

Non Selective ًمحصولأدؼالاتمتل جمٌع النباتات دون استثناء مبٌد كرامكسون وهً المبٌدات الت, ) 

مثل باركوات وداٌاكوات,  Contactمبٌدات تمتل بالمبلمسة  الى التؤثٌروتمسم المبٌدات حسب طرٌمة 

تنتمل داخل النبات بعد امتصاصها من  إيمثل كبلٌفوسٌت  Systimaticجهازٌة اانتمالٌة(  وأخرى

او الجذر وتمسم المبٌدات حسب ولت الرش الى مبٌدات ترش لبل الزراعة التربة مثل الترفبلن  األوراق

مثل مبٌد السٌمازٌن ومبٌدات ترش بعد االنبات مثل  اإلنباتومبٌدات ترش بعد الزراعة ولكن لبل 

 .D -2,4الكاربٌن و 
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 -من مزاٌا المكافحة الكٌمٌاوٌة: ◄

 المكافحة. إجراءسرعة وسهولة  -أ

 توفٌر الولت والجهد وللة التكالٌؾ. -ب

 زٌادة العائد االلتصادي نتٌجة زٌادة كمٌة ونوعٌة المحصول. -ج

 .أخرىالتصادٌة  أنشطةالعاملة واستؽبللهم فً  األٌدياالستؽناء عن عدد كبٌر من  -د

 مجال تجاري صناعً هو المبٌدات. وإٌجاد األدؼالً وعلمً جدٌد هو مكافحة خلك تخصص فن -ه

  Biological Controlالمكافحة الحٌوٌة   -10

ال ٌكون  إن بشرط األدؼالعلى نباتات  للتؤثٌرتعتمد هذ  الطرٌمة على استعمال العدو الطبٌعً       

حشرات والمسببات المرضٌة والفطرٌات العدو الطبٌعً مضر بالمحصول االلتصادي, وعادة تستعمل ال

 والحٌوانات لهذا الؽرض.

 الدورات الزراعٌة -11

تنمو مع محصول الحنطة مثبلً  أدؼالحٌث ان هنان نباتات  األدؼالتتبع الدورات الزراعٌة لمكافحة      

 .األدؼالر وال تنمو بنفس الكثافة مع محصول العصفر لذا تإدي الدورات المناسبة الى التملٌل من تؤثٌ

 :األدغالالطرق الحدٌثة لمكافحة  ⃰

 تحت الحمراء. باألشعةاالستشعار عن بعد وذلن باستعمال التصوٌر الجوي  -أ

 ثم المضاء علٌها. اإلنباتعلى  األدؼالتحفٌز بذور  -ب

 .األدؼالتحسٌن فاعلٌة مبٌدات  -ج

 لً اثٌلٌن مما ٌنتج عنه ارتفاع الحرارة.استخدام الطالة الشمسٌة بترطٌب التربة وتؽطٌتها برلائك البو -د

 االزراعة بدون حراثة(.التربة  إثارةالحد من  -ه

 طرز نباتٌة مرؼوب فٌها. إلنتاجالهندسة الوراثٌة  -و

 مكافحة األدغال بالمبٌدات
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 مكافحة األدغال بالطائرات

 

 

 حمل موبوء باألدغال
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 األدغالطرائك تصنٌف نباتات 

 األدغالالطبٌعً لنباتات  : نظام التصنٌفأولا 

 ( والفسٌولجٌة  و   ةٌعتمد هذا التصنٌؾ على صلة المرابة بٌن النباتات والصفات الظاهرٌة االمورفلجٌ    

 للتمٌز بٌنها وتمسم الى:  كؤساس األوراق األدؼالوٌتخذ العاملون فً مجال  األدؼالالتشرٌحٌة لنباتات    

 األوراقعرٌضة  أدؼالب(                                           األوراقرفٌعة  أدؼالأ( 

ا: نظام التصنٌف الصطناعً لنباتات   األدغالثانٌا

 التواجد واالنتشار وموسم النمو والبٌئة وطبٌعة النمو  وأماكنٌعتمد هذا التصنٌؾ على دورة الحٌاة      

 -التالٌة: األلساموتمسم كذلن الى  لؤلدؼال     

 حسب طبٌعة البٌئة التً ٌنمو فٌها الى:أ( التمسٌم 

 أدؼال الحمول الزراعٌة -1

 أدؼال األراضً ؼٌر الزراعٌة -2

 المائٌة األدؼال -3

 حسب دورة حٌاتها األدغالب( تمسٌم 

 -:أنواعحسب الفترة الزمنٌة البلزمة لتكملة دورة حٌاتها الى ثبلثة  األدؼالوتمسم نباتات     

 حولٌة أدؼال -1

 محولة أدؼال -2

 معمرة أدؼال -3

 حسب موسم النمو وتمسم الى لسمٌن: األدغالج( تمسٌم 

 الصٌفٌة األدؼال -1

 الشتوٌة األدؼال -2

 حسب شدة الضرر الذي تحدثه وتمسم الى: األدغالد( تمسٌم 

 االعتٌادٌة االشائعة( األدؼال -1

 الخبٌثة األدؼال -2

 األولىالخبٌثة من الدرجة  األدؼال -3
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 األدغالالً من حمل خ

 

 المكافحة الحٌوٌة من خالل إطالق األعداء الطبٌعٌة لألدغال 
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 الفصل الرابع أسئلة

 

 الزراعٌة؟ باآلفاتلممصود ا ما -1س

 والحشرات للمحاصٌل الحملٌة؟ اإلمراضتسببها  إنالتً ٌمكن  اإلضرارهً  ما -2س

 وما هً مواصفاتها؟ األدؼالعرؾ نباتات  -3س

 والمحاصٌل االلتصادٌة؟ األدؼاللة بٌن نباتات ما نوع العبل -4س

 ؟األدؼالالناتجة من نمو وانتشار  اإلضرارما هً  -5س

 .األدؼالعدد وسائل التملٌل من انتشار نباتات  -6س

 ؟األدؼالما هً الطرائك الحدٌثة لمكافحة  -7س

 .األدؼالتكلم عن نظام التصنٌؾ االصطناعً لنباتات  -8س

 الكٌمٌاوٌة, اشر  ذلن بالتفصٌل؟ األدؼالدات بمبٌ الممصود ام -9س

 الكٌمٌاوٌة؟ األدؼالهً مزاٌا استعمال مبٌدات  ما -10س

 حسب: األدؼاللسم  -11س

 دورة الحٌاة -

 موسم النمو -

 شدة الضرر -

 :ٌؤتًعرؾ ما  -12س

 التطفل                 -2                                      األدؼال -1       

 المؽطٌات -4التنافس                                        -3       

    المكافحة الحٌوٌة -5       
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 خامسالفصل ال

 Crop Rotation الدورات الزراعٌة 

 

 الهدف العام

ات الزراعٌة وطرٌمة تصمٌمها بمفهوم الدورالطالب  تعرٌؾ ٌهدؾ هذا الفصل إلى
 .ودراسة أنواعها 

 التفصٌلٌة األهداف

 دراسة فوائد الدورات الزراعٌة.-
 التعرؾ على متطلبات تصمٌم الدورات الزراعٌة ودراسة أنواعها.-

 

 الوسائل التعلٌمٌة

 لٌام الطلبة بتصمٌم دورات زراعٌة مختلفة. -أ

 ل مدرس المادة.عرض تصامٌم دورات زراعٌة مختلفة معدة من لب -ب

 تطبٌك بعض التصامٌم على مساحات صؽٌرة من األرض. -ج

 

 متطلبات المهارة

 .بدنً وذهنً ونفسًاستعداد 



 ~87 ~ 
 

 Crop Rotationالدورات الزراعٌة  

 

نظام لتعالب المحاصٌل فً مساحة معٌنة ولمدة معٌنة وتوصؾ  بؤنهاتعرؾ الدورات الزراعٌة      

رة( عادة باسم المحصول الرئٌسً المزروع فٌها مع ذكر مدتها فمثبلً نمول دورة الدورة اتسمى الدو

 الحنطة الثبلثٌة او دورة المطن الرباعٌة.

 

 الدورات الزراعٌةنظام فوائد تطبٌك 

 

 المحافظة على خصوبة التربة -1

 إن ٌة حٌثنفسها ٌإدي الى استنزاؾ المواد الؽذائ األرضزراعة محصول فً  إنمن المعروؾ        

المحاصٌل تختلؾ فً الكمٌات التً تحتاجها من هذ  المواد حسب نوع المحصول فهنان محاصٌل مجهدة 

للتربة مثل المطن والذرة الصفراء ومحاصٌل ؼٌر مجهدة للتربة مثل المحاصٌل البمولٌة, وهذا التفاوت 

ثمار. لذلن عند زراعة المطن ناتج عن اختبلؾ المحاصٌل فً عمك الجذور وتفرعاتها فً الحمل وكمٌة ال

مما تمتص منه البمولٌات السطحٌة  أعمكمن طبمات  األولٌةمثبلً فان جذور  المتعممة تمتص المواد 

حٌث تعٌد لسم من النتروجٌن  الجذور وبذلن ال ٌكون االستنزاؾ من عمك واحد كما فً زراعة البمولٌات

 لمحصول السابك(.اوهو ا الى التربة الذي تم استنزافه من لبل المطن

 

 األدؼالمماومة  -2

فمد دلت الدراسات على  األدؼالتعتبر الدورات الزراعٌة من انسب الوسائل لمماومة انتشار نباتات       

او تنمو بكثافة  أخرىخاصة بكل محصول حملً تنمو معه بكثافة وال تنمو مع محاصٌل  أدؼالهنان  إن

نطة لٌست نفسها التً تنمو مع محصول المطن لذلن فان تتابع التً تنمو مع محصول الح فاألدؼالالل, 

 .األدؼالزراعة المحاصٌل المختلفة ٌملل من انتشار هذ  

 

 والحشرات اإلمراضمكافحة  -3

 اإلمراضزراعة محصول ما فً المطعة نفسها لعدة سنوات ٌإدي الى تركٌز وانتشار  إنلمد ثبت     

نفسها, اما فً حالة  مدى الذي تحد من زراعته فً المطعةى الوالحشرات التً تصٌب هذا المحصول ال

فان المرض او الحشرة  سو لن تجد العائل الذي تكمل علٌه دورة  أخرىزراعة محصول او محاصٌل 

هذ  الدودة فمثبلً دودة جوز المطن ال تصٌب سوى المطن وكذلن الحال حٌاتها وبذلن تنمطع سلسلة 

 وسوسة الجت.بالنسبة الى حفار ساق الذرة 
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 وتحسٌن نوعٌته اإلنتاجزٌادة  -4

ٌإدي تعالب زراعة المحاصٌل المختلفة الى المحافظة على توازن العناصر الؽذائٌة فً التربة والحد      

ً والحشرات وبالتالً سوؾ تنعكس هذ  العوامل  اإلمراضمن انتشار  وتحسٌن  اإلنتاجعلى كمٌة  إٌجابا

 نوعٌته.

 لتصادٌةتجنب الخسائر اال -5

من محصول واحد خبلل  أكثرعند تطبٌك الدورات الزراعٌة فان المزارع سوؾ ٌعمد الى زراعة       

الموسم او السنة, ففً حالة تعرض احد المحاصٌل الى التلؾ بسبب آفة معٌنة ٌمكن التعوٌض ببمٌة 

 المحاصٌل وهذا ٌإدي الى ضمان دخل سنوي للمزارع.

 

 تنظٌم العمل والعمال -6

واحد وتختلؾ هذ  من محصول  أكثرعند تطبٌك نظام الدورات الزراعٌة فان ذلن ٌمتضً زراعة      

المحاصٌل فً عملٌات الخدمة المطلوبة لذلن فان العمل ٌكون مستمراً فً الحمل, وٌمكن تمسٌم العمال 

م بزراعة نوع عندما ٌمو إعمالهمواالستفادة منهم فً عملٌات مختلفة للمحاصٌل المزروعة دون انتهاء 

 واحد من المحاصٌل.

 

 حمل مطبك فٌه نظام الدورات الزراعٌة
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 تها فً تصمٌم الدورات الزراعٌةاالواجب مراع األمور ◄

 

 نوع التربة -1

(, ولد وجد من PHوضة امتختلؾ الترب من حٌث النسجة والملوحة ودرجة الحرارة ودرجة الح   

رب الطٌنٌة مثل المطن والبالبلء وهنان محاصٌل تجود فً هنان محاصٌل تجود فً الت إن األبحاثخبلل 

كما تجود  الترب الطٌنٌة المزٌجٌة او المزٌجٌة مثل االحنطة, الرز, الذرة البٌضاء, الدخن, البرسٌم(.

, وهنالن محاصٌل ؼٌر حساسة للملوحة فٌمكن زراعة محاصٌل السمسم وفستك الحمل فً الترب الرملٌة

 ٌها بٌنما ال ٌمكن زراعة المحاصٌل الحساسة للملوحة مثل البالبلء والحنطة فٌها.الرز والمطن والشعٌر ف

 

 عوامل المناخ -2

تختلؾ المحاصٌل الحملٌة فً احتٌاجاتها الى الضوء والحرارة وؼٌرها من عوامل المناخ, لذلن     

مثل التبػ الذي  فهنان محاصٌل تزرع فً المنطمة الشمالٌة من العراق وال تجود زراعتها فً الجنوب

تزرع فً  إنٌزرع فً الشمال وكما ٌزرع المصب السكري فً جنوب العراق وهنان محاصٌل ٌمكن 

تزرع فً  إنالمنطمة الوسطى من العراق مثل االذرة الصفراء, الكتان, الدخن(, وهنان محاصٌل ٌمكن 

 الشعٌر, المطن, الماش, السمسم(.الحنطة, العراق مثل ا إنحاءجمٌع 

 

 فر مٌا  الريتو -3

ٌُعد مدى توفر مٌا  الري من العوامل المحددة لتطبٌك نظام الدورات الزراعٌة حٌث ٌمكن زراعة       

 400المحاصٌل الحملٌة فً المناطك الدٌمٌة فً الموسم الشتوي فً المناطك التً تمع فً الخط المطري 

سمً, اما بالنسبة للمحاصٌل الصٌفٌة فبل فً حالة وجود ماء ال إالملم وال ٌمكن الزراعة جنوب هذا الخط 

 تحتاج الى مصدر ماء كافً خبلل الموسم. ألنهاٌمكن زراعتها 

 

 العاملة األٌديتوفر  -4

 األٌديكبٌرة من  إعدادالى توفٌر  ٌجب دراسة هذا العامل بشكل جٌد وعدم زراعة محاصٌل تحتاج     

من  أكثرعاملة  أٌديتاج بعض المحاصٌل الى العاملة فً مناطك ٌكون من الصعوبة توفٌرها حٌث تح

االعتماد على المكننة النجاز  األفضلؼٌرها مثل االمطن, البنجر السكري, لصب السكر, التبػ( ومن 

 العملٌات المطلوبة.
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 التسوٌك -5

تتعرض بعض المحاصٌل الى التلؾ بسرعة بعد حصادها وال تتحمل التخزٌن مثل البنجر السكري      

سكر لذلن ٌجب عدم زراعة هذ  المحاصٌل فً مناطك بعٌدة عن مراكز التصنٌع لصعوبة نملها ولصب ال

 من المزرعة الى المصنع.

 

 اختٌار المحاصٌل المناسبة -6

عند اختٌار المحاصٌل للدورات الزراعٌة ٌجب مراعاة عدم تعالب محاصٌل مجهدة بعضها البعض     

د المحاصٌل المجهدة وزراعة محاصٌل ال تتعمك جذورها فً ومحاولة زراعة محاصٌل البمول بع األخر

راعاة عدم زراعة محاصٌل من النوع نفسه الدر مالتربة بعد المحاصٌل التً تتعمك جذورها و

 الى حد ما. إمراضهاالمستطاع( بسبب تمارب احتٌاجاتها من المواد الؽذائٌة وتعمك جذورها وتشابه 

 

 نوع المحصول -7

هنان محاصٌل حولٌة ومحولة  إنالمحاصٌل الداخلة فً الدورة فمن المعروؾ  واعأنٌجب تحدٌد     

 أشهر (6-7افً حٌن ٌحتاج المطن  لكً ٌنضج أشهرمعمرة فالدخن مثبلً ال ٌحتاج سوى ثبلثة  وأخرى

 بٌنما محصول الجت ٌكون معمر وٌبمى فً الدورة ثبلث سنوات.

 

 

 الخسائر ولتنظٌم العمل فً الحملمن محصول خالل الموسم لتجنب  أكثرزراعة 
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 الدورات الزراعٌة أنواع

 

 دورات زراعٌة كثٌفة -أ

ٌترن فٌها ارض  الحمل ٌزرع بالمحاصٌل طول السنة االمحاصٌل الصٌفٌة والشتوٌة( وال إنوتعنً      

  شتاًء. %100صٌفاً و %100تستؽل ارض الحمل  إيبدون زراعة ابور( 

 

 

 دورات زراعٌة نصف كثٌفة -ب

فً  %75فً احد المواسم و  %100وتعنً استؽبلل ارض الحمل      

 .األخرالموسم 

                                                                                          

 

 دورات زراعٌة غٌر كثٌفة -ج

  وٌترن لسم من الحمل بدون وفٌها ٌتم زراعة محصول واحد فً الحمل   

 .زراعة ابور(

 

 

 

 خطوات تصمٌم الدورة الزراعٌة

 المحاصٌل التً ستزرع فً الدورة وتمسٌمها الى صٌفٌة وشتوٌة. أنواعتحدٌد  -1

 تحدٌد المحصول الرئٌسً فً الدورة. -2

 :األتًمكن استخراجها بالمانون تحدٌد مدة الدورة وٌ -3

=  مدة الدورة    
مدة بماء المحصول الرئٌس فً المطعة(ممدراً  بالسنوات)

نسبة المساحة التً ٌشؽلها المحصول الرئٌس
  

 

 برسٌم ثم لطن

 بالالء ثم ذرة صفراء

 برسٌم ثم لطن

 بوربالالء ثم 

 ورب

 حنطة

 بالالء
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 وٌحدد ذلن كما ٌلً: األلسامالدورة وٌمصد بذلن تمسٌم ارض الحمل الى عدد من  ألسامتحدٌد عدد  -4

 ( فان:2الدورة ا ألساملً كما فً المطن الذي ٌكون عدد كان المحصول حو إذا -أ  

 الدورة = مدة الدورة ألسامعدد                                                    

 ر فان:كان المحصول محول او معم إذا -ب  

=  عدد ألسام الدورة                                                  
مدة الدورة

ئٌسالر عمر المحصول 
 

الدورة =  ألسامففً مثال الجت ٌكون عدد  ←
 

 
  =2  

الذي ٌشؽل نصؾ المساحة فان مدة الدورة =  المطنففً 
  سنة

 المساحة المزروعة 
 

 

 سنة   2=   

 ( سنوات وٌشؽل نصؾ المساحة فان3كان محصول الجت وٌبمى فً التربة ا إذا إما. إي دورة ثنائٌة ⃰    

مدة الدورة =     
  سنة

  المساحة المزروعة
 

 

 دورة سداسٌة(. إيسنة ا 6=  

بالنسبة لعدد ألسام دورة الجت فٌكون  إما   
مدة الدورة

عمر المحصول الرئٌس
  =

 

 
 لسم 2=   

 بحٌث الدورة ثم تزرع المحاصٌل  ألسامٌرسم مستطٌل وٌمسم طولٌاً بعدد سنٌن الدورة وعرضٌاً بعدد  -

 تصمٌم الدورة الزراعٌة التً ذكرت سابماً. أسستراعى     

 توضٌحٌة: أمثلة

 بدون زراعة. ارسم مخطط بذلن مع ذكر اسم  %50منه بمحصول الحنطة وترن  %50حمل زرع  -1

عدد سنٌن الدورة =                      ←الدورة     
عمر المحصول الرئٌس ممدار بالسنوات

مساحةال التً ٌشؽلها نسبة 
  =

  

 
 

 

 سنة 2=  

 لسم 2= عدد السنٌن =  األلسامالمحصول حولً فان عدد  إنبما    

 السنة الثانٌة       السنة األولى                  

 

 األول        المسم 

 المسم الثانً

 اسم الدورة: دورة الحنطة الثنائٌة ؼٌر الكثٌفة

 بور حنطة

 حنطة بور
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 :كاألتًفٌكون  %50البور فً المثال السابك بمحصول البرسٌم  األرضلنا استبد إذا -2

 سنة 2عدد سنٌن الدورة = 

 لسم 2الدورة =  ألسامعدد     

 اسم الدورة: دورة الحنطة الثنائٌة    

 السنة الثانٌة       السنة األولى               

 

 األول        المسم 

 المسم الثانً                                        

 

 مطلوب تصمٌم دورة ٌكون فٌها محصول الحنطة هو المحصول الرئٌسً وٌشؽل ثلث المساحة و -3

 :كاألتًفٌترن بدون زراعة ابور( فٌكون المخطط  األخٌرالثلث  إماالبرسٌم ثلث المساحة     

 الن المحصول حولً 3الدورة =  ألسامعدد 

 الدورة: دورة الحنطة الثبلثٌةاسم 

عدد سنٌن الدورة = 
  

 
 

 

  =3 

 
 

 المسم األول             
 

 المسم الثانً             
 

 المسم الثالث            

 ثالثةالسنة ال               السنة الثانٌةة األولى                              السن

 بور برسٌم حنطة

 حنطة بور برسٌم

 برسٌم حنطة بور

 

 تكتب بهذا الشكل إنوللسهولة ٌمكن  ٭

 
 

 المسم األول          
 

 المسم الثانً          
 

 المسم الثالث          

 ثالثةالسنة ال               السنة الثانٌةة األولى                              السن

 ر ب حنطة

 ح ر برسٌم

 ب ح بور

 

 برسٌم حنطة

 حنطة برسٌم
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 ن المحاصٌل التالٌة مع نسبة المساحة لكل محصول:لدٌ -4

{
 

 
حنطة,  

 

 
شعٌر,  

 

 
ماش,  

 

 
فول الصوٌا,  

 

 
 بور{ . 

 المحصول الرئٌسً هو الحنطة. المطلوب:  إنعلمت  إذا

 تصمٌم دورة زراعٌة وتسمٌتها -أ

 تمسٌم المحاصٌل الى صٌفٌة وشتوٌة -ب

 وؼٌر مجهدة تمسٌم المحاصٌل الى مجهدة -ج

 تحتسب مدة الدورة وعدد سنٌن الدورة -د

 ٌرسم مخطط بالدورة -ه

 :الحل

مدة الدورة =    ←   
  

 
 

 

  =3 

 الدورة = عدد سنٌن الدورة ألسامالمحصول الرئٌسً حولً فان عدد  إنبما    ←   

 اسم الدورة = دورة الحنطة الثبلثٌة   ←   

 

 
 

 المسم األول             
 

 المسم الثانً             
 

 المسم الثالث            

 ثالثةالسنة ال               السنة الثانٌةة األولى                              السن

 ربو شعٌر ثم فول الصوٌا ثم ماش حنطة

 ثم ماش حنطة ربو شعٌر ثم فول الصوٌا

 شعٌر ثم فول الصوٌا ثم ماش حنطة بور

 

 

 طة    شتوي                                            فول الصوٌا        صٌفًالحن

 الشعٌر    نصؾ مجهد للتربة                                الماش           ؼٌر مجهد للتربة
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 و %25و االحنطة, الذرة الصفراء, البور(  األرضمن  %50كانت مساحة االمطن, البرسٌم(  إذا -5

 . صمم دورة زراعٌة مع تسمٌتها.%10والعدس  %15البالبلء    

 :الحل

 اسم الدورة: دورة المطن الثنائٌة       

عدد سنٌن الدورة =       
  

 
 

 

 سنة 2=   

 لسم الن المحصول الرئٌسً حولً 2الدورة =  ألسامعدد      

 
 

 المسم األول             
 

              
 مسم الثانًال            

 
             

                السنة الثانٌةة األولى                                                   السن       

 اخضربرسٌم سماد  50%

 لطن  %50ثم  
 حنطة 25% 

 بور %25ثم 
 بالالء و  15%

 عدس ثم 10%

 ذرة صفراء   25%

  حنطة 25% 

 بور %25ثم 
 و بالالء  15%

 عدس ثم 10%

 ذرة صفراء25% 

 
 

 برسٌم سماد اخضر 50%

 لطن  %50ثم  

 

 المحصول الرئٌسً إنلدٌن المعطٌات التالٌة والمطلوب منن تصمٌم دورة زراعٌة وتسمٌتها على  -6

 هو الحنطة.    

 لذرة الصفراءالحنطة                   الماش          البالبلء                        ا              

 الشعٌر                    البرسٌم        فستك الحمل                   الذرة البٌضاء   25%       

  

 ,       اسم الدورة: دورة الحنطة الرباعٌة                    4عدد سنٌن الدورة = 

 
 
 

 )أ(  المسم األول     
 
 
 )ب( المسم الثانً   
 
 )ج( المسم الثالث   

 السنة الرابعة ثالثةالسنة ال               السنة الثانٌةة األولى             السن

 حنطة
 ماش
 

 د ج ب

 شعٌر
 فستك الحمل

 أ د ج

 بالالء
 ذرة صفراء

 ب أ د

 برسٌم )د(  المسم الرابع   
 ذرة بٌضاء

 ج ب أ
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 وٌمكث األرضؾ مساحة ٌشؽل نص إنالمطلوب منن تصمٌم دورة زراعٌة لمحصول الجت على  -7

 ثبلث سنوات. األرضفً    

 :الحل   

 سنة 6مدة الدورة =          

الدورة =  ألسامعدد        
 

 
 لسم 2=  

 اسم الدورة: دورة الجت السداسٌة       

  

 
 

                
 المسم األول

 
             

المسم 
 الثانً

 
             

 ةسادسالسنة ال    ةخامسة     السنة الرابعالسنة ال السنة الثالثة انٌة               السنة الث األولىالسنة 

 كتان شعٌر حنطة جت جت جت

 جت جت جت كتان شعٌر حنطة
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 الفصل الخامس أسئلة

 

 ؟ألسامهاعرؾ الدورة الزراعٌة. وكٌؾ ٌتم تسمٌتها وحساب عدد  -1س

 ام الدورات الزراعٌة؟ما هً فوائد تطبٌك نظ -2س

 تطبٌك نظام الدورات الزراعٌة ٌجنب الخسائر االلتصادٌة وٌنظم العمل(. إننالش العبارة التالٌة ا -3س

 ما هً العوامل التً ٌجب مراعاتها عند تطبٌك نظام الدورات الزراعٌة؟ -4س

  لزراعٌة؟كٌؾ تإثر عوامل المناخ على اختٌار المحاصٌل الداخلة فً نظام الدورات ا -5س
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 الجزء العملً
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 Seed Identification تشخٌص البذور

 

 الهدف العام

ٌهدؾ هذا الفصل إلى إكساب الطالب مهارات وخبرات فً كٌفٌة التمٌٌز بٌن بذور 
 ة وحساب كمٌة البذار وكٌفٌة إجراء اإلنبات.المحاصٌل المختلف

 التفصٌلٌة األهداف

 تعرٌؾ الطالب بؤسس تشخٌص وتمٌز البذور.-
 التعرؾ على أنواع اإلنبات فً البذور.-
 التعرؾ على المهاد  المستعملة فً لٌاسات اإلنبات.-
 تعرٌؾ الطالب بكٌفٌة حساب كمٌة البذار لوحدة المساحة.-

 الوسائل التعلٌمٌة

 راء اختبارات اإلنبات باستخدام المهاد اآلتٌة:٭ إج

 اختبار اإلنبات فً إطباق بتري. -أ

 اختبار اإلنبات فً ورق الترشٌح. -ب

 اختبار اإلنبات فً لفافة المطن. -ج

 اختبار اإلنبات فً الرمل افً سنادٌن(. -د

 اختبار اإلنبات فً تربة الحمل. - ـه

 للمحاصٌل المختلفة.٭ إعطاء مسائل خاصة بحساب كمٌة البذار 

طالب لكل مجموعة, تموم هذ   (4-5٭ تمسٌم الطبلب إلى مجامٌع صؽٌرة ا
المجامٌع بعزل مكونات نماذج مخلوطة من بذور المحاصٌل المختلفة واألدؼال 

 والمش لؽرض استخراج نسبة نماوة البذور.

 متطلبات المهارة

 استعداد الطلبة إلجراء االختبارات المذكورة أعبل .

 

 الفصل السادس
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 Seed Identificationتشخٌص البذور  

 

إن المدرة على تشخٌص بذور المحاصٌل وتمٌٌزها عن بذور األدؼال وكذلن التمٌٌز بٌن بذور     

المحاصٌل المختلفة ٌكتسب أهمٌة كبٌرة وبالنظر الى وجود إعداد كبٌرة من النباتات التً لها أهمٌة فً 

تنا لذلن أصبح من المهم معرفة ودراسة مواصفات هذ  البذور وزراعتها طبماً للفوائد المتوخاة منها حٌا

كما إننا نحتاج الى التمٌٌز بٌن بذور النباتات المختلفة عند إجراء الفحوصات المختلفة مثل فحوصات 

تشابه بذور المحاصٌل النماوة والنظافة خاصة عند استبلم البذور للخزن فً الساٌلوات وكثٌراً ما ت

واألدؼال. لذلن أصبح تشخٌص البذور احد العوامل المهمة فً نجا  وتطوٌر الزراعة على أسس علمٌة 

 حدٌثة.

 

 أسس تشخٌص وتمٌٌز البذور

 أولا: التشخٌص الظاهري

 حجم البذرة -1

 -تمسم البذور حسب حجمها الى ما ٌلً:    

 البالبلء ←        ؼم 1أكثر من بذور كبٌرة جداً: تزن البذرة الواحدة  -أ

 الذرة الصفراء ←       بذرة فً الؽرام الواحد   (1-10بذور كبٌرة: من ا -ب

 الحنطة ←     بذرة فً الؽرام الواحد (1-100بذور متوسطة: من ا -ج

 الجت ←بذرة فً الؽرام الواحد  (100-1000بذور صؽٌرة: من ا -د

 التبػ ←بذرة فً الؽرام الواحد  1000بذور صؽٌرة جداً: أكثر من  - 

 

 شكل البذرة -2

 ٌختلؾ شكل البذرة باختبلؾ المحاصٌل فهنان بذرة ذات شكل دائري او مثلث او كلوي او مستطٌل    

 او مفلطح......الخ.   

 لون البذرة -3

صناؾ النوع ٌعد لون البذرة احد معاٌٌر التعرٌؾ او التمٌٌز بٌن بذور المحاصٌل المختلفة وكذلن بٌن أ 

 الواحد فمد ٌكون اللون اصفر او احمر او اسود او ارجوانً .....الخ.
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 الطعم والرائحة -4

 إن ٌكون لها  اوتتمٌز بعض بذور المحاصٌل بطعم معٌن كان ٌكون طعمها حلو او مر او مستساغ.    

ة فً الخضروات   رائحة خاصة ممٌزة وهذ  الصفة لد ال تكون مهمة جداً فً المحاصٌل إال أنها مهم 

 والنباتات العطرٌة.

 الملمس -5

عادة تكون بذور المحاصٌل إما ملساء او ناعمة او خشنة او لماعة او ذات تجاعٌد ؼٌر منتظمة او 

 تحتوي على أخادٌد او تحتوي على زوائد.

 

ا: التشخٌص الفسلجً  ثانٌا

مكوناتها من ناحٌة احتوائها على فً هذ  الطرٌمة ٌتم عمل ممطع طولً او عرضً للبذرة ودراسة       

 فلمة او فلمتٌن ومولع الجنٌن والمواد التً ٌخزنها الجنٌن فً السوٌداء او الفلمتٌن.

 

ا: الفحص الكٌمٌاوي  ثالثا

لؽرض تشخٌص بذور األنواع المتشابهة وبذور األصناؾ المتماربة الصفات ٌمكن معاملة البذور      

 د تعطً ألواناً مختلفة مما ٌسهل تمٌزها عن بعضها البعض.ببعض المركبات الكٌمٌاوٌة التً ل

 

  Grminatio Testsاختبارات اإلنبات   

ً بؤنه استئناؾ الجنٌن الساكن لنشاطه ونمو  بعد توفر الظروؾ المبلئمة, إما        ٌعرؾ اإلنبات فسلجٌا

 من الناحٌة الزراعٌة فٌعرؾ اإلنبات بؤنه ظهور الروٌشة فوق سطح التربة.

 

 أنواع اإلنبات

 اإلنبات األرضً -1

فً هذا النوع من اإلنبات تبمى الفلمة او الفلمتان تحت سطح التربة مثال ذلن االحمص, العدس,     

 البالبلء, الذرة الصفراء, الذرة البٌضاء, الحنطة, الشعٌر, الدخن(.

 اإلنبات الهوائً -2

التربة مثال ذلن االجت, البرسٌم, المطن, فول فً هذا النوع من اإلنبات تخرج الفلمتان فوق سطح    

 الصوٌا, الكتان, البنجر السكري(.
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 أهمٌة إجراء اختبارات اإلنبات

تجرى اختبارات اإلنبات لتحدٌد كمٌة البذار المطلوبة لزراعة وحدة المساحة فمثبل إذا كانت نسبة       

( كؽم وعند إجراء اختبارات 30صى بها اوان كمٌة البذار المو %95اإلنبات المثبتة على علبة البذار 

( كؽم لتعوٌض النمص فً 32.2فٌجب زٌادة كمٌة البذار إلى ا %85اإلنبات تبٌن إن نسبة اإلنبات هً 

. كذلن تفٌد اختبارات اإلنبات فً تحدٌد صبلحٌة استخدام البذور للزراعة او %10نسبة اإلنبات إي 

, الشعٌر, الرز, الذرة الصفراء( وؼٌرها ال تستخدم الستخدامات أخرى فهنان محاصٌل مثل االحنطة

فٌجب إن تحول الى الجهات التصنٌفٌة  %80بذورها فً الزراعة إذا ظهر إن نسبة إنباتها الل من 

 الستخدامها فً استعماالت أخرى كالؽذاء.

 

 النماط الواجب مراعتها عند إجراء اختبارات اإلنبات

 ة لئلرسالٌة اشحنة البذور(.ٌجب إن تكون عٌنة االختبار ممثل -1

 االحتفاظ بجزء من بذور العٌنة كاحتٌاط إلعادة إجراء االختبارات فً حالة حدوث خطؤ فً االختبار. -2

 توضع البذور على إبعاد منتظمة. -3

 اختٌار المهد المناسب لئلنبات. -4

 طوبة, التهوٌة (, و فًمبلحظة تجانس الظروؾ المحٌطة بالعٌنة بالمنبتة من حٌث ا الحرارة, الر -5

 اإلنبات الحملً ٌجب التماثل لدر اإلمكان للمعامبلت فً جمٌع المكررات من ناحٌة املوحة التربة,    

 إبعاد الزراعة, الري( وؼٌرها.   
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 اإلنبات الهوائً

 

 

 

 التشخٌص الفسلجً لبذور المحاصٌل
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 المهاد المستخدمة إلجراء اإلنبات 

 

نواع من المهاد التً تستخدم إلجراء اختبارات اإلنبات, وٌعتمد اختبار المهد المناسب هنان عدة أ     

 على خواص وحجم البذرة ومدى دلة النتائج المطلوبة.

 اختبار إنبات البذور فً إطباق بتري. -1

 اختبار إنبات البذور بورق الترشٌح افلتر(. -2

 اختبار إنبات البذور فً لفات المطن. -3

 ر إنبات البذور فً الرمل.اختبا -4

 اختبار إنبات البذور فً تربة الحمل. -5

 

 

 كٌفٌة إجراء اختبار اإلنبات

 

 تخلط بذور العٌنة المطلوب اختبارها بشكل جٌد. -1

 (.20x 5( او ا25x 4بذرة وتمسم الى أربعة او خمسة مكررات ا 100تإخذ  -2

 لطن ( بمسافات منتظمة ٌجب إن ال تتبلمس توزع البذور فً المهد ا طٌن, ورق ترشٌح, لفافة  -3

 البذور او البادرات عند اإلنبات.   

 ٌجب توفٌر الظروؾ المبلئمة لئلنبات ارطوبة, تهوٌة, حرارة,...... الخ(. -4

 حساب عدد البذور النابتة و البادرات الطبٌعٌة و ؼٌر الطبٌعٌة بعد مدة وتختلؾ حسب نوع -5

 المحصول.    

 نسبة اإلنبات بموجب المانون األتً: ٌتم احتساب -6

 

نسبة اإلنبات =     
عدد البذور(النابتة)

عدد البذور الكلٌة
 100 x 
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 ممارنة بٌن اإلنبات المختبري والحملً ◄

 النبات الحملً النبات المختبري فً حاضنات ت

جات الحرارة المثلى لإلنبات ل توضع البذور تحت در توضع البذور تحت درجات الحرارة المثلى لإلنبات  1
 )تكون معرضة للظروف الخارجٌة(

 ل ٌمكن التحكم بدرجات الحرارة ٌمكن التحكم بدرجات الحرارة 2

ا )متجانس( 3 لد تتجمع البذور إذا كانت الزراعة فً سطور او نثراا  توزٌع البذور ٌكون منتظما
 مما ٌعٌك إنبات بعظها 

ألدوات المستخدمة ٌمكن التحكم بنظافة وتعمٌم ا 4
 والحاضنة وتكون نسبة اإلصابة للٌلة

 لد تتعرض البذور لإلصابات المرضٌة والحشرٌة

 صعوبة التحكم برطوبة التربة ٌمكن التحكم بالرطوبة بدرجة كبٌرة  5

تتعرض البذور الى ظروف شاذة مثل التسوٌة او  ل تتعرض البذور الى ظروف شاذة 6
 نبات وجود كتل ترابٌة تمنع اإل

 صعوبة حساب النتائج ممارنة باإلنبات المختبري سهولة حساب النتائج 7

 

 والجدول التالً مصمم الحتساب نسبة اإلنبات والمبنٌة على أساس الدورات الطبٌعٌة ولٌس جمٌع  ◄

 البذور النابتة.    

 3المكرر  2المكرر  1المكرر 

بذور 
 نابتة

بذور 
 متحللة

بادرات 
 شاذة

لم بذور
 تتنب

بذور 
 صلدة

          

               

               

               

               

               

               

               

 متوسط مجموع المكررات: ←

 بذور لم تنبت          % -4بذور نابتة             %                                       -1

 بذور صلدة            % -5ور متحللة          %                                       بذ -2

 بادرات شاذة          % -3

 طبلب وتوزع علٌهم  5: ٌموم مدرس المادة بتوزٌع الطلبة الى مجامٌع كل مجموعة تتكون من مبلحظة

 ( وؼٌرها من المحاصٌل إلجراء بذور محاصٌل مختلفة احنطة, شعٌر, حمص, ذرة صفراء          

 اختبارات إنبات البذور فً إطباق بتري او لفافة لطن وممارنتها مع اختبار اإلنبات فً سنادٌن              

 او فً الحمل ثم ٌتم لٌاس نسب اإلنبات وإجراء ممارنة بٌنها.              
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 اختبار اإلنبات فً سنادٌن

 

 

 

 فً صحون بترينماذج لختبار اإلنبات 
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 اختبار اإلنبات فً لفات المطن

 

 

 اختبار اإلنبات فً ورق نشاف
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 حساب كمٌة البذار فً وحدة المساحة

 

ً لتحمٌك اإلنتاج العالً والنوعٌة الجٌدة لمحصوله وهذا ال ٌتحمك إال بوجود        ٌسعى المزارع دائما

بٌرة بٌن عدد النباتات فً الدونم وكمٌة عدد مناسب من النباتات فً وحدة المساحة لوجود عبللة ك

الحاصل الناتج منه. حٌث إن زٌادة كمٌة التماوي فً وحدة المساحة عن الحد الممرر تإدي الى للة 

الحاصل بسبب التنافس الذي ٌحصل بٌن النباتات على متطلبات النمو االضوء, الماء, العناصر الؽذائٌة( 

 النباتات فً الدونم عن الحد المبلئم. وفً الولت ذاته ٌمل اإلنتاج بملة عدد

ففً كل األحوال إن حاصل الدونم الواحد ٌساوي عدد النباتات فً الدونم الواحد مضروب فً متوسط 

محصول النبات الواحد وٌتم تحدٌد عدد النباتات فً الدونم من نتائج التجارب الحملٌة التً تجرى لتحدٌد 

 كمٌة البذار.

م =  عدد النباتات فً الدون 
مساحة الدونم

المساحة التً ٌشؽلها النبات الواحد
 

 

 وٌتم حساب المساحة التً ٌشؽلها النبات كما ٌلً: ←

 المسافة بٌن الخطوط او المروز xمساحة النبات = المسافة بٌن نبات وأخر      

 

 -وهنان عدة عوامل ٌتولؾ علٌها تحدٌد كمٌة التماوي أهمها ما ٌلً: ٭

 اويحجم التم -1  

 موعد الزراعة -2  

 طبٌعة الزراعة -  3

 عملٌات خدمة التربة -  4

 

ولؽرض تمٌٌم التماوي عند حساب كمٌة التماوي البلزمة لزراعة الدونم ٌجب حساب المٌمة الزراعٌة      

 -للبذور والتً تعتمد على حساب النسبة المئوٌة لئلنبات والنسبة المئوٌة للنماوة وكما ٌؤتً:

 

الزراعٌة =   مةالمٌ    
نسبة االنبات   نسبة النماوة
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 . فما هو عدد النباتات 2سم 500إذا علمت إن المساحة التً ٌشؽلها النبات من محصول المطن :  1مثال 

 فً الدونم الواحد؟          

 الحل:

  2م  2500الدونم =       

  2سم 10000=   2م 1      

  2سم x 2500   =25000000 10000تمتر = مساحة الدونم بالسن      

عدد النباتات فً الدونم =       
 
مساحة الدونم سم 

 
سم
المساحة التً ٌشؽلها النبات 

    =
        

   
 نبات 50000=    

 سم والمسافة بٌن مرز وأخر  50زرع محصول ما فً جور المسافة بٌن جورة وأخرى  : 2مثال 

 سم. احسب عدد النباتات فً الدونم؟ 100          

 الحل:  

 المسافة بٌن المروز xالمساحة التً ٌشؽلها النبات الواحد = المسافة بٌن نبات وأخر       

                                              =100 x 50  =5000 2سم 

عدد النباتات فً الدونم =        
مساحة الدونم

المساحة التً ٌشؽلها النبات الواحد
 

                                      =
        

    
 نبات 5000=    

 متر زرعت بمحصول المطن. ما عدد نباتات هذ  األرض إذا (x 80 90)لطعة ارض إبعادها  :3مثال 

 راعة على سم والز 20سم والمسافة بٌن جورة وأخرى  100علمت إن المسافة بٌن مرز وأخر          

 نبات(؟ 2جهة واحدة من المرز وعدد النباتات فً الجورة ا         

  2سم x 10000  =72000000 2مx80  = 7200 90الحل:  مساحة األرض =  

  2سم x 100  =2000 20المساحة التً ٌشؽلها النبات الواحد  =         

عدد النباتات فً لطعة األرض =         
        

    
 اعلى أساس نبات واحد  ←نبات  36000 =  

 فً الجورة الواحدة(.        
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 اعلى أساس نباتٌن فً ←نبات  x 2  =72000 36000عدد النباتات فً لطعة األرض =      

 الجورة الواحدة(.     

 

 ( م ولمحصول ٌزرع فً x 60 90ما هً كمٌة التماوي البلزمة لزراعة لطعة ارض إبعادها ا :4مثال 

 ؼم (25)بذرة تزن  1000وان كل  2سم 100خطوط إذا علمت إن المساحة التً ٌشؽلها النبات          

 . %90مع العلم إن المٌمة الزراعٌة للتماوي هً          

 الحل:

 2سم 54000000=  2سم x 10000 2م x60  =5400 90مساحة األرض       

  عدد النباتات فً المطعة =     
مساحة االرض

واحدال المساحة التً ٌشؽلها النبات 
 

                                     =
        

   
 نبات 540000=   

 نبات فٌكون الحساب كاآلتً: 90بذرة تعطً  100إي إن كل  %90المٌمة الزراعٌة    

 نبات                      بذرة   

   100                     90          

 540000                    س     

س =  ←
            

  
 بذرة 600000=   

 

 ؼرام فٌكون حساب كمٌة التماوي كالآلتً: 25بذرة تزن  1000بما ان كل 

 وزن اؼم(                        بذرة      

   1000                           25          

 س                       600000   

س =  ←
           

    
 كٌلو ؼرام 15ؼم =  15000=   
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  2سم 100( م زرعت بمحصول ٌشؽل النبات الواحد منه x 60 70لطعة ارض إبعادها ا :5مثال 

 -المطلوب:         

 حساب عدد النباتات لهذ  األرض. -1

 بذرة تزن 1000ان كل و %70ما هً كمٌة التماوي المطلوبة إذا كانت المٌمة الزراعٌة للبذور  -2

 ؼم. 50   

 الحل:

 2سم 42000000=  2سم x 10000 2م x60  =4200 70مساحة األرض       

 

 =  عدد النباتات فً األرض     
        

   
 نبات 420000=   

 

 نبات                        بذرة     

   100                           70          

 420000                س            

س =  ←
        

  
 بذرة 600000=  

 

 وزن اؼم(                        بذرة      

   1000                           50          

 س                       600000   

 

س =  ←
           

    
 كؽم 30ؼم =  30000=  
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 أسئلة الفصل السادس

 

 هً الصفات التً تعتمد فً التشخٌص الظاهري للبذرة؟ : ما1س

 : ما الممصود باإلنبات. وما هً انواعة و أهمٌته؟2س

 : تكلم عن خطوات إجراء اختبارات اإلنبات.3س

 : ما لفرق بٌن اإلنبات ألمختبري واإلنبات الحملً؟4س

 : كٌؾ ٌتم حساب كمٌة البذار فً وحدة المساحة؟5س

 جمها.: لسم البذور حسب ح6س

 تها عند إجراء اختبار اإلنبات؟ا: ما هً النماط الواجب مراع7س

 : عدد المهاد المستعملة فً اختبار اإلنبات.8س
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 السابعالفصل 

 أنواع األسمدة فً العراق

 

 الهدف العام

بؤهم أنواع األسمدة المستخدمة فً العراق الطالب  تعرٌؾٌهدؾ هذا الفصل إلى 
 .والتعرؾ على طرق إضافتها وحساب كمٌاتها

 التفصٌلٌة األهداف

 .نواع األسمدة النتروجٌنٌة والفوسفاتٌة والبوتاسٌةتعرٌؾ الطالب بؤ-
حساب كمٌة السماد لوحدة المساحة وكٌفٌة احتساب كمٌة السماد  التعرؾ على-

 .لكل نوع من األسمدة
 .طرائك ومواعٌد إضافة األسمدة الكٌمٌاوٌةتعرٌؾ الطالب ب-

 الوسائل التعلٌمٌة

 تحضٌر نماذج من األسمدة المختلفة لتعرٌؾ الطالب بها. -أ

 واآلالت  ( خاصة بموضوع األسمدة وطرائك إضافتهاCDعرض أفبلم ا -ب

 المستعملة إلضافتها.     

عمل حمول ممارنة لمساحات صؽٌرة لمحاصٌل مختلفة وبطرائك تسمٌد  -ج
 مختلفة

انثر, تلمٌم, تسمٌد ورلً( وتترن بعض المساحات بدون تسمٌد إلجراء     
 الممارنة

 بٌنها.   

تحضٌر نماذج مصورة او نباتات تبٌن إعراض نمص العناصر السمادٌة  -د
 مةالمه

 اكالنتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم(.   

 متطلبات المهارة

 .متطلبات العملإلجراء االختبارات بدنٌاً وذهنٌاً استعداد الطلبة 



 ~114 ~ 
 

 أنواع األسمدة فً العراق

 

تطرلنا خبلل الدروس الى أهمٌة األسمدة االكٌمٌاوٌة والعضوٌة( والتمسٌم العام لؤلسمدة وتؤثٌر كل      

المحصول وإنتاجه ومن خبلل هذا الجزء سٌتم التعرؾ على أنواع األسمدة فً العراق منها على نمو 

وكٌفٌة احتساب كمٌة السماد المطلوبة لوحدة المساحة وطرائك إضافة األسمدة وشروط خزنها وسنتطرق 

 الى أهم األسمدة الكٌمٌاوٌة المتداولة فً العراق واألسمدة العضوٌة.

 أولا: األسمدة الكٌمٌاوٌة

 األسمدة النتروجٌنٌة )الزوتٌة( -1

 

 سلفات المونٌا -أ

ناٌتروجٌن وٌكون على شكل بلورات بٌضاء وهذا السماد كثٌر االستعمال فً  %21وتحتوي على       

العراق لتؤثٌر  الحامضً وٌستخرج من تمطٌر الفحم الحجري وتضاؾ إلٌه مادة الكبرٌت وٌضاؾ الى 

 األولى عند الزراعة اما الدفعات األخرى فتعتمد على نوع المحصول.التربة على عدة دفعات الدفعة 

 الٌورٌا -ب

( ناٌتروجٌن وتؤثٌر الٌورٌا على الترب ٌكون حامضً لذلن ٌفضل 47 -45وٌحتوي على حوالً %ا    

 استعماله فً الترب العرالٌة ذات الطبٌعة الماعدٌة, وٌصنع من مادة االمونٌا وؼاز ثانً اوكسٌد الكربون

تحت ضؽط مرتفع وهو سهل الذوبان فً الماء لذلن ٌضاؾ الى المحصول على شكل دفعات وشكل 

 سماد الٌورٌا عبارة عن حبٌبات بٌضاء اللون صؽٌرة.

 نترات المونٌوم -ج

ناٌتروجٌن تذوب فً الماء بسهولة وهً مصدر الناٌتروجٌن على هٌئة امونٌا  %33تحتوي على     

بة ومن مشاكل هذا السماد صعوبة خزنه لكونه من المواد المتفجرة وٌتمٌع وتؤثٌرها حامضً فً التر

 بسهولة حٌث ٌمتص الرطوبة من الهواء.

 نترات الصودٌوم -د

ً فً تحضٌر األسمدة المختلطة وتؤثٌرها  %16تحتوي على     من عنصر النتروجٌن وتستعمل أحٌانا

 لعرالٌة.للوي على التربة لذلن فان استعمالها للٌل فً الترب ا

 فوسفات المونٌوم األحادٌة والثنائٌة -ه

خامس  %48ناٌتروجٌن و  %11وهً مصدر النتروجٌن والفسفور معاً فاألحادٌة منها تحتوي على      

 اوكسٌد الفسفور وكبل السمادٌن سرٌعة الذوبان فً الماء.
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 األسمدة الفوسفاتٌة -2 

 اق:من األسمدة الفوسفاتٌة التجارٌة فً العر      

 السوبر فوسفات األحادٌة -أ

( وٌحتوي على نسبة عالٌة من 26 -18تتراو  نسبة خامس اوكسٌد الفسفور فً هذا السماد %ا   

الجبس, وٌكون هذا السماد على شكل حبٌبات رصاصٌة اللون ٌضاؾ الى التربة لبل او إثناء عملٌة 

 ؾ لرٌباً من جذور النباتات.الزراعة ألنه بطًء التحلل والذوبان فً الماء وٌفضل ان ٌضا

 

 سوبر فوسفات الثالثً -ب

( خامس 50 -45وٌعتبر هذا السماد األكثر استهبلكا فً العالم والعراق وٌحتوي على حوالً %ا    

اوكسٌد الفسفور وٌحتوي على نسبة للٌلة من الجبس, وهو ذو تؤثٌر متعادل فً التربة وٌكون أٌضاً على 

وان نسبة كبٌرة من الفسفور ٌتثبت فً التربة وٌكون ؼٌر جاهز للنبات شكل حبٌبات رصاصٌة اللون 

 لذلن ٌضاؾ لرٌباً من الجذور وال ٌجوز إضافته فوق سطح التربة.

 

 األسمدة البوتاسٌة -3

 

 كلورٌد البوتاسٌوم -أ

( من اوكسٌد 62 -50من أكثر األسمدة البوتاسٌة شٌوعا وهو ملح ٌذوب فً الماء وٌحتوي على %ا   

 لبوتاسٌوم.ا

 كبرٌتات البوتاسٌوم -ب

من اوكسٌد البوتاسٌوم, إن جزء كبٌر من البوتاسٌوم ٌتم تثبٌته فً التربة  %50وٌحتوي على     

وؼروٌاتها وانسب األسمدة للترب العرالٌة هو كبرٌتات البوتاسٌوم وهنالن اعتماد سائد بان الترب 

لذلن فان المزارع ال ٌضٌؾ هذا السماد إال إن هذا العرالٌة تحتوي على كمٌات كافٌة من البوتاسٌوم 

 الموضوع ٌحتاج الى دراسة مكثفة.

 

 األسمدة المركبة -4

ً هو السماد الذي ٌحتوي على أكثر من عنصر ؼذائً واحد من      السماد المركب كما أوضحنا سابما

ع األسمدة المركبة العناصر السمادٌة األساسٌة ولد ٌضاؾ إلٌه بعض العناصر الثانوٌة, ومن أنوا

 (. N.P.Kا
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 ئك إضافة األسمدة الكٌمٌاوٌةطرا

 النثر بالٌد عند تحضٌر التربة مثل إضافة السوبر فوسفات او السماد المركب او ٌضاؾ السماد  -1

 حسب مراحل نمو المحصول كما ٌحصل فً حالة إضافة دفعات النتروجٌن.    

 ة باستخدام آلة النثر المٌكانٌكٌة.إضافة األسمدة لبل او إثناء عملٌة الزراع -2

 إضافة السماد إثناء عملٌة الزراعة بواسطة الباذرة المسمدة. -3

 شك أخدود أسفل المرز وإضافة السماد بالكمٌة المناسبة حسب نوع المحصول. -4

 إضافة السماد داخل المرز ا نثر داخل المرز ( كما ٌحصل عند إضافة الدفعة الثانٌة من األسمدة  -5

 النتروجٌنٌة.    

 وضع السماد فً جور على عمك معٌن لرب جذور النباتات. -6

 إذابة السماد فً مٌا  الري كما ٌحصل عند الري بالرش. -7

 رش األسمدة الكٌمٌاوٌة السائلة على المجموع الخضري حسب حاجة المحصول باستخدام المرشات  -8

 او الطائرات.   

 

 التسمٌدالنماط الواجب مراعاتها عند 

 

 ٌجب إن ال تحتوي األسمدة على كتل بل ٌتم تفتٌتها لبل المباشرة بالتسمٌد.  -1

 فً حالة الحاجة الى خلط أسمدة فٌجب تفتٌتها وخلطها خارج الحمل. -2

 عدم نثر السماد عند هبوب الرٌا  وفً حالة االضطرار ٌجب إن ٌكون مستوى النثر منخفض. -3

 مائمة بعد تطاٌر الندى.ٌتم التسمٌد للنباتات ال -4

 فً حالة النثر الٌدوي ٌمسم السماد الى نصفٌن وٌكون اتجا  النثر للنصؾ الثانً عمودي على اتجا   -5

 نثر النصؾ األول.    

 االهتمام بحساب كمٌات األسمدة بصورة صحٌحة وحسب التوصٌات العلمٌة. -6
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 األسمدة الحٌوانٌة

      

ك على مخلفات الحٌوانات من الفضبلت الصلبة والسائلة وبعض المخلفات السماد الحٌوانً ٌطل      

النباتٌة التً تستعمل عادة فً فرش أرضٌة اصطبل الحٌوانات او من بماٌا الحٌوانات العلفٌة التً تتؽذى 

علٌها الحٌوانات, وتعد األسمدة الحٌوانٌة من ألدم أنواع األسمدة التً استعملها اإلنسان وٌختلؾ نوع 

لسماد الناتج من الحٌوانات الصؽٌرة عن الكبٌرة كما ٌعتمد نوع السماد على نوع الؽذاء الممدم ا

ً لبل الزراعة بوضعه على شكل أكوام متجانسة ومنتظمة  للحٌوانات. ٌضاؾ السماد الحٌوانً ؼالبا

الساحبة على المسافة من بعضها ثم ٌتم توزٌعها او توضع فً عربة الساحبة وتوزع فً الحمل إثناء سٌر 

إن ٌكون التوزٌع متجانساً وٌمكن إن ٌضاؾ السماد داخل المرز وإعادة شك المروز وبذلن ٌكون السماد 

فً منطمة نمو الجذور اجوؾ المرز(, وٌمكن إن تستعمل آلة نثر البذور فً توزٌع السماد وثم تملب 

 التربة بعد االنتهاء من العملٌة.

 

 العضويطرٌمة تحضٌر طن واحد من السماد 

 .3م 6تحضٌر حفرة بحجم  -1

 كؽم سوبر فوسفات الثبلثً+  2كؽم كبرٌتات االمونٌوم +  1ٌحضر خلٌط من األسمدة الكٌمٌاوٌة ا -2

 كؽم كاربونات الكالسٌوم وتخلط مع صفٌحة التربة الناعمة او السماد العضوي(. 10    

 ألسمدة الكٌمٌاوٌة كل على حدة.تمسم المخلفات الحٌوانٌة الى عشرة ألسام وكذلن مخلوط ا -3

ٌوضع  -4
 

  
 المخلفات الحٌوانٌة فً لاع الحفر وٌرطب بالماء بشكل جٌد. 

ٌنثر  -5
 

  
 مخلوط السماد الكٌمٌاوي مع مراعاة تجانس التوزٌع. 

 ٌستمر العمل بالطرٌمة نفسها لحٌن االنتهاء من الطبمة العاشرة. -6

 أسابٌع لضمان الترطٌب. 3أسبوعٌاً ولمدة  ترش محتوٌات الحفرة بالماء -7

 تملب محتوٌات التربة بعد مرور شهر الى شهر ونصؾ. -8

 تكرر عملٌة للب محتوٌات التربة ثبلث مرات على األلل. -9

 سم حول الحفرة لتجمٌع السوائل التً سوؾ ترشح. 25ٌتم حفر لناة بعرض  -10
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 طرٌمة احتساب كمٌات األسمدة

توصٌات الستخدام األسمدة المختلفة وأولات إضافتها من لبل الدوائر البحثٌة او دوائر  عادة توضع     

اإلرشاد الزراعً, وتكون التوصٌات إما على أساس احتوائها من العنصر الؽذائً او كمٌة المادة 

 100 كؽم/ دونم ٌورٌا او 50كؽم/ دونم  ناٌتروجٌن او  20التجارٌة فمد تكون التوصٌة مثبلً استخدام 

 كؽم/ دونم خامس اوكسٌد الفسفور. 10كؽم/ دونم سوبر فوسفات او  25االمونٌوم او  سلفات دونمكؽم/ 

 تبسٌط كٌفٌة احتساب كمٌات األسمدة نورد عدد من األمثلة التالٌة: ولغرض ◄

 

 كؽم ناٌتروجٌن إذا  10ما هً كمٌة سماد الٌورٌا التً ٌجب شراءها لتزوٌد المحصول ب  :1مثال 

 نتروجٌن. %47علمت إن سماد الٌورٌا ٌحتوي على          

 الحل:

 نتروجٌن                  سماد ٌورٌا       

         100                        47  

=          10س                                    
        

  
 كؽم سماد ٌورٌا 21.2=  

 

 نتروجٌن فٌمكن الحساب  %21ٌورٌا بسماد سلفات االمونٌوم الحاوي على إما إذا استبدلنا سماد ال ←

 كما ٌؤتً:    

 نتروجٌن                  لفات االمونٌومس    

         100                        21  

=          10س                                    
        

  
        مسلفات االمونٌوكؽم  47.6=  

 

ٌبلحظ إن هنان اختبلؾ فً كمٌة األسمدة لكبل النوعٌن من األسمدة وهذا راجع الى اختبلؾ نسبة       

نتروجٌن بٌنما سماد سلفات االمونٌوم ٌحتوي على  %47النتروجٌن فٌهما فسماد الٌورٌا ٌحتوي على 

مضروبة فً سعر الطن نتروجٌن. وٌمكن حساب التكالٌؾ من احتساب كمٌة السماد المطلوبة  21%

 الواحد.
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 كؽم نتروجٌن للدونم احسب كمٌة سماد الٌورٌا وسلفات االمونٌوم  30إذا كان المطلوب إضافة  :2مثال 

 دٌنار. 300دٌنار وسلفات االمونٌوم  500واحسب التكالٌؾ إذا عرفت إن سعر كٌلو ؼرام ٌورٌا        

 الحل:

 جٌننترو                  سماد ٌورٌا     

         100                        47  

=          30س                                    
        

  
 كؽم سماد ٌورٌا   63.8=  

63.8 x 500  =31900 دٌنار 

 نتروجٌن                  سلفات االمونٌوم 

         100                        21  

=          30                       س             
        

  
 كؽم سلفات 142.8=  

300 x 142.8  =42840 دٌنار 

 نتروجٌن,  %47كؽم ٌورٌا / دونم الذي ٌحتوي  50دونم مطلوب تسمٌد  ب  50حمل مساحته  :3مثال 

  %21ونٌوم الذي ٌحتوي ولم ٌتسنى الحصول على هذا السماد فتمرر استبداله بسماد سلفات االم         

 نتروجٌن فكم كٌلو ؼراماً من سلفات االمونٌوم تحتاج؟         

 الحل:

 كؽم x50  =2500 50ٌحتاج الحمل ٌورٌا       

 نتروجٌن                  سماد ٌورٌا      

         100                        47  

=  س                              2500          
         

   
 كؽم نتروجٌن 1175=  

 نتروجٌن                  لفات االمونٌومس 

         100                        21  

=          1175س                           
          

  
 كؽم سلفات االمونٌوم 5595.2=  
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 خامس اوكسٌد الفسفور 20كؽم نتروجٌن و 20ب  حمل مساحته دونم واحد مطلوب تسمٌد   :4مثال 

 احسب كمٌة سماد الٌورٌا و سلفات االمونٌوم وسماد سوبر فوسفات الثبلثً لتسمٌد هذ الحمل؟          

 الحل:

 نتروجٌن                  سماد ٌورٌا      

         100                        47  

=          20     س                               
    

  
 كؽم سماد ٌورٌا 42.5=  

 

 نتروجٌن                  لفات االمونٌومس     

         100                            21  

=               20س                                    
    

  
 كؽم سلفات االمونٌوم 95.2=  

    

 فسفور               فاتوبر فوسس       

         100                        46  

=          20س                                    
    

  
 كؽم سوبر فوسفات 43.4=  
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 أسئلة الفصل السابع

 

 تروجٌن فً كل : عدد أنواع األسمدة النتروجٌنٌة المستخدمة فً العراق مع ذكر النسب المئوٌة للن1س

 منهما.       

 : لماذا تضاؾ األسمدة الفوسفاتٌة الى التربة لبل الزراعة بٌنما ٌمكن إضافة األسمدة النتروجٌنٌة 2س

 بعد الزراعة؟      

 : ما هً طرائك إضافة األسمدة. تكلم عنها؟3س

 : ما هً النماط الواجب مراعاتها عند التسمٌد؟4س

 سمدة العضوٌة.: تكلم عن طرٌمة تحضٌر األ5س

 : اشر  كٌفٌة احتساب كمٌة السماد الكٌمٌاوي لوحدة المساحة ادونم(؟6س
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 الثامنالفصل 

 Grains Gradingتدرٌج الحبوب 

 

 الهدف العام

إكساب الطالب مهارات خاصة بتدرٌج الحبوب وطرٌمة  ٌهدؾ هذا الفصل إلى
 .تعرؾ على الفحوصات التً تجرى علٌهااخذ العٌنات وال

 التفصٌلٌة األهداف

نواع األنواع اإلرسالٌة المختلفة االمكٌسة, المعلبة, تعرٌؾ الطالب بؤ-
 .الفل(

 .بؤنواع الفحوصات التً تجرى على العٌنة المختبرٌةتعرٌؾ الطالب -

 الوسائل التعلٌمٌة

رٌة كؤجهزة اطبلع الطلبة على األجهزة الخاصة بالفحوصات المختب -أ
اإلنبات والنماوة والرطوبة واألدوات الخاصة بؤخذ العٌنات اعصا اخذ 

 العٌنات, ألبلم اخذ العٌنات( وأدوات تنصٌؾ العٌنة.

 ( خاصة باألجهزة المختبرٌة المتعلمة بالموضوع.CDعرض أفبلم ا -ب

 المٌام بزٌارة مٌدانٌة إلى محطات فحص وتصدٌك البذور او الساٌلوات. -د

 بات المهارةمتطل

ً استعداد الطلبة   .بدنٌاً وذهنٌا
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 Grains Grandingتدرٌج الحبوب  

 

لبل الدخول فً تفاصٌل الفحوصات التً تجرى على البذور لفحص النماوة والنظافة ال بد من         

 -ة ومنها:التعرؾ على بعض المصطلحات المهم

 العبوة -1

 إي شكل من إشكال وسائل التعبئة مثل اكٌس, علبة معدنٌة, كارتون,....( بحٌث تكون محكمة الؽلك   

 وتحتوي على كمٌة معٌنة من البذور.   

 اإلرسالٌة -2

 إي كمٌة من البذور سواء كانت ؼٌر مكٌسة افل( او فً عبوات بشرط إن تكون البذور متماثلة فً    

 وعٌة.الن   

 العٌنة األولٌة ااالبتدائٌة( -3

 عبارة عن كمٌات صؽٌرة تإخذ من إرسالٌة البذور بواسطة ألبلم اخذ العٌنات او بواسطة الٌد بطرٌمة  

 عشوائٌة فكل كمٌة او سحبة من هذ  العٌنات تسمى عٌنة أولٌة.  

 العٌنة المركبة ااإلجمالٌة( -4

 ألولٌة و أحٌاناً تكون هذ  العٌنة كبٌرة الحجم فتنصؾ بواسطة هً العٌنة الناتجة من خلط العٌنات ا   

 جهاز التنصٌؾ او بوضعها على لو  وتخلط جٌدا ثم تمسم الى نصفٌن وتكرر العملٌة للحصول على   

 العٌنة المطلوبة.   

 عٌنة الفحص -5

 العٌنة المطلوب  بعد خلط العٌنة المركبة واختزالها ٌتم الحصول على عٌنة تسمى عٌنة الفحص وهً   

 إرسالها الى المختبر حٌث توضع داخل كٌس من المماش وٌحكم ؼلمه بعد وضع بطالة داخلٌة فٌه    

 تتضمن المعلومات الكافٌة عن اإلرسالٌة.   

 العٌنة العملٌة اعٌنة المختبر( -6

 المطلوبة علٌها.بعد وصول عٌنة الفحص الى المختبر ٌتم تمسٌمها الى عدة ألسام إلجراء الفحوصات    
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 أدوات وطرائك اخذ العٌنات

 

 أولا: عصا اخذ العٌنات

 عبارة عن أنبوبة معدنٌة مدببة من احد طرفٌها وتحتوي على عدد من الثموب ٌوجد بداخلها أنبوبة      

 نة معدنً أخرى لها ثموب أٌضاً تفتح وتؽلك األنبوبة الخارجٌة بدوران األنبوبة الداخلٌة. عند اخذ العٌ   

 تدار األنبوبة الداخلٌة فتعمل على ؼلك الثموب فً األنبوبة الخارجٌة وتؽمس فً الكومة او الكٌس ثم   

 تدار األنبوبة الداخلٌة عكس اتجا  المرة األولى فتفتح الثموب وتنساب البذور داخل العصا ثم ٌعاد ؼلك   

 ألولٌة وتكرر العملٌة عدة مرات ثمالثموب وتسحب من الكٌس او الكومة وبذلن نحصل على العٌنة ا  

 تجمع العٌنات لتكون العٌنة اإلجمالٌة وٌتم تنصٌفها وتجرى علٌها الفحوصات وتوجد أنواع مختلفة من  

 العصً تختلؾ باختبلؾ حجم ونوع البذور ونوع التعبئة فً حالة تعبئة البذور بؤكٌاس ومن هذ    

 األنواع:  

انج ولطر  30ها فً الحجم تستعمل عصا بطول للبرسٌم و البذور المماربة ل -أ
 

 
 .9انج وعدد فتحاتها  

 فتحات. 6انج وٌحتوي على  1انج ولطر  30للحبوب احنطة, شعٌر,....( عصا بطول  -ب

 انج وٌحتوي على 1.5انج و لطر  64فً حالة كون البذور على شكل أكوام تستعمل عصا بطول  -ج

 ( فتحات. 9او  6او  2ا   

 

ا: للم اخذ العٌناتث  انٌا

 عبارة عن أنبوبة مجوفة ذو نهاٌة مدببة وفتحات ذات طابع بٌضوي وٌنتهً بفتحة دائرٌة فً الطرؾ   

 األخر وٌستعمل للبذور المعبؤة فً أكٌاس حٌث ٌؽرس فً الكٌس فتنساب البذور داخل األنبوبة الى  

 -:الخارج وتختلؾ حسب نوع وحجم البذور, ومن هذ  األنواع  

 سم. 1سم ولطر  50للبرسٌم و البذور المماربة لها فً الحجم ٌستعمل للم  بطول  -أ

 سم. 1.5سم ولطر  50للحبوب ٌستعمل للم بطول  -ب

 

 



 ~125 ~ 
 

ا: اخذ العٌنات إثناء عملٌة التنظٌف  ثالثا

ن تإخذ العٌنات بواسطة مكٌال او إناء ذو شكل وحجم مناسب إثناء عملٌة تنظٌؾ البذور وسٌرها م     

خبلل خراطٌم الساٌلو فً مكائن التنظٌؾ وتكرر العملٌة عدة مرات ثم تجمع لتكون العٌنة اإلجمالٌة, 

 تمسم بعد ذلن الى عٌنات ترسل الى الفحص وهنان ساٌلوات ٌتم سحب العٌنات بجهاز مٌكانٌكً وتجمع

 فً كٌس. 

 

ا: اخذ العٌنات بواسطة الٌد   رابعا

 ٌمكن اخذ العٌنات منها بالطرق السابمة مثل بذور المطن وبذور هنان بذور بعض المحاصٌل ال      

بعض نباتات العائلة النجٌلٌة بسبب كون حركتها بطٌئة اإي أنها ال تنهال بسهولة( فٌتم اخذ العٌنات من 

األكٌاس بواسطة الٌد وتكرر العملٌة بحٌث تشمل أعلى واسفل ووسط الكٌس ثم تخلط العٌنات األولٌة 

 العٌنة المركبة ثم تمسم وترسل الى الفحص اعٌنات الفحص(. للحصول على

 

 كٌفٌة تحدٌد عدد العٌنات األولٌة

إذا كانت البذور ؼٌر معبؤة والتً تكون على شكل أكوام او فً عربات او داخل حاوٌات فتإخذ  -1

 العٌنات األولٌة بشكل عشوائً, إما إعداد العٌنات فٌكون كما ٌلً:

 األدنى لعدد العٌناتالحد  وزن اإلرسالٌة

 كؽم                             ٌإخذ ما ال ٌمل عن خمس عٌنات أولٌة      500لؽاٌة  -أ

 كؽم وٌجب إن ال تمل  300تإخذ عٌنة أولٌة واحدة من كل                       (كؽم501-2000ا -ب

 عن خمسة                                                 
 كؽم وٌجب إن ال تمل 300( كؽم                     تإخذ عٌنة أولٌة واحدة من كل 2001-3000ا -ج

 عدد العٌنات عن عشرة                                                 

 عٌنة  40كؽم وٌجب إن التمل عن 700كؽم فؤكثر                           تإخذ عٌنة من كل  3001 -د

 

 إما إذا كانت البذور معبؤة فً أكٌاس فان عدد العٌنات األولٌة تإخذ كاألتً: -2

 الحد األدنى لعدد العٌنات عدد عبوات اإلرسالٌة

 ( عبوة                       تإخذ عٌنة أولٌة من كل عبوة وٌجب إن ال ٌمل عن خمس عٌنات      1-5ا -أ

 ٌنة أولٌة من كل ثبلث عبوات وٌجب إن ال تمل عن خمسة ( عبوة                   تإخذ ع6-30ا -ب

 عٌنات                                        

 ( عبوة                  تإخذ عٌنة أولٌة من كل خمس عبوات وٌجب إن ال تمل عن عشرة31-40ا -ج

 عٌنات أولٌة فً كل األحوال                                         
 عٌنة  80عبوة فؤكثر                    تإخذ عٌنة أولٌة من كل سبع عبوات وٌجب إن التمل عن 41 -د
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 وهنان لاعدة عامة ٌمكن إتباعها عندما تكون اإلرسالٌة على شكل عبوات تزٌد عن ستة عبوات  ◄

 من مجموع 5+(10%احٌث تإخذ العٌنات األولٌة من عبوات اإلرسالٌة مهما كان عددها ممدار     

 مهما زادت عدد   30وال ٌزٌد عن  5عبوات اإلرسالٌة على ان ال ٌمل عدد العٌنات األولٌة عن     

 عدد عبوات اإلرسالٌة.    

 إذا كانت إرسالٌات البذور على شكل علب معدنٌة صؽٌرة او كارتون او رزم او صنادٌك خشبٌة  -3

 :فٌكون اخذ العٌنات كاألتً   

 حنة البذور الى إرسالٌات حسب المواعد الواردة فً حجم اإلرسالٌة  ثم  ترلم  كل ٌجرى تمسٌم ش -أ

 إرسالٌة على حدة.   

 كؽم تفرض  100تحسب عدد العبوات فً كل إرسالٌة ثم تمسم ذهنٌاً الى مجامٌع ٌزن كل منها  -ب

 من البذور  كؽم 100معرفة ما ٌجب أخذ  من العٌنات األولٌة وٌكون ذلن على أساس إن وزن     

 كؽم. 100داخل هذ  العبوات تعتبر وحدة لٌاسٌة واحدة تعامل كؤي عبوة مستملة اكٌس( وزنه     

 ٌتم اختٌار العبوات مهما ٌكن شكلها اعلب, رزم, أكٌاس( من مناطك وأعماق مختلفة لئلرسالٌة  -ج

 عبوة من هذ  العبوات وتإخذ بصورة عشوائٌة وبالعدد الذي تم تثبٌته فً الفمرة السابمة ثم تفتح كل   

 منها العٌنات األولٌة وبعدها تدمج للحصول على العٌنة اإلجمالٌة.   

 

 عبوة.ما هً عدد العبوات التً تإخذ كعٌنات أولٌة؟ 100إذا كان عدد العبوات فً إرسالٌة بذور  :مثال

 الحل:

 عبوات وبتطبٌك الماعدة  10ي منها تساو %10فان نسبة  100بما إن عدد العبوات فً اإلرسالٌة       

 { عٌنة أولٌة.5 + 10 = 15 العامة فان عدد العٌنات األولٌة } 

 { .5 + 20 = 25 فٌكون }  200إما  إذا كان عدد العبوات فً اإلرسالٌة 

 عٌنة 30فؤن عدد العٌنات األولٌة ٌساوي  300اذا كان عدد العبوات فً األرسالٌةوإما 

 عٌنة. 30فان عدد العٌنات األولٌة ٌساوي  400وإما إذا كان عدد العبوات فً اإلرسالٌة 
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 طن معبؤة داخل علب معدنٌة تزن كل منها كٌلو ؼرام  15ر الصؽٌرة ممدارها كمٌة من البذو :مثال

 واحد؟       

 الحل: 

 نمسم كمٌة البذور الى إرسالٌتٌن حسب جدول الكمٌات التالً ذكرة الحماً. -أ

 علبة. 10000طن وتساوي  10( كمٌتها 1إرسالٌة رلم ا -1

 بة.عل 5000طن وتساوي  5( كمٌتها 2إرسالٌة رلم ا -2

 علبة تعادل علبة واحدة من 100عبوة من الوحدات المٌاسٌة اكل  100( وتساوي 1اإلرسالٌة رلم ا -ب

 ( لمجموع العبوات.10 + 5عٌنة أولٌة إي % ا 15العبوات المٌاسٌة( عندئذ ٌجب اخذ    

 أولٌة إيعٌنات  10عبوة من الوحدات المٌاسٌة عندئذ ٌجب اخذ  50( فتساوي 2إما اإلرسالٌة رلم ا   

 لمجموع العبوات. 5 + 5   

 

 ( عشوائٌاً وتفتح كل واحدة منها ألخذ العٌنات األولٌة تدمج1عبوة من إرسالٌة رلم ا 15ٌتم اختبار  -ج

 عبوات من  10( إلرسالها للفحص وبنفس الطرٌمة ٌتم اختبار 1وتخلط ثم ٌستخلص منها العٌنة ا    

 ( وهً العٌنة المطلوبة إلرسالها للفحص.2نة رلم ا( وبعد  تستخلص الع2ٌإرسالٌة رلم ا   

 

 طن معبؤة داخل أكٌاس من المماش 2كمٌة من البذور احجم البذور اصؽر من الحنطة( ممدارها  :مثال

ٌزن الكٌس الواحد       
 

 
 كٌس. 4000كؽم إي بمعنى انه إرسالٌة واحدة داخل   

 الحل: 

 كمٌة ال تتعدى وزن إرسالٌة واحدة.ال ٌحتاج الى تمسٌمها الن وزن ال -أ

 كٌس عبوة واحدة من العبوات المٌاسٌة(  200عبوة من الوحدات المٌاسٌةاكل  20اإلرسالٌة تساوي  -ب

 لمجموع العبوات. 5( + 10عندئذ ٌجب اخذ سبعة عٌنات أولٌة إي %ا    

 عبوات ٌستخلص منها العٌنة المطلوبة للفحص. 7ٌتم اختٌار  -ج

 



 ~128 ~ 
 

 

 كمٌات للمحاصٌل الحملٌة ألوزان اإلرسالٌةجدول ال ٭

  

 وزن اإلرسالٌة االحد األعلى( كؽم اسم المحصول

 20000 فستك الحمل
 20000 البنجر السكري

 10000 السلجم
 10000 العصفر
 20000 الحمص

 20000 الماش
 10000 السمسم

 10000 الجت

 20000 فول الصوٌا

 20000 المطن

 20000 زهرة الشمس

 10000 لجلجلا

 10000 الدخن

 10000 الذرة البٌضاء

 10000 البرسٌم

 20000 الحنطة

 40000 البالبلء
 40000 الذرة الصفراء

 20000 الشعٌر

 20000 الهرطمان

 20000 الرز

 10000 العدس
 10000 الكتان
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 موازٌن حساسة مختلفة األنواع لوزن البذور
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 ازٌن مختلفة األنواع لوزن البذورمو

 

 

 آلة تمسٌم عٌنة البذور



 ~131 ~ 
 

 مخطط لخطوات تحلٌل نماذج البذور فً المختبر

 

                                   ←                                             ←                           

 

                                                                                                   ↓  

                  ↑                                                                          

                                                                                                   ↓ 

                                                                                                                    

                 ↑ 

                                                                                            ↓ 

                                     →                                 →    

                                                                         

 

 فحص النماوة )النظافة(

ٌمصد بفحص النماوة هو تمدٌر مكونات العٌنة العملٌة والتً تمثل بذورها مكونات اإلرسالٌة التً تم      

 عٌنة منها وهذ  المكونات هً البذور النمٌة والبذور األخرى والمواد الخاملة.استخبلص ال

 

 :طرٌمة العمل

 توزن العٌنات العملٌة بالؽرامات والى عدد من المراتب العشرٌة حسب وزن العٌنة. -1

 ٌجرى تمسٌم العٌنة الى مكوناتها األربعة وهً: -2

 البذور النمٌة. -أ

 مختلفة فً العٌنة.بذور المحاصٌل األخرى ال -ب

 المواد الخاملة االشوائب(. -ج

 بذور األدؼال. -د

اختزال النموذج  الحصول على النموذج اإلجمالً اخذ العٌنة األولٌة

اإلجمالً للحصول 

على النموذج 

 المختبري

 وزن النموذج المختبري

ٌم النموذج إلى  مجامٌع تمس

 وتعٌٌن الرطوبة

وزن المحتوٌات ووضعها فً 

 أكٌاس مؤشرة بالمحتوٌات
 استخراج النسب رٌاضٌاا 

تولٌع وختم الستمارات 

 وتوزٌعها

 إعادة وضع المحتوٌات فً

 كٌس مع كارت والحتفاظ بها

 تسجٌل النتائج فً 

 السجالت الٌومٌة
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وتشمل البذور النمٌة كل بذور المحصول الكاملة والضامرة والمخدشة وؼٌر الكاملة والبذور       

المكسرة على إن ٌكون الجزء المكسور الل من نصؾ حجم البذرة تحت الدراسة, إما بذور المحاصٌل 

ع البذور عدا الصنؾ تحت الدراسة, إما المواد الخاملة فهً كسر البذور الل من األخرى فتشمل جمٌ

النصؾ  االحصى, الرمل, الحشرات المٌتة, أجزاء النباتات( وأخٌراً تحسب بذور األدؼال وتصنؾ الى 

 أدؼال خبٌثة وشائعة بعد ذلن تستخرج نسبة النماوة حسب المعادلة التالٌة:

نسبة النماوة = 
وزن بذور المحصول النمٌة

الوزن الكلً للمكونات
  100 X 

 

 ؼرام تم عزل مكوناتها وتبٌن نتٌجة الفحص ما ٌؤتً؟ 10احسب نسبة النماوة لعٌنة بذور وزنها  :مثال

 ؼم 8وزن البذور النمٌة =  -

 ؼم 0.8وزن بذور المحاصٌل األخرى =  -

 ؼم 1وزن الشوائب =  -

 ؼم 0.2وزن بذور األدؼال =  -

 الحل:

نسبة النماوة =       
 

         
  X 100  

                     =
   

 
 = 400 % 

 

 كٌفٌة إجراء اختبارات اإلنبات

 تجرى اختبارات اإلنبات على البذور بإتباع الخطوات اآلتٌة:

 تخلط بذور العٌنة بشكل جٌد. -1

 ( بذرة.x 5 20( او اx 4 25ررات امثبلً( وٌمسم الى مك 100ٌإخذ عدد محدد من البذور ا -2

 توضع البذور على المهد بمسافات منتظمة بحٌث ال تتبلمس البذور والبادرات. -3

 تحسب البذور النامٌة او البادرات الطبٌعٌة بعد مدة معٌنة تختلؾ حسب نوع المحصول. -4

 احتساب نسبة اإلنبات كما فً المعادلة اآلتٌة: -5

نسبة اإلنبات =    
نابتةال  عدد البذور 

العدد الكلً للبذور
  100 X 
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 ٌموم مدرس المادة بتحضٌر عٌنات بذور مخلوطة من محاصٌل مختلفة وبذور أدؼال ولش ووزن  ٭

 ( طبلب. ٌموم طلبة4-5 ؼم ثم ٌوزع الطلبة الى مجامٌع كل مجموعة تتكون من ا 100كل عٌنة   

 ساب النسب المئوٌة لكل مكون وحساب نسبة النماوة.المجموعة بعزل العٌنة الى مكوناتها ثم ح  

 

 

 جهاز فحص البروتٌن فً البذور

 

 جهاز لٌاس الرطوبة فً البذور
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 األدوات واألجهزة المستخدمة فً اختبارات اإلنبات 

 

  أجهزة عد البذور -1

 الحاضنة االمنبتة( -2

 السنادٌن -3

 اطباق بتري ااطباق زجاجٌة( -4

 لفافات لطن أوراق ترشٌح او -5

 مبللط -6

 مطهرات -7

 الماء الممطر -8

 

 

 حاضنة إلنبات البذور
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 طرائك إنبات البذور

ٌجرى اختبار اإلنبات فً المختبر او الحمل وٌتم االختبار فً المختبر فً إطباق بتري زجاجٌة او      

لزراعة فً الحمل على مهاد من ورق الترشٌح او المطن او الشاش. كما ٌمكن استعمال السنادٌن او ا

 -وفٌما ٌلً شر  مبسط لكل طرٌمة:

 إنبات البذور فً اإلطباق -1

بذرة وتمسم الى ثبلث مكررات كل مكرر عبارة عن  30ٌتم احتساب عدد محدد من البذور ولتكن    

بذور. توضع ورلة ترشٌح مبللة بالماء الممطر فً الطبك وتوزع علٌها البذور  10طبك بتري ٌحتوي 

منتظمة وتؽطى البذور بورلة ترشٌح أخرى وٌثبت على السطح الخارجً للطبك معلومات بمسافات 

تتضمن رلم العٌنة وموعد الزراعة وعدد البذور وموعد لٌاس اإلنبات وتحفظ اإلطباق فً الحاضنة 

بدرجات حرارة مبلئمة حسب نوع المحصول وٌبدأ باحتساب عدد البذور النابتة وؼٌر النابتة وٌتم 

 نسبة اإلنبات. استخراج

 

 إنبات البذور فً ورق الترشٌح الملفوف -2

 تعد من ابسط الطرق الختبار اإلنبات وتستخدم بكثرة إلنبات بذور الذرة الصفراء وتجرى كاألتً:       

نحضر ورلة الترشٌح وٌتولؾ طولها وعرضها على نوع البذور فٌستعمل ورق ترشٌح عرض  -أ  

 سم للبذور الصؽٌرة. 15هرة الشمس وعرض ( سم للبذور مثل الحنطة وز20-30ا

 ٌرسم فً منتصؾ الورلة خط مستمٌم بالملم الرصاص. -ب

 توضع البذور على طول الخط بحٌث ٌكون الجنٌن الى األعلى. -ج

 توضع البذور على طول الخط وبمسافات منتظمة. -د

 ترش الورلة بالماء لترطٌبها ثم تلؾ على شكل اسطوانة. -ه

 ق الملفوفة فً أنابٌب اختبار وتوضع فً الحاضنة.توضع األورا -و

 ٌمدر عدد البذور النابتة بعد مد  محددة وتحسب نسبة اإلنبات. -ز

 

 إنبات البذور فً الرمل -3

( سم وٌجب 1-2ٌستعمل الرمل كمهد إلنبات البذور حٌث توضع البذور على سطح الرمل على عمك ا   

  4لمدة   cº 250ات المرضٌة وٌتم ذلن فً أفران بدرجة إن ٌكون الرمل معمم للتخلص من المسبب

 ( سم.0.2-1ساعات وٌجب إن ٌكون الرمل خال من المواد الكٌمٌاوٌة ونظٌؾ ولطر حبٌباته ا
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 اإلنبات فً السنادٌن -4

  

 سنادٌن لكل محصول. 5تحضر سنادٌن بعدد ٌكفً للزراعة بحٌث ال ٌمل عن  -أ

 م الزراعة فٌه وتوضع فً السنادٌن.تإخذ تربة من الحمل الذي سٌت -ب

 تضؽط التربة للٌبلً. -ج

 تزرع البذور بعمك مناسب وبإعداد ثابتة ومعلومة. -د

 تروى السنادٌن.  -ه

 تإخذ مبلحظات اإلنبات بعد مرور أسبوع من موعد الزراعة وٌتم احتساب نسبة اإلنبات. -و

 

 اختبارات اإلنبات فً الحمل -5

 كثر تمثٌبلً لئلنبات من الطرق السابمة ألنها تمثل الظروؾ التً سوؾ ٌتعرض تكون هذ  الطرٌمة أ   

 لها المحصول فً الحمل وإلجراء هذا االختبار ٌتم تمسٌم األرض الى عدد من األلسام بعدد أنواع    

 وتزرع البذور بعمك مناسب 5المحاصٌل بحٌث ال ٌمل عدد المطع المخصصة لكل محصول عن    

 اكثر حسب نوع المحصول لتربة وٌتم تسجٌل المبلحظات عن اإلنبات بعد مرور أسبوع اوثم تروى ا   

 ثم المٌام بحساب نسبة اإلنبات.   

 

 بذرة من احد المحاصٌل  100مجامٌع تؤخذ كل مجموعة  5ٌموم مدرس المادة بتوزٌع الطلبة الى  ٭

 فً طبك بتري او لفافة لطن كلالحملٌة احنطة, شعٌر, ذرة صفراء( وؼٌرها. تزرع هذ  البذور   

 بذرة وٌتابع اإلنبات وتحسب نسبة اإلنبات المختبري. 25طبك او لفافة تحتوي على   

 

 فً الدرس العملً الذي ٌلٌه ٌموم الطلبة بزراعة البذور فً سنادٌن تحوي على رمل او تزرع فً ٭

 تربة الحمل وتتابع وتحسب نسبة اإلنبات.    
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 منأسئلة الفصل الثا

 

 : عرؾ ما ٌؤتً:  ااإلرسالٌة, العبوة, العٌنة المركبة(.1س

 : عدد أدوات اخذ العٌنات. ثم ارسم مخطط لخطوات تحلٌل نماذج البذور.2س

 : اذكر الماعدة العامة ألخذ العٌنات من اإلرسالٌة التً تكون على شكل عبوات.3س

 : ما الممصود بفحص النماوة؟4س

 ؟: ما هً طرق إنبات البذور5س

 : ما الفرق بٌن نسبة اإلنبات ونسبة النماوة.6س
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 التاسعالفصل 

 أهم األدغال الشائعة فً الحمول الزراعٌة

 

 الهدف العام

ً تنتشر فً الحمول تعرٌؾ الطالب بؤهم األدؼال الت ٌهدؾ هذا الفصل إلى
 .الزراعٌة

 التفصٌلٌة األهداف

 كٌفٌة التمٌٌز بٌن نباتات األدؼال ومناطك انتشارها.تعرٌؾ الطالب -
التعرؾ على الوصؾ النباتً لؤلدؼال االجذور, السٌمان, األوراق, النورة -

 الزهرٌة, الثمار, البذور(.
وراق والتعرؾ كٌفٌة التمٌٌز بٌن األدؼال العرٌضة األوراق والرفٌعة األ-

 إلى ممٌزات العوائل التً تنتمً إلٌها.
 

 الوسائل التعلٌمٌة

 الخروج إلى الحمول المجاورة ومشاهدة نماذج حٌة من نباتات األدؼال. -أ

 استعمال نماذج مجففة من نباتات األدؼال امعدة سابماً( والتً ال تتوفر -ب

 فً الحمل.    

 رق مكافحتها.( لنباتات األدؼال وطCDعرض أفبلم ا -ج

 إجراء ممارنة بٌن حملٌن احدهما مدؼل واألخر خالً من األدؼال. -د

 تكلٌؾ الطلبة بجمع وتجفٌؾ نماذج من نباتات األدؼال. -ه
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 أهم األدغال الشائعة فً الحمول الزراعٌة

 

 L siarvens  Bromusالسنٌسلة  ◄

دؼل حولً شتوي ٌنتمً للعائلة النجٌلٌة وٌوجد فً العراق ثمانٌة أنواع من هذا الدؼل الذي ٌتواجد        

وٌسبب إضرار التصادٌة. الساق لائمة ممسمة الى عمد وسبلمٌات واألوراق ؼمدٌة فً الحمول الزراعٌة 

والنصل شرٌطً. النورة الزهرٌة دالٌة تحمل عدد كبٌر من السنٌببلت الرمحٌة الشكل والتً تحتوي على 

 إزهار ثنائٌة الجنس. 

 

L helepense   Sorghum السفرندة )حلٌان( ◄

معمرة الصٌفٌة والتً تتكاثر بالبذور والراٌزومات وهو من األدؼال السفرندة من الحشائش ال        

فً حمول الذرة الصفراء, وٌملل  %33الشائعة فً حمول المحاصٌل وٌسبب إضرار التصادٌة بنسبة 

( ٌسبب التسمم للحٌوانات فً مراحل نمو  50 -25كمٌة الحاصل فً حمول المصب السكري بنسبة  %ا

(. الساق لائمة ملساء, األوراق ؼمدٌة والنصل HCNض الهٌدروسٌانٌن ااألولى الحتوائه على حام

شرٌطً. النورة الزهرٌة دالٌة واإلزهار خضراء اللون والمنابع لماعة تمٌل الى الحمرة. ال ٌنصح 

باستخدام المحارٌث المرصٌة او الدورانٌة لمكافحة هذا الدؼل ألنها تإدي الى تمطٌع الراٌزومات وانتشار 

 صورة  أكثر.الدؼل ب

  L dactylon Cynodonالثٌل  ◄

من األدؼال الصٌفٌة المعمرة والصعبة المكافحة. ٌوجد فً العراق نوع واحد من هذا الدؼل الذي       

. ٌنتشر على لنوات الري وحمول لصب السكر وٌعتبر Stolonsٌتكاثر بالبذور والراٌزومات الزاحفة 

سم, وهو كثٌر العمد,  30مناطك الحارة. ٌصل ارتفاع النبات إلى واحد من ثبلث أدؼال مهمة تنتشر فً ال

( تخرج من نمطة واحدة والسنابل ذات لون 3-7النصل ذو حافة حادة. النورة الزهرٌة مجموعة سنابل ا

 لمسبب مرض التفحم المؽطى الذي ٌصٌب الحنطة.بنفسجً وٌعتبر الدؼل من النباتات المضٌفة 

  L australis Phragmits المصب البري ◄

دؼل معمر صٌفً ٌتكاثر بالبذور والراٌزومات وٌنتشر فً جمٌع إنحاء العالم وٌنمو فً مجامٌع          

 فً االهوار والمستنمعات والمبازل والبرن وحمول الرز وٌوجد فً العراق ثبلثة أنواع من هذا الدؼل.

ت مؽطاة بؽمد الورلة. نصل الورلة ( متر ممسمة إلى عمد وسبلمٌا2-3الساق لائمة ٌصل ارتفاعها ا

سم. النورة الزهرٌة دالٌة فضٌة او رمادٌة اللون. ٌكافح الدؼل بالحراثة  30شرٌطً ٌصل طوله إلى 

المتكررة او تعرٌض راٌزوماته إلى ظروؾ لاسٌه كما ٌمكن استخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة مثل 

 الكبلٌفوسٌت او الدالبون.
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  Lgalli -russc  Echinochloa الدنان ◄ 

ٌنتشر فً العراق نوعان من هذا الدؼل وهو دؼل حولً ٌتكاثر بالبذور حٌث النبات الواحد بحدود        

بذرة, وهو احد األدؼال المهمة فً حمول الرز والحدائك ومحاصٌل الخضر والمحاصٌل الحملٌة.  5000

شنة الملمس والنصل ذو نهاٌة مدببة. متر, الورلة شرٌطٌة خ 1ساق النبات لائم أملس ٌصل ارتفاعه إلى 

( تفرعات. البذور بٌضوٌة الشكل تمٌل إلى اللون األصفر. تتراكم 8-10الدالٌة طرفٌة تتكون من ا

النترات فً أنسجة الدنان مما ٌسبب تسمم الحٌوانات. ٌكافح الدؼل باستخدام مبٌدات السٌمازٌن 

 واالترازٌن والترفبلن والٌروباكلور.

 

  L temulentum Lolium الروٌطة ◄ 

دؼل حولً ٌتكاثر بالبذور ٌشابه فً صفاته دؼل الحنٌطة باستثناء احتوائه على السفا وهو من       

األدؼال الشائعة فً حمول محاصٌل الحبوب. تصاب بذور الروٌطة بالفطر فتصبح سامة لئلنسان 

بؤنها ذات لون بنً. تخرج التفرعات  سنتمتر وتتمٌز منطمة العمد 60والحٌوان, ٌصل ارتفاع النبات إلى 

( سم. البذور بنٌة اللون ٌكافح الدؼل 15-30من لاعدة النبات والنورة الزهرٌة سنبلة طوٌلة ٌبلػ طولها ا

 باستخدام المبٌدات االنتخابٌة.

 

 rigidum L Lolium الحنٌطة ◄

العراق وهو دؼل حولً ٌعتبر هذا الدؼل مشكلة فً حمول الحنطة والشعٌر فً جمٌع مناطك        

ٌتكاثر بالبذور, وجود بذور هذا الدؼل مع حبوب المحاصٌل ٌملل من لٌمتها التجارٌة. الساق لائم ٌصل 

سم ٌتفرع من الماعدة. النصل شرٌطً ذو حافة حادة واللسٌن واضح. الؽمد طوٌل خالً  80ارتفاعه إلى 

 منتصؾ السنٌبلة. من الزؼب واالذٌنات والمنابع تصل فً الطول إلى أكثر من

 

  L fatua Avena الشوفان البري ◄

من األدؼال المهمة المنتشرة فً حمول محاصٌل الحبوب الشتوٌة وهو من األدؼال المرافمة        

لمحصولً الحنطة والشعٌر والسبب الذي ٌضعه فً مصافً األدؼال الخبٌثة هو احتٌاجاته المائٌة التً 

الحنطة. تنضج بذور  لبل نضوج  الحنطة وتسمط على األرض  تمدر بمرة ونصؾ أكثر من محصول

 سم. 100لبل حصاد الحنطة مما ٌجعل مكافحته صعبة. ٌتكاثر بالبذور وٌصل ارتفاع النبات إلى 

النصل شرٌطً ذو لسٌن واضح. النورة الزهرٌة دالٌة منفرجة والسفا اسود ملتوي ولمكافحة الدؼل 

 خدام مبٌد الكاربٌن.تستخدم البذور النظٌفة وٌمكن است
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  L indicus Melilotus حندلوق ◄

دؼل حولً ٌنتمً للعائلة البمولٌة ٌتكاثر بالبذور وهنان أنواع من هذا الدؼل تنتشر فً العراق.        

ٌنمو فً الحمول الزراعٌة والحدائك والبساتٌن وجوانب لنوات الري. ٌحتوي النبات على مادة الكومارٌن 

سم وهو كثٌر التفرع والورلة معنمة تتكون من ثبلث  40ات. ٌصل ارتفاع النبات إلى السامة للحٌوان

ورٌمات الجانبٌتان جالستان اما الوسطٌة فتكون معنمة وتحوي خط احمر فً مراحل النمو األولى على 

 . D-2,4العرق الوسطً ٌزول بتمدم النبات فً العمر ٌكافح باستخدام مبٌد 

 

  L oxyacanthus arthamusC كسوب اصفر ◄

دؼل شتوي ٌتكاثر بالبذور وهو األصل البري لنبات العصفر ٌنتشر فً حمول المحاصٌل الصٌفٌة        

بذرة وان وجود األشوان ٌعرلل عملٌة الحصاد الٌدوي. الساق لائمة  6000ٌكون النبات الواحد أكثر من 

م وتصل التفرعات والساق الرئٌسً إلى س 75بٌضاء اللون صلدة كثٌرة التفرع ٌصل ارتفاع النبات إلى 

مستوى واحد فً االرتفاع. األوراق بسٌطة متبادلة, اإلزهار صفراء اللون ٌكافح بالعزق المٌكانٌكً او 

 .D-2,4باستخدام مبٌد 

 

  L marianum Silybum كلغان ◄

رع لاعدي ٌصل دؼل شائن ٌتكاثر بالبذور ٌنمو فً حمول محاصٌل الحبوب. الساق لائمة ذات تف       

( متر ٌحمل أشوان. الورلة بسٌطة ذات خطوط بٌضاء واألوراق السفلٌة كبٌرة 1-2ارتفاع النبات ا

ومعنمة اما األوراق العلوٌة فتكون صؽٌرة وجالسة واألوراق مسننة. والنورة الزهرٌة طرفٌة أرجوانٌة 

( D-2,4اٌكافح النبات باستخدام بنً ؼامك ذات لون محاطة بؽبلؾ اخضر اللون. البذور اللون او بٌضاء

 ٌرش فً مرحلة تفرعات الحنطة.
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 arvensis L  Bromusالسنٌسلة 
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 Sorghum helepense Lلسفرندة ا
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 Cynodon dactylon Lالثٌل 

 



 ~145 ~ 
 

 

 

 

 Phragmits australis Lالمصب البري 
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 echinochloa cruss- galli Lالدنان 
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 lolium temulentumٌطة الرو
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 lolium rigidumالحنٌطة 
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 Avena fatua Lشوفان بري 
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 L  Melilotus indicaحندلوق  
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 L  Medicago polymorphaالمرط 
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 L carthamus oxyacanthusكسوب اصفر 
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 L Silybum marianumكلغان  
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 L Beta vulgarisسلٌجة 
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 L Plantago lanceolataزباد 
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 L Malva rotundifoliaخباز 
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 L Convolvulus arvensisمدٌد 
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 L Ammi majusزند العروس 
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