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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقـــدمــــة

إف مشكمة تكفير احتياجات االنساف مف الغذاء ىى مف أىـ المشاكؿ التى 
يا فى التفاقـ نتيجة الزيادة تشغؿ االنساف فى حياتو. كقد بدأت ىذه المشكمة حال

المستمرة كالمتكالية فى عدد سكاف العالـ كالتى تفكؽ الزيادة فى معدؿ انتاج الغذاء 
كالشؾ إنو بمركر الزمف ستزيد مشاكؿ نقص الغذاء إذا استمر االنفجار السكانى  -

 كاذا لـ نكفؽ اليجاد مكارد غذائية جديدة كاستغبلؿ ىذه المكارد بكفاءة عالية.

مستكل معيشة االنساف يتكقؼ عمى مدل كفاءة االنساف استغبلؿ مالديو ف
مف مكارد فى انتاج كتدبير احتياجاتو مف الغذاء كالكساء مف مصادرىا النباتية أك 
الحيكانية كفى الدكؿ أك المناطؽ أك االقاليـ التى يضطر فييا الغالبية العظمى مف 

حياتيـ مف الغذاء كالكساء فقط كليس سكانيا الى تسخير أنفسيـ النتاج الضركرل ل
فى أعماؿ الصناعة فانو مف المتكقع اف يككف مستكل المعيشة فى مثؿ ىذه الدكؿ 
منخفضا كما ىك الحاؿ فى كثير مف الدكؿ النامية المتخمفة فى أفريقيا كآسيا 
كأمريكا الجنكبية حيث يرتبط جزء كبير مف السكاف فى مثؿ ىذه الدكؿ ارتباط كثيقا 

اشرا بانتاج المحاصيؿ الغذائية كليس فى أعماؿ الصناعة. بؿ انو فى كثير مف كمب
ىذه الدكؿ المتخمفة اليزاؿ الناتج منيا مف المحاصيؿ الغذائية غير كاؼ لسد 
احتياجات الزيادة المستمرة فى عدد السكاف كالمحاؽ بيا كذلؾ نتيجة عدـ الكفاءة 

غذائية البلزمة لسد احتياجات المعدالت فى استغبلؿ مكاردىا فى انتاج المحاصيؿ ال
 السريعة فى عدد السكاف بيذه الدكؿ.

أف أكثر مف  2972كقد جاء فى تقرير المؤسسة الدكلية لمغذاء كالزراعة سنة 
سكاف  2/8مميكف نسمة )أل حكالى نصؼ مميار نسمة أل مايعادؿ  555حكالى 
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كاف ىذا العدد  -ء كالجكع العالـ فى ىذا الكقت، حياتيـ فى خطر نتيجة نقص الغذا

 2985مميكف نسمة )أل حكالى ثبلثة أرباع مميار( سنة  755سيتصاعد الى 
 كسكؼ يصؿ إلى مميار نسمة بحمكؿ عاـ ألفيف.

ككفقا لتقديرات معيد التغذية االىمى فى نيكدليى باليند فى مارس سنة 
ة نقص فاف فى اليند كحدىا يمكت حكالى نصؼ مميكف نسمة سنكيا نتيج 2987

الغذاء كالجكع، كحزاـ الجكع يشمؿ كثير مف الدكؿ فى أفريقيا كآسيا كأمريكا 
 الجنكبية.

االنظار الى أىمية تكفير  Maltsكلقد لفت العالـ االقتصادل "مالتس" 
الغذاء بالنسبة لكاف العالـ، فقد الحظ أف مكارد الغذاء تتزايد تبعا لمتكالية حسابية 

السكاف فى العالـ تتزايد تبعا لمتكالية ىندسية.  )أل عددية( فى حيف اف عدد
كاستنتج مف ذلؾ أف ىذا التزايد السريع الرىيب لعدد السكاف اليقابمو تزايد بنفس 
المعدؿ فى المكارد الغذائية مما يؤدل الى انفجار سكانى يتعرض فيو العالـ الى 

 نقص خطير فى كمية الغذاء مما سيؤدل الى الفقر كالجكع.

 2987اسى كاسترك سنة  I.C.Kastroنتج خبير التغذية البرازيمى كقد است
أف زيادة السكاف ليست ىى سبب الجكع، بؿ أف الجكع ىك سبب زيادة عدد 
السكاف، فقد أكضح أف الدكؿ الفقيرة التى يتعرض سكانيا الى سكء التغذية كالتى 

كبة فى النسؿ يقؿ فييا نصيب الفرد مف البركتيف الحيكانى تزيد فييا معدؿ الخص
كذلؾ بعكس الدكؿ الغنية كالمتقدمة كالتى نتيجة لمتجكؿ الصناعى كالرفاىية 
المتزايدة فإف كثير مف العادات الغذائية تغير الى حد ما مما أدل الى زيادة 
االستيبلؾ الى حد االسراؼ فى التغذية عمى البركتينات الحيكانية، ككمما زاد 

ؾ البركتينات الحيكانية زاد استنفاذ كمية أكبر مف استيبلؾ الدكؿ الغنية فى استيبل
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الحبكب كالبقكؿ )كىى أىـ المصادر الرئيسية فى تغذية شعكب الدكؿ الفقيرة( فى 
انتاج عبلئؽ لمحيكانات مما يزيد الطمب عمى الحبكب كالبقكؿ كيؤدل بالتالى الى 

 رفع سعرىا بالنسبة لمدكؿ الفقيرة.

اتيا لبلنساف مف غذاء ككساء كخبلفة ىى كتكفير أسباب الحياة كمستمزم
الضماف الحقيقى ضد المجاعات. فكفرة الغذاء ىى الضماف الكافى لممحافظة عمى 
كياف االنساف كمستقبمو فاف االنساف يحتاج الى الغذاء الذل يحفظ حياتو كالكساء 

 الذل يحفظ جسمو كيحميو كيدرأ عنو الظركؼ الجكية المتقمبة.

انتاج المحاصيؿ الحقمية تعمؿ عمى االسياـ فى حؿ كلذلؾ فاف زراعة ك 
الكثير مف مشكبلت االنساف كتكفير الكثير مف احتياجاتو كمستمزماتو كتتناكؿ 

كمنشأ  -دراسة عمـ أساسيات زراعة كانتاج المحاصيؿ. دراسة تطكر الزراعة 
ية كالعكامؿ البيئ -كمكطف المحاصيؿ الزراعية. كانتشارىا كتكزيعيا عمى العالـ 

كعمميات الخدمة قبؿ الزراعة كبعدىا  -كأثرىا فى نمك كانتاج المحاصيؿ الزراعية 
 كالدكرة الزراعية. -كالحشائش كمقاكمتيا  -كطرؽ زراعة المحاصيؿ  -

 كيفية تطور المجتمعات البشرية حتى وصمت لمرحمة زراعة المحاصيل:
اتو مف الغذاء أتخذ االنساف زراعة كانتاج المحاصيؿ كسيمة لتكفير مستمزم

 كالكساء مف قبؿ التاريخ كتعمـ كيؼ يجرييا بطريقتو البدائية.

كقد مرت المجتمعات البشرية كتدرجت فى مراحؿ متتالية تطكرت فييا الطرؽ 
التى يستخدميا االنساف فى تكفير مستمزماتو مف الغذاء كالكساء حتى كصمت أخيرا 

 الى كضعيا الحالى.
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ت بيا طرؽ حصكؿ االنساف عمى غذائو كيمكف حصر المراحؿ التى مر 

 كتكفير احتياجاتو بالمراحؿ اآلتية:

 Food Collecting Stage  مرحمة الجمع وااللتقاط: -1
كىى أكلى المراحؿ كالزالت تتميز بيا بعض الجماعات البدائية المنعزلة 
)التى تعيش فى المستكل البدائى لمبشرية كالشبيية بمعيشة االنساف فى العصر 

 Kubuبغابات المبليك االستكائية  Sakai, Simangجرل( كتمارسيا مثؿ قبائؿ الح
 بسكمطرة االستكائية. ككذلؾ بعض القبائؿ االسترالية.

 Hunting and fishing stage  مرحمة صيد الحيوانات واألسماك: -2
كتعتبر حالة تخصص مف مرحمة الجمع كااللتقاط كالزالت تتبعيا بعض 

نا ىذا مثؿ جماعات االسكيمك )تعيش عمى صيد فرس البحر(، الجماعات الى كقت
 كجماعات فى سيبيريا كتعيش عمى صيد حيكاف الرنو.

 Pastural  stage  مرحمة الرعي: -3
كيمارسيا الى اآلف بعض جماعات البدك الُرحؿ كبعض القبائؿ التى تعيش 

 عمى الرعي فى آسيا الكسطى كأفريقيا.

 Plant culture Stage  مرحمة زراعة المحاصيل: -4
حيث بدأ االنساف بانتاج محاصيؿ غذائية كقد نشأت منذ حكالى ستة آالؼ 
سنة قبؿ الميبلد كيرل البعض اف بدأ نشأة الزراعة كانت فى آسيا فى تبلؿ 
فمسطيف كيرل آخركف انيا كانت بجانب ذلؾ فى االناضكؿ كارمينيا كآخركف يركف 

 قيا.اف نشأتيا بدأت فى الحبشة بأفري

 وأىمية معرفة زراعة المحاصيل وانتاجيا بالنسبة لالنسان تنحصر فيمايمى:
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 استقرار االنساف بدال مف رحيمو كترحالو. -2
تعتبر نقطة تحكؿ فى المجتمعات مف مجتمعات مستيمكة الى مجتمعات  -2

 منتجو.
 تنظيـ معيشة االنساف كاحتياجاتو عمى مدار السنة. -3
 كتطكر كسائؿ االنتاج لدل االنساف.خمؽ ممكة االبتكار  -4

كقد تككف بعض المجتمعات قد مرت بيذه المراحؿ المتتالية الى أف كصمت 
الى مرحمة زراعة المحاصيؿ إال أف البعض لـ يمر بيا جميعا بؿ قد ينتقؿ مف 

 مرحمة الصيد الى مرحمة الزراعة دكف اف يمر بمرحمة الرعي.

 المحاصيؿ كانتاجيا إلى:كتقسيـ األساليب المتبعة فى زراعة 
 Shifting Cultivation  أسموب الزراعة المتنقمة )البدائية(: -أ   

كىك أسمكب بدائى لمزراعة مر بو االنساف قبؿ اف يصؿ إلى األسمكب 
المتقدـ. فكاف االنساف يتخمص مف الغابات فى الجزء المراد زراعتو بأف يحرقيا 

يزرع البقعة مف األرض عدة مرات متتالية لكى يميد األرض مكانيا لمزراعة. ككاف 
الى أف تظير عبلمات ضعؼ قدرة األرض عمى االنتاج كقمة محصكليا فكاف 
يتركيا كينتقؿ الى غيرىا ككاف اليعكد الى تجربة زراعتيا ثانيا إال بعد فترة طكيمة 

 سنكات حيث تككف استعادت األرض قدرتيا عمى االنتاج. 25 - 5تتراكح بيف 

 Permannent Cultivation  اعة الثابتة )راقية(:الزر  -ب 
كفييا يبلـز االنساف زراعة قطعة األرض بمحاصيؿ متبادلة فى دكرة تحافظ 

 عمى خصب األرض كقدرتيا االنتاجية كاليتركيا متنقبل الى غيرىا.

كيمكف تقسيـ أسمكب الزراعة الثابتة بالنسبة الى مدل ميكنتيا كاستخداـ 
 ة فى العمميات الزراعية إلى:اآلالت الميكانيكي
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 Extensive agriculture  الزراعة الخفيفة: -1

كتتبع فى المناطؽ الزراعية الكاسعة التى تقؿ فييا األيدل العاممة حيث 
تعتمد عمى استغبلؿ اآلالت الزراعية مثؿ ما ىك متبع فى استراليا ككندا كالكاليات 

محاصيؿ التى التحتاج الى خدمة أك المتحدة كاألرجنتيف كركسيا كذلؾ النتاج ال
 أيدل عاممة كثيرة كما فى زراعات القمح.

 Intensive agricuture  الزراعة الكثيفة: -2
كتتبع فى المناطؽ الزراعية التى تتكفر فييا األيدل العاممة كما فى اليند 
كالصيف كذلؾ النتاج المحاصيؿ التى تتطمب عمميات خدمة عديدة كأيدل عاممة 

 مثؿ القطف كاألرز. كثيرة

 تعريفــات:
 Field Crop  تعريف المحصول الحقمى:

ىك أل نبات عشبى يزرع فى مساحات كبيرة نسبيا إذ ما قكرف بأنكاع 
االنتاج النباتى األخرل لمحاصيؿ الخضر كالفاكية كالزينة التى التشغؿ إال 

 مساحات صغيرة.

 Agronomy  عمم المحاصيل:
اعية الذل يبحث فى كؿ ما يتعمؽ بانتاج محاصيؿ ىك الفرع مف العمكـ الزر 

 الحقؿ كاستعماالتيا كعبلقة ذلؾ بالتربة الزراعية مف الكجيتيف العممية كالتطبيقية.

 Fieldبمعنى  Agroتتككف مف مقطعيف األكؿ  Agronomyككممة 
 .Managementكتعنى  nomyكالمقطع الثانى 



- 8 - 
 تقسـيـم المحاصيــل الحقليــة

 يؿ الحقمية تبعان لعديد مف األسس ككما يمي:تقسـ المحاص
I- .التقسيـ النباتى أك الطيبعى 

II- :التقسيـ تبعا العتبارات زراعية كصناعية مثؿ 
 التقسيـ حسب االستعماؿ االقتصادل. -أ  
 التقسيـ حسب اإلستعماؿ الخاص. -ب 
 التقسيـ حسب عمؽ الجذكر.-جػ 
 التقسيـ حسف مكسـ نمك المحصكؿ. -د  

 كجد تقسيمات أخرل لممحاصيؿ إال أف الخمسة السابقة ىى أىميا.كت

 التقسيم النباتى: أوال :
يعتبرالتقسيـ النباتى أك الطبيعى أىـ التقسيمات عمى كجو اإلطبلؽ كفى ىذا 
التقسيـ ينسب كؿ محصكؿ مف المحاصيؿ إلى عائمة مف العائبلت النباتية ككفقا 

كؿ محاصيؿ الحقؿ إلى النباتات حقيقية النكاه  لمكانو فى المممكة النباتية كتنتمى
المزىرة قسـ مغطاه البذكر بمجمكعتييا كىما نباتات الفمقة الكاحدة كنباتات ذات 
الفمقتيف كفى نفس الكقت ليست كؿ نباتات الفمقة الكاحدة أك الفمقتيف محاصيؿ 

 حقمية ذات أىمية اقتصادية.

 ئبلت المختمفة فيما يمى:كيمكف بياف إنتماء بعض محاصيؿ الحقؿ لمعا
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 المممكة النباتية

 
 بدائية النكاه     حقيقة النكاه

 
 نباتات الزىرية   نباتات زىرية

 
 أرشيجكنيات    ثالكثيات

        
 تريديات   مغطاة البذكر طحالب     فطريات           أشف  حزازيات       معراة البذكر

 
 مجمكعة نباتات الفمقتيف   مجمكعة نباتات الفمقة الكاحدة

 
 مجمكع نباتات ذات الفمقتيف مجمكع نباتات ذات الفمقة الكاحدة

Monocotyledones Dicotyledones 
 Order رتبة Order رتبة

 Family فصيمة أك عائمة Family فصيمة أك عائمة

 Genus جنس Genus جنس

 Species نكع Species نكع

 Sub species تحت نكع Sub species تحت نكع

 Variety صنؼ Variety صنؼ

 Strain سبللة Strain سبللة
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كقد بني ىذا التقسيـ عمى أساس الشكؿ المكرفكلكجى لمنبات كشكؿ الزىرة 
كتركيبيا كىك أىـ أنكاع التقسيمات كيفيد ىذا التقسيـ فى معرفة نكع الفرابة بيف 

كؿ محصكؿ مف المحاصيؿ الى عائمة مف النباتات. كفى ىذا التقسيـ بنسب 
كىى أصغر  Speciesالعائبلت النباتية كحيث أف كحدة التقسيـ النباتى ىى النكع 

الكحدات التى تحتكل عمى مجمكعة نباتات متشابية جدا مع بعضيا كما يمكف 
التيجيف بيف أفرادىا فى سيكلة تامة كما أف نباتاتيا تحتكل عمى نفس العدد مف 

 مات.الكركمكسك 
 كيمكف تحديد مكاف المحصكؿ مف المممكة النباتية كاآلرز مثبل كاآلتى:

 النباتات الزىرية  Phylum القبيمة
 مغطاة البذكر  Division القسـ
 ذات الفمقة الكاحدة  Class الصؼ
 األعشاب  Order الرتبة

 Gramineae النجيمية  Family الفصيمة
 Oryza أكريزا  Ginus الجنس

 Sativa  ساتيفا  Species عالنك 
 47يابانى منتخب   Varity الصنؼ
   Strain السبللة

كما اف لو  Familyكمف ىنا يمكف القكؿ أف لكؿ محصكؿ عائمة أك فصيمة 
جنس كنكع كعميو فمكؿ محصكؿ إسـ عممى كيطمؽ ىذا اإلسـ العممى عمى نبات 

ى مف كممتيف تشير المحصكؿ ليدؿ عمى جنسو كنكعو حيث يتككف االسـ العمم
األكلى إلى اسـ الجنس بنيما تشير الثانية إلى اسـ النكع ك يمى ذلؾ الحرؼ األكؿ 
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مف اسـ الباحث الذل سمى النبات كاذا سمى أحد العمماء نباتان ثـ جاء آخر كسماه 
تسمية أخرل بإعتبار األكلى كانت غير صحيحة ففى ىذه الحالة يكتب االسـ 

ع ثـ الحرؼ األكؿ لمعالـ األكؿ بيف قكسيف ثـ الحرؼ العممى مف الجنس كالنك 
ىذا كيكضع  Glycinemax (L) Merrاألكؿ مف اسـ العالـ الثانى مثؿ فكؿ الصكيا 

تحت االسـ العممى خط إذا كتب بالحركؼ المفردة، أما إذا كتب بالحركؼ المائمة 
 فبل يكضع تحتو خط.

 كفى مثاؿ لبلسـ العممى لمقمح يككف كاآلتى:
Triticum stivum  L. 

 كفيما يمى أىـ العائبلت النباتية التى تنتمى إلييا محاصيؿ الحقؿ:
 عائالت ذات فمقة واحدة ومنيا: -أ   
 :Gramineaeالعائمة النجيمية  -1

كتشمؿ معظـ محاصيؿ الحبكب التى تستخدـ فى تغذية اإلنساف ككذلؾ 
كأىـ  -نات بعض محاصيؿ  العمؼ األخضر التى تستخدـ لتغذية الحيكا

المحاصيؿ االقتصادية ىى القمح كالشعير كالذرة الشامية كالذرة الرفيعة كقصب 
 السكر كالدنيبة كحشيشة السكداف كذرة العمؼ السكرية كاألرز.

 :Liliaceaeالعائمة الزنبقية  -2
معظـ نباتاتيا أعشاب معمرة ذات ابصاؿ كمف أىـ محاصيميا االقتصادية 

.  البصؿ كالثـك

 الت ذات الفمقتين:عائ -ب 
 :Leguminosaeالعائمة البقولية  -3



- 22 - 
كتشمؿ محاصيؿ البذكر البقكلية التى تستعمؿ فى تغذية االنساف كالحيكاف 

 ككذلؾ محاصيؿ العمؼ البقكلية التى تقدـ كعمؼ لممكاشى.

كمف أىـ المحاصيؿ االقتصادية التى يتبعيا الفكؿ البمدل كالحمص كالحمبة 
 الفكؿ السكدانى كفكؿ الصكيا كالعدس.كالترمس كالبرسيـ ك 

 كيتبعيا القطف كالتيؿ. Malvaceae العائمة الخبازية -4
 كيتبعيا الكتاف. Linaceae العائمة الكتانية -5
 كيتبعيا البطاطس كالدخاف. Solanaceac العائمة الباذنجانية -6
 كيتبعيا السمسـ. Pedaliacae العائمة السمسمية -7
 كيتبعيا عباد الشمس كالقرطـ. Compositae العائمة المركبة -8

 ثانيا : تقسيمات بالنسبة إلعتبارات صناعية وزراعية:
ستعماليا اإلقتصادى: -أ     تقسيميا بالنسبة ألىميتيا وا 

كذلؾ حسب الناتج االقتصادل الذل يمكف الحصكؿ عميو مف المحاصيؿ 
 كتقسـ عمى ىذا األساس إلى:

 :psCerial croمحاصيل الحبوب  -1
كيشمؿ مجمكعة المحاصيؿ التى تزرع لغرض الحصكؿ منيا عمى الحبكب 
المستعممة فى غذاء اإلنساف )مثؿ القمح كالشعير كاألذرة الشامية كاألذرة الرفيعة 

 كالشيمـ كالشكفاف( كىى محاصيؿ غنية بالنشا.

 :Legumenous cropsمحاصيل البذور البقولية  -2
يستعمميا اإلنساف فى غذائو مثؿ الفكؿ كتشمؿ المحاصيؿ البقكلية التى 

 -الحمص  -فكؿ الصكيا  -العدس  -الحمبة  -البسمة  -الفكؿ  -السكدانى 
 المكبيا كىى غنية بالبركتيف. -الفاصكليا  -الترمس 
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 :Sugar cropsمحاصيل السكر  -3

كىى المحاصيؿ التى تزرع لمحصكؿ عمى السكر مثؿ قصب السكر كبنجر 
 عمى العسؿ األسكد مثؿ أنكاع الذرة السكرية.السكر أك لمحصكؿ 

 :Oil cropsمحاصيل الزيت  -4
كىى التى تزرع الستخراج الزيت مف بذكرىا مثؿ الفكؿ السكدانى كالسمسـ 

 كخس الزيت كعباد الشمس كالخركع كاألذرة الشامية )مف جنيف األذرة(.

 :Fiber cropsمحاصيل األلياف  -5
اعة المنسكجات كغيرىا مثؿ القطف كالكتاف كيحصؿ منيا عمى األلياؼ لصن

 كالتيؿ كالجكت كالسيساؿ.

 :Fodder cropsمحاصيل العمف األخضر  -6
كىى التى تزرع لمحصكؿ عمى العمؼ األخضر لتغذية المكاشى منيا مباشرة 
أك بعد تحكيميا إلى سيبلج أك بعد تجفيفيا لصناعة الدريس كمنيا البرسيـ المصرل 

 كحشيشة السكداف كالدنيبة. كالبرسيـ الحجازل

 :Midecal cropsمحاصيل النباتات الطبية والمنبية  -7
كتزرع بغرض الحصكؿ منيا عمى مكاد ليا استعماؿ طبى مثؿ الخركع 

 كالبانسكف كالنعناع كالخمة.

 :Pigment cropsمحاصيل الصبغات  -8
 كىى التى يحصؿ منيا عمى صبغات مثؿ الحناء كالنيمة.

 :Rubber cropsكاوتشوك محاصيل ال -9
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كىى التى تزرع لمحصكؿ منيا عمى المكاد المستخدمة فى صناعة 

 الكاكتشكؾ مثؿ الجكايكؿ الذل ىك مف أىـ مصادر انتاج المطاط.
 :Tuber cropsمحاصيل درنية تؤكل كل اجزاؤىا األرضية  -11

 مثؿ البطاطس كحب العزيز.
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 أغراض معينة: التقسيم زراعيا حسب االستعمال الخاص فى -ب 

 :Catch Cropsمحاصيل مؤقتو أو تحريش  -1
كىى محاصيؿ قصيرة المكث فى األرض كتستغؿ بيا األرض بزراعتيا قبؿ 

 محصكؿ رئيسى كما فى حالة البرسيـ التحريش.

 :Companion Cropsمحاصيل التحميل  -2
حيث تزرع محممة عمى محاصيؿ أخرل رئيسية كيحصد كؿ منيا عمى حدة 

 ميؿ البصؿ كالثـك عمى القطف كفكؿ الصكيا عمى الذرة الشامية.مثؿ تح

 :Emergencyمحاصيل طوارئ  -3
كىى محاصيؿ تزرع كبديؿ لممحاصيؿ الرئيسية التى لـ تنجح زراعتيا 
لظركؼ غير مبلئمة كتزرع األرض بمحاصيؿ الطكارئ تجنبا لترؾ األرض بكر 

 كىذا النظاـ غير شائع فى مصر.

 :Cover Cropsية محاصيل التغط -4
كتزرع لتثبيت سطح التربة كمقاكمة عكامؿ التعرية مف مياه أك رياح مثؿ 

 األكاسببا كالبرسيـ.

 :Green Manure Cropsمحاصيل التسميد األخضر  -5
كىى محاصيؿ تزرع إلى أف تبمغ نمكا معينا ثـ تحرث فى األرض كىى 

كيغمب استعماؿ  خضراء لتحسيف خكاص األرض كزيادة المادة العضكية بيا
 المحاصيؿ العائمة البقكلية ليذا الغرض مثؿ البرسيـ كالترمس.
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 :Selage Cropsمحاصيل السيالج  -6

كىى محاصيؿ التستعمؿ مباشرة بؿ تحفظ كىى خضراء فى صكامع خاصة 
عمى ىيئة سيبلج لبلستفادة بيا عمى مدار السنة خصكصا فى األكقات التى 

 ة كذلؾ فى المناطؽ الباردة.التككف فييا العميقة متكفر 

 التقسيم حسبا لمدة مكث المحصول باألرض ودورة حياتو: -جـ
تختمؼ دكرة حياة المحاصيؿ أك المدة التى يقضييا المحصكؿ فى األرض 

 مف كقت زراعة البذرة إلى أف يتـ انتاجو كتقسـ تبعا لذلؾ إلى:

 :Annual Cropsمحاصيل حولية  -1
ا خبلؿ عاـ كاحد أك اقؿ كأكثر المحاصيؿ الزراعية كىى التى تتـ دكرة حياتي

 تتبع ىذا القسـ مثؿ القمح كالشعير كالذرة كاألرز.

 :Biennial Cropsمحاصيل ثنائية الحول  -2
كىى التى تتـ دكرة حياتيا فى سنتيف ففى العاـ األكؿ تنبت البذرة كتنمك 

زىر النباتات كتككف البذرة النبات مككنا الجذكر كالساؽ كاألكراؽ كفى العاـ الثانى ت
كمف محاصيؿ الحقؿ المصرية التى تتبعيا البصؿ كالبنجر فى حالة زراعتيا 
لمحصكؿ عمى البذكر، كيمكف جعؿ النباتات ثنائية الحكؿ تسمؾ سمكؾ النباتات 
الحكلية )بتعريض نباتات بنجر السكر فى العاـ األكؿ مف زراعتيا لدرجات حرارة 

 العاـ األكؿ مف حياتيا(. منخفضة فانيا تزىر فى

 :Prenninl Cropsمحاصيل معمرة  -3
كىى المحاصيؿ التى يمكنيا أف تعيش مدة ثبلثة سنكات أك أكثر كقد تتككف 
منيا بذكر كؿ عاـ أك التتككف. كقد يمكت المجمكع الخضرل مدة الشتاء كعند 
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كمنيا قصب السكر  -تحسيف ظركؼ البيئة تجدد بناء مجمكعيا الخضرل 

 لبرسيـ الحجازل كالحنا كشجيرات القطف إذا تركت بعد الزراعة دكف تقميع.كا

 القتسيم حسب عمق الجذور: -د 
محاصيؿ سطحية الجذكر يتعمؽ مجاؿ إنتشار جذكرىا إلى كاحد متر كىى  -2

 ذات جذكر ليفية عريضة مثؿ القمح كالشعير.
متر كأقؿ  محاصيؿ يتعمؽ مجاؿ إنتشار جذكرىا بدرجة متكسطة أكثر مف -2

 متران مثؿ البنجر كالفكؿ. 2.5مف 
متران  2.5محاصيؿ عميقة الجذكر يصؿ مجاؿ إنتشار جذكرىا إلى أكثر مف  -3

 مثؿ البرسيـ الحجازل.

تقسيم محمى حسب موسم نمو المحاصيل الحولية وما يوافقو من المواسم  -ىـ 
 الزراعية فى مصر:

فى المكسـ التى تجكد فيو  تزرع المحاصيؿ عادة فى الفترة مف السنة أك
 زراعتو حيث يتكفر ليا فيو احتياجاتيا البيئية مف الضكء كالحرارة كالرطكبة.

كنظرا ألف مكاعيد المكاسـ الزراعية تختمؼ فى مصر عف غيرىا مف الببلد 
فاف ىذا التقسيـ محمى اليستعمؿ بتمؾ الصكرة فى الدكؿ األخرل بؿ يقتصر عمى 

 لى:مصر كتقسـ تبعان لذلؾ إ

 :Winter Cropsمحاصيل شتوية  -1
كتزرع  -كىى المحاصيؿ التى تقضى معظـ فترة نمكىا أثناء الشتاء كالربيع 

عادة فى أكتكبر كنكفمبر كيتـ نضجيا عادة فى إبريؿ كمايك كمف أمثمتيا القمح 
 كالشعير كالفكؿ كالبرسيـ المصرل.
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 :Summer Cropsمحاصيل صيفية  -2

قضى معظـ فترة نمكىا أثناء فصؿ الصيؼ كتزرع كىى المحاصيؿ التى ت
عادة فى أكائؿ الربيع كمف أمثمتيا القطف كاألرز كالسمسـ كالفكؿ السكدانى كفكؿ 

 الصكيا.

 :Nile Cropsمحاصيل نيمية أو صيفية متأخرة  -3
كتزرع عادة فى الصيؼ كتقضى معظـ فترة نمكىا أثناء الصيؼ كالخريؼ 

 كالذرة الرفيعة النيمية.كمف أمثمتيا األرز النيمى 

 Centers of originمراكز نشوء المحاصيل 
يعتبر التعرؼ عمى مركز نشكء المحصكؿ مف العكامؿ الميمة التى يجب أف 
يمـ بيا المشتغمكف بعمكـ النبات كالمحاصيؿ حيث أف مركز نشكء المحصكؿ مف 

طح األرض فى المكاف الذل نشأ فيو النبات ألكؿ مرة. كقد نشأت النباتات عمى س
منطقة أك مناطؽ متعددة كتكاثرت أفرادىا كانتشرت كحدث بيا التطكر عبر 
العصكر المختمفة مما ساعدىا عمى البقاء فى الظركؼ البيئية المتغيرة التى 
كاجيتيا كأصبحت بذلؾ الحياة النباتية عمى األرض. ككما سبؽ فإف المشتغميف 

عمى المكطف األصمى لممحصكؿ أك بالنبات كالمحاصيؿ ييميـ دائمان التعرؼ 
 النبات كقد نتجت ىذه األىمية لعامؿ أك أكثر مف العكامؿ اآلتية:

دراسة األنكاع كاألصناؼ البرية مف الناحية النباتية كالكراثية مما يفيد فى  -2
 التعرؼ عمى تطكر النبات.

االستفادة مف األصناؼ أك األنكاع البرية بزراعتيا كاالستفادة منيا فى  -2
نتخاب كالتيجيف لنقؿ الصفات المرغكبة منيا مثؿ مقاكمتيا لبعض اال

 األمراض كالحشرات.
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المكطف األصمى ىك الظرؼ البيئى المناسب لنمك المحصكؿ كبمعرفتو يمكف  -3

 التعرؼ عمى أنسب الظركؼ المبلئمة إلنتاج المحصكؿ بيدؼ زيادة إنتاجو.
ا نقؿ النبات مف التعرؼ كاستئناس نباتات جديدة كيقصد باالستئناس ىن -4

نتاجو.  حالتو البرية التى كجد عمييا فى منطقة نشكئو إلى مناطؽ زراعتو كا 

كقد أصبحت نباتات المحاصيؿ المزركعة حاليان متغيرة إلى حد ما عف 
أصكليا البرية نتيجة االنتخاب كالتيجيف إلى غير ذلؾ مف عمميات تربية 

 المحاصيؿ.

نشكء معظـ المحاصيؿ الزراعية إلى  مكاطف De Candolleكلقد قسـ العالـ 
 أربعة مناطؽ ىى:

I :الصيف كالمناطؽ المجاكرة ليا 
 قصب السكر. -الشعير  -فكؿ الصكيا  -كنشأ بيا األرز 

II :اليند كالمناطؽ المجاكرة ليا 
كبعض أنكاع األقطاف اآلسيكية  Soft wheatكقد نشأ بيا القمح الميف 

 كالشيمـ.

III  ب أكركبا:أفريقيا كمناطؽ جنك 
 -ترمس( الذرة الرفيعة  -حمص  -عدس  -كنشأ بيا البقكليات )فكؿ بمدل 

 البنجر -الكتاف  -القمح الصمد  -الشعير العادل 

IV  أمريكا الغربية )المناطؽ الشمالية مف أمريكا الجنكبية( كأمريكا الكسطى
 كالمكسيؾ كجنكب غرب الكاليات المتحدة:
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الفكؿ السكدانى  -الدخاف  -الذرة الشامية  -كقد نشأ بيا القطف األيمند 

 كالبطاطس.

كمف ىذا التقسيـ يتضح أف أغمب المحاصيؿ الزراعية قد نشأت فى مناطؽ 
 الدنيا القديمة )الصيف كاليند كآسيا كأفريقيا(

كىناؾ حصر آخر لمراكز نشكء المحاصيؿ اليامة المنزرعة قاـ بو العالـ 
 كؿ النبات كمايمى:فى كتابو عف أص Vavilouvفافيمكؼ 

 مناطق الدنيا القديمة: أوال :
 منطقة الصين: -1

كىى المناطؽ الجبمية كالسيكؿ المجاكرة لكسط كغرب الصيف كىك مكطف 
الحبكب الميمة كالشعير السداسى عديـ السفا كاألرز كالدخف كذلؾ قصب السكر 

 كفكؿ الصكيا.

 منطقة اليند )جنوب شرق آسيا(: -2
ؿ تايبلند كبكرما كفيتناـ  كاليند عدا الجزء الشمالى الشرقى كىذه المنطقة تشم

 القطف كالسمسـ كالقرطـ. -كتعتبر مكطنان أصميان لكؿ مف قصب السكر 

 منطقة وسط آسيا: -3
 كشمير بأفغانستاف( كتعتبر مكطنان أصميان لكؿ مف: -)شماؿ غرب اليند 

 Triticum  Compactumالقمح المزدحـ  Tritcum  Vulgareقمح الخبز 
 الشػػيمـ.
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 تركستان(: -إيران  -القوقاز  -منطقة الشرق االدنى )تركيا  -4

البرسيـ  -شعير ذك الصفيف  -كتعتبر مكطنان أصميان لكؿ مف: قمح الخبز 
 الحجازل

 منطقة حوض البحر األبيض المتوسط: -5
 كتعتبر مكطنان أصميان لكؿ مف:

صرل كالبرسيـ األبيض كالبرسيـ البرسيـ الم -الفكؿ  -البقكليات )العدس 
 األحمر( كالشعير كالكتاف ككثير مف األقماح كالشكفاف.

 )كتشمؿ اريتريا كالصكماؿ( منطقة الحبشة: -6
كبعض  -كالشعير  -كتعتبر مكطنان أصميان لكؿ مف: بعض أنكاع مف القمح 

 البقكليات.

 مناطق الدنيا الجديدة: ثانيا :
 ا الشمالية والوسطى:منطقة جنوب المكسيك وأمريك -7

 القطف األبمند. -كتعتبر مكطنان أصميان لكؿ مف: الذرة الشامية 

 منطقة أمريكا الجنوبية: -8
 بما فى ذلؾ بكليفيا كاركجكال كشيمى كبارجكال كالبرازيؿ(

 القطف الباريادنس  كالدخاف. -: البطاطس بوليفيا وأرجواى -أ   
 : البطاطس.شيمى -ب 
 : الفكؿ السكدانى.رازيلبارجواى والب -جػ 

كلقد قاـ االنساف فى عصكر ماقبؿ التاريخ أك ما بعده بنقؿ بذكر بعض 
المحاصيؿ الضركرية مف مكاف إلى آخر كذلؾ أثناء أسفاره لتكفير الغذاء، كىكذا 
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فإف المحاصيؿ التى يرجع أصميا إلى العالـ الجديد انتقمت منو إلى مناطؽ العالـ 

المحاصيؿ الضركرية كالبطاطس كالفكؿ السكدانى كالمكبيا القديـ كأصبحت مف أىـ 
كالذرة الصفراء كالتبغ، بينما إنتقمت محاصيؿ القمح كالشعير كاألرز كبنجر السكر 
كالذرة البيضاء كمعظـ محاصيؿ العمؼ مف العالـ القديـ إلى العالـ الجديد، كلقد 

ؾ األمراض رافؽ عمؿ االنساف ىذا بالطبع نقؿ بذكر بعض الحشائش ككذل
 كالحشرات بصكرة غير مباشرة إلى مناطؽ جديدة مع بذكر ىذه المحاصيؿ.

 التوزيع العالمى لمختمف المحاصيل

 التوزيع العالمى لمحاصيل الحبوب النجيمية: -أ  
كتعتبر اليند كالصيف كشماؿ أمريكا كأكركبا كاالرجنتيف كاستراليا مف أىـ 

المصدرة لمحبكب النجيمية ىى استراليا مناطؽ انتاجيا كأىـ الببلد الرئيسية 
 كاألرجنتيف ككندا كالكاليات المتحدة األمريكية.

 :Riceاألرز  -1
شماال  ق45كتنتشر زراعتو فى المناطؽ الحارة كشبو الحارة بيف خط عرض 

جنكبا. كتعتبر سيبلف كبكرما كاليند الصينية كالبرازيؿ كايطاليا كمصر  ق45إلى 
 ه لو.مف أىـ الببلد المصدر 

 :Barleyالشعير  -2
 الببلد مف ككثير المعتدلة بالمنطقةكيزرع فى معظـ األراضى الزراعية 

 االستكائية. تحت بالمنطقة

 كاسبانيا كالمانيا المتحدة كالكاليات كاليند كالصيف السكفيتى االتحاد كيعتبر
 أىـ الببلد المنتجو لو.
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 : Corn -Maizeاألذرة الشامية  -3

جنكبا كأىـ الببلد  ق45شماال إلى  ق58مف خط عرض  كتمتد زراعتيا
المنتجة لؤلذرة الشامية ىى الكاليات المتحدة األمريكية كالبرازيؿ كاالرجنتيف 

 كالمكسيؾ كاليند.

 :Wheatالقمح  -4
شماال  ق65إلى  ق35كتنتشر زراعتو بالمنطقة المعتدلة مف خط عرض 

تاجا لو ركسيا كالكاليات المتحدة جنكبا كأعظـ ببلد العالـ ان ق45إلى  ق27كمف 
 األمريكية كالصيف ككندا كالمانيا الغربية.

 :Sugar Cropsالمحاصيل السكرية  -5
 :Sugar Caneقصب السكر  )أ(

شماال إلى جنكبا  ق35كتنتشر زراعتو فى معظـ المنطقة الممتدة مف خط 
كبا كالبرازيؿ أل فى المناطؽ االستكائية كشبو االستكائية. أىـ مناطؽ انتاجو ك

 كاندكنيسيا كالفمبيف كىاكال كبركبريكك كاليند.

 :Sugar beetبنجر السكر  )ب(
 شماال. ق65شماال إلى  ق35يزرع فى المناطؽ المعتدلة مف خط عرض 

كتعتبر ركسيا كالمانيا كالكاليات المتحدة األمريكية كفرنسا كبكلندا 
 كتشيككسمكفاكيا أىـ مناطؽ زراعتو.

 :Fiber Cropsاأللياف محاصيل  -جـ 
تنتشر زراعتو فى المناطؽ الحارة كجنكب المناطؽ المعتدلة  :Cottonالقطن 

 فى الكاليات المتحدة كاليند كالصيف كركسيا كمصر كالبرازيؿ.
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 توزيع المحاصيل فى مصـر

اليكجد بمصر ما يفصميا إلى مناطؽ زراعية مميزة فى زراعة محصكؿ 
 لرئيسية كذلؾ نظرا لما يأتى:معيف دكف آخر مف المحاصيؿ ا

عدـ كجكد فركؽ كبيرة فى العكامؿ الجكية بيف جياتيا المختمفة تستكجب  -2
 خمؽ مناطؽ زراعة مميزة خصكصا كاف رقعتيا الزراعية صغيرة.

 عدـ كجكد تبايف كبير فى التربة الزراعية بيف المناطؽ المختمفة. -2
حاصيؿ الرئيسية مثؿ القطف لذلؾ فبليمكف تحديد مناطؽ زراعية مميزة لمم

 كالقمح كالذرة الشامية كالبرسيـ بؿ أنيا تزرع فى جميع جيات القطر.
كعمى ىذا األساس يعتبر اف ىناؾ فقط مجرد بعض التخصيص فى زراعة 
بعض المحاصيؿ ككذلؾ فى تكزيع بعض األصناؼ لمحصكؿ ما دكف غيرىا مف 

 أصناؼ المحصكؿ الكاحد لمنطقة دكف غيرىا.
 التخصيص يرجع لعدة عكامؿ محمية أىميا:كىذا 

 بعض االختالفات الجوية البسيطة فى الحرارة والرطوبة الجوية: -1
كىذه االختبلفات فى درجات الحرارة بيف جيات القطر المختمفة ليست كبيرة 
بؿ أف الفركؽ المكجكدة بيف جيات القطر المختمفة خبلؿ الفصؿ الكاحد مف فصكؿ 

ؽ فى درجات الحرارة بيف الفصكؿ المختمفة مف السنة لمجية السنة تقؿ عف الفرك 
الكاحدة. لذلؾ نجد أف أصناؼ قصب السكر التى تزرع لغرض استخراج السكر 
تتركز زراعتيا فى مصر العميا كالكسطى حيث تتكفر درجات الحرارة التى تناسب 

الكجو  نمكه. كما أف االصناؼ طكيمة التيمة مف األقطاف المصرية تزرع فى شماؿ
أما األصناؼ  -البحرل فى حيف أف األصناؼ الطكيمة كسط تزرع فى جنكب الدلتا 

كذلؾ لمبلئمة الرطكبة كالحرارة لكؿ منيا  -متكسطة التيمة فتزرع فى الكجو القبمى 
 فى ىذه الجيات.
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 كمية مياه الرى: -2

فمحصكؿ مثؿ األرز تتكقؼ المساحات مف العركة الصيفية المسمكح 
عمى مدل تكفير مياه الرل )خصكصا كاف الزراعة الصيفية لؤلرز تحتاج بزراعتيا 

إلى كميات كبيرة مف المياه حيث تغمر المياه األرض المنزرعة أرزان معظـ كقت 
الزراعة فى مصر( كلذلؾ تعطى األفضمية فى تصاريح زراعة األرز الصيفى 

ف غسيميا سنكيا لؤلراضى المستصمحة التى بيا نسبة مف األمبلح كذلؾ لمتمكف م
 بمياه زراعة األرز الصيفى.

كما أف مياه األمطار تتساقط عمى شريط ضيؽ مف الساحؿ الشمالى مدة 
مميمترا مكفره بذلؾ مصدرا طبيعيا لمرل  255الشتاء بمعدؿ سنكل يصؿ إلى حكالى 

 كلذلؾ يستغؿ فى زراعة الشعير الصحراكل.

 طبيعة التربة ونوعيا: -3
تاج زراعتو إلى أرض خفيفو، أل رممية كلذلؾ تتركز فالفكؿ السكدانى تح

% مف المساحة الكمية لمفكؿ السكدانى فى مصر فى محافظات الشرقية 55زراعة 
% بمحافظة االسماعيمية(. كذلؾ 23% بمحافظة الشرقية، 27كاالسماعيمية )

 لتكافر األراضى الرممية المبلئمة لزراعتو بياتيف المحافظتيف.

 اوية بالتربة:العيوب الكيم -4
تختمؼ المحاصيؿ فى مدل حساسيتيا لؤلمبلح فاألراضى التى بيا نسبة مف 

 األمبلح التجكد بيا زراعة القطف كالقمح كالذرة الشامية.

فاألراضى المحمية التى يجرل استصبلحيا يزرع بيا المحصكؿ الذل تحتاج 
غسيؿ األمبلح  زراعتو إلى غمر األرض بالمياه معظـ مدة زراعتو مما يساعد عمى
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كعندما يتـ غسيؿ معظـ ما بيا مف األمبلح يمكف التدرج فى  -التى بالتربة 

 زراعتيا بالمحاصيؿ األخرل حسب مدل حساسيتيا لؤلمبلح.

كما أف أصناؼ األرز المختمفة عف بعضيا فى مدل حساسيتيا لتحمؿ 
ألخرل يتحمؿ الممكحة عف األصناؼ المصرية ا 259-ممكحة التربة فالصنؼ جيزة

 كلذلؾ ينصح بزراعتو فى األراضى التى تحت األصبلح دكف باقى األصناؼ.
 كما أف السمار يمكف زراعتو فى األراضى التى بيا نسبة مف القمكية.

 انتشار اآلفات: -5
فانتشار دكدة كرؽ القطف مدة الصيؼ حدت مف زراعة البرسيـ الحجازل فى 

ة الشتاء فتستمر فى االنتشار، كذلؾ مصر حتى التجد أجياؿ الدكدة عائبل ليا مد
فى حيف أنو يسمح بزراعة البرسيـ الحجازة فى أرض الكادل الجديد بدكف تصريح 
دكف باقى مناطؽ القطر ألف منطقة الكادل الجديد تعتبر منطقة منعزلة إلى حد ما 

 عف باقى أراضى القطر مما يمنع مف خطكرة انتشار الدكدة فى كرؽ القطف.

ار االصابة بالديداف الثاقبة فى الذرة الشامية المنزرعة فى العركة كما اف انتش
النيمية حد مف مساحات الذرة الشامية فى ىذه العركة بؿ كشجع عمى التبكير فى 
زراعتيا فى العركة الصيفية لقمة تعرض الذرة الشامية المنزرعة فى العركات 

 مية أك الصيفية المتأخرة.الصيفية لبلصابة بالديداف الثاقبة بعكس العركات الني

أيضا إنتشار حشيشة اليالكؾ فى بعض األراضى تسبب فى منع زراعة 
الفكؿ البمدل حيث أف ىذه الحشيشة تتطفؿ عمى جذكر نبات الفكؿ كما أف انتشار 
مرض العفف األبيض الذل يصيب نبات البصؿ قد تسبب فى عدـ زراعة ىذا 

 كالمنيا. المحصكؿ فى مناطؽ سكىاج )جزيرة شندكيؿ(
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 الظروف االقتصادية والسياسية: -6

فاقامة الكثير مف مناطؽ الكتاف فى محافظة الغربية شجع زراع ىذه المنطقة 
عمى التكسع فى زراعة الكتاف ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمصانع استخراج السكر 
كمصانع حفظ األغذية كمناطؽ التيؿ حيث اف اقامتيا فى منطقة ما بالقطر يترتب 

زراعة الحاصبلت البلزمة لتشغيؿ ىذه المصانع كحديثا يتـ التكسع فى زراعة عميو 
بنجر السكر فى شماؿ الدلتا بعد انشاء العديد مف المصانع التى تقكـ باستخراج 

 مصنع النكبارية(. -السكر منو )مصنع الحامكؿ 

كما أف ارتفاع اسعار الفكؿ كالقمح كزيادة العائد االقتصادل ليا خصكصا 
ا محاصيؿ تحتاج إلى عمالو أقؿ مف محصكؿ آخر مثؿ القطف شجع الزراع كاني

عمى زراعتيا بعكس القطف كلذلؾ لجأت الحككمة أخيرا إلى رفع أسعار القطف حتى 
 يزيد العائد االقتصادة لممزارع كذلؾ لتشجيع زراعتو.

كما أف كثير مف الزراع فى مصر أحجـ عف التكسع فى زراعة أصناؼ 
سيكية بالرغـ مف كفرة محصكؿ الحبكب بيا إال أف نتيجة قصر األقماح المك

كنظرا ألف تبف  -سيقانيا فاف محصكليا مف التبف يككف أقؿ مف األصناؼ األخرل 
القمح يستخدـ فى عبليؽ الحيكانات فى مصر كيحصؿ المزارع عمى عائد مريح 

 مف األقماح التى تعطى محصكال كافرا مف التبف.
 الزراعية بجميورية مصر العربية توزيع أىم المحاصيل

 المحاصيل النجيمية الشتوية: -أ   
 القمح: تنتشر زراعتو فى جميع مناطؽ القطر. -2
كما يزرع باألراضى الصحراكية   -الشعير: يزرع فى مختمؼ مناطؽ القطر -2

الساحمية بالساحؿ الشمالى الغربى كمريكط كشماؿ سيناء معتمدا عمى مياه 
 المطر.
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 النجيمية )الصيفية(:المحاصيل  -ب 

األرز: كيزرع بالكجو البحرل خصكصا فى األراضى الحديثة االصبلح  -3
 بشماؿ الدلتا كما يزرع بالفيـك بمصر الكسطى.

 الذرة الشامية: كتزرع بمختمؼ جيات القطر. -4
 الذرة الرفيعة: كتزرع بمصر العميا. -5

 محاصيل األلياف: -جـ 
 حتى سكىاج. القطف: كتنتشر زراعتو بمختمؼ جيات القطر -6
 الكتاف: تتركز زراعتو بالكجو البحرل خصكصا الغريبة ككفر الشيخ. -7

 محاصيل السكر: -د  
 قصب السكر: تتركز زراعتو بمحافظات مصر العميا كالمنيا. -8
 بنجر السكر: تتركز زراعتو فى منطقة غرب النكبارية كشماؿ الدلتا. -9

 محاصيل البذور البقولية: -ىـ 
 بمختمؼ جيات القطر. الفكؿ: كتنتشر زراعتو -25
الفكؿ السكدانى: كتتركز زراعتو بمحافظات الشرقية كاالسماعيمية كما يزرع  -22

.  بالفيـك
 محاصيل العمف: -و

 البرسيـ المصرل: كيزرع بمعظـ مناطؽ القطر. -22
 الجمباف: كيزرع بمحافظة أسكاف. -23
 البرسيـ  الحجازل:  كيزرع  بالكادل  الجديد  كالمناطؽ  الجديده المنعزلو. -24
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 العوامل البيئية وعالقتيا بسموك المحاصيل

تنمك نباتات المحاصيؿ فى أجزاء كثيرة مف العالـ فتتصدر مناطؽ انتاج 
القمح فى العالـ كما تتصدر مناطؽ انتاج محصكؿ الذرة كغيره مف المحاصيؿ 
كتتبايف ىذه المناطؽ فى ظركفيا البيئية كالمؤثرة عمى انتاج المحصكؿ إال أف أل 

ف نباتات المحاصيؿ الينمك نمكان جيدان كيغؿ محصكال كفيرا إال فى المناطؽ نبات م
 التى تبلئـ فييا الظركؼ البيئية ىذا النبات.

محصمة التفاعل بين العوامل الوراثية التى كانتاج المحصكؿ ماىك إال 
. فعكامؿ البيئة المناسبة يحمميا نبات المحصول وظروفو البيئية التى ينمو فييا

أىـ العكامؿ التى تسمح بظيكر العكامؿ الكراثية مف حيث تأثيرىا عمى نمك  ىى مف
 النبات كمحصكلو النيائى.

كيقصد بعكامؿ البيئة ىذه عكامؿ البيئة الجكية كاألرضية كالحيكية كيعنى 
ذلؾ عكامؿ الحرارة كالرطكبة كالرياح كالضكء إلى غير ذلؾ مف عناصر البيئة 

بنائيا كقكاميا كىكائيا كحرارتيا إلى غير ذلؾ مف عكامؿ الجكية ككذلؾ نكع التربة ك 
البيئة األرضية أما عكامؿ البيئة الحيكية فيقصد بيا الكائنات الحية أيان كانت ىذه 

 الكائنات كالمؤثرة عمى إنتاج المحصكؿ.

 وتتميز عوامل البيئة بصفة عامة ببعض المميزات أو الخصائص وىى:
 تعدد عكامؿ البيئة. -2
 ذه العكامؿ مف مكاف آلخر.اختبلؼ ى -2
 اختبلؼ ىذه العكامؿ مف كقت إلى آخر عمى مدار السنة. -3
ارتباط بعض عكامؿ البيئة ببعضيا مثؿ الحرارة كالضكء ككذلؾ كمية ماء  -4

 الرل كتيكية التربة إلى غير ذلؾ.
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التؤثر عكامؿ البيئة منفردة فى النبات حيث أف تأثيرىا يككف تأثيران لمجمكع  -5

 مجتمعو.ىذه العكامؿ 

كسنذكر باختصار فيما يمى شرحان لعكامؿ البيئة المختمفة كعبلقتيا بسمكؾ 
 المحاصيؿ.

 العوامل البيئية الجوية: أوال :
كيمكف إيجاز العكامؿ البيئية الجكية فى عامؿ الحرارة كالضكء كالرطكبة 

 كالغبار كالرياح كثانى أكسيد الكربكف.

 :Temperatureالحــرارة   -1
جة الحرارة مف العكامؿ البيئية اليامة كىى مف العكامؿ التى تعتبر در 

اليستطيع االنساف التحكـ فييا إال فى حدكد ضيقة جدان. كتتأثر عمميتا البناء كاليدـ 
بالنبات بدرجة الحرارة كتؤثر درجة الحرارة فى الفعؿ األنزيمى بالنبات كفى الحدكد 

 التى تتاثر بيا االنزيمات.

ات بزيادة درجة الحرارة كيبيف الشكؿ اآلتى عبلقة درجة كيزيد تنفس النب
 الحرارة بكؿ مف عمميتى اليدـ كالبناء:

 التمثيؿ الضكئى
 التنفس

  2ؾ أ   
 كمادة
 جافة

     البناء الظاىرل
     لمنبات()الكزف الجاؼ 

 صفر           04              04              04               04                  
 درجة الحػرارة

 البناء الحقيقى
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كيكضح الشكؿ السابؽ ارتفاع تنفس النبات كىدـ المادة الجافة بزيادة درجة 

لى  2الحرارة بينما يزيد البناء الحقيقى ممثبل فى تبادؿ ؾ أ بزيادة درجة الحرارة كا 
حدكد معينة حيث تقؿ الزيادة فى البناء. كتككف نكاتج العمميتيف اليدـ كالبناء ىك 

النبات فى زيادة كزف الجاؼ كىك محصمة لمعمميتيف السابقتيف كىك  مايظير عمى
 يتمثؿ فى البناء الظاىرل.

 وىناك تأثيرات مباشرة لدرجة الحرارة وىى:
 عممية االنبات. -2
 عممية التمثيؿ الضكئى كالتنفس. -2
 امتصاص العناصر كالماء ككذلؾ النتج كانتقاؿ العناصر. -3
 نشاط االنزيمات. -4
 اإلزىار كاإلثمار. -5

كاليخفى عمينا ما لدرجة الحرارة مف تأثيرات غير مباشرة كذكباف األمبلح 
كالنشاط الحيكل لكائنات التربة كالتبخر كانتقاؿ الرطكبة كلكؿ محصكؿ مف 

كىى أدنى  (Zero point of growth)المحاصيؿ درجة حرارة تسمى صفر النمك 
ـ اختبلؼ صفر النمك متكسط يكمى لدرجة الحرارة يمكف أف ينمك فييا النبات كرغ

لممحاصيؿ المختمفة كالمناطؽ المختمفة تبعان الرتفاعيا عف سطح البحر أك غيره مف 
ـ )خمس درجات مئكية( كقد ق5العكامؿ إال أف صفر النمك قدر بصفة عامة بأنو 

اعتبر ىذا الحد ىك صفر النمك لمعظـ المحاصيؿ كما أف لكؿ محصكؿ مف 
 :المحاصيؿ ثبلث درجات حرارة ىى

كىى درجة الحرارة التى اذا  Maximum Temperatureدرجة حرارة عظمى  -2
 زادت عنيا يتأثر نمك النبات.
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فيى درجة الحرارة التى اذا  Minimum Temperatureدرجة الحرارة الدنيا  -2

نقصت عنيا درجة الحرارة تأثر نمك النبات كبيف ىذيف الحديف تككف درجة 
 الحرارة المثمى.

كىى درجة الحرارة التى ينمك  Optimum temperatureثمى درجة الحرارة الم -3
 فييا النبات النمك األمثؿ.

كمف المعركؼ أف النبات يمر بعدة مراحؿ مف بدء زراعتو كحتى ازىاره 
كاثماره كمف ىنا يمكف القكؿ أف درجة الحرارة المثمى أك العظمى أك الصغرل يمكف 

رجة الحرارة المثمى إلنبات محصكؿ ما أف تختمؼ اختبلفا كبيرا تبعا لطكر النمك فد
التصمح ألف تككف درجة الحرارة المثمى لمنمك الخضرل أك الزىرل كعمى ىذا 
فتختمؼ درجات الحرارة المثمى كالعظمى كالصغرل تبعا لطكر نمك النبات فدرجة 

 الحرارة المثمى النبات القطف تختمؼ عف تمؾ المثمى لمنمك الخضرل كىكذا.
 ل عن اآلخر بالنسبة لمحرارة من حيث:ويختمف كل محصو

 احتياجاتو مف درجة الحرارة المتجمعة. -أ   
درجات الحرارة الرئيسية )المثمى كالعظمى كالصغرل( الخاصة بالمحصكؿ  -ب 

 كالخاصة بكؿ مرحمة مف مراحؿ نمكه.

 :Acumulated Temperatureالحرارة المتجمعة 
ـ( مضركبا فى ق5صفر النمك ) ىى مجمكع درجات الحرارة فكؽ درجة حرارة

عدد األياـ )يكـ أك شير أك أل فترة زمنية( يمكف أف ينمك فيو النبات بصفة عامة 
 حتى تماـ نضجو كيمكف حسابيا كالمثاؿ اآلتى:
ـ فتككف درجة الحرارة المتجمعة ق22اذا كاف معدؿ درجة الحرارة ليكـ ما ىك 

رة لبقية األياـ التى تزيد عف ـ كمجمكع درجات الحراق27=5-22ليذا اليكـ ىى 
 ـ يمثؿ درجة الحرارة المتجمعة لفصؿ نمك المحصكؿ.ق5
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كبمعرفة درجة الحرارة المتجمعة يمكف معرفة فترة نمك األصناؼ المختمفة مف 
المحاصيؿ فى تمؾ المنطقة كمف عيكب تقديرات درجة الحرارة المتجمعة أنيا التأخذ 

كمع ذلؾ فقد كجدت ىذه الطريقة مجاال جيدا فى  بعيف االعتبار شدة الحرارة كفترتيا
 استعماليا.

مف المعركؼ أف درجة الحرارة غير ثابتة طكاؿ اليكـ بؿ تختمؼ درجة 
الحرارة ليبل عف النيار كينعكس ىذا التبايف فى درجة الحرارة عمى كؿ مف عمميتى 

ية التنفس مما التنفس كالبناء الضكئى فالحرارة المرتفعة نسبيا تؤدل الى زيادة عمم
يؤدل إلى فقد المادة الجافة بينما تؤدل درجة الحرارة المنخفضة ليبل إلى خفض 
عممية التنفس مما يقمؿ مف كمية المادة الجافة المستيمكة كفى الحقيقة فاف زيادة 
كزف النبات كنمكه انما ىك محصمة نيائية لعمميتى التنفس كالبناء كما سبؽ ذكره 

ليبل كنيارا كيشجع ارتفاع درجة الحرارة نيارا التمثيؿ  حيث أف النبات يتنفس
الضكئى كالتنفس فى كقت كاحد بينما انخفاض درجة الحرارة ليبل يؤدل إلى نقص 
معدؿ التنفس فيقؿ ىدـ المادة الجافة كىذا مايبلحظ فى محصكؿ القمح خبلؿ 

درجة حرارة مرحمة تككيف كامتبلء الحبكب حيث كجد أنو كمما زاد الفرؽ بيف متكسط 
 النيار كالميؿ كاف ذلؾ مؤشرا لزيادة المحصكؿ.

 كفيما يمى مكجز لتأثير درجات الحرارة عمى العمميات الفسيكلكجية بالنبات:
 التنفس كالبناء الضكئى )سبؽ تكضيحو(. -2

النتح حيث يزداد النتح بارتفاع درجة الحرارة حتى تصؿ درجة الحرارة حدان  -2
مف الماء تزيد عف تمؾ الممتصة كيتعرض النبات فى  يفقد فيو النبات كمية

ىذه الحالة إلى الذبكؿ الذل قد يككف مؤقتان يشفى منو النبات بانخفاض درجة 
الحرارة كاالمداد المائى )الرل( أك ذبكالن دائما اليشفى منو النبات باالمداد 

 المائى أك انخفاض درجة الحرارة كالنتح.
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النبات عمى االمتصاص بانخفاض درجة الحرارة حيث تقؿ قدرة  االمتصاص: -3

ـ إلى الصفر المئكل تصبح ق25فقد كجد أف انخفاض درجة الحرارة مف 
لزكجة الماء ضعؼ ما ىى عميو كتقؿ حركة االمتصاص تبعا لذلؾ.  كقد 
أشارت األبحاث إلى أف انخفاض درجة الحرارة لمتربة تسبب نقصا كاضحا 

بكؿ النبات كىك ما أطمؽ عميو الذبكؿ فى امتصاص الماء منيا فيحدث ذ
الفسيكلكجى كىى ظاىرة عدـ قدرة النبات عمى امتصاص الماء مف التربة 
رغـ تكاجده فييا ككمما انخفضت قدرة النبات عمى االمتصاص أثر ذلؾ 

 بالطبع عمى امتصاص العناصر مف محمكؿ التربة.
ذكر بانخفاض درجة حيث تزيد لزكجتو فى خبليا الج  لزوجة البروتوبالزم: -4

الحرارة بينما تقؿ لزكجة البركتكببلـز بارتفاع درجة الحرارة كلكف فى درجات 
الحرارة المرتفعة عف الحد المناسب يؤدل إلى تجمع البركتكببلـز 

(Coagulation)  كتككف درجة الحرارة العالية فى ىذه الحالة ذات تأثير ضار
 بالنبات.

النزيمات بالنبات درجة حرارة مثمى كاذا زادت لكؿ انزيـ مف ا  االنزيمات: -5
درجة الحرارة عف ىذا الحد يحدث تجمع لؤلنزيـ كيقؿ نشاطو تدريجيا حتى 

 يقؼ تماما.
 أضرار درجة الحرارة المنخفضة عمى المحاصيل:

تحدث أضرار عديدة لمنبات بتعرضو لدرجات الحرارة المنخفضة كأىـ ىذه 
 األضرار:

حيث أنو بانخفاض درجة الحرارة إلى حدكد التجمد  :onSuffocatiاالختناق  -2
 فإف امتصاص الماء يقؼ تدريجيا.
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كتحدث ىذه الظاىرة عند كصكؿ درجة الحرارة إلى حد   :Freezingالتجمد  -2

التجمد حيث تتككف بمكرات ثمجية داخؿ الخبليا كفى المسافات البينية مما 
 يؤدل إلى انفجار الخبليا كتمفيا.

كيحدث الضرر لممحاصيؿ عندما تنخفض درجة   :Chilling الصقيع -3
الحرارة  فكؽ  درجة  التجمد بقميؿ  جدا  كقد  قسمت  المحاصيؿ  الحقمية 

 Schellschopحسب  تحمميا  لمصقيع  إلى  خمسة  مجاميع  حسب  تقسيـ 

and Salmon (2982) . 
 5 -5.5نباتات تقتؿ عند تعرضيا لدرجة حرارة منخفضة )مف  )أ(

 ساعة مثؿ القطف كاألرز. 65درجات مئكية( لمدة 
نباتات تضار بالظركؼ السابقة كلكنيا تستعيد النمك إذا أعيدت  )ب(

لمظركؼ العادية مثؿ بعض أصناؼ الفكؿ السكدانى كحشيشة 
 السكداف.

نباتات التتأثر كثيرا عند تعرضيا لمظركؼ السابقة مثؿ الذرة الشامية  )جػ(
 كالذرة الرفيعة.

نباتات تضار بالتعرض لمبركدة لفترة طكيمة كلكنيا تستعيد نمكىا بعد  ()د
 ذلؾ مثؿ فكؿ الصكيا

 نباتات التضار بالتعرض لمبركدة مثؿ عباد الشمس كالكتاف . )ىػ(
 وتتميز المحاصيل ذات المقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة بمايمى:

النشا إلى سكر كبذلؾ  ارتفاع تركيز السكر فى العصير الخمكل نتيجة لتحكؿ -2
 تنخفض نقطة التجمد.

 زيادة الضغط األسمكزل فى العصير الخمكل لزيادة تركيز السكر. -2
 زيادة نفاذية الغشاء الخمكل. -3
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 زيادة البركتيف الذائب فى الخبليا كزيادة فى الماء غير الحر )المرتبط(. -4

ت المظيرية فقد لكحظ ىذا مف ناحية التغيرات الداخمية فى النبات أما التغيرا
أف مثؿ ىذه النباتات تككف ذات أكراؽ أبرية صغيرة سميكة مغظاه بطبقة مف 
الكيكتيكؿ كما تككف النباتات قصيرة أك مفترشة كما أف جذكرىا تككف كثيرة 

 التفريع كيككف نمك النبات بطيئان بصفة عامة.
مف الجدير ىذا مف حيث تكيؼ النباتات لمقاكمة درجة الحرارة المنخفضة ك 

بالذكر أف النباتات تتكيؼ أيضا لمقاكمة درجات الحرارة المرتفعة حيث تزداد عممية 
النتح كيؤدل ذلؾ إلى تخفيض درجة حرارة النبات كما تأخذ األكراؽ كضعا عمكديا 
بزاكية حادة عمى الساؽ كما تمتؼ األكراؽ حكؿ نفسيا كيبلحظ ذلؾ عمى نباتات 

 الذرة الشامية.
النباتات التى تنمك فى درجات حرارة عالية بكجكد طبقة شمعية كما تتميز 

تغطى األكراؽ كالسيقاف كىذه الطبقة تعمؿ كعازؿ كما أف لكنيا األبيض يقمؿ مف 
امتصاص الحرارة. كما قد تكجد طبقة فمينية تغطى السيقاف فتعمؿ كعازؿ يقمؿ مف 

كىذه الظاىرة مكجكدة فى  تأثير الحرارة المباشرة عمى األنسجة التى تحتيا كالمحاء
 أشجار النباتات المتكيفة الرتفاع درجات الحرارة.

 :Vernalizationاالرتبـاع 
ىك تعريض البذكر المبممو أك النباتات لدرجة حرارة منخفضة لفترة مف الزمف 
بقصد دفعيا لئلزىاركما يقصد بيا  التييئة الفسيكلكجية المسبقة لبعض المحاصيؿ 

 بتعريض بذكرىا أك أجزاء خضرية منيا لدرجات حرارة منخفضة. لئلزىار كاإلثمار

فبعض المحاصيؿ التتجو نحك اإلزىار إال إذا تعرضت فى أل طكر مف 
أطكار نمكىا إلى درجات حرارة منخفضة كمنيا القمح كالشعير الشتكل التى تزرع 

كر فعند مدة الخريؼ فى المناطؽ الباردة ككذلؾ عند زراعة بنجر السكر النتاج البذ
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زراعة كؿ مف القمح كالشعير الشتكل مدة الخريؼ فى المناطؽ الباردة كبعد إنباتو 
كظيكر بادراتو كابتداء طكر تفريعو القاعدل تنخفض عادة درجة الحرارة إلى قرب 
الصفر المئكل كما أف الجميد قد يغطى النباتات طكؿ مكسـ الشتاء حيث يقؼ 

باتات فى استكماؿ نمكىا فتتجو إلى طكر نمكه.  كعند حمكؿ الربيع تبدأ الن
االستطالة كاالزىار كلكف بزراعة ىذه األصناؼ فى مكسـ الربيع حيث اليصادفيا 
التعرض النخفاض درجة الحرارة مثؿ ىذه النباتات التزىر بؿ تستمر فى طكر 
التفريع القاعدل كتككف االشطاء )النمك الخضرل( دكف أف تتجو إلى طكر 

االزىار كاالثمار. كقد كجد أف بمعاممة بذكر القمح الشتكل المبممة  االستطالة كطكر
يكمان عمى درجة حرارة  65-35ثـ تعريضيا لدرجة حرارة منخفضة مدة تختمؼ مف 

درجة مئكية فاف مثؿ ىذه البذكر يمكف زراعتيا فى مكسـ  3تتراكح مف صفر إلى 
ر االستطالة ثـ االزىار ثـ الربيع كتتجو مف طكر اإلنبات كالتفريع القاعدل إلى طك 

 االثمار.

 كاالرتباع إما أف يككف:
ارتباع بذكر )كما يمكف اجراؤه أيضا عمى األجنة بفصؿ األجنة عف البذكر  -أ   

كارتباعيا كذلؾ باحداث تطكرات فى الجنيف تساعده عمى اتماـ مراحؿ نمكه 
 كاممة كتقصير فترة النمك الخضرل(.

 زاء منيا فى أطكار نمكىا الخضرية.ارتباع لمنباتات أك أج -ب 
اختالف موسم زراعة المحاصيل تبعا الختالف احتياجاتيا من الحرارة طول موسم 

 نموىا:
 تختمؼ المحاصيؿ فى احتياجاتيا مف درجات الحرارة كفقا لآلتى:
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ميعاد زراعة المحاصيؿ تختمؼ تبعا لمدل تكفر درجة الحرارة المثمى لبلنبات  -2

أف لكؿ محصكؿ مجاؿ مف درجات الحرارة يناسب نمك  كقت الزراعة اذ
 بذكرىا.

األطكار المختمفة لنمك المحصكؿ كمدل تكافر درجة الحرارة المثمى لكؿ طكر  -2
 -النمك الخضرل  -مف ىذه األطكار خبلؿ مكسـ النمك )طكر البادرة 

النضج( حيث تختمؼ درجة الحرارة المثمى لممحصكؿ  -االثمار  -االزىار 
حد بيف كؿ طكر كآآلخر. كلذلؾ فاف نجاح زراعة محصكؿ معيف الكا

اليتكقؼ فقط عمى تكافر درجة حرارة معينة كقت الزراعة تناسب االنبات بؿ 
يتطمب تكافر درجة الحرارة المناسبة لكؿ طكر مف أطكار نمكه طكاؿ مكسـ 
 النمك كبالنسبة إلى المناطؽ الباردة كالمعتدلة البركدة التى تنخفض درجة
الحرارة فييا طيمة مكسـ الشتاء إلى مايقرب مف الصفر كالتى تكسك الغطاء 

 الجميدل أرضيا الزراعية مدة الشتاء فيجرل تقسيـ المحاصيؿ فييا إلى:
 محاصيؿ شتكية تتحمؿ فصؿ الجميد كتزرع فى شير سبتمبر. )أ(
محاصيؿ ربيعية التتحمؿ فصؿ الجميد كتزرع بعد ذكباف الثمج فى  )ب(

 ارس.شير م
أما فى مصر فتنقسـ المحاصيؿ إلى: محاصيؿ شتكية كصيفية كنيمية كما 

 سبؽ شرحو.

 كيقسـ العالـ إلى مناطؽ حسب درجة الحرارة السائدة فيو إلى مايمى:
دافئة طكؿ العاـ متكسط درجة   :Tropical zoneالمنطقة االستوائية  -2

 ؼ(.ق 68ـ )يقابؿ حكالى ق25حرارتيا التقؿ عف 
مايزيد عف أربعة شيكر مف  :Sub tropical zoneو الحارة المنطقة شب -2

 ـ.ق 25السنة تظؿ فييا درجة الحرارة دافئة بمتكسط اليقؿ عف 
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مايزيد عف أربعة شيكر مف السنة تككف  :Mild zoneالمنطقة المعتدلة  -3

 ؼ(.ق 58-55ـ )حكالى ق 25-25درجة حرارتيا معتدلة بيف 
عف أربعة شيكر مف السنة تككف  مايزيد :Cold zoneالمنطقة الباردة  -4

ـ ق 25حرارتيا باردة حيث تنخفض درجة الحرارة فى تمؾ المدة إلى أقؿ مف 
 ؼ(.ق 5)حكالى 

كدرجة الحرارة فييا طيمة السنة منخفضة  :Polar zoneالمنطقة القطبية  -5
 ـ.ق 25كباردة حيث تقؿ حرارتيا عف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lightالضـــــوء   -2
 أىميتــــو:
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لضكء ىك مصدر الطاقة لمنباتات حيث تقكـ النباتات الخضراء يعتبر ا

بتحكيؿ ىذه الطاقة الضكئية الساقطو مف أشعة الشمس مباشرة إلى طاقة كيماكية 
)فى صكرة مادة نشكيو( تخزف فى النبات كما اف لمضكء تأثير كبير عمى إزىار 

ؿ كذلؾ تحتاج بعض النباتات. ايضا فإف لمضكء أىمية فى تككيف جزيئات الكمكرفي
 بذكر بعض النباتات إلى التعرض لمضكء حتى تتمكف مف اإلنبات.

يتككف الضكء المرئى مف مكجات كيركمغناطيسية مف االشعاع الشمسى 
ممميميكركف  755-455تشاىد بالعيف المجردة كتتراكح أطكاؿ ىذه المكجات بيف 

% مف 55نحك  (Visible Light)(. ىذا كيككف الضكء المرئى 385-755)
 455االشعاع الشمسى أما النصؼ الباقى فيتككف مف المكجات القصيرة )أقؿ مف 

كمكجات اكثر طكال مف  (Ultra vilot)ممميميكركف( كتسمى باألشعة الفكؽ بنفسجية 
تتككف ألكاف الطيؼ  (Infra red)ممميميكركف كتسمى باألشعة التحت حمراء  755

-495( كاألخضر )495-425) ( كاألزرؽ425-385المرئى مف البنفسجى )
 (.755-626( كاألحمر )626-595( كالبرتقالى )595-574( كاألصفر )574

كيبيف الشكؿ التالى الحد األدنى كاألعمى لمتمثيؿ الضكئى تبعا لطكؿ 
 المكجو.
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 التمثيؿ       
    

 الحد األدنى
 الضكئى الحد االعمى 

            
 طكؿ           
 المكجو 255  455  655  855  2555  2255

 األشعة التحت حمراء
I.R. 

 الضكء المرئى
V.L. 

 األشعة فكؽ البنفسجية     
U.V. 

ىذا كمف المعركؼ أنو كمما زاد طكؿ المكجو الضكئية نقصت طاقتيا 
 الحرارية.

ىذا كيؤثر الضكء عمى تكزيع المحاصيؿ ككذا انتاجيتيا تحت ثبلث نقاط 
 رئيسية ىى:

 .Duration light طكؿ الفترة الضكئية -2
 .Light intensity   شدة اإلضاءة -2
 .  Kind of light   نكع الضكء. -3

 تأثير طول الفترة الضوئية: أوال :
مف المعركؼ أف طكؿ النيار كبالتالى طكؿ الميؿ يتكقفاف عمى خطكط 

كؿ السنة  كىناؾ العرض )مدل القرب أك البعد عف خط االستكاء( كأيضا تبعا لفص
 22ساعة( كىما يكمى  22يكماف فى السنو يتساكل فييما طكؿ الميؿ كالنيار )

سبتمبر  )بداية فصؿ الخريؼ( كذلؾ فإف طكؿ  22مارس )بداية فصؿ الربيع(،  
يكنيو )أكؿ فصؿ الصيؼ( كيككف عدد  22النيار يصؿ إلى نيايتو العظمى يكـ 
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ديسمبر  22تككف نيايتو الصغرل يكـ ساعو فى حيف  24ساعات النيار حكالى 

 ساعات. 25)أكؿ فصؿ الشتاء( كيككف عدد ساعات النيار حكالى 

كيقصد بطكؿ الفترة الضكئية عدد ساعات النيار )الضكء( كما يطمؽ عمى 
استجابة النباتات لمطكؿ النسبى لكؿ مف النيار كالميؿ أسـ الفترة الضكئية أك 

ابةالنباتات لمفترة الضكئية باسـ التكاقت الضكئى.  كما تعرؼ استج
Photoperiodesm  بأنيا استجابة النباتات لمطكؿ النسبى لفترتى اإلضاءة كاالظبلـ"

التى تتعرض ليا النباتات حتى تتييأ لئلزىار" )أل حتى تتككف المكاد المييئة 
 (.Florigenلئلزىار أل تككيف ىرمكف اإلزىار الذل يطمؽ عميو فمكرجيف 

 قسيـ النباتات تبعا إلى استجابتيا لمفترة الضكئية كاآلتى:ىذا كيمكف ت
 تقسيم الحاصالت تبعا الستجابتيا لمفترة الضوئية حتى تزىر:

 :Short day plantsنباتات النيار القصير  -1
كىى النباتات التى تزىر اذا تعرضت لفترة ضكئية أقصر مف الحد الحرج 

ـ فترة تزيد عف حد معيف مثؿ فكؿ ساعة( أك اذا تعرضت إلى االظبل 24لمضكء )
 الصكيا كالذرة الشامية.

 :Long day plantsنباتات النيار الطويل  -2
كىى النباتات التى تزىر اذا تعرضت لفترة إضاءه أطكؿ مف الحد الحرج 

 لمضكء أك اذا تعرضت لفترة إظبلـ تقؿ عف حد معيف مثؿ القمح كالشعير.
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 :owering plantsDay nutral flنباتات محايده  -3

كىذه النباتات تزىر بعد فترة نمك خضرل بصرؼ النظر عف طكؿ الفترة 
الضكئية أل اليكجد عبلقة بيف التزىير كطكؿ الفترة الضكئية كذلؾ مثؿ الطماطـ 

 كالقطف.

 :Intermediate plantsنباتات النيار المحدود  -4
ة )التزيد كالتنقص كىى النباتات التى تزىر حينما تتعرض لفترة ضكئية محدد

عف حد معيف( كليا فترتيف حرجتيف فترة إضاءه حرجة عظمى كفترة إضاءه حرجو 
 دنيا كما فى نبات الفاصكليا.

 :Short long day plantsنباتات نيار قصير طويل  -5
كتزىر نباتات ىذه المجمكعة اذا تعرضت لفترة إضاءة أقصر مف الحد 

ة أطكؿ مف الحد الحرج لفترة ما أخرل كذلؾ الحرج كذلؾ لمدة ما ثـ لفترة ضكئي
 مثؿ القمح اليندل كالرال.

 :Long short day plantsنباتات نيار طويل قصير  -6
كىى النباتات التى تزىر اذا تعرضت لفترة ضكئية أطكؿ مف الحد الحرج 
لمدة ما ثـ إلى فترة ضكئية اقصر مف الحد الحرج لفترة ما أخرل كذلؾ مثؿ نبات 

 يف.الياسم

كرغـ أف ىذا التقسيـ اعتمد عمى طكؿ الفترة الضكئية إال أنو مف الميـ اف 
 يتككف فى فترة الظبلـ كليس فى فترة الضكء. (Florigen)نذكر اف ىرمكف اإلزىار 
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كباالضافة إلى تأثير الضكء عمى االزىار فانو يجب اف تعرؼ انو يؤثر 

الدخاف إلى الضكء حتى  أيضا عمى انبات بعض البذكر حيث يمـز تعريض بذكر
 تنبت.

 العالقة بين الضوء ودرجة الحرارة:
تكجد ىناؾ عبلقة بيف الضكء كالحرارة فى تأثيرىا عمى أزىار المحاصيؿ 
فيمكف أف يعكض لحد ما احدىما اآلخر فى التأثير حيث يمكف تغيير الفترة 

القمح الضكئية لعدد مف المحاصيؿ بتأثير الحرارة )باالرتباع كما يحدث فى 
الشتكل( كما كيبلحظ انو قد تختمؼ درجة الحرارة المناسبة لعممية االزىار باختبلؼ 

 طكؿ النيار أل اف كبل مف الضكء كالحرارة يمكف أف يعكض بعضيما بعضان.

 النواحى التطبيقية لتأثير الضوء عمى إزىار المحاصيل:
يا أك تحديد مكعد الزراعة لمحصكؿ عمى النمك المطمكب سكاء كاف خضر  -2

 زىريا.
إجراء عمميات التيجيف بيف النباتات التى تختمؼ فى مكاعيد تزىيرىا عف  -2

 طريؽ دفعيا لبلزىار بالتحكـ فى طكؿ فترة اإلضاءة.
الحصكؿ عمى أكبر عدد مف األجياؿ فى كقت قصير كىذه تفيد مربي  -3

 النبات.
يض إختيار طريقة الزراعة المناسبة كالتخطيط فى االتجاه المناسب لمتعر  -4

 لمضكء.
يستفاد منيا عند زراعة المحاصيؿ المحممو حيث يجب إتباع النظاـ األمثؿ  -5

 لمتحميؿ حتى التؤثر المحاصيؿ عمى بعضيا مف ناحية الضكء.
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 شدة اإلضـاءة: ثانيا :

يقصد بشدة اإلضاءة سرعة إنتقاؿ كحدات الضكء )الفكتكنات( كتقاس 
فصؿ النمك مف يكـ إلى آخر بالشمعة/متر كعمكما تختمؼ شدة اإلضاءة خبلؿ 

كمف ساعة إلى أخرل. كيشجع الضكء المنتشر عمى نمك األجزاء الخضرية أما شدة 
 اإلضاءة فإنيا تشجع عمى تككيف األزىار كالثمار كالبذكر.

كما أف نقص شدة اإلضاءة كالتظميؿ فإنو يؤدل إلى نقص كمية الطاقة 
كبالتالى إلى نقص كمية  البلزمة لبلتحاد مع ثانى أكسيد الكربكف كالماء

الكربكىيدرات األكلية فيقؿ نمك كانتاج المحصكؿ عبلكة عمى التأخير فى االزىار 
 كاإلثمار.

كزيادة شدة االضاءة عف النطاؽ المثالى تؤدل إلى نقص المحصكؿ كقد 
 يعزل ذلؾ لكاحد أك أكثر مف األسباب اآلتية:

ألكراؽ فيرتفع معدؿ النتح قد ينتج عف االشعاعات الشديدة رفع درجة حرارة ا -2
ليصبح أعمى مف معدؿ إمتصاص الجذكر لمماء كبالتالى يؤدل إلى تأخير 

 أك تكقؼ عمميتى إنقساـ الخبليا أك إزديادىا فى الحجـ.
قد ينتج عف شدة اإلضاءة إرتفاع فى درجة الحرارة مما يؤثر عمى نشاط  -2

ة التمثيؿ الضكئى االنزيمات التى تحكؿ السكريات البسيطة الناتجة مف عممي
 إلى نشا كبذلؾ يبطأ معدؿ التمثيؿ الضكئى.

قد تؤدل زيادة شدة اإلضاءة عف المناسب إلى اصفرار األكراؽ نتيجة لتأثر  -3
 الكمكركفيؿ فينخفض معدؿ امتصاص الضكء كبالتالى البناء الضكئى.

تؤثر شدة اإلضاءة عمى تككيف األزىار حيث يزداد عدد األزىار المذكره  -4
 نو عمى النبات بزيادة شدة اإلضاءة كما فى نبات الككسة.المتكك 
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  Kind of lightنـوع اإلضـاءة:  ثالثا :

تختمؼ طكؿ المكجو الضكئية فى تأثيرىا عمى نمك كازىار المحاصيؿ 
فاألشعة تحت الحمراء يككف تاثيرىا حرارل أما المكجات الضكئية المرئية ىى 

التمثيؿ الضكئى فقد سبؽ إيضاحيا فى  المؤثرة عمى ازىار المحاصيؿ كعمميات
 أكؿ ىذا الباب أما األشعة القصيرة )الفكؽ بنفسجية( فعادة تأثيرىا ضار.

 تكيف النباتات لمضوء:
تختمؼ النباتات فى احتياجيا لمضكء فبعضيا يمزمو إضاءه عالية كالبعض 

تيا إلى اآلخر يمزمو إضاءه أقؿ كقد قسمت النباتات إلى قسميف رئيسييف تبعا لحاج
 شدة اإلضاءة.

 نباتات الشمس: -1
كىذه النباتات تحتاج إلى اضاءة شديدة لمقياـ بعممية التمثيؿ الضكئى بكفاءة 
عالية كما قد تحتاج بعض النباتات إلى الضكء الشديد لبلزىار أك فتح الثغكر 
لدخكؿ أكبر كمية مف ثانى أكسيد الكربكف كبصفة عامة يمكف إعتبار المحاصيؿ 

 ية مف نباتات الشمس.الحقم

 نباتات الظل: -2

كيبلئـ ىذه النباتات كمية أقؿ مف شدة اإلضاءة بالنسبة لمنكع األكؿ كتمتاز 
ىذه النباتات بزيادة محتكاىا العصيرل كمجمكعيا الجذرل الكبير ككمية أكبر مف 

 الكمكركفيؿ فى أكراقيا لذا يككف لكنيا غامؽ.

 كؼ  اإلضاءة الشديدة عف طريؽ:كعمكما تتكيؼ المحاصيؿ لمكاجية  ظر 
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إتجاه  أنصاؿ األكراؽ إلى النمك الرأسى حتى تصبح أشعة الشمس غير  -2

 متعامدة عمييا.
 تركيز الببلستيدات الخضراء فى السطح السفمى مف الكرقة. -2
 تناقص عدد الببلستيدات الخضراء فى كحدة  المساحة . -3

 العوامل المؤثرة عمى االستفادة من الضوء:
بالنسبة لخطكط العرض فعند خط االستكاء تككف طكؿ   لجغرافى:الموقع ا -2

 ًن 65ساعة كتزيد كمما اتجينا جنكبا أل أف عند خط  22فترة اإلضاءة 
 ساعة. 28.5جنكبا تككف حكالى 

.  عدد األيام المشمسة الساطعو: -2  ككذلؾ عدد األياـ المبمده بالغيـك
اءة كمما إرتفعنا حيث تزيد شدة اإلض  االرتفاع عن مستوى سطح البحر: -3

عف سطح البحر حيث أنو مف المعركؼ انو فى المناطؽ المنخفضة تزيد 
فييا األتربة كاألدخنة المكجكدة باليكاء ككذلؾ بخار الماء فتعمؿ عمى تقميؿ 

 نسبة الضكء كشدة اإلضاءة.
تمتص األشعة الضكئية   وجود بخار الماء واألدخنة والمواد العالقة بالجو: -4

 يا تعمؿ عمى بعثرة الحـز الضكئية.عبلكة عمى أن
حيث أف مركر األشعة خبلؿ طبقات الماء تتسبب فى   طبقات الماء: -5

إنعكاس جزء كامتصاص الماء لجزء آخر كالباقى ينفذ الى الطبقات االعمؽ 
 كبذلؾ تتأثر النباتات التى تعيش تحت سطح الماء )نباتات غاطسو(.

ؿ الطبقات الخضراء المنزرعة حيث مركر األشعة خبل  الطبقات الخضراء: -6
% مف كمية الضكء الساقط كيعكس نحك 85يتسبب فى إمتصاص نحك 

% كبذلؾ تتأثر النباتات التى تزرع تحت األشجار 25% كينفذ نحك 25
 كالنباتات المحممو.
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حيث تككف األشعة الساقطة عمى الجية الجنكبية مف   المنحدرات الجبمية: -7

 ية.المنحدر أكثر مف الجية الشمال

 إختالف المحاصيل الحقمية فى كفائتيا فى تثبيت الطاقة الضوئية:
تختمؼ المحاصيؿ الحقمية فى كفائتيا فى تثبيت الطاقة الضكئية ككذلؾ فى 
تككيف المادة الجافة نظرا إلختبلفيا فى دكرة مسار الكربكف فى عممية تثبيت ثانى 

 آلتية:أكسيد الكربكف كيمكف تقسيـ النباتات إلى المجاميع ا

 :Plants  3Cمجموعة النباتات الثالثية الكربون  -1
مثؿ القمح كالشعير كفكؿ الصكيا كغيرىا مف نباتات المنطقة المعتدلة ىذه 
النباتات عادة ذات كفاءة منخفضة فى عممية التمثيؿ الضكئى اذ تتراكح السرعة 

ليذه   Net assimilation rate (NAR)العظمى لصافى عممية التمثيؿ الضكئى 
ممميجراـ لكؿ ديسيتمر مربع فى الساعة كايضا فإف نقطة  45-25النباتات 

جزء فى  75-35التعكيض تككف فى ىذه النباتات مرتفعة حيث تقدر بنحك 
المميكف أك اكثر )كتعرؼ نقطة التعكيض بأنيا النقطة التى يبمغ عندىا مقدار ثانى 

 قدار المنطمؽ مف التنفس.اكسيد الكربكف المستخدـ فى التمثيؿ الضكئى الم

يتخذ الكربكف مسار دكرة كالفف فى تثبيت ثانى أكسيد الكربكف اذ يتحد ثانى 
 Ribloseأكسيد الكربكف فى ىذا النظاـ مع السكر الخماسى رايبكلكز دال فكسفات 

di phosphate  كذلؾ النتاج جزئيف مف حامض فسفكجمسريؾ(Phospho glecric 

acid) P G A (C3)  ا السكر السداسى.كأخير 

 :Plants 4Cمجموعة النباتات الرباعية الكربون  -2
مثؿ الذرة الشامية كالذرة الرفيعة كقصب السكر أل نباتات المنطقة االستكائية 
كشبو االستكائية كىذه النباتات ذات كفاءة مرتفعة فى التمثيؿ الضكئى اذ تتراكح 
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 45-85 (N A R)السرعة العظمى لصافى عممية التمثيؿ الضكئى 

ممميجراـ/ديسيمتر مربع/ساعة. كما تتميز ىذه النباتات بإنخفاض نقطة التعكيض 
جزء فى المميكف. كيتخذ مسار الكربكف فى عممية تثبيت ثانى أكسيد  25-مف صفر

الكربكف مسار ىاتشى كسبلؾ كىك المسار المؤدل إلى تككيف  االحماض الرباعية  
أكسيد الكربكف مع فسفكاينكؿ بيركفات اذ فيو يتحد ثانى  (C4)الكربكف 

(Phosphoinole pirovate)  كذلؾ النتاج اكسالكستات(Oxalostate)  كغيرىا مف
المركبات الرباعية تدخؿ االكسالكستات بعد ذلؾ فى التفاعبلت المؤدية إلى تككيف 

 الكربكىيدرات كغيره مف المركبات.

 مجموعة نباتات كراسيالسيا: -3
لنباتات العصيرية كالصبار كىى ذات كفاءة منخفضة جدان مثؿ االناناس كا

-2فى التمثيؿ الضكئى اذ تتراكح السرعة العظمى لصافى عممية التمثيؿ الضكئى 
ممميجراـ/ديسيمتر مربع/ ساعة. كيبمغ تركيز ثانى أكسيد الكربكف عند نقطة  4

ى جزء ف 255جزء فى المميكف فى الظبلـ كمف صفر إلى  5-التعكيض مف صفر
 المميكف فى الضكء.

تمتص ىذه النباتات ثانى أكسيد الكربكف أساسا فى الظبلـ حيف إنفتاح 
الثغكر مما ينشأ عنو تجمع األحماض العضكية ثـ تتحكؿ ىذه األحماض إلى مكاد 

 كربكىيدراتية.

( كمسار دكرة ىاتشى C3يتخذ مسار الكربكف دكرة كالفف أثناء النيار )مثؿ 
 (.C4مثؿ كسبلؾ أثناء الميؿ )
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 الـرطـوبــــة -3

يعتبر الماء ذا أىمية كبيرة فى تكزيع النباتات فى الطبيعة، ففى المناطؽ 
الممطرة تنتشر أنكاع عديدة مف النباتات بينما ينعدـ الغطاء النباتى فى المناطؽ 

 الصحراكية.

% مف كزف 22-5% مف كزف النبات الغض، 95-85يشكؿ الماء نحك 
بات يفقد كميات كبيرة مف الماء يكميا بالنتح كالتبخر كما يحتاج البذكر. كما أف الن

البناء  -االستطالة  -االنقساـ  -النبات لمماء فى جميع أطكار حياتو )مثؿ اإلنبات 
الضكئى فعؿ االنزيمات إذابة المكاد الغذائية إلمتصاصيا كمككنات الخمية كتحميؿ 

 المكاد الغذائية.

 اعية والنبات:تبخر الماء من التربة الزر 
 يحدث الفقد فى بخار الماء مف األراضىالزراعية عف طريقيف:

 .Evaporationتبخر الماء مف سطح التربة الزراعية  -2
 .Transpirationنتح الماء مف سطكح األكراؽ النباتية  -2

كيمثؿ  (Evapotranspiration)نتح  -كمجمكع ىاتيف العمميتيف يعرؼ بالبخر
% مف مجمكع الماء المتبخر مف التربة كالنبات 22-25التبخر مف التربة نحك 

 % مف مجمكع الماء مف التربة كالنبات.95-88حيث يككف فقد الماء مف النبات 

 طرق تقميل النتـح:
% مف الماء عف طريؽ النتج 95سبؽ أف ذكرنا اف النبات يفقد ماقيمتو 

 كىناؾ مف العكامؿ التى يمكف بيا لمنبات تقميؿ النتح منيا :

 ع األكراؽ فى زاكية حادة عمى النبات )الكضع الرأسى(.كض -2
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 تجمع األكراؽ بشكؿ متزاحـ عمى النبات )النمك المتكرد(. -2
 التفاؼ أكراؽ النبات. -3
 إسقاط بعض أكراؽ النبات كمقاكمة طبيعية لتقميؿ النتح. -4
 جكد الطبقة الشمعية كالشعيرات عمى سطكح األكراؽ. -5
 شكاؾ أك خبلفو )محاليؽ مثبل(.تحكر بعض األكراؽ إلى شعيرات أك أ -6

 موارد الماء فى مصر.
 -المطر  -تتعدد مكارد الماء الصالح لمزراعة فى مصر مثؿ نير النيؿ 

 الندل كبخار الماء المتكثؼ فى األرض. -المياه الجكفية 
 مياه النيل : -أ

مميار متر مكعب مف الماء سنكيا مف  47-27يتراكح إيراد نير النيؿ بيف 
مميار متر مكعب فى فترة  95-45بحيرات االستكائية كقدر يتراكح بيف منطقة ال

ثبلثة أشير مف منطقة الحبشة أثناء مكسـ الفيضاف كعمكما يبمغ متكسط إيراد 
مميار لمصر  55.5لمسكداف ك 3مميار ـ 28.5منيا  3مميار ـ 84النير سنكيا 

 مميار متر مكعب سنكيا. 25بينما يفقد حكالى 
 األمطار : -ب

كيختمؼ معدؿ سقكط المطر بمناطؽ مصر المختمفة كعمكما يقؿ بإستمرار 
باالتجاه إلى المناطؽ الجنكبية كما كيزيد معدؿ سقكط األمطار فى أشير الشتاء 
عف بقية األشير. كيمكف تقسيـ مناطؽ الجميكرية إلى أربعة أقاليـ حسبا لمعدؿ 

 سقكط األمطار :
)شبو حكض البحر األبيض المتكسط(  إقميـ الساحؿ الشمالى كشماؿ الدلتا -2

 ممميمتر. 235-255كمعدؿ المطر السنكل 
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 255-25إقميـ جنكب الدلتا )شبو جاؼ( كيتراكح معدؿ المطر السنكل مف  -2

 ممميمتر.
إقميـ شماؿ الصعيد )شبو صحراكل( كيندر سقكط المطر بو كمعدلو السنكل  -3

 ممميمتر. 2
 لمنيا كفيو التسقط األمطار.إقميـ جنكب الصعيد )صحراكل( كيمتد جنكب ا -4

، 232،65،2كبذلؾ يككف متكسط معدالت المطر السنكل فى مصر نحك
 صفر ممميمتر سنكيا لممناطؽ األربعة السابؽ ذكرىا.

 جـ المياه الجوفية :
كيبمغ مقدار المياه الجكفية فى مصر تحت الكادل )مف أسكاف حتى 

 262الصعيد حتى الجيزة مميار متر مكعب يخزف منيا ب 755اسكندرية حكالى 
مميار متر بالدلتا. كعمكما تختمؼ صبلحية ىذه المياه لمزراعة  539مميار كالباقى 

مف منطقة إلى أخرل. ىذه المياه تكجد مخزنو بطبقات الحجر الرممى النكبى 
بالصحراء. أما المياه الجكفية فى منطقة الكادل الجديد فقد اختمفت اآلراء فى تقدير 

ذ ىذه المياه طريقيا إلى أسطح التربة طبيعيا )الينابيع كالعيكف( أك كميتيا كتأخ
 صناعيا بكاسطة آالت الرفع.

 الندى : -د
أما ماء الندل فيزيد مقدارة قرب السكاحؿ كيقؿ باالبتعاد عنيا كيبمغ مقدار 

 ممميمتر سنكيا. 22.48ماء الندل فى منطقة رأس الحكمة نحك 
 ىـ الضباب :

ء بالجك عمى األسطح الباردة مككنا الضباب فى الصباح يتكاثؼ بخار الما
كيزداد الضباب عمى االسطح الباردة كقريبا مف األسطح المائية كاألراضى  -الباكر 

المنزرعة السيما فى أشير يناير كفبراير ككذا يكليك كأغسطس كقد يتجمع بخار 
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ا فى األشير الماء فى شكؿ كتؿ رقيقة ىشو بيضاء مككنو الثمج فى منطقة المني

 الشديدة البركدة )ديسمبر كيناير( كعمكما اليسقط الثمج فى مصر.
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 العوامل المؤثرة عمى الرطوبة الجوية بالحقل:

 تتأثر الرطكبة الجكية بالحقؿ بكثير مف العكامؿ ىى:

 درجة الحرارة: -1
 تنخفض الرطكبة النسبية بإرتفاع درجة الحرارة كترتفع بإنخفاضيا.

 جانب الخط: -2
تختمؼ الرطكبة النسبية عمى جانبى الخط إذ تنخفض فى الجية الشرقية إذا 
كاف التخطيط مف الشماؿ إلى الجنكب كالجية القبمية اذا كاف التخطيط مف الشرؽ 

 لمغرب كذلؾ نظرا الرتفاع درجة الحرارة عمى كؿ مف الريشة الشرقية كالقبمية.

 اإلرتفاع عن سطح األرض: -3
حكؿ النباتات ففى نبات الذرة مثبل يزداد تركيز بخار  يختمؼ تكزيع الماء

الماء مف أعمى النبات عف سطح األرض ىذا كيكاد يككف تركيز بخار الماء ثابتا 
 فكؽ النباتات لبضعة أمتار.

 المحتوى الرطوبى لألرض: -4
يزداد ما تفقده األرض مف الرطكبة بإرتفاع محتكاىا المائى مما يؤدل إلى 

نخفاضيا بامتداد فترة منع الماء ارتفاع الرطكب ة فكؽ سطح األرض عقب الرل كا 
 عف األرض.

 الكساء الخضرى: -5
تزيد الرطكبة الجكية النسبية أسفؿ الكساء الخضرل كحكؿ النباتات بالمقارنة 
مع المناطؽ العارية إذ يؤدل الكساء الخضرل إلى اعتداؿ الجك مما يعمؿ عمى 

 .ارتفاع الرطكبة الجكية النسبية
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 الريــاح: -6

تختمؼ الرياح فى مقدار ما تحممو مف بخار ماء فإذا كانت جافة فإنيا تؤدل 
 إلى انخفاض الرطكبة الجكية النسبية لطردىا مايحيط النباتات مف ىكاء رطب.

 الموقع: -7
ترتفع الرطكبة الجكية قرب األسطح المائية كتنخفض بالقرب مف الصحراء 

رطكبة الجكية بالحقؿ لما لبلنحدار مف تاثير عمى كتؤثر انحدار األرض عمى ال
 درجة حرارة األرض.

 Windالريــــاح  -4 
تيب عمى مصر فى معظـ أياـ العاـ الرياح التجارية الشمالية أك الشمالية 
الشرقية كتتميز ىذه الرياح بسرعة متكسطو كما كتيب رياح شديدة البركدة فى أكائؿ 

ىذه األياـ بالحسكـ أك برد العجكزه كما تيب  مارس كتستمر لمدة أسبكع كتسمى
أياـ  5أياـ فى مارس،  7أياـ فى فبراير،  6رياح الخماسيف الحارة الجافة بمعدؿ 

 فى يكنيو كعمكما تكثر رياح الخماسيف فى اشير مارس كابريؿ كمايك.

ف كانت تميؿ السرعة لئلزدياد  كالتكجد تغيرات يكمية كبيرة فى سرعة الرياح كا 
ء النيار. كتتحرؾ الرياح حركة رأسية بيف النباتات قريبا مف سطح األرض كفى أثنا

دكامات صغيرة فى إتجاه منظـ بيف النباتات ثـ فى حركة مكجية مع زيادة طكؿ 
المكجو باإلرتفاع بيف النباتات بعيدا عف سطح األرض. كتزداد سرعة الرياح بيف 

سرعة الرياح بيف النباتات عف  النباتات باالرتفاع عف سطح األرض حيث التزيد
 ميميف فى الساعة عادة كتزداد سرعة الرياح فى الجك الحر فكؽ النباتات.

كيقكـ المزارع بإقامة مصدات لمرياح أك التذريب لكسر شدة الرياح كيؤدل 
ىذا إلى إبطاء سرعة الرياح أماـ كخمؼ المصد كتأخذ سرعة الرياح أدنى معدؿ ليا 
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اد عنو إلى أف تبمغ سرعة الرياح معدليا فى العادة مرة خمؼ المصدر كباالبتع

أمثاؿ ارتفاع المصد. كتؤدل حركة  7إلى  5أخرل كذلؾ عمى ُبعد يتراكح بيف 
 اليكاء الشديدة إلى عدة أضرار منيا:

 يؤدل إلى العطش(. سرعة تبخر الماء مف األرض كفقده ) -2
 محصكؿ(.قمة  سقكط األزىار كالثمار أل انخفاض نسبة العقد ) -2
تعرية غطاء البذرة بعد الزراعة فى األراضى الخفيفة كنقميا مف مكانيا أك  -3

 نقص عدد النباتات(. زيادة الغطاء عمييا. )إنخفاض نسبة االنبات 
فى حالة ىبكب رياح ساخنة فإنيا تؤدل إلى ضمكر الحبكب كخاصة إذا  -4

 تككيف حبكب كبذكر ىايفو. كانت الحبكب فى طكر التككيف 
ؽ األكراؽ كما فى حالة أكراؽ الدخاف كالمكز كقد تؤدل إلى كسر تمز  -5

 النباتات أك رقادىا.
 نقؿ األمراض كالحشرات كبذكر الحشائش. -6
تؤثر الرياح عمى بعض العمميات الزراعية كنثر التقاكل كالسماد كالتعفير  -7

 كالرش.
 تقمؿ مف مقدرة العماؿ كالمكاشى فى إنجاز األعماؿ. -8
 بيبات رمؿ أك تراب أك جميد يؤثر عمى النباتات.مايصحب اليكاء مف ح -9

 أما الرياح المعتدلة فإنيا مرغوبة ألنيا تؤدى إلى:
 المساعدة عمى حركة بخار الماء المحيط بالمحصكؿ. -2
 تساعد عمى التمقيح فى حالة النباتات الخمطية كالثانية المسكف. -2
 تزيد مف كفاءة أجراء العمميات الزراعية كالتذرية. -3
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 ـــــــارالغب -5

يكجدالغبار عالقا باليكاء الجكل كيقؿ تركيزه باالرتفاع عف سطح األرض. 
يختمؼ تركيز الغبار مف كقت آلخر فمثبل يزداد فى األكقات التى تزداد فييا شدة 
رياح الخماسيف كيقؿ الغبار أثناء الشتاء إذ يؤدل المطر كارتفاع الرطكبة الجكية 

طح األرض. كذلؾ يختمؼ تركيز الغبار فى النسبية إلى سقكط الغبار إلى س
المناطؽ المختمفة حيث يزداد عمى جكانب الطرؽ غير المرصكفة. كبالقرب مف 
المناطؽ الغير منزرعة كالمناطؽ الصحراكية تختمؼ جزيئات الغبار فى أشكاليا 
 كأحجاميا كتككينتيا حسبا لمصدرىا فقد تككف مف أصؿ معدنى أك أصؿ عضكل.

لغبار كتفقد األرض بعضا مف مككناتيا كخصكبتيا مسببو تثير الرياح ا
مايسمى باالنجراؼ الريحى كما تثير الرياح الغبار فى حالة األراضى الجافة 

 الناعمة السطح.

يساعد الغبار العالؽ بالجك عمى امتصاص الحرارة مف األشعة الشمسية 
ات نتيجة تعمقو كتكاثؼ البخار العالؽ بالجك. كما يؤثر الغبار عمى نمك النبات

بأسطح األكراؽ كسد الثغكر لذا فالنباتات التى تكجد عمى جكانب الطرؽ تككف 
 ضعيفة كمحصكليا منخفض .

 ثانى أكسيد الكربون: -6
يحتكل الغبلؼ الغازل المحيط بسطح الكرة األرضية عمى عددان كبيرا مف 

،% 93% كاألرجكف 25.93% كاألكسجيف 78.59الغازات كيشكؿ النيتركجيف 
،% مف حجـ الغبلؼ الجكل. 52،% كالغازات األخرل 53كثانى أكسيد الكربكف 

 كاليختمؼ ىذا التركيب كثيرا مف مكاف إلى آخر.
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كتزداد نسب الغازات الخفيفة مثؿ األيدركجيف كتقؿ نسب الغازات الثقيمة مثؿ 
ثانى أكسيد الكربكف باالرتفاع عف سطح البحر. كيحتكل ىكاء الجك عمى العديد 
مف الغازات المنطمقة مف المصانع مثؿ غاز ثانى أكسيد الكبريت ككبريتيد 
األيدركجيف مف مصانع حامض الكبريتيؾ. كيزداد تركيز بعض الغازات باليكاء 
الجكل المحيط بالنبات نتيجة بعض المعامبلت الزراعية مثؿ الرش كالتعفير 

 بالمبيدات الفطرية أك الحشرية أك العشبية.

انى أكسيد الكربكف ضركرل لبقاء الحياه النباتية عمى سطح يعتبر غاز ث
،%. يستيمؾ 53األرض كيتراكح تركيزه مف نصؼ إلى بضعة أمثاؿ تركيزه كىك 

مف كمية غاز ثانى أكسيد الكربكف الكمية بالجك سنكيا األمر  2/35النبات نحك 
انى أكسيد الذل يقضى بتعكيض ىذا القدر لبقاء الحياه النباتية كعمكما يتجدد ث

الكربكف نتيجة إنطبلقو فى عممية تنفس الكائنات الحية النباتية كالحيكانية ككذلؾ 
إحتراؽ كتحمؿ المكاد العضكية كصعكد غاز ثانى أكسيد الكربكف مف فكىات 

 البراكيف.

كيعتبر غاز ثانى أكسيد الكربكف العامؿ المحدد لعممية التمثيؿ الضكئى 
دؿ التمثيؿ الضكئى بإرتفاع تركيز ثانى أكسيد كيمكف القكؿ عمكما بزيادة مع

% بشرط أال تحدد بعض العكامؿ األخرل 2الكربكف بالجك المحيط بالنبات حتى 
كاالضاءه كغيرىا سرعة العممية. كينقص معدؿ التمثيؿ الضكئى بارتفاع تركيز 
ثانى أكسيد الكربكف عف ذلؾ كذلؾ نتيجة لمفعؿ الساـ لمغاز عمى بركتكببلـز 

يا كذلؾ لغمؽ الثغكر كيختمؼ مقدار ىذا التركيز الضار بإختبلؼ أنكاع الخبل
 النباتات كطكؿ فترة التعرض.
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بيف النباتات مف كقت آلخر كمف ليؿ إلى نيار كيرجع  2يختمؼ تركيز ؾ أ

ذلؾ أساسا إلى  استخدامو  فى عممية التمثيؿ الضكئى كانطبلقة فى التنفس. ففى 
نى أكسيد الكربكف بالجك بيف النباتات إلى أدنى حد أثناء النيار يقؿ تركيز ثا

الستيبلؾ ثانى أكسيد الكربكف فى عممية التمثيؿ الضكئى ثـ يزداد بعد ذلؾ إلى أف 
يبمغ أثناء الميؿ أقصى معدؿ لو كيرجع ذلؾ النطبلؽ الغاز مف عممية التنفس كعدـ 

 كجكد عممية تمثيؿ ضكئى فى الميؿ.

 العوامل األرضية: ثانيا :
األرض الزراعية ىى المكاف الذل تنمك فيو النباتات كتككف الجزء مف البيئة 
الذل يمكف لبلنساف السيطرة عميو كالتحكـ فيو بدرجة كبيرة عف طريؽ عمميات 

 الخدمة المختمفة كذلؾ لتحسيف خكاصيا.

 تعريف األرض الزراعية:
فييا سـ ك 35ىى الطبقة السطحية مف القشرة األرضية كالتى تقدر بنحك 

يمكف لمبذكر أف تنبت كلمجذكر أف تنمك كتنتشر كتمتص منيا إحتياجاتيا مف الماء 
 كالغذاء.

كما يمكف تعريؼ األرض الزراعية أيضا بأنيا عبارة عف ىيكؿ مككف مف 
تحميؿ الصخكر المعدنية التى بيا بعض المكاد الغركية غير العضكية ككثير مف 

سـ الدباؿ. ىذا كيعيش عمى المكاد الغذائية المكاد العضكية األخرل التى تعرؼ با
المكجكدة بالتربة عدد كبير مف الكائنات الحية النباتية كالحيكانية الكبير منيا 
كالصغير. كيتخمؿ ىذه الكتمة ىكاء كماء األرض كذلؾ خبلؿ المسافات البينية 

 المكجكدة بيف أجزائيا )حبيباتيا(.
 ا إلى نشأتيا الى:ىذا ويمكن تقسيم األراضى الزراعية تبع
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 :Residual Soilsأراضى غير منقولو أو ثابتو  -أ   

كىى األراضى التى تككنت مف تفتت كتحمؿ الصخكر المكجكدة بالقشرة 
األرضية كبقيت فى مكانيا حيث ككنت األراضى الزراعية بمركر السنيف كىذه 

و الصخرية األراضى عادة غير عميقة ألف باقى القشرة األرضية مازاؿ عمى حالت
الصمبة لـ تؤثر فيو عكامؿ التعرية كالتحمؿ بعد، ىذا كتختمؼ كمية كصكر 
ماتحتكيو ىذه األرض مف عناصر غذائية حسب نكع الصخر األصمى الذل تككنت 

 منو.

 :Transported Soilsأراضى منقولو  -ب 
كىى األراضى التى تككنت نتيجة النحبلؿ كانتقاؿ الصخكر مف مكانيا 

اسطة إحدل عكامؿ االنحراؼ إلى مكاف آخر كترسبت فيو مككنو أرض األصمى بك 
 زراعية جديدة كتسمى ىذه األراضى حسب طريقة نقميا:

 .Glacial Soils أراضى الثبلجات (2)
 .Loses Soils األراضى المنسكفو (2)
 .Alluvial Soils األراضى الرسكبيو (3)

الكسط الصمب كالكسط  ىذا كتتككف األراضى الزراعية مف ثبلث أكساط ىى
 السائؿ كالكسط الغازل إلى جانب الجزء الحي مف الكائنات.

 الوسط الصمب: -1
% مف كزنيا 95% مف حجـ األرض كحكالى 55كيشكؿ ىذا الكسط نحك 

الجاؼ كيتككف مف مكاد عديدة مف أصؿ معدنى كمف أصؿ عضكل. كتشكؿ المكاد 
المعدنية تنشأ مف تحمؿ الصخكر المعدنية الييكؿ األساسى لؤلرض كىذه المكاد 
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كالمعادف المككنو ليا كىى إما أف تككف اجزائيا ناعمو أك خشنو حسب حجـ 

 الحبيبات.
 الوسط السائل: -2

يشغؿ الكسط السائؿ إلى جانب الكسط الغازل الفراغات التى تكجد بيف 
الحبيبات المعدنية كالتى تسمى مساـ األرض. كيسمى الكسط السائؿ بمحمكؿ 

رض كىك يتككف مف محاليؿ األمبلح كالغازات كأىميا أمبلح كبريتات ككمكريدات األ
كنترات كفكسفات كبيكربكنات العناصر المعدنية المككنة لؤلرض كأىميا الكالسيـك 

.  كالبكتاسيـك كالصكديـك كالماغنسيـك

 الوسط الغازى: -3
جـ يشغؿ الكسط الغازل إلى جانب الكسط السائؿ مساـ األرض كيتكقؼ ح

 الكسط الغازل باألرض عمى محتكل األرض مف الماء.

ىذا كعبلكة عمى األكساط الثبلثة السابؽ ذكرىا يكجد جزء آخر حى كىك 
يتككف مف الكائنات الحية الدقيقة كالكبيرة سكاء التى مف أصؿ نباتى أك حيكانى 
يضاؼ اليو الجذكر النامية باألرض كيقدر كزنيا بالطبقة السطحية مف األرض 

 بحكالى خمسة أطناف لمفداف الكاحد.

 الخواص الطبيعية لألرض:
I  قوام األرضSoil Texture: 

تتككف األراضى الزراعية مف حبيبات معدنية مختمفة األحجاـ كيمثؿ كؿ 
حجـ نسبة معينة مف مجمكع الحبيبات التى تسمى بقكاـ األرض الذل يمكف اف 

حبيبات المككنة لؤلرض". ىذا كقد يعرؼ بطريقة أخرل "بدرجة خشكنة أك نعكمة ال
قسمت كزارة الزراعة األمريكية حبيبات األرض إلى عدة أقساـ كما ىك مبيف 
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بالجدكؿ التالى كذلؾ بحسب األحجاـ المختمفة ليذه الحبيبات التى تدخؿ فى تركيب 

ممميمتر حيث أف األحجاـ التى فكؽ ذلؾ يعتبر  2األرض كالتى يقؿ أحجاميا عف 
كىذا اف كجد يككف بكمية ضئيمة جدا. ىذا كيقدر  Coarse  gravelحصى خشف 

قكاـ األرض بالحقؿ بالمممس أما فى المعمؿ فيقدر  بالتحميؿ الميكانيكى عف طريؽ 
استخداـ عدة غرابيؿ مختمفة األقطار كذلؾ لفصؿ مككنات التربة المفككة إلى 

 مككناتيا.
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 اعة األمريكيةأنواع الحبيبات وأحجاميا حسب تقسيم وزارة الزر 

 قطر الحبيبة بالممميمتر نوع الحبيبة
 مـ 2أكبر مف  Gravel  حصى

 مـ5.2مـ إلى  2أقؿ مف  Coarse sand رمؿ خشف
 مـ5.52،مـ إلى 2أقؿ مف  Fine sand رمؿ ناعـ

 مـ5.552مـ إلى 5.52أقؿ مف  Silt طمي )سمت(
 ،مـ552أقؿ مف  Clay  طػيف

أنكاع مختمفة مف الرمؿ الناعـ كالخشف كيبلحظ مف الجدكؿ أنو تكجد 
 كالمتكسط.

تمتاز حبيبات الرمؿ بكبر حجميا مقارنة بالسمت كالطيف كليذا فإف قدرة 
الرمؿ عمى االحتفاظ بالماء ضعيفة كما أف الرمؿ اليحمؿ عمى أسطحو عناصر 
غذائية كافية لذا فإف األرض التى تحتكل عمى نسبة كبيرة منو تككف فقيره فى 

 صر الغذائية فى حيف تككف مفككو فيسيؿ خدمتيا.العنا

أما الطيف نتيجة لصغر حجـ حبيباتو فإنو يحتفظ بكميو كبيرة مف الماء كما 
أنو  يدمص عمى أسطحو مف العناصر الغذائية كمية أكبر مف الرمؿ كما أف لو 
صفة اإلنتفاخ عند إمتصاصو لمماء كالتشقؽ عند فقده لو كما أنو يتصؼ بالمركنة 

بذلؾ يككف قاببل لمتشكيؿ كاالحتفاظ بشكمو ىذا عند الجفاؼ، ىذا كيعمؿ الطيف ك 
 عمى ربط الحبيبات الصغيرة باألرض مككنا حبيبات أكبر.

ىذا كقكاـ األرض ثابت تقريبا كىذا يعنى أف النسبة المئكية لكؿ نكع مف 
تغيير لذا الحبيبات يكاد اليتغير كما أنو التكجد كسيمة عممية سيمو لحدكث ىذا ال
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نجد أف المزارع ييتـ بمعرفة أنكاع المحاصيؿ التى تجكد زراعتيا فى كؿ نكع مف 

 أنكاع األراضى.

 تقسيم األراضى الزراعية حسب قواميا:
 :Sandy Soilsأراضى رممية  -1

% مف السمت كالطيف ىذا 25كىى األراضى التى تحتكل عمى نسبة أقؿ مف 
% باألراضى الرممية 25ت كالطيف بيا عف كتسمى األراضى التى تقؿ نسبة السم

% باألراضى الرممية 25إلى  25أما التى تتراكح نسبة السمت كالطيف بيف 
 الصفراء.

كتكجد األراضى الرممية فى مصر فى المناطؽ القريبة مف الصحراء سكاء 
الشرقية أك الغربية أك القريبة مف ساحؿ البحر األبيض المتكسط كاألحمر كيجكد 

ىذه األراضى زراعة محاصيؿ الترمس كالشعير أما األراضى الرممية فى مثؿ 
الصفراء تكجد عمى جانبى شاطئ نير النيؿ كيجكد بيا زراعة محاصيؿ البرسيـ 
كالفكؿ السكدانى كالسمسـ كالبطاطس كالبطاطا. ىذا كيجب أف يراعىعند خدمة مثؿ 

ال أنيا تحتاج إلى ىذه األراضى أف يككف حرثيا سطحيا ألنيا مفككة بطبيعتيا إ
تزحيؼ بزحافة ثقيمة حيث تعمؿ عمى كبس األرض كما أنيا تحتاج إلى كميات 

 كبيرة مف األسمدة البمدية كالكيماكية كما أف رييا يككف عمى فترات متقاربة.

 :Yellow or Silty Soilأراضى صفراء  -2
 % مف السمت55إلى  25كىى األراضى التى تحتكل عمى نسبة تتراكح بيف 
% سمت كطيف 35-25كالطيف كتقسـ أيضا إلى صفراء خفيفة كىى التى بيا 

 % مف السمت كالطيف.55إلى  32كصفراء ثقيمة كتحتكل عمى نسبة مف 
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ىذا كتكجد األراضى الصفراء الخفيفة فى الجزائر المتككنو فى النيؿ أك 

ر فى أغمب بالقرب منو كبجكار ساحؿ نير النيؿ أما األراضى الصفراء الثقيمة فتنتش
المناطؽ الزراعية المصرية كعمكما تجكد فى األراضى الصفراء بصفة عامة 

 محاصيؿ القمح كالفكؿ البمدل كالذرة الشامية كالبرسيـ.

 :Clay or Black Soilsأراضى طينية  -3
% 55كىى األراضى التى تحتكل عمى نسبة مف السمت كالطيف أكبر مف 

راضى أيض إلى طينية خفيفة كىى التى % كيمكف تقسيـ ىذه األ95كتصؿ إلى 
% كأراضى طينية 85إلى  52تحتكل عمى نسبة مف السمت كالطيف تتراكح بيف 

% مف السمت كالطيف. كتكجد األراضىالطينية 85ثقيمة كتحتكل عمى أكثر مف 
بمناطؽ عديدة مف مصر كيجكد بيا زراعة محاصيؿ القطف كاألرز كالمحاصيؿ 

ز بشدة تماسكيا كقدرتيا عمى االحتفاظ بالماء بدرجة البقكلية كىى أراضى تمتا
كبيرة كما أف محتكاىا مف العناصر الغذائية كبير كلكف مثؿ ىذه األراضى صعبة 

 الخدمة كما أنيا تحتاج إلى انشاء المصارؼ لتحسيف عممية التيكية بيا.

II  بناء األرضSoil structure: 
يبات المعدنية المككنة لؤلرض يقصد ببناء األرض نظاـ ترتيب كتجاكر الحب

الزراعية ىذا كقد تككف حبيبات األرض بسيطة أك مفردة كذلؾ كما فى الطبقات 
السطحية مف األراضى الرممية كتسمى األراضى فى ىذه الحالة باألرض عديمة 
البناء فى حيف نجد فى األرض الطينية أف حبيباتيا تمتصؽ مع بعضيا بكاسطة 

 حبيبات مركبة.المكاد العضكية مككنو 

كعمكما البناء الجيد لؤلرض ىك الذل تككف فيو حبيبات التربة  متجمعو فى 
حبيبات مركبة كىذه تعمؿ عمى كجكد فراغات بينية كبيرة تساعد عمى حركة الماء 
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كاليكاء بسيكلة كىذا البناء ىك المطمكب دائما فى األراضى الزراعية كمف المعركؼ 

لبناء أل تفكؾ الحبيبات المتجمعو ىى غمر األرض اف العكامؿ التى تيدـ ىذا ا
بالماء أك كبسيا بشدة أك حرثيا كىى رطبو حيث اف كؿ ذلؾ يعمؿ عمى تفكيؾ 
الحبيبات المركبة كتضييؽ المسافات البينية لدرجة تعكؽ حركة الماء الحر كتبطئ 

 مف تبادؿ اليكاء األرضى باليكاء الجكل.

كـ تعمؿ عمى تجميع الحبيبات مما يسبب كما أف أمبلح الكالسيكـ كالمغنسي
تككيف مسافات بينية كبيرة الحجـ تحسف مف تيكية األرض كتساعد عمى صرؼ 
الماء الزائد فى حيف تعمؿ أمبلح الصكديكـ عكس ذلؾ حيث تفكؾ الحبيبات 
كتضيؽ المسافات البينية بدرجة كبيرة أيضا لممادة العضكية دكر فى تجميع 

 الحبيبات.

 عممية لتعديل وتحسين بناء التربة:الوسائل ال
يمكف تعديؿ بناء األرض بإتباع عدة أساليب معينة فى خدمة األرض حتى 

 يتحسف بنائيا كذلؾ باآلتى:
 بالكسائؿ الميكانيكية مثؿ اجراء عمميات الحرث كالتزحيؼ كالتمشيط. -2
مبلحظة االقبلؿ مف استخداـ اآلالت الكبيرة الحجـ كالثقيمة خاصة عندما  -2

 ف األرض رطبة.تكك 
اضافة المكاد الغنية فى المكاد العضكية مثؿ األسمدة البمدية كاألسمدة البمدية  -3

 الصناعية كاألسمدة الخضراء حيث أنيا تعمؿ عمى تجميع الحبيبات.
 إضافة الجير لؤلراضى الطينية حيث يؤدل إلى تككيف الحبيبات المركبة. -4
 لقمكية.إضافة الجبس الزراعى يصمح مف بناء األراضى ا -5
عند حصاد المحاصيؿ تترؾ بقايا المحاصيؿ كيتـ دفنيا فى التربة حتى  -6

 تتحمؿ مككنة المادة العضكية كالدباؿ.
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 تحسيف كسائؿ الصرؼ. -7

 العالقة بين قوام األرض وصفاتيا:
تتأثر كثير مف خصائص التربة بقكاميا فحبيبات الطيف صغيرة الحجـ تتميز 

ة مف الماء سكاء حكؿ سطحيا أك بيف الحبيبات بقدرتيا عمىاالحتفاظ بكميات كبير 
كما تتميز كما سبؽ القكؿ باالنتفاخ عند تشرب الماء كالتشقؽ عند الجفاؼ 
كالمركنة التى تجعؿ التربة قابمة لمتشكيؿ كما أف مف مميزات الحبيبات الصغيرة 
الحجـ إدمصاص العناصر الغذائية عمى أسطحيا بكميات كبيرة )سعة تبادلية 

. كما تتميز حبيبات السمت بكبر عالية ( لعناصر الكالسيكـ كالبكتاسيكـ كالمغنسيـك
،مـ( كذلؾ إمتصاصيا لقدر كبير مف 552، إلى 52حجميا عف حبيبات الطيف )

 الماء كاحتكائيا عمى عناصر غذائية مصدرىا المعادف المتككنو فييا.

ف الطيف إذا كاف مف أصؿ معدنى. كلما كا (Clay)ىذا كيستخدـ لفظ طيف 
يحمؿ شحنو كيربائية سالبو لذا تتجاذب الكاتيكنات إلى أسطح ىذه الحبيبات 
المعدنية كتكافئ الكاتيكنات المدمصو الشحنات السالبو عمى أسطح مركب الطيف. 
ىذا كتتبادؿ الكاتيكنات المدمصو عمى سطح مركب الطيف بكاتيكنات أخرل 

 كتسمى ىذه الظاىره بالتبادؿ الكاتيكنى.

كيطمؽ عمى مجمكع الكاتيكنات القابمة لمتبادؿ عمى أسطح الحبيبات ىذا 
جراـ 255بسعة التبادؿ الكاتيكنى كىذا يساكل عدد الممميمكافئات القابمة لمتبادؿ فى 

مف التربة. كعمكما تختمؼ السعة الكاتيكنية بإختبلؼ مككنات األرض حيث أنيا 
 25-3ينو كما أنيا تتراكح بيف منخفضة جدا فى اكاسيد الحديد كاأللكمنيكـ المتأ
ممميمكافئ فى معدف  255-85ممميمكافئ فى معدف الطيف مف النكع الكاؤكلينيت، 

 ممميمكافئ فى المكاد العضكية. 455-255المكنتيمكر يممكنيت، 
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ىذا كتختمؼ صفات األرض تبعا لقكاميا كبيف الجدكؿ التالى أنكاع األراضى 

 ـ األرض:المختمفة كأىـ صفاتيا كتأثير قكا

 تأثير األرض وأىم خصائصيا
 طينية صفراء ثقيمة صفراء رممية الخصائص
 ناعـ حريرل خشف خشف المممس
 رديئة متكسطة جيدة جيدة جدا التيكية

 كبيرة متكسطة صغيرة صغيرة السعة الكاتيكنية
 كبير متكسط ضعيؼ ضعيؼ جدا النشاط الكيماكل
 بيرك متكسط ضعيؼ ضعيؼ جدا النشاط الحيكل
 ردئ متكسط جيد زائد الصرؼ

 مرتفعو متكسطو متكسطو منخفضو كمية الماء الميسر لمنبات
 صعبو متكسطو سيمو سيمو خدمة األرض

 
III  ىواء األرضSoil Air: 

تكجد بيف حبيبات التربة فراغات أك مساـ تسمى بالفراغات اليكائية قدرت 
حجـ فى األراضى الطينية % بال55% فى األراضى الرممية كحكالى 35بحكالى 

بالحجـ ىذا الفراغ يشغمو الماء كاليكاء كىك يعبر عنو بالنسبة المئكية لحجـ مساـ 
 األرض بقدر كاآلتى:

 
 الحجـ الحقيقى -الحجـ الظاىرل 

 255×  الحجـ الظاىرل
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ككما سبؽ أف ذكرنا تزيد السعة المسامية لؤلرض الطينية عف األرض 

جـ الفراغ البينى فى األرض الرممية بيف الحبيبات أكبر مف الرممية بالرغـ مف أف ح
 األرض الطينية.

كمف المعركؼ أىمية اليكاء بالنسبة لنمك النبات لذا تعتبر األرض جيدة 
التيكية حيف تكافر األكسجيف بكمية تكفى بالنسبة لحاجة النبات كالكائنات الحية 

 األخرل بالتربة حتى تتـ جميع العمميات الحيكية.

 تركيب ىواء األرض:
أمثاؿ تركيز ثانى أكسيد  25يحتكل ىكاء األرض عمى نحك يصؿ إلى 

الكربكف كحكالى ضعؼ تركيز بخار الماء بيكاء الجك فى حيف يحتكل ىكاء األرض 
عمى األكسجيف بتركيز أقؿ مف المكجكد فى اليكاء الجكل. كعمكما تختمؼ تراكيز 

ية بالتربة )كائنات دقيقة كالكائنات الحيكانية ىذه الغازات حسبا لنشاط الكائنات الح
كجذكر النباتات( كما يحتكل ىكاء األرض عمى غازات الميثاف كاألمكنيا ككبريتيد 
األيدركجيف. ىذا كيختمؼ تركيز كؿ مف األكسجيف كثانى أكسيد الكربكف باختبلؼ 

 % فى الطبقة السطحية22-28عمؽ األرض حيث يقدر تركيز األكسجيف بحكالى 
فى األراضى الجيدة التيكية كينقص ىذا التركيز بالتعمؽ فى األرض ككذلؾ فى 
األراضى الرطبة. فى حيف يتراكح تركيز ثانى أكسيد الكربكف بيكاء األرض بصفة 

 %(.25% )كقد يرتفع إلى 5-2عامة بيف 

كعمكما فإف ىكاء األرض يتغير تركيبو بسرعة حيث اف ىذا التركيب ىك 
عمميتى التنفس بكاسطة النبات كالكائنات الحية بالتربة كعممية عبارة عف محصمة 

 تجديد اليكاء األرضى.
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ىذا كيرتفع تركيز ثانى أكسيد الكربكف باألرض أثناء فصؿ الصيؼ عف 
الشتاء ككذلؾ عند تسميد األرض باألسمدة العضكية كالمعدنية كذلؾ لزيادة نشاط 

تركيز ثانى أكسيد الكربكف باألرض  الكائنات الدقيقة كتنفس الجذكر كأيضا يرتفع
الرطبة عف الجافة كاألرض الناعمة عف الخشنة القكاـ كاألرض الرديئة البناء 
)المتعجنو( عف الجيدة كذلؾ لنقص معدؿ انتشار الغازات فى الحاالت السابقة 

 فيزيد تركيز ثانى أكسيد الكربكف عف األكسجيف.

 إحتياجات النباتات ليواء األرض:
ز األكسجيف لتنفس الجذكر أثناء حياة النبات كىذا يقتضى إستمرار يمـز غا

. كتنمك معظـ المحاصيؿ فى جك اليقؿ محتكل  إمداد األرض باألكسجيف البلـز
% كمف 25% كيقؿ النمك بإنخفاض المحتكل عف 22األرض مف األكسجيف عف 

كسجيف كينبغى األىمية بمكاف تجديد اليكاء بما يتكافر معو االمداد المستمر مف األ
بالدقيقة لمنمك األرضى. ىذا  3/سـ8-25×35أال يقؿ معدؿ إنتشار األكسجيف عف 

كتختمؼ بذكر النباتات عند انباتيا فى احتياجاتيا لؤلكسجيف حيث يمـز البذكر 
الزيتية نسبة أكبر مف عنصر األكسجيف عف بذكر القمح كالذرة الشامية كالفكؿ 

 بر مف بذكر األرز.كىذه تحتاج إلى كمية أكسجيف أك

كتختمؼ نباتات المحاصيؿ أثناء نمكىا بالحقؿ فى احتياجاتيا لؤلكسجيف 
حيث يزداد احتياجات بنجر السكر كالبطاطس عف نباتات الذرة الشامية كالقمح 
كفكؿ الصكيا فى حيف تككف احتياجات الذرة الرفيعة إلى كمية قميمة لذا تتحمؿ مثؿ 

اء لفترة طكيمة. أما نبات األرز فيمكنو اف يعيش فى ىذه النباتات غمر األرض بالم
أرض مغمكرة بالماء طكاؿ فترة حياتو بعد أف يظير مجمكعو الخضرل فكؽ سطح 
الماء كذلؾ راجع إلى كجكد حجرات ىكائية متصمة بنسيج القشرة كعف طريؽ ىذا 

 النسيج يتـ امداد الجذكر بإحتياجاتيا مف األكسجيف الجكل البلـز لحياتيا.
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كذلؾ تؤثر درجة الحرارة عف إحتياج النبات مف األكسجيف حيث تزيد 

كما تؤثر التيكية عمى  -االحتياجات فى ظركؼ الحرارة المرتفعة عف المنخفضة 
مدل تعمؽ الجذكر أيضا تككف حاجة الجذكر السميكة إلى األكسجيف أكثر مف 

 الجذكر الرفيعة.

 عالقة التيوية بنمو المحاصيل:
األرض عمى صبلحية العناصر الغذائية لبلمتصاص بكاسطة تؤثر تيكية  -2

النبات كأىميا عنصر النيتركجيف إذ تقؿ عممية تثبيت اآلزكت بكاسطة 
الكائنات الحية الدقيقة فى األراضى الغدقة كما تظير الصكر المختزلة مف 

 العناصر الغذائية فى حيف تتككف أكاسيدىا فى األراضى جيدة التيكية.
كرل لحياة البكتريا النافعة فى التربة مثؿ التى تقكـ بعممية األكسجيف ضر  -2

 النشدره ككذلؾ بكتريا التآزت.
يدخؿ غاز األكسجيف فى أغمب العمميات الحيكية بالنبات كأىميا عمميات  -3

 التنفس كاإلنبات.
يككف غاز ثانى أكسيد الكربكف بعد ذكبانو فى الماء حامض الكربكنيؾ التى  -4

 اصر الغذائية كصبلحيتيا لبلمتصاص.يساعد عمى تحمؿ العن

كعمكما تظير عبلمات نقص عنصر األكسجيف عمى النبات بحدكث 
إصفرار لؤلكراؽ كنقص فى نمك النباتات كمكتيا فى النياية. كما تتككف بعض 
المكاد السامة كاألحماض العضكية كالكحكالت نتيجة التنفس البلىكائى لمجذكر كما 

 كبريتكز السامو.تتككف مركبات الحديدكز كال
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 الوسائل العممية لتحسين تيوية األرض:

الصرؼ الجيد كذلؾ بعمؿ شبكو مف المصارؼ الجيدة لمتخمص مف الماء  -2
 الزائد فى فراغات التربة عف طريؽ الترشيح.

إجراء عممية الحرث كذلؾ باستخداـ أسمحة لممحراث تصؿ إلى العمؽ  -2
 المطمكب.

ة يستخدـ لتكسيرىا محراث تحت فى حالة كجكد طبقة صماء تحت الترب -3
 التربة.

أف يتـ تشميس األرض مدة تتراكح بيف أسبكع إلى اسبكعيف بيف كؿ حرثو  -4
 كأخرل.

يفضؿ ترؾ األرض شراقى )بدكف رل( بعض الكقت عقب حصاد المحاصيؿ  -5
 الشتكية.

رل األرض كتركيا تجؼ ثـ اعادة رييا كحرثيا حيث تجرل ىذه العممية بعد  -6
 ة صبلبة األرض.محصكؿ األرز لشد

أفضمية إستخداـ األسمدة العضكية كاألسمدة الخضراء الرتفاع محتكاىا مف  -7
 الدباؿ.

 5-2.5يحسف مف تيكية األرض إضافة الجير ككذا الجبس الزراعى ) -8
 طف/فداف(.

IV  حرارة األرضSoil Temperature: 
الحية  يتأثر نمك النباتات كثيرا بدرجة حرارة األرض، كما أف تكاثر الكائنات

الدقيقة األخرل كالتى تقكـ بعمميات مفيدة تتأثر كذلؾ بدرجة كبيرة بدرجة حرارة 
األرض. كعمكما تتكقؼ درجة حرارة األرض فى أل كقت عمى النسبة بيف الطاقة 

 الممتصة كالطاقة المفقكدة.
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ىذا كتتعدد مصادر حرارة األرض حيث تعتبر الشمس المصدر الرئيسى كما 

الكيماكية كالحرارة المنطمقة مف تنفس الكائنات الحية كالبذكر تمعب التفاعبلت 
كالجذكر كالحرارة المنطمقة مف تحمؿ المادة العضكية دكرا كبيرا فى رفع درجة حرارة 

 األرض.

تختمؼ درجة الحرارة بالقطاع األرضى حيث تزيد درجة حرارة الطبقة 
جكل فى جميع بكصات عف حرارة اليكاء ال 6السطحية مف األرض حتى عمؽ 

فصكؿ السنة بينما تزيد درجة حرارة الطبقة السفمى عف الجك فى الشتاء كتقؿ فى 
الصيؼ كذلؾ لبعد الطبقات السفمى مف األرض عف التغيرات الطارئة فى التكصيؿ 
الحرارل حيث تتأخر كؿ مف درجة الحرارة العظمى كالدنيا لؤلرض بمثيبلتيا فى 

بالتعمؽ فى قطاع األرض كىكذا تبمغ الحرارة  الجك بنحك ساعة لكؿ بكصة كاحدة
بكصات مف سطح األرض نحك الساعة السابعة إلى  8-6العظمى عند عمؽ 

 الساعة الثامنة مساء )الثالثة مساء فى الجك الخارجى(.

 العوامل المؤثرة عمى كمية الحرارة التى تصل إلى التربة من الشمس:
 عكامؿ التى يمكف يؤثر عمى درجة حرارة األرض العديد مف ال

 تقسيميا إلى:
 خطوط العرض: -2

فكمما إقتربت األرض مف خط االستكاء زاد مقدار الحرارة التى تتمقاىا األرض 
 مف الشمس ككمما بعدت المنطقة قؿ المقدار الذل يصؿ إلييا.
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 لون األرض: -2

تتكقؼ كمية الحرارة التى تكتسبيا أك تعكسيا األرض عمى لكنيا فإذا كاف 
كف فاتح فإف األرض تعكس مقدار أكبر مف أشعة الشمس فتقؿ بذلؾ حرارتيا الم

 كالعكس فى األراضى القاتمة المكف )السكداء(.

 رطوبة األرض: -3
فكمما زادت الرطكبة فى األرض إنخفضت حرارتيا كذلؾ ألف الحرارة النكعية 

سيككف لؤلرض أقؿ منيا لمجك. ىذا فضبل عف أف تبخر الماء مف األرض الرطبة 
أكثر. ىذا كمف المعركؼ اف تبخر الماء يسبب فقدان كبيران فى الحرارة. كلما كانت 
األرض الثقيمة كتحتكل عمى نسبة رطكبة أكبر مف األرض الخفيفة فيحدث أف 
تنضج النباتات متأخرة فى األراضى الطينية عف الرممية ألف االنبات كالنمك فى 

 ىذه الحالة األخيرة يككف أسرع.

 الرتفاع عن سطح البحر:ا -4
كمما ارتفعت األرض عف سطح البحر كمما أنخفضت درجة حرارتيا حيث 

 555 مف المعركؼ أف درجة الحرارة تنخفض درجة مئكية كاحدة لكؿ ارتفاع قدرة
متر تقريبا( كيبلحظ ىذا فى منطقة سانت كاتريف بجنكب سيناء كفييا  65قدمان )

 .يتأخر نضج المحاصيؿ التى تزرع بيا

 األغطية النباتية: -5
تعتبر كمنطقة عازلة تقمؿ مف إكتساب األرض لمحرارة باالشعاع الشمسى 
فضبل عف أف اليكاء تحت المزركعات يككف محمبل بنسبة رطكبة أعبل. كعمى ذلؾ 
تزداد كمية الحرارة المطمكبة لرفع درجة حرارة ىذه األرض المعطاه بالكساء 

حية األخرل فإف كجكد ىذه األغطية النباتية الخضرل بدرجة ممحكظو. كمف النا
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تقمؿ مف فقد الحرارة باالنعكاس ليبل فبل تقؿ الحرارة فى الميؿ بشكؿ كاضح سكاء 

 حرارة األرض أك اليكاء المبلصؽ لمنباتات كما فى المناطؽ المكشكفة.
 الوسائل العممية لتكييف درجة حرارة األرض:

اعية مف تكييؼ درجة حرارة األرض يمكف باتباع بعض الكسائؿ كالطرؽ الزر 
 بما يجعميا مبلئمة لنمك المحاصيؿ كمف ىذه الطرؽ:

 الزراعة عمى الريشو القبمية أك الشرقية مف الخط : -2
فى حالة عمؿ الخطكط مف الشرؽ إلى الغرب يتـ زراعة النباتات عمى الريشة     

يكاء كذلؾ القبمية حيث اف ارتفاع الخط يحمى النباتات النامية مف شدة ال
عند تخطيط األرض مف البحرل لقبمى تزرع النباتات شتاء عمى الريشو 
الشرقية حتى تتعرض إلى الضكء الشمسى ألطكؿ فترة ممكنة أثناء النيار 

 ىذا كالعكس صحيح صيفا لتقميؿ درجة الحرارة.
إقامة مصدات الرياح أك اجراء عممية تغطية النباتات أك التذريب حكؿ  -2

لحماية النباتات مف البرد شتاءن أك الزراعة فى صكب أك تحت  النباتات كذلؾ
 االنفاؽ .

فى حالة الرغبة فى خفض درجة الحرارة لؤلرض كالنباتات النامية بيا ينصح  -3
 بالرل حتى ترتفع نسبة الرطكبة باألرض فتنخفض حرارتيا.

الصرؼ الجيد يعمؿ عمى رفع درجة حرارة األرض حيث أف ازالة األمبلح  -4
 رض ترفع مف حرارتيا.مف األ

 إضافة المادة العضكية لؤلرض شتاءن ترفع مف درجة حراراتيا. -5
 .Tunnelsالزراعة فى صكب أك تحت األنفاؽ  -6

V   :لون األرضSoil Colour 
يعتبر لكف األرض أحد الخصائص الشائعة األستخداـ فى كصؼ األرض 

طريقة التأثير عمى  حيث يؤثر لكف األرض تأثيران غير مباشران عمى نمك النبات عف
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ىذا كتختمؼ مككنات األرض فى التأثير عمى ألكانيا فمادة  -الحرارة كالرطكبة 

الدباؿ سكداء أك بنية كأكاسيد الحديد حمراء أك بنية صفراء كالككارتز أبيض فى 
حيف الحجر الجيرل إما ابيض أك أزرؽ كالطيف رمادل أك أحمر حيث يتكقؼ لكنو 

 كده بوعمى كمية الحديد المكج

 األلوان الشائعة لألرض:
تأخذ األرض مف الناحية العممية جميع األلكاف حيث تنتشر األراضى الحمراء 
كالصفراء فى المناطؽ االستكائية كتحت االستكائية كاألراضى الرمادية بالمناطؽ 
الرطبة كالباردة. ىذا كتتمكف األراضى الرممية فى مصر بالمكف األصفر كما تزداد 

ف األرض بزيادة المادة العضكية كحبيبات الطيف لذلؾ نبلحظ اف األراضى قتامة لك 
الطينية فى مصر تتمكف بالمكف األسكد كيطمؽ عمييا األراضى الطينية أك السكداء 

 فى حيف نجد األراضى الممحية ذات لكف أبيض لتزىير األمبلح عمى سطحيا.
 مدلوالت لون األرض:

إنتاجيتيا حيث يمكف القكؿ بصفة  يمكف اتخاذ لكف األرض كمدلكؿ عمى
عامة اف زيادة قتامة المكف يدؿ عمى زيادة محتكاىا مف المادة العضكية فى حيف 
يشير المكف الفاتح إلى زيادة تركيز الككارتز )الرمؿ( مما يدؿ عمى نقص العناصر 
الغذائية بيا كعمكما يمكف القكؿ بأف تدرج إنتاجية األرض يقؿ كمما إتجو لكف 

 مف الغامؽ إلى الفاتح. األرض
 تأثير المون عمى خصائص األرض:

تؤثر لكف األرض عمى خصائصيا عف طريؽ التأثير عمى الطاقة االشعاعية 
الكاصمة إلى األرض كلما كاف المكف األسكد أك القاتـ يمتص قدرا أكبر مف الحرارة 

حينما تسطع  عف األلكاف الفاتحة ليذا ترفع درجة حرارة األرض القاتمة عف الفاتحة
 الشمس أك عندما يككف الجك دافئان.
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كلما كانت األرض القاتمة المكف تزيد درجة حرارتيا عف األرض الفاتحة ليذا 
يتبخر الماء منيا بسرعة كبذلؾ تجؼ أسرع مف األرض الفاتحة كعمكما يؤدل 
كجكد الكساء الخضرل إلى تقميؿ الفارؽ بيف ىذيف النكعيف مف األرض )القاتمة 

فاتحة المكف( كقد يؤدل إلى ازالتو كمية. كأيضا يمكف القكؿ انو طالما يؤثر لكف كال
األرض عمى درجة حرارتيا لذلؾ فإف لكف األرض يؤثر بطريؽ غير مباشرة عمى 

 نشاط الكائنات الحية الدقيقة باألرض كسرعة نضج المحاصيؿ.

VI  حموضة األرضSoil Acidity: 
اليامة لؤلرض كعمكما ترجع حمكضة أل يعتبر رقـ الحمكضو أحد الخكاص 

فى حيف ترجع القمكية إلى   (H)محمكؿ إلى مايحتكيو مف أيكنات األيدركجيف 
 . (OH)مايحتكية المحمكؿ مف أيكنات األيدرككسيؿ 

p)ىذا كيعرؼ رقـ الحمكضو 
H

بأنو المكغاريتـ السالب لدرجة تركيز أيكف  (
كيككف الكسط متعادال اذا كاف رقـ األيدركجيف بالجرامات فى لتر مف المحمكؿ. 

فى حيف تزداد قاعديتو  7كتزداد حمكضة المحمكؿ إذا قؿ الرقـ عف  7الحمكضة 
فى  24ك  2.5كبصفة عامة يتراكح رقـ الحمكضة بيف  7اذا كاف الرقـ أكبر مف 

 .25إلى  4حيف تتراكح رقـ حمكضة األرض مف 

مائمة إلى القمكية فى حيف كتككف األرض فى المناطؽ الجافة قميمة األمطار 
أراضى المناطؽ االستكائية التى تمتاز بسقكط األمطار بيا بكثره مع كفرة فى المادة 

 العضكية كؿ ذلؾ يؤدل إلى تككيف أحماض فتصبح األرض حامضية.
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 مصادر األحماض باألرض:

2- .  تحمؿ بعض الصخكر التى تحتكل عمى كمية كبيرة مف السميكا كاأللكمنيـك
ائنات الحية أثناء تمثيميا الغذائى بعض األحماض العضكية مثؿ تنتج الك -2

حمض البلكتيؾ كاالكساليؾ كالخميؾ كأيضا بعض األحماض المعدنية مثؿ 
حامض الكبريتيؾ باالضافة إلى غاز ثانى أكسيد الكربكف الذل يككف حمض 

 الكربكنيؾ.
فف بعض النباتات تحتكل عمى أحماض يمكف أف تنتقؿ إلى التربة عند د -3

 بقاياىا باألرض.
الغازات كاألدخنة الناتجة مف المصانع القريبة مف المناطؽ الزراعية مثؿ  -4

غاز ثانى أكسيد الكبريت عند تكاثفيا كسقكطيا باألمطار تككف األحماض 
 مثؿ حامض الكبرتيؾ كالكربكنيؾ....الخ.

 مصادر قموية األرض:
منخفضة مف  إحتكاء بعض الصخكر التى تككنت منيا األرض عمى نسبة -2

 السميكا كنسبة مرتفعة مف أكاسيد الكالسيـك كالحديد.
 تككيف كربكنات الكالسيـك مف األحجار الجيرية باألرض. -2
تراكـ األمبلح الضارة مثؿ كربكنات الصكديكـ كالكالسيكـ كذلؾ نتيجة لسكء  -3

 عممية الصرؼ.

الى ال متعادلة أك تميؿ  7،8األراضى المصرية يتراكح رقـ حمكضتيا بيف 
القمكية كال يكجد فى مصر أراضى حامضية  ىذا كيمكف تقسيـ األرض حسب 

 درجة حمكضتيا إلى األنكاع اآلتية كما فى الجدكؿ التالى:
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 رقم الحموضة تأثير التربة رقم الحموضة تأثير التربة
 7.5 - 7 طفيفة القمكية 5.5أقؿ مف  شدة الحمكضة

 8 - 7.5 يةخفيفة القمك  6 - 5.5 متكسطة الحمكضة
 8.5 - 8 متكسطة القمكية 6.5 - 6 خفيفة الحمكضة
 8.5أكثر مف  شديدة القمكية 7 - 6.5 طفيفة الحمكضة

   7 متعادلة

 عالقة الحموضة والقموية بنمو المحاصيل:
يتأثر نمك النبات بانخفاض رقـ الحمكضة كذلؾ راجع إلى نقص عناصر 

( بكاسطة النباتات كما PH3)أقؿ مف  الكالسيكـ كالفكسفات الصالحة لبلمتصاص 
أيضا تصاب  -تظير عمى النباتات أعراض التسمـ بعناصر األلكمنيكـ كالمنجنيز 
 بعض المحاصيؿ بأمراض معينة نتيجة إلنخفاض رقـ الحمكضة.

كعمكما ليس بمصر مشاكؿ ناشئة عف حمكضة األرض حيث اليكجد 
 أراضى حمضية بيا كما سبؽ القكؿ .

التالى درجة االحتماؿ النسبى لممحاصيؿ لدرجة الحمكضة. يكضح الجدكؿ 
كما أف قمكية التربة تسبب صعكبة إمتصاص بعض العناصر مثؿ الفكسفكر 
كالحديد كالمنجنيز كالبكركف حيث  يتحكؿ الفكسفكر إلى صكرة غير قابمة لمذكباف 

فات فى الماء عند إضافتو لؤلراضى القمكية كما أف لمقمكية تأثير كبير عمى ص
ثمار النباتات بيا.  األرض الطبيعية مما يتسبب فى ضعؼ نمك كا 
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 االحتمال النسبى لممحاصيل لدرجة الحموضة

 نباتات تتحمل الحموضو نباتات تتحمل الحموضو نوعا نباتات حساسو جدا لمحموضو
 الدخاف -الشكفاف  الذرة الشامية -البرسيـ المصرل  البرسيـ الحجازل

 حشيشة السكداف ذرة السكريةال -القمح  الشعير
 البطاطس الفكؿ السكدانى بنجر السكر
 الفػكؿ القطف البصؿ

 تعديل درجة حموضة األرض:
يمكف تعديؿ درجة حمكضة األرض عف طريؽ إضافة الكالسيكـ حيث يعمؿ 
ىذا العنصر عمى رفع رقـ الحمكضة فى األراضى الحامضية. كما يمكف خفض 

لقمكية عف طريؽ إضافة المكاد ذات التأثير الحامضى رقـ الحمكضة فى األراضى ا
مثؿ الكبريت كالكبريتات أيضا يمكف استخداـ األسمدة ذات التأثير الحامضى لرفع 
درجة حمكضة األرض مثؿ سماد سمفات األمكنيا. كما يمكف تقميؿ قمكية األرض 

 باضافة كبريتات الكالسيكـ )الجبس الزراعى(.
 مموحة األرض وقمويتيا:

تككف األراضى الممحية فى المناطؽ التى ينخفض منسكب سطحيا عف ت
المناطؽ المجاكره ككما تتككف بالمناطؽ التى تزيد فييا نسبة التبخير عف المطر 
الساقط أك الرل حيث تتزىر عمى سطح األرض نتيجة لذلؾ بعض األمبلح. ىذا 

 كيمكف تقسيـ األرض تبعا لكجكد األمبلح الضارة بيا إلى:
 ألرض الممحية:ا -1

كىى التى تحتكل عمى كمية كبيرة مف األمبلح تزيد عف درجة إحتماؿ النبات 
كأىـ ىذه األمبلح كمكريد الصكديكـ ككبريتات الصكديكـ كالبكتاسيكـ كالكالسيـك 
كالمغنسيكـ كتككف نسبة كمكريد الصكديكـ أعبلىا كيطمؽ عمييا األراضى الممحية. 

غسيؿ ىذه األمبلح حيث أنيا تذكب فى الماء كإلصبلح ىذه األراضى يككف ب
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كتصرؼ مياه الغسيؿ فى المصارؼ مع تكرار ىذه العممية حتى يخؼ تركيز 

 األمبلح باألرض.
 التأثير الضار لممموحة عمى المحاصيل :

 كيرجع التأثير الضار لؤلراضى الممحية عمى نمك النباتات لآلتى:
يادة الضغط األسمكزل تقميؿ قدرة المحاصيؿ عمى إمتصاص الماء لز  -2

 لمحمكؿ األرض.
التأثير الكيماكل المباشر لؤلمبلح مما يؤدل إلى عدـ انتظاـ التغذية  -2

 كالعمميات الحيكية .
 التأثير الغير مباشر لؤلمبلح عمى خكاص األرض مف حيث بنائيا كتيكيتيا. -3

 األراضى القموية: -2
لية فى حيف كىى التى تحتكل عمى أمبلح كربكنات الصكديكـ بنسبة عا

تككف نسبة أمبلح كمكريد ككبريتات الصكديكـ قميمة كبذا يككف رقـ الحمكضة أكبر 
كعمكما يظير عمى سطح مثؿ ىذه األراضى قشكر سكداء نتيجة لتحمؿ  7مف 

المكاد العضكية. كىى أراضى رديئة الخكاص الطبيعية صعبة الخدمة كيمكف 
المكجكدة باستعماؿ المكاد التى  اصبلحيا بالتخمص مف أمبلح كربكنات الصكديكـ

تتفاعؿ مع كربكنات الصكديكـ مثؿ كبريتات الكالسيكـ )المكجكد بنسبة كبيرة فى 
الجبس الزراعى( حيث تحكلو إلى كبريتات الصكديكـ القابمة لمذكباف فى الماء فيتـ 
غسيميا بغمر األرض بالماء كصرفيا. كما يمكف استخداـ بعض االحماض 

 حامض الكبريتيؾ كما يمكف اضافة الكبريت أيضا إلى التربة.الكيماكية مثؿ 

 التأثير الضار لمقموية عمى نمو المحاصيل:
التأثير الكيماكل الناتج عف القمكية حيث كجد أف جذكر بعض النباتات  -2

 .9كأيضا المكاد العضكية تذكب عندما يككف رقـ الحمكضة أعبل مف 
 

 يدرككسيؿ.التأثير الساـ أليكنات الكربكنات كاال -2
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التأثير السيئ لمصكديكـ عمى خكاص األرض إذ يؤدل إلى تفكؾ الحبيبات  -3

 مما ينشأ عنو سكء التيكية كرداءة الصرؼ كتعجف التربة.
إختبلؿ التمثيؿ الغذائى لممحاصيؿ لعدـ إتزاف العناصر باألرض كما يقمؿ  -4

 مف قدرة المحاصيؿ عمى إمتصاص الماء.

 إحتمال المحاصيل لألمالح:
ؼ النباتات التى تنمك فى األراضى غير الخصبة بمكف أخضر مصفر تتص

أما النباتات التى تنمك فى األراضى المالحو فتككف ذات  -باىت كنمك ضعيؼ 
لكف أخضر مزرؽ غامؽ كيرجع ىذا المكف إلى ترسب طبقة شمعية عمى سطح 
ؿ الكرقة كىذا يظير بكضكح فى المحاصيؿ البقكلية كبنجر السكر. كفى محاصي

الحبكب يشكب لكف أكراقيا االحمرار قرب مرحمة النضج كعمكما تختمؼ المحاصيؿ 
 فى درجة إحتماليا النسبى لؤلمبلح كما ىك كاضح فى الجدكؿ التالى:

 االحتمال النسبى لممحاصيل لألمالح
 ضعيفة االحتمال متوسطة جيدة قوية االحتمال
 الشعير بنجر السكر

 )كعمؼ أخضر( 
 الذرة السكرية

 -األرز  -لقطف ا
 -الشعير  -القرطـ 

 الكتاف

البرسيـ  -القمح 
الذرة  -الحجازل 
 البطاطس -الشامية 

VII   الماء األرضىSoil Water: 
% مف حجميا فى حيف يشكؿ 55يشكؿ الكسط الصمب لؤلرض حكالى 

% األخرل، كيزداد مقدار الكسط السائؿ بنقص 55الكسط السائؿ كالغازل الػ 
كذلؾ عند الرل أك سقكط المطر حيث ينفذ الماء باألرض كيتحرؾ الكسط الغازل 

خبلليا ليحؿ محؿ الكسط الغازل كحتى يمؤل جميع الفراغات بيف الحبيبات كفى 
 Maximum waterىذه الحالة تصبح األرض عند سعة حفظ الماء العظمى 
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holding capacity  ة كمايزاؿ الماء يستمر فى حركتو إلى أسفؿ بفعؿ الجاذبي

األرضية حتى تصؿ حركة الماء الشعرل ألسفؿ ألقؿ حد ممكف بؿ يكاد يثبت 
أياـ مف الرل كىذا يتكقؼ حسب نكع  3-2محتكل الماء باألرض كيككف ذلؾ بعد 

 .Field Capacityاألرض كيسمى محتكل األرض مف الماء حينئذ بالسعة الحقمية 
عة الحقمية حتى ىذا كتستمر األرض فى فقد ماءىا بعد كصكليا إلى الس 

يصؿ المحتكل المائى باألرض إلى نسبة الذبكؿ الدائـ لذا تعرؼ نسبة الذبكؿ الدائـ 
باألرض "انيا نسبة الرطكبة التى تحتفظ بيا األرض عند ذبكؿ النباتات ذبكالن 

 دائما".
ىذا كتختمؼ أنكاع األراضى فيما بينيا فى معامؿ الذبكؿ إذ يككف مرتفع فى  

ة كمنخفض فى األراضى الرممية كىذا يشير إلى أف األراضى األراضى الطيني
 الرممية جكاده بمائيا عف األراضى الطينية.

 صور الماء باألرض:
 تتعدد صكر الماء باألرض كيمكف ايجازىا فى النقاط اآلتية:

 :Free Waterالماء الحـر   -1
الجاذبية كىك ذلؾ الجزء مف الماء خارج قدرة الخاصة الشعرية )أل تزيد قكة 

األرضية لو عف قكة حفظ األرض لمماء كذلؾ عند تحرؾ الماء باألرض إلى أسفؿ 
، بار 53عند إضافتو ليا. كتتراكح قكة شد الماء الحر إلى حبيبات األرض حكالى 

فى المتكسط. ىذا كيفقد الماء الحر فى باطف األرض كتقؿ قدرة النباتات عمى 
 إمتصاصو لنقص األكسجيف باليكاء.

 
 
 :Capillary Waterالماء الشعرى   -2
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كىك الماء الذل يمسؾ بحبيات األرض كىك الذل يقع بيف السعة الحقمية 

، 3 -، 2المئكية لمذبكؿ الدائـ. كيتراكح مقدار مسؾ األرض لمماء الشعرل بيف 
بار. ىذا كيتحرؾ الماء الشعرل باألرض عند إختبلؿ التكازف بيف األغشية السميكة 

اء المكجكد حكؿ الحبيبات كبذلؾ يتحرؾ ىذا الماء مف المكاقع الرطبة كالرقيقة لمم
ذات الشد المنخفض إلى المكاقع األقؿ رطكبة أك إف شئت قؿ ذات الشد المرتفع. 
لى الجكانب ايضا فى  ككما يتحرؾ الماء الشعرل إلى أسفؿ فإنو يتحرؾ إلى أعبل كا 

 حركة محدكدة.
 :c  WaterHygroscopiالماء الييجروسكوبى   -3

كىك عبارة عف كمية الماء التى تبقى متعمقة بحبيبات التربة بعد تجفيفيا فى 
ساعة.  كىذا الماء غير قابؿ  24ـ لمدة 2551اليكاء أك فى فرف درجة حرارتو 

لبلمتصاص جذكر النبات لو حيث يككف ممسكؾ بقكة حكؿ حبيبات التربة بمقدار 
األرض فى صكرة بخار غالبا كيقؿ بار. ىذا الماء يتحرؾ فى  2555-32نحك 

 متكسط مقدار الماء الييجركسككبى باألرض بزيادة أقطار حبيبات التربة.
 :ماء التبمور   -4

 ىك مقدار الماء الذل يدخؿ فى تككيف بممكرات الطيف السميكاتى. 
 :Water Vaporبخار الماء   -5

استفادة النبات يعتبر بخار الماء أحد مككنات ىكاء التربة كعادة ما تككف 
 منو محدكدة كبطريقة غير مباشرة كيخضع فى حركتو لقكانيف االنتشار.

 توزيع الماء باألرض:
يتغير محتكل الماء األرضى بقطاع األرض بعد الرل أك بعد سقكط المطر 

ثـ يقؿ  بمنطقة التشبعإذ يزداد محتكل الماء بالطبقة السطحية كتسمى ىذه المنطقة 
حيث يككف الفرؽ بيف المنطقتيف  بمنطقة االنتقاؿ لتى تسمىبعد ذلؾ بالمنطقة ا

حيث تمتد  بجبية البمؿ راجعا لمقدار اليكاء المحجكز باألرض. كتنتيى المنطقة
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ىذه المنطقة إلى اسفؿ بإستمرار طالما كاف سطح األرض مشبعا بالماء. ىذا 

رض التامة كيبلحظ اف منطقة البمؿ تمتد لمسافة قصيرة مبينو فاصؿ كاضح بيف األ
 الجفاؼ كاألرض الرطبة.

 )كيسمى التقسيـ البيكلكجى لماء األرض(   صالحية الماء لالمتصاص:
عند سقكط المطر أك الرل تزيد كمية الماء عف السعة الحقمية كتسمى ىذا 

ىذا الماء التستفيد منو النباتات الراقية حيث أف ىذه النباتات  بالماء الفائضالماء 
فقط "كىك ما يطمؽ عمى مقدار الماء بيف السعة الحقمية  الميسر الماء تستفيد مف

كمعامؿ الذبكؿ. كىذا يشير إلى أف جزء فقط مف الماء الشعرل ىك الميسر 
المتصاص النباتات. كبما أف قكة ارتباط جزيئات الماء الشعرل بحبيبات األرض 

ص جزء مف تزداد باالقتراب مف مركز الحبيبة كبذلؾ تعجز النباتات عف إمتصا
"كيعرؼ بأنو مقدار الماء المكجكد  بالماء غير الميسرماء األرض كىك مايسمى 

باألرض عند معامؿ الذبكؿ الدائـ" كىك يمثؿ الماء الييجركسككبى كجزء مف المار 
 الشعرل القريب مف مركز حبيبات التربة.

 :Soil  Water movementحركة الماء باألرض  
تربة يتحرؾ مف الطبقات العمكية إلى السفمية بسرعة ينفذ الماء عند إضافتو لم

 تتأثر بعدة عكامؿ منيا:
 جفاف التربة: -1

 حيث تزداد السرعة كمما كانت التربة جافة كالعكس بالعكس.
 قوام التربة: -2

فالتربة الرممية ينفذ الماء خبلليا بسرعة أكثر مما لك كانت التربة صفراء 
 ية.كىذه أسرع مما فى التربة الطين

 التركيب الكيماوى لمتربة: -3
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تختمؼ األمبلح فى تأثيرىا عمى حركة الماء باألرض حيث اف ىناؾ بعض 
األمبلح تساعد عمى سرعة نفاذ الماء مثؿ أمبلح الكالسيكـ كالمغنسيكـ حيث 
يساعداف عمى تجميع الحبيبات كعمؿ المسافات البينية مما يسيؿ حركة الماء 

كديكـ كالبكتاسيكـ عند كجكدىا بتركيز عالى تتسبب باألرض فى حيف أمبلح الص
فى تفكيؾ الحبيبات المتجمعة كتصغير حجـ المسافات البينية كىذا يعيؽ مركر 
الماء خصكصا كاف نسبةالصكديكـ المرتفعة فى صكرة كربكنات تؤدل إلى قمكية 

 األرض التى أىـ صفاتيا أنيا تككف غير منفذه لمماء.

 :Water requirment of plantsصيل  االحتياج المائى لممحا
يعرؼ االحتياج المائى لمنبات بأنو عدد الكحدات بالكزف مف الماء التى تمـز 
إلنتاج كحده كاحده مف المادة الجافة مف النبات أما المقنف المائى كالذل يعرؼ بأنو 
 كميةالماء البلزمة لمفداف المنزرع بأل محصكؿ حيث أف المقنف المائى يتكقؼ عمى
االحتياج المائى مضافا اليو عكامؿ أخرل مثؿ الحرارة كالرطكبة كطبيعة األرض 

 الزراعية كميعاد الرل صيفا أك شتاءن.
 العوامل المؤثرة عمى االحتياج المائى:

 خصوبة األرض: -1
حيث العبلقة عكسية أل أف كمما كانت األرض خصبة قؿ االحتياج المائى 

األرض الخصبة سكؼ يحتكل عمى كمية كبيرة  ألف الماء الذل يمتصو النبات مف
 مف العناصر الغذائية بعكس الحاؿ فى األرض الفقيرة.

 كمية الرطوية األرضية: -2
تؤثر كمية الرطكبة بالتربة عمى االحتياج المائى لممحاصيؿ المختمفة حيث 
 كجد اف رطكبو التربة المثمى أك المتكسطة تقمؿ مف االحتياج المائى فى حيف زيادة

 الرطكبة أك قمتيا تعمبلف عمى زيادة االحتياج المائى.
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 عمر النبات: -3

كجد اف االحتياج المائى لمنبات يقؿ بإزدياد النبات فى العمر حيث اف 
 النبات الصغير يككف احتياجو المائى أكبر كثيرا مف الكبير.

 الدورة الزراعية: -4
قبؿ زراعة  يختمؼ االحتياج المائى لمحصكؿ ما حسبا لظركؼ األرض

المحصكؿ حيث األرض التى تركت بكر قبؿ زراعة محصكؿ ما فإف االحتياج 
المائى لممحصكؿ يككف أقؿ مما لك زرع ىذا المحصكؿ فى ارض كانت مزركعة 
قبؿ زراعتو مباشرة كأيضا يؤثر نكع المحصكؿ السابؽ حيث يؤثر عمى المحصكؿ 

 487رطؿ كبعد قمح  342بكر البلحؽ فمثبل كاف االحتياج المائى لقمح زرع بعد 
 رطبل. 365كبعد ذره شاميو  392كبعد برسيـ حجازل 

 الرطوبة الجوية: -5
رطبل عندما كانت  345كاف االحتياج المائى لذرة شامية منزرع فى صكبة 

% 58% نيارا، 72% ليبل كعندما ارتفعت الرطكبة إلى 48نسبة رطكبة الصكبة 
. كعمكما فاف االحتياج المائى يختمؼ رطبل 292ليبل كاف االحتياج المائى 

 باختبلؼ الرطكبة الجكية كاألرضية.
 نوع المحصول: -6

كجد بالتجارب اختبلؼ االحتياج المائى بإختبلؼ المحصكؿ مثبل كجد اف 
رطؿ  742رطؿ كفكؿ الصكيا  725رطبل كاألرز  646االحتياج المائى لمقطف 

 رطؿ. 555رطبل كالقمح  373كالذرة الشامية 
 المنطقة المنزرع بيا المحصول: -7

حيث كؿ منطقة تختمؼ فى ظركفيا الجكية كاألرضية لذلؾ تؤثر عمى 
احتياج المحصكؿ المائى فمثبل كاف االحتياج المائى لمحصكؿ الذرة الشامية 
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رطبل فى حيف كاف احتياجو المائى فى أمريكا )كاشنطكف(  337المنزرع فى اليند 

 .373رطبل فى حيف فى مصر  272

 المقنن المائى لبعض المحاصيل اليامة بالمتر المكعب لمفدان
 

 مصر العميا مصر الكسطى الكجو البحرل المحصكؿ
 أكأل: المحاصيؿ الشتكية:

 القمح
 

2255 
 

2485 
 

2985 
 2855 2345 2555 الشعير
 2445 2555 855 الفكؿ

ثانيان: المحاصيؿ 
 الصيفية:
 القصب

 
25455 

 
23255 

 
28725 

 --- 9555 7755 األرز
 5455 3765 3555 القطف

 4555 3255 2555 الذرة الشامية
 

VIII :الكائنات الحية باألراضى الزراعية 
تتخذ الكائنات الحية التربة مكطنا ليا طالما تكافر بيا إحتياجاتيا مف المادة 
العضكية كالرطكبة حيث فى غياب ىذيف العامميف اليمكف لمكائنات الحية أف تعيش 

قكـ بكظائفيا الحيكية. ىذه الكائنات تختمؼ مف حيكانات كنباتات راقية كبيرة كت
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الحجـ إلى كائنات حية دقيقة سكاء نباتية أك حيكانية اليمكف رؤيتيا بالعيف 

 المجردة.

 كتشمؿ  الحيوانات الحية كبيرة الحجم: أوال :

 الحيوانات القارضة: -1
مف الحيكانات التى تعيش داخؿ  مثؿ األرانب البرية كالفئراف كما يشابييا

 الحقؿ فى أنفاؽ تحفرىا باألرض أك عمى سطحيا.

 الديـدان: -2
كأىميا دكدة األرض كىى مفيدة لؤلرض حيث تعمؿ عمى تفكيؾ التربة أثناء 
حركتيا كذلؾ تساعد فى التيكية أيضا تحميؿ المادة العضكية حيث تقكـ بالتغذية 

ت. ىذا كتزداد أعداد الديداف فى األراضى  عمييا كجعميا فى صكرة مفيدة لمنبا
الخصبة سكاء الصفراء أك الطينية الخفيفة كالتى تحتكل عمى كميات مناسبة مف 
الكالسيكـ كالمادة العضكية. يكجد كذلؾ بعض يرقات الحشرات كالديداف  األخرل 

 التى  تشبو فى تأثيرىا ديداف األرض كلكف بدرجة أقؿ.

 لنيماتودا(:الديدان الثعبانية )ا -3
كىى حيكانات صغيرة تسكف جذكر المحاصيؿ مثؿ القمح كتعيش متطفمة 

 عمييا كتسبب ليا أضرار كثيرة.

 الحشــرات: -4
كمنيا حشرة النمؿ التى تقكـ بعمؿ أنفاؽ تتسبب فى قمب األرض كما انو 

 يضيؼ الييا بعض المكاد العضكية.
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 الكائنات الحية الدقيقة: ثانيا :

تكجد بأعداد بالغة الكبر كحجميا صغير الترل إال  ىذه الكائنات
 بالميكركسككب كتشمؿ:

 البروتوزوا: -1
كىى حيكانات كحيدة الخمية تكجد بقمة فى التربة لعدـ تكافر الرطكبة الكافية 
إلنتشارىا ىذا كمف المبلحظ اف زيادة عددىا فى التربة يقابمو نقص فى عدد 

 ر البركتكزكا مف الكائنات الضارة.البكتريا حيث تتغذل عمييا لذا تعتب

 الطحالب: -2
تكجد بكميات كبيرة فى األرض الرطبة حيث تنمك عمى سطحيا ككجكدىا 
يضيؼ المادة العضكية. بعض أنكاعيا يقكـ بتثبيت اآلزكت المكجكد فى ىكاء 
التربة بأجساميا. فى األراضى الغدقة )المغطاه بالماء( مثؿ حقكؿ األرز تكثر 

مف الطحالب التى تستخمص الكربكف مف غاز ثانى ةأكسيد الكربكف بعض أنكاع 
طارده غاز األكسجيف حيث يذكب فى الماء كتستفيد منو النباتات. يكثر نمكىا فى 

 حقكؿ األرز لدرجة تصبح ضارة كلذلؾ تعتبر مف حشائش محصكؿ األرز.

 الفطريات: -3
فى التربة التى  كىى مجمكعة عامة مف الكائنات الحية الدقيقة التى تعيش

تعتمد فى إحتياجاتيا مف الطاقة عمى المادة العضكية المكجكدة بالتربة. يكثر 
كجكدىا فى الطبقة السطحية مف التربة كما يحتكل الجراـ الكاحد مف التربة عمى 
عدة آالؼ مف الفطريات. تقكـ بعض الفطريات بتحميؿ البركتيف إلى األمكنيا التى 

لكائنات الحية ىذا كيكثر كجكد ىذه الفطريات باألراضى تعيش عمييا غيرىا مف ا
إال أف معظـ الفطريات تعتبر ضارة   -الحامضية لعدـ كجكد كائنات أخرل منافسة 

حيث تسبب  كثير مف  األمراض.  اال  أنو  يكجد  نكع  مف  الفطر يسمى فطر 
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لمكجكد فى . كىذا الفطر لو القدرة عمى تحكيؿ الفسفكر ا Micorhizaالميككريزا 

التربة مف صكرة معقدة الى صكرة بسيطة صالحة لبلمتصاص بكاسطة جذكر 
 النبات لذا تعامؿ تقاكل المحاصيؿ قبؿ االزراعة بيذا الفطر.

 البكتيريا: -4
كائنات كحيدة الخمية دقيقة الحجـ جدا بعضيا ىكائى كالبعض اآلخر 

مبلييف فى جراـ التربة الىكائى تكجد بأعداد كبيرة فى التربة قد تصؿ إلى عدة 
الكاحد خصكصا الغنية بالمادة العضكية كما أف تكافر األكسجيف يساعد عمى 

ـ ق38إلى  25كجكدىا كأيضا الرطكبة المناسبة كتعتبر درجة الحرارة فى التربة مف 
ىى الحرارة المثمى لنمكىا فى حيف حمكضة التربة تؤثر عمييا كما أف عناصر 

لسيكـ ضركرية لنمكىا كانتشارىا كعند مكت ىذه البكتريا اآلزكت كالفكسفكر كالكا
 تعتبر مصدر إمداد التربة بالمادة العضكية. أيضا تسبب بعض األمراض النباتية.

 التأثير المفيد لمكائنات الحية فى التربة:
 تحميل المواد العضوية: -1

قـك لكى تحصؿ ىذه الكائنات عمى الطاقة البلزمة ليا كايضا الغذاء فإنيا ت
بتحميؿ المادة العضكية المكجكدة فى التربة كناتج ىذا التحميؿ يككف فى صكرة 
بسيطة تستفيد منو النباتات النامية فى ىذه التربة. كعمكما فإف كؿ خطكة مف 
خطكات تحمؿ المادة العضكية تحتاج لنكع معيف مف البكتيريا كمف أىـ نكاتج ىذه 

 ى أكسيد الكربكف كالكبريتات.العممية مركبات األمكنيا كاآلزكت كثان

أما البكتيريا البلىكائية فإنيا تستعمؿ ثانى أكسيد الكربكف الذل يككف أيضا 
حامض الكربكنيؾ الذل يساعد كثيرا فى إذابة العناصر الغذائية البلزمة لمنبات مف 

 حبيبات األرض.
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ىذا كتمر المكاد العضكية فى تحمميا خصكصا المركبات اآلزكتية منيا فى 

 الطريؽ اآلتى:
 :Decompositionاالنحالل  -أ   

 كفيو تتحمؿ البركتينات إلى أحماض أمينية ثـ أميدات.

 :Ammonificationالنشدره  -ب 
 كفيو تتحكؿ األحماض األمينية إلى نشادر.

 :Nitrificationالتآزت  -جـ 
كفيو يتحمؿ النشادر إلى آزكتيت بكاسطة بكتريا معينة ثـ يتحكؿ اآلزكتيت 

 إلى آزكتات بكاسطة بكتريا أخرل.

ىذا كمعركؼ أف النباتات الراقية تأخذ اآلزكت البلـز ليا فى صكرة آزكتات  
ذائبة كلك اف بعض النباتات يمكنيا استعمالو فى صكرة أمبلح نشادر ذائبو مثؿ 

 نبات األرز.

 تثبيت اآلزوت الجوى بواسطة البكتريا: -2
بيا أنكاع معينة مف البكتريا كىناؾ  كىى مف العمميات اليامة التى تقكـ

 نكعاف مف البكتريا ليا ىذه القدرة:

 :Azotobacterبكتريا األزوتوباكتر  -أ   

 كىى بكتريا تعيش حره فى التربة كتحتاج إلى بيئة حمضية نكعا 
(6 PH لكى تقكـ بعمميا ىذا كفى حالة مكافقة الظركؼ البيئية لنمكىا فإنيا )

 مكجراـ آزكت لمفداف فى السنة.كي 26-25تضيؼ حكالى 
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 :Nodule Becteria (Rhizobium)بكتريا العقد الجذرية  -ب 

كىى بكتريا تعيش معيشو مشتركو عمى جذكر النباتات البقكلية بطريقة تبادؿ 
المنفعو حيث تقكـ ىذه البكتريا بتثبيت اآلزكت المكجكد فى اليكاء الجكل فى 

لمادة الكربكىيدراتية مف األرض كالنبات أجساميا كما تحصؿ عمى غذائيا مف ا
نفسو مقابؿ إمداده ببعض اآلزكت كفى نياية المحصكؿ تمكت ىذه البكتريا كيعكد 
كؿ محتكياتيا مف اآلزكت إلى التربة كما أف لكؿ محصكؿ بقكلى نكع معيف مف 

 ىذه البكتريا العقدية كمف أمثمتيا:

 حاصيل البقوليةأمثمة لبعض أنواع البكتريا العقدية ألشير الم
(1)  Rhizobium japonicum    مجموعة فوق الصويا -أ 

 مجموعة الموبيا -ب 
 مجموعة أبوقرن -جـ 

 -فول بمدى  -فول صويا 
 -فول سودانى 

 حمص 
(2)  R. leguminosaram فول -عدس  -بسمة  مجموعة الفول والبسمة 
(3)  R. trifolii األحمر  -البرسيم المصرى  مجموعة البرسيم- 

 األبيض
(4)  R. lupini أنواع الترمس المختمفة مجموعة الترمس 
(5)  R. meliloti حمبو -برسيم حجازى  مجموعة البرسيم الحجازى 

ىذا كمف الصعب حساب كمية اآلزكت الجكل الذل يثبت بكاسطة البكتريا 
العقدية ألف  ىذه الكمية   تتأثر   بعدة عكامؿ منيا نكع المحصكؿ البقكلى ككفاءة   

كحالة   التربة كمدل تكافر العناصر الغذائية بالتربة حيث كجد أف    البكتريا
 األرض  الغنية فى عنصر اآلزكت تقؿ عممية تثبيت اآلزكت الجكل بيا. 
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رطؿ لمفكؿ  42كعمكما فإف متكسط مقدار مايثبت منو يقدر بحكالى  

 294رطؿ لمترمس ،  252رطؿ  لمعدس ،  253رطؿ لمحمبو ،  82السكدانى ، 
 ؿ لمبرسيـ الحجازل .رط

 كيفية تمقيح األرض بالبكتريا العقدية:
اذا كانت بكتريا محصكؿ بقكلى معيف غير مكجكده فى التربة بسبب عدـ 
زراعة ىذا المحصكؿ مف قبؿ فيمكف نقؿ بعض مف تربة حقؿ سبؽ زراعتو بمثؿ 

نحك  ىذا النبات كتكزيعيا عمىالحقؿ الجديد كفى ىذه الحالة يمـز لمفداف الكاحد
رطؿ مف ىذه التربة. كتقكـ كزارة الزراعة بإنتاج مزارع نقية مف أنكاع  355-555

البكتريا العقدية المختمفة محضره فى عمب تكفى العمبو لتمقيح بذكر فداف كيسمى 
بالعقديف حيث يتـ تمقيح تقاكل المحصكؿ المراد زراعتو بيذه البكتريا عف طريؽ 

ى ببلط جاؼ ثـ نثر محتكيات العمبة عمى البذكر تنميش البذكر بقميؿ مف الماء عم
 ثـ فركيا باليد كتترؾ ليمة الزراعة كيتـ الزراعة كالرل فى اليـك التالى مباشرة.

 التأثير الضار لبعض الكائنات الحية باألرض:
تكجد أنكاع مف الكائنات الحية تعيش تحت ظركؼ معينة تقكـ بعمؿ ضار 

صرؼ السيئة كرداءة التيكية تنشط أنكاع معينة لمنباتات المنزرعة فتحت ظركؼ ال
مف البكتريا البلىكائية التى تحصؿ عمى األكسجيف البلـز ليا مف إختزاؿ اآلزكتات 
كالكبريتات كغيرىا فتتحكؿ اآلزكتات إلى آزكتيت كىذه الصكرة اليمكف لمنباتات اف 

االختزاؿ حتى  تتغذل عميو كىذه ماتسمى بعممية إختزاؿ النترات. كقد تستمر عممية
يخرج اآلزكت فى صكرة حره كتسمى ىذا عكس التآزت. أيضا ىناؾ بعض 
الكائنات تسبب أمراضا نباتية ىذا كيمكف التخمص مف ىذه العمميات الضارة 

 بالعناية بخدمة األرض كتحسيف التيكية.
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 عمميات خدمة األرض قبل زراعتيا

يات الزراعية المختمفة المقصكد بخدمة األرض قبؿ الزراعة ىى تمؾ العمم
 التى تجرل لتييئة ميد مبلئـ لنمك البذرة أك النبات.

كتجرل تمؾ العمميات لعدة أغراض أىميا تسكية األرض ليسيؿ رييا مثؿ 
التقصيب كالتمكيط أك تقسيميا إلى أحكاض بكاسطة البتكف كالمراكل بكاسطة البتانة 

 خطكط اقيمت بكاسطة الطراد. كما ىك فى عممية التقسيـ أك زراعة النباتات عمى

كما تجرل بعض العمميات لتحسيف الخكاص الطبيعية لمتربة مثؿ التيكية 
مثؿ عمميات الحرث بكاسطة المحراث الحفار أك القمرب أك تحسيف الخاصية 

 الشعرية لعمميات التزحيؼ بكاسطة الزحافة.
كجد مف  كلمكقكؼ عمى أىمية تمؾ العمميات فى زيادة االنتاج الزراعى فقد

الضركرل شرح كؿ عممية   كأىميتيا مف الناحية الزراعية كسنتناكؿ أىـ تمؾ 
 العمميات كىى:

 التمكيط -ب  التقصيب -أ    التسكية كتشمؿ: -2
 التزحيؼ -4 تنعيـ التربة -3 الحرث -2
  التخطيط -6 التقسيـ -5

 عمميات التسوية القديمة -1
ير مستكية كيعتمد فى رييا عمى الرل تجرل تمؾ العممية اذا كانت األرض غ

الصناعى )أل التركل باألمطار( كتتـ عممية التسكية إما بتقصيب األرض بكاسطة 
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القصابية أك تمكيطيا بكاسطة المكاطو كتتـ عممية التقصيب إما بآالت كبيرة مثؿ 
البمدكزر  كذلؾ  فى  المساحات  الكبيرة  أك  تجرل  بكاسطة القصابية االفرنجية 

لتى يجرىا جرار أك القصابية البمدية التى يجرىا زكج مف المكاشى كذلؾ فى ا
 المساحات الصغيرة.

 عممية التقصيب: -أ   
كتجرَل كاألرض جافة عندما يككف الفرؽ بيف المرتفعات كالمنخفضات أكبر 

سـ بحيث يككف الفرؽ كاضحا لمعيف المجردة كيمـز إلجراء تمؾ العممية 25مف 
 اآلتية: اتباع الخطكات

حرث األجزاء العالية سبلح أك سبلحيف أك اكثر حسب ارتفاع األجزاء العالية  -2
كالمقصكد بسبلح ىك حرثة كاحدة. كسبلحيف أل حرثتيف كىكذا حيث أف 

 األجزاء المرتفعة اليمكف نقميا إال بعد تفكيكيا بكاسطة المحراث.
ساحة الكمية إذا كانت األجزاء المرتفعة تشغؿ مساحة صغيرة بالنسبة لمم -2

فيمكف نقؿ األجزاء المرتفعة خارج الحقؿ نظرا ألف تكزيع األتربة الناتجة مف 
الجزء العالى فى تمؾ الحالة عمى بقعة المساحة قد تكمؼ كثيرا كيضطر 
لتكزيعيا فى حالة تأثير األرض بمستكل الماء األرضى )أل قرب سطح 

 األرض مستكل الماء األرضى(.
رتفعة تشغؿ مساحة كبيرة مف المساحة الكمية كيككف إذا كانت األجزاء الم -3

تكاليؼ نقؿ األتربة الناتجة مف األجزاء المرتفعة إلى األجزاء المنخفضة أقؿ 
مف نقميا خارج الحقؿ كيضطر لنقؿ األتربة الناتجة مف األجزاء المرتفعة إلى 
خارج الحقؿ فى حالة إمكاف تحكيؿ رل األرض مف رل باآللة إلى رل 

 ة نتيجة انخفاض سطحيا.بالراح
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يراعى اف تسمد األجزاء التى تـ تقصيبيا بأسمدة بمعدؿ عالى حتى يمكف  -4

تعكيض الغذاء الذل فقد نتيجة نقؿ األتربة مف الجزء العمكل المحتكل عمى 
 قدر كبير مف المكاد الغذائية.

ينبغى زراعة المحاصيؿ البقكلية التى تعمؿ عمى زيادة خصكبة األرض بما  -5
مف أزكت فى التربة مع االقبلؿ مف زراعة المحاصيؿ المجيدة لؤلرض تثبتو 

 حتى تستفيد مف خصكبتيا.
تجرل تمؾ العممية عادة فى األكقات التى تككف منيا األرض غير مشغكلة  -6

بمحاصيؿ كيمكف اجراؤىا عمى مراحؿ اذا تسببت اجراؤىا مرة كاحدة فى 
 تعطيؿ مكسـ الزراعة.

مناطؽ االصبلح اف يراعى مكاقع الترع يفضؿ عند تسكية األرض فى  -7
كالمصارؼ العمكمية بحيث تككف األرض منحدرة قميبل كيككف رأس األرض 

 جية مصدر الرل كذيؿ األرض الجزء المنخفض منيا جية الصرؼ.
يراعى اف تسكل األرض تسكية تامة بحيث اليمكف التمييز بالعيف المجردة  -8

فرد اف األرض قد تـ تسكيتيا اف باألرض مرتفعات كمنخفضات بؿ يبدك لم
 تماما.

اذا كانت األرض مساحو كبيرة كالفركؽ بيف المرتفعات كالمنخفضات كبيرة  -9
جدا فيمكف فى مثؿ تمؾ الحالة تسكية كؿ مستكل عمى حدة عمى شكؿ 
مصاطب كيركل كؿ جزء عمى حده أل تشؽ المراكل كالمصارؼ لكؿ جزء 

تـ تسكية المساحة كميا فى  ذات مستكل متجانس عمى حده. نظرا ألنو لك
مستكل كاحد ستككف تكاليفيا باىظو عبلكة عمى أنيا تستغرؽ كقتا طكيبل. 
كيراعى فى مثؿ تمؾ الحالة أف يشؽ اخدكد يفصؿ بيف كؿ مستكل كآخر 
حتى ال تككف القطع المنخفضة مصرفا لؤلجزاء المرتفعة عند الرل كبذلؾ 

 لعالية إلى األجزاء االكثر انخفاضا.يمكف تفادل انتقاؿ األمبلح مف األجزاء ا
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كيتكقؼ العمؿ اليكمى لمقصابية عمى  نكع التربة ككذلؾ مقدار الفرؽ بيف 

 المرتفعات كالمنخفضات.

كلممزارع بعض المصطمحات المتعمقة بعممية التقصيب فقد يقاؿ اف الفرؽ 
دة بيف المرتفعات كالمنخفضات بمقدار سبلح المحراث أل بمقدار عمؽ حرثة كاح

سـ( كاذا كاف الفرؽ أكبر مف ذلؾ فقد يقاؿ سبلحيف أك 28-25كىى تقدر بنحك )
 ثبلثة كىكذا.

 مميزات عممية التقصيب:
يمكف التحكـ فى رل المحاصيؿ كضماف ارتفاع نسبة اإلنبات نظرا ألف  -2

األرض الغير مستكية يككف ارتفاع الماء فى الحكض غير متجانس مما 
ألجزاء المنخفضة تحمص البذكر فى األجزاء يتسبب فى تفقع البذكر فى ا

 المرتفعة.
إمكاف عمؿ االنحدار المناسب فى األرض حيث يككف رأس األرض جية  -2

مصدر الرل كذيؿ األرض جية المصرؼ كبذلؾ يساعد عمى انسياب الماء 
 فى المراكل بسيكلة.

 عممية التمويط: -ب 
طة التى يجرىا زكج مف كتتـ تمؾ العممية فى كجكد الماء كتجرل بكاسطة المكا

المكاشى كتعتبر تمؾ العممية مف أصعب العمميات عمى المكاشى كبذلؾ اليستخدـ 
فييا إال الثيراف القكية كينصح بعدـ استخداـ االناث كخاصة العشار منيا حيث 
تجيض لصعكبة العممية نظرا ألف الحيكاف يسير فى أرض مشبعة بالماء فتغرس 

 أرجمو فى الطيف.
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العممية اذا كاف الفرؽ بيف األجزاء العالية كالمنخفضة أقؿ مف  كتتـ تمؾ

سـ بحيث يصعب تعييف الفرؽ بالعيف المجردة كلذلؾ يمـز لمعرفة ىذا الفرؽ اف 25
تقسـ األرض إلى شرائح بعرض المكاطة أك مضاعفتيا كعند الرل تظير المرتفعات 

تكل أفقى كاحد كالمنخفضات نظرا ألف سطح الماء فى  الشريحة تككف فى مس
 )نظرية األكانى المستطرقة(.

 كيراعى عند اجراء ىذه العممية اتباع الخطكات اآلتية:
أف تركل األرض المراد تمكيطيا بعد تقسيميا إلى شرائح قبؿ اجراء عممية  -2

ساعات بحيث اليزيد عمؽ الجزء المشبع مف  4-3التمكيط بحيث التزيد عف 
كذلؾ حتى التغرس أرجؿ المكاشى  سـ )عمؽ الطيف(25األرض بالماء عف 

كيتعذر سيرىا عبلكة عمى امكاف التحكـ فى عممية التسكية كنقؿ األجزاء 
المرتفعة بكاسطة المكاطة إلى االجزاء المنخفضة كتتككف المكاطة مف لكح مف 
الخشب مثبت بو خكصة مف الحديد لمنع تآكمو كليا حمقتيف مف الحديد فى 

متصؿ بالناؼ فى كسطة كلمكاطة يد مف الخشب األماـ إلمكاف ربطيا بحبؿ 
يمسكيا العامؿ لمتحكـ فى تشغيميا كنقؿ الطيف مف األجزاء المرتفعة إلى 

 األجزاء المنخفضة حتى تتـ التسكية النيائية.
يراعى أف تتراىؿ جرات المكاطة حتى التترؾ سيكر مف الطيف )أجزاء  -2

 قاف عممية التمكيط.مرتفعة( بيف جرات المكاطة ألف ذلؾ يعتبر عدـ ات
تنقؿ األجزاء التى فى نياية المرجع )مشكرا المكاطة( ككذلؾ األجزاء التى لـ  -3

تصميا المكاطة كزكايا الحقؿ بكاسطة العمؿ كتكضع أماـ المكاطة كذلؾ حتى 
 التترؾ جزء فى الحقؿ بدكف تمكيط كتسمى تمؾ العممية بعممية التمحيؼ.

المحاصيؿ المحبة لمماء كالتى تزرع فى تتـ عممية التمكيط فقط قبؿ زراعة  -4
أحكاض كبيرة مثؿ األرز كالبرسيـ أحيانا نظرا ألف األحكاض الكبيرة تظير 
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بيا المرتفعات كالمنخفضات بكضكح فالبذكر فى األجزاء المنخفضة تتفقع 
)تمتص جزء كبير مف الماء فكؽ حاجتيا مما يتسبب فى عدـ انباتيا( أما 

تفعة تتحمص )أل تمتص جزء مف الماء أقؿ مف البذكر فى األجزاء المر 
 حاجتيا كالتنبت(.

أال يقصب المحصكؿ الذل تـ تمكيط األرض قبؿ زراعتو )مثؿ األرز(  -5
بمحصكؿ يحتاج إلى خدمة جيدة كذلؾ نظرا ألف عممية التمكيط تعمؿ عمى 

 كبس األرض كصعكبة خدمتيا.

 مميزات أجراء عممية التمويط:
مكاف زراعة بعض المحاصيؿ فى  ضماف تسكية األرض تسكية -2 تامة كا 

أحكاض كبيرة مما يؤثر عمى جزء مف المساحة المفقكدة نتيجة اقامة التبكف 
 كالمراكل لك زرعت فى أحكاض صغيرة.

المساعدة عمى قمة المفقكد مف الماء نتيجة الترشيح ألف التمكيط يعمؿ عمى  -2
ر جزء مف مياه كبس حبيبات التربة كيقمؿ مف عممية الرشح كبالتالى تكف

 الرل.
تساكل عمكد الماء فى الحكض عند الرل مما يعمؿ عمى انتظاـ عممية  -3

 الرشح فى كؿ أجزاء الحكض بدرجة كاحدة.

 عيوب عممية التمويط:
أف تجعؿ األرض صعبة الخدمة نظرا لصبلبة األرض نتيجة كبس حبيبات  -2

 التربة عند اجراء العممية.
ىى أكثر اجياد لممكاشى مف عممية باىظة التكاليؼ لصعكبة اجراءىا ك  -2

 التقصيب نظرا لضركرة اجراءىا فى كجكد الماء.
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 عمميات التسوية الحديثة

 تتـ التسكية فى المساحات الكبيرة بآالت حديثة أىميا: 
 :البمدوزر -أ

كىى آلة ليا قدرة كبيرة عمى تسكية المساحات الشاسعة كتستخدـ غالبان فى  
فى الصحراء كىى ذات أحجاـ مختمفة حيث يتـ مناطؽ االستصبلح الحديثة 

اختيار الحجـ حسب المساحة المراد تسكيتيا كتتـ التسكية كاألرض جافة حيث 
سـ حيث يمكف تمييز الفرؽ  25يككف الفرؽ بيف المرتفعات كالمنخفضات أكثر مف 

بيف المرتفعات كالمنخفضات بالعيف المجردة كنظران ألف البمدكزر يسير بكتينة فمو 
 القدرة عمى القياـ بتسكية األرض بكفاءة عالية.

 االسكريبر: -ب
كىى آلة تقكـ بحمؿ األتربة كنقميا مف األماكف المرتفعة الى األماكف  

المنخفضة كىى تقكـ قماـ نقؿ األتربة بالقبلب الذل يقكـ بتحميمو المكدر كلكف 
ذا كانت المسافة بعيدة االسكريبر إذا كانت مسافة النقؿ قريبة لسرعة االنجاز بينما إ

يمكف تحميؿ األتربة بالمكدر عمى السيارة القبلب مف األماكف المرتفعة كتفريغيا 
 باألماكف المراد ردميا.

 المودر -جػ
كىى آلة ليا أحجاـ مختمفة كىى تستخدـ فى رفع األتربة لتحميؿ السيارة  

البمدكزر لتكافرىا  القبلب كقد يستخدميا بعض األفراد فى عممية التسكية بديبلن عف
 لدل بعض الزراع.

 :التسوية بأشعة الميزر -د
كىى آلة كبيرة تعمؿ بأشعة الميزر كىى تستخدـ فى حالة التسكية الدقيقة إذا  

سـ( كتتـ التسكية  25 -25كاف الفرؽ بيف المرتفعات كالمنخفضات ليس كبير )
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ستخدـ المكاطة فى كاألرض جافة كىى تستخدـ عادة فى المساحات الكبيرة بينما ت

المساحات الصغيرة فى كجكد الماء كنظران الرتفاع تكاليؼ التسكية بأشعة المزير 
فينبغى إستخداميا فى المحاصيؿ التى يمـز تسكية األرض فييا تسكية تامة مثؿ 
األرز كقد يتـ استخداميا إذا رغب المزارع فى تكفير مياه الرل مع زيادة إنتاجية 

 فى الكجو القبمى.المحصكؿ مثؿ القصب 
 :الجريدر -ىػ

ككفاءة نقؿ األتربة بالجريدر أقؿ مف البمدكزر كيستخدـ غالبا فى تسكية  
نشاء الطرؽ بيا أف  3الطرؽ كعرض السكينة نحك  أمتار كيفضؿ عند تسكية كا 

 تتداخؿ الجرات حتى ال تترؾ سيكران مف األتربة بيف الجرات.
ستخدـ القصابية البمدية التى يجرىا أما التسكية فى المساحات الصغيرة فت 

زكج مف الثيراف أك القصابية االفرنجية التى يجرىا الجرار كذلؾ إذا كاف الفرؽ بيف 
المرتفعات كالمنخفضات أكثر مف عشرة سنتيمتر حيث يمكف تمييزىا بالعيف 
المجردة. بينما تتـ التسكية الدقيقة بالمكاطة فى كجكد الماء بحيث تغمر األرض 

ساعة كتتـ عممية التمكيط بالمكاطة  3 -2اء قبؿ اجراء عممية التمكيط بنحك بالم
التى ىى عبارة عف لكح مف الخشب يجرىا زكج مف الثيراف كال تستخدـ األبقار 

 العشار لصعكبة العممية كالخكؼ مف عممية االجياض.
كفى حالة التكسع األفقى فى المناطؽ الحديثة يفضؿ عمؿ تسكية مبدئية  
ت تسكية تامة إلرتفاع التكاليؼ مع إستخداـ أحد نظـ الرل الحديثة مثؿ كليس

  التنقيط أك الرش أك الرش الدقيؽ لعدـ إحتياجو إلى تسكية نيائية.

 الحــــرث -2

كىى عممية تفكيؾ التربة كزيادة تيكيتيا كتتـ تمؾ العممية إما بالمحراث 
سطة المحراث القبلب كالذل الحفار الذل اليغير مف نظاـ طبقات التربة أك بكا
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يعمؿ عمى قمب األجزاء العميا إلى أسفؿ كبالعكس. كما تكجد محاريث تحت التربة 
كىى حرث الطبقات الصمبة العميقة كالمتككنة نتيجة استخداـ اآلالت الزراعية 
الثقيمة كالتى تعمؿ عمى كبس التربة كبذلؾ يستخدـ ىذا النكع مف المحراث كؿ عدة 

سـ مف سطح األرض كمف أمثمة المحاريث 55بحرث عمؽ أكثر مف سنكات كيقكـ 
( كيجره 2الحفار المحراث المتعدد األسمحة الحفار )المحراث األفرنجى( )شكؿ 

-25جرار كيختمؼ عدد األسمحة كيقكـ بتفكيؾ سطح األرض لعمؽ يتراكح بيف 
فى  سـ. ككذلؾ يعتبر المحراث البمدل مف المحاريث الحفارة كيمكف التحكـ27

عمؽ الحرث فيو بإطالة القيد أك تقصيرة ففى حالة تعميؽ الحرث يطكؿ القيد كفى 
حالة الحرث السطحى يقصر القيد كيستخدـ المحراث الحفار فى المناطؽ المختمفة 
كىك يناسب جميع أنكاع األرض كيختمؼ شكؿ كحجـ سبلح المحراث الحفار سكاء 

كانت التربة ثقيمة كصعبة الخدمة يمـز األفرنجى أك البمدل حسب نكع التربة فاذا 
لذلؾ سبلح قكل كعميؽ )كبير( حتى يعمؿ عمى تفكيؾ التربة كتحسيف التيكية 
بينما تحتاج األرض المفككة )الخفيفة( إلى سبلح محراث صغير نظرا لقمة الحاجة 
إلى زيادة تفكيؾ مثؿ تمؾ األراضى كيفضؿ استخداـ المحراث الحفار فى األراضى 

نظرا ألف بعض األراضى تحتكل عمى بعض األمبلح عمى أف األراضى  المصرية
المصرية أما أراضى رممية أك رسكبية نتجت مف رسكب طمي النيؿ كبذلؾ فيى 
تحتكل عمى نسبة مف اليكاء ما عدا فى األرض الغدقة )ذات مستكل الماء 

ى الغير ( فيستخدـ عادة فى األراض2األرضى المرتفع( أما المحراث القبلب )شكؿ 
ممحية كيجره جرار كىك يحتاج لقكة جر أكبر مف المحراث الحفار ألنو يقكـ بقمب 
األرض. لذلؾ فانو اليصمح استخدامو فى األراضى الممحية نظرا ألف األمبلح 
تككف قريبة مف سطح األرض عند قمب التربة كيعمؿ ذلؾ عمى خفض نسبة انبات 

( فيستخدـ فى تفكيؾ الطبقة الصماء  3البذكر.  أما المحراث تحت التربة )سكؿ 
 سنكات كالتى تتككف نتيجة استخداـ األألت الثقيمة . 5كؿ 
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 مميزات الحرث بالمحراث القالب:

إمكاف االستفادة بجميع طبقات التربة مف المكاد الغذائية نظرا ألف الطبقات  -2
السطحية تصبح عمكية عند الحرث كبالعكس كبالتالى فاف الجذكر تمتص 

ذائيا مف الطبقات المحيطة بيا كتتبادؿ طبقات التربة فى مد النباتات غ
.  بالغذاء البلـز

تساعد عمميات الحرث بالمحراث القبلب عمى دفف بقايا المحصكؿ السابؽ  -2
مما يساعد عمى تحممو فى التربة كتعكيض ما فقد مف غذاء نتيجة امتصاص 

 نباتات المحصكؿ مف التربة.
طبقة صمبة كخاصة عند استخداـ الميكنة الزراعية  عدـ اعطاء فرصة لتككف -3

 كالتى تعمؿ عمى كبس التربة نتيجة سيرىا.
تعريض الحشرات التى بباطف التربة إلى اليكاء كالشمس مما يساعد عمى  -4

 القضاء عمييا.
 اليستخدـ المحراث القبلب فى األراضى التى تحتكل عمى نسبة مف األمبلح.

 حرث:كيف يمكن الحكم عمى جودة ال
 يمكف الحكـ عمى أف الحرث جيد فى األحكاؿ اآلتية:

اذا كانت األرض مستحرثو كبيا نسبة مف الرطكبة اذا فركت بيف أصابع اليد  -2
التككف صمبة أك متعجنو بؿ تككف مفككة ألف األرض يتخمؼ عنيا قبلقيؿ 
كاألرض الرطبة يتخمؼ عنيا كتؿ مف الطيف كيقاؿ عنيا أف األرض باضت 

 مرغكب فيو .كىذا غير 
اذا كانت مكجة الحرث مستقيمة كىذا يدؿ عمى أف المحراث يسير فى  -2

 خطكط مستقيمة كخاصة اذا كاف العامؿ القائـ بعممية الحرث مدرب كفنى.
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اليكجد باألرض بعد الحرث بقع تركت بدكف حرث )أرض آس( حيث تتخمؼ  -3

كتنتج تمؾ  تمؾ البقع اذا كاف الحرث متعرج نظرا لعدـ تداخؿ جرات المحراث
الحالة إما نتيجة أف العامؿ غير متمرف سكاء سائؽ الجرار أك العامؿ الذل 
يقكد زكج المكاشى أك أف المكاشى التى تقكـ بالحرث بالمحراث البمدل غير 
مدربة عمى العممية بمعنى أف الثيراف التى تقكـ بعممية الحرث يمـز أف تككف 

ـ. كيسمى الحيكاف الذل يسير مدربة عمى الحرث بحيث تسير فى خط مستقي
جية األرض المحركثة بالبييـ الجكانى كالذل يسير جية األرض التى 

 ستحرث بالبييـ البرانى كىذه مصطمحات يستخدميا الفبلح المصرل.
التكجد حشائش نامية بعد الحرث حيث يقكـ المحراث باقتبلعيا كالتتخمؼ  -4

 تمؾ الحشائش إال إذا كاف الحرث غير جيد.
تخمؼ بعد الحرث قبلقيؿ نتيجة زيادة جفاؼ األرض أك كتؿ الطيف أال ي -5

 نتيجة حرث األرض كبيا نسبة عالية مف الطيف.
أال يترؾ أجزاء مف األرض فى نياية المرجع بدكف حرث )تدبيمة( لعدـ  -6

امكاف كصكؿ المحراث ليا كبذلؾ تحرث نيايتى المرجع عمكديا عمى بقية 
 األرض.

كحجـ سبلحو مع نكع التربة ككذلؾ عمؽ الحرث أف يتناسب نكع المحراث  -7
مع نكع المحصكؿ فى األراضى الثقيمة يككف المحراث كبيرا. كما أف عمؽ 
الحرث فى المحاصيؿ المتعمقة أكبر مف المحاصيؿ السطحية الجذكر. فمثبل 

كالمتكسطة تحرث حرثتيف كالمتعمقة تحرث  -السطحية تحرث حرثة كاحدة 
 األرض ثبلث حرثات.

يستخدـ الحرث أحيانا فى احدل طرؽ الزراعة مثؿ التمقيط خمؼ  كقد
المحراث كما ىك متبع فى الذرة الشامية أك الفكؿ البمدل كيمـز فى مثؿ تمؾ الحالة 



- 259 - 
حرث األرض قبؿ استحراثيا حتى تككف األرض محتكية عمى نسبة مف الرطكبة 

 الفرنجى .( طريقة الححرث بالمحراث ا4تكفى لنمك البادرة. كيكضح )شكؿ 

 مميزات الحرث:
 تفكيؾ سطح التربة مما يساعد عمى تيكيتيا. -2
 التخمص مف الحشائش النامية نتيجة اقتبلعيا عند الحرث. -2
 تعريض الحشرات التى بالتربة إلى الشمس مما يساعد عمى القضاء عمييا. -3
تقميب األسمدة البمدية أك الفكسفاتية بالتربة كالتى تضاؼ عادة قبؿ الزراعة  -4

 يتسبب تعرضيا لمشمس لضياع المادة الفعالة التى تحتكييا. حيث
 تنشيط البكتريا اليكائية نتيجة تحسيف التيكية. -5
 يسيؿ عمى جذكر النباتات اختراؽ التربة عما لك كانت األرض صمبو. -6
فى حالة الحرث بالمحراث القبلب تستفيد النباتات مف الغذاء المكجكد فى  -7

 طبقات التربة المختمفة.
جيدة التيكية تنشط بيا الكائنات الدقيقة التى تساعد عمى تحكيؿ  األرض -8

 العناصر الغذائية المعقدة إلى عناصر قابمة لبلمتصاص.
 إذا تككنت طبقة صمبة تحت التربة يمكف تفكيكيا بمحراث تحت التربة. -9
يستخدـ الحرث كطريقة مف طرؽ حصاد بعض المحاصيؿ مثؿ البطاطس  -25

كذلؾ لتقميؿ تكاليؼ الحصاد كيراعى فى تمؾ  كالبطاطا كالفكؿ السكدانى
 الحالة أف يككف الحرث عميقا حتى اليتمؼ جزء مف المحصكؿ.
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يستخدـ الحرث عند الزراعة تمقيط خمؼ المحراث فى الذرة الشامية كالفكؿ  -22

 السكدانى.
 يستخدـ أحيانا لئلسراع فى تخفيؼ التربة فى األرض القمكية. -22

 عممية التزحيف المراديس -3
تتـ تمؾ العممية إما بآالت أفرنجية مثؿ المراديس كليا ىراسات أك األمشاط 
ما أف تتـ تمؾ العممية بالزحافة البمدية )كىى كتمة مف الخشب( التى  كيجرىا جرار كا 

 يجرىا زكج مف المكاشى أك جرار.

كتستخدـ اليراسات أك المراديس اذا كاف باألرض قبلقيؿ كبيرة تختمؼ عف 
مف الطيف كجففت نتيجة تشميس األرض كفى مثؿ تمؾ الحاالت  الحرث أك كتؿ

( 5اليمكف استخداـ الزحافة البمدية لعدـ قدرتيا عمى تفتيت القبلقيؿ الكبيرة )شكؿ 
 ( .6كما تكجد أمشاط تساعد عمى تفكؾ التربة )شكؿ 

 كيمكف الرجكع لكصؼ تمؾ اآلالت فى الكراسة العممية.

 الغرض من عممية التزحيف:
حبيبات التربة لتحسيف الخاصية الشعرية حيث أف الحرث يزيد مف كبس  -2

تفكؾ التربة كضعؼ الخاصة الشعرية مما يخشى مف عدـ تعكيض الرطكبة 
المفقكدة مف سطح التربة نتيجة البخر أك نتح النباتات كبذلؾ فاف التزحيؼ 
يساعد عمى انتقاؿ الماء المخزف تحت سطح التربة إلى مستكل جذكر 

 ت عف طريؽ الخاصة الشعرية كيستخدـ فى تمؾ الزحافو الثقيمة.النباتا
يعمؿ التزحيؼ عمى تكسير القبلقيؿ كتنعيـ التربة عبلكة عمى تسكية  -2

 سطحيا.
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تستخدـ عممية التزحيؼ لتغطية البذكر فى حالة الزراعة البدار كيفضؿ أف  -3

عب عمى تككف الزحافة خفيفة حتى التقكـ بكبس الطبقة المغطية لمبذرة كيص
 الريشة اختراقيا.

 الحكم عمى جودة التزحيف:
 -يمكف الحكـ عمى جكدة التزحيؼ إذا تكفرت الشركط اآلتية:

 إذا لـ يتخمؼ بعد التزحيؼ قبلقيؿ. -2
إذا لـ يتخمؼ سيكر بيف جرات الزحافة نتيجة عدـ تداخؿ جرات الزحافة  -2

 كتككف تمؾ السيكر عالية عف األرض كالتى تـ تزحيفيا.
سب عممية التزحيؼ مع الغرض المستخدمة مف أجمو فى حالة كبس أف تتنا -3

التربة كتكسير القبلقيؿ تككف الزحافة ثقيمة كفى حالة تغطية البذرة تككف 
الزحافة خفيفة.  كتككف الزحافة ثقيمة أما بكضع حجر عمييا أك رككب 

 العامؿ عمييا .
الشمس لمدة أف تتـ عمميةالتزحيؼ بعد تعريض األرض المحركثة لميكاء ك  -4

يكـ  كفى حالة تخمؼ كتؿ مف الطيف بعد الحرث يجب ترؾ 3-2التقؿ عف 
 األرض حتى يجؼ كؿ الطيف ثـ تزحؼ حتى يسيؿ تفتيتيا.

يفضؿ التزحيؼ بعد كؿ حرثة لضماف تنعيـ األرض كتحسيف خكاصيا  -5
 الطبيعية.

 التبتـــــــين
تقسيـ األرض إلى كتتـ تمؾ العممية بعد حرث األرض كتزحيفيا عندما  يراد 

أحكاض  بكاسطة  البتكف  كالمراكل. كيطمؽ عمييا أحيانا بعممية التبتيف كتجرل 
بكاسطة آلة تسمى البتانة )البتامة( كىى إما أف تجر بكاسطة زكج مف المكاشى  

 )فى المساحات  الصغيرة(  أك باستخداـ الجرار )فى المساحات الكبيرة(.
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األرض كنكع التربة ككذلؾ نكع المحصكؿ.  كتتـ عممية التقسيـ حسب انحدار

فاذا كانت األرض مستكية يمكف انشاء مراكل عمى اليديف كىذا تكفيرا لمفاقد مف 
األرض عما لك ريت عمى يد كاحدةز أما فى حالة انحدار األرض فيمـز انشاء 
قنكات عمكدية عمى االنحدار دكف كجكد بتكف متبادلة مع القنكات كما ىك متبع فى 

ة الرل عمى اليديف كذلؾ ألف القنكات فى األرض المنحدرة تركل فقط األحكاض حال
 المنخفضة عنيا عمى يد كاحدة.

ة ترع ال ة ترع ال

ة ا ن ق ن ت ب ن ت ب ن ت ب ن ت ب ن ت ب ن ت ب ن ت ب

ة ا ن ق وض ح

ه ا ن ق وض ح

ن ت ب وض ح

ة ا ن ق ه ا ن ق

ة ا ن ق

ن ت ب

ة د د واح ى ي ل رى ع ن دي ي ى ال ل رى ع

ة در ح ن أرض م ة وي ت س أرض م

مركل 
رئيسى

مركل 
رئيسى

 

 الحكم عمى جودة التبتين:
 يمكف الحكـ عمى أف التبتيف جيدا إذا تكافرت الشركط اآلتية: 

 أف تككف البتكف مستقيمة. -2
 ى االرتفاع كالسمؾ.أف تككف البتكف متساكية ف -2
 اليكجد قبلقيؿ )مدر( عمى قمة البتكف. -3
 أف تككف البتكف فى خطكط متكازية كمستقيمة. -4
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أف تتناسب مساحة الحكض مع نكع المحصكؿ فى المحاصيؿ المحبة لمماء  -5

مثؿ األرز كالبرسيـ تككف األحكاض كبيرة بينما فى المحاصيؿ الحساسة 
 كالسمسـ. -الشامية  لمماء تككف األحكاض صغيرة مثؿ الذرة

أف تتناسب مساحة الحكض مع نكع التربة ففى األراضى الثقيمة تككف  -6
األحكاض أكبر نسبيا عما لك كانت األرض رممية كذلؾ ألف األرض الثقيمة 
تحتاج لكقت أكبر فى عممية الرل إلعطائيا فرصة لمتشبع بينما األراضى 

 .الخفيفة سريعة الرشح فيمـز ليا كقت أقؿ لمتشبع
أف يستخدـ الرل عمى اليديف فى حالة األراضى المستكية كفى تمؾ الحالة  -7

تتبادؿ القنكات مع البتكف بينما فى األراضى المنحدرة تنشأ القنكات بدؿ 
 البتكف كذلؾ فى االتجاه العمكدل عمى المركل الرئيسى فقط.

تمؼ البتكف كالمراكل قبؿ الزراعة كتفيد تمؾ العممية فى عبلج العيكب  -8
الناشئة مف عممية التقسيـ فعممية مسح البتكف تعمؿ عمى تكحيد سمؾ البتكف 
كارتفاعيا إلمكاف التحكـ فى رل كؿ حكض عمى حدة. كذلؾ عممية مسح 
ريشتى القناه تعمؿ عمى إزالة جميع مايعكؽ سير المياه فى القناه كذلؾ برفع 

 األتربة مف مجرل القناه عمى الجانبيف لتقكية الريشتيف.
متر حتى نتفادل تسرب المياه مف  255 يزيد طكؿ القناه الفرعية عف أال -9

الريشتيف نتيجة ضغط المياه كبذلؾ يمـز أف تككف ريشتى المركل )القناه( 
 مناسبة مف حيث االرتفاع كالسمؾ.

أف تعالج المنخفضات التى عمى جانبى البتكف كالناتجة مف أخذ جزء مف  -25
كف لتقكيتو كتعالج بأخذ جزء مف األتربة األتربة مف الحكض عمى جانبى البت

مف داخؿ الحكض لردميا حتى اليتسبب تركيا إلى رككد الماء الذل قد 
 يسبب تفقع البذكر المكجكدة بتمؾ األجزاء المنخفضة عف بقية الحكض.
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 Farrowing or ridyingالتخطيط 

ما المقصكد بالتخطيط ىك إقامة خطكط بكاسطة الطراد كتتـ تمؾ العممية إ
(. كفكرة إقامة الخطكط ىك 7بكاسطة زكج مف المكاشى أك بكاسطة الجرار )شكؿ 

شؽ األرض التى تـ حرثيا كتزحيفيا كتتـ تمؾ العممية بتثبيت الطراد أماـ سبلح 
المحراث كبذلؾ يقكـ سبلح المحراث بعمؿ األخدكد لمخط )بطف الخط( كيقـك الطراد 

 كط.بعمؿ جانبى الخط كبذلؾ يتـ إقامة الخط

 مسح الخطوط:
كيقصد بتمؾ العممية تسميؾ مجرل الخط ليسيؿ سرياف الماء بيا ككذلؾ 
عبلج العيكب الخاصة بالخط مف حيث االرتفاع كالسمؾ بحيث تككف جميعيا 

 متماثمة بتمؾ العممية بكاسطة العماؿ.
 كتمؼ نياية الخطكط )القكر( مع عمؿ األربطة التى تفصؿ كؿ حكاؿ كآخر.

 ودة التخطيط:الحكم عمى ج
 يمكف الحكـ عمى جكدة التخطيط إذا تكافرت الشركط اآلتية:

 أف تككف الخطكط مستقيمة كمتكازية. -2
 أف تتماثؿ فى االرتفاع كالسمؾ بحيث تتناسب مع نكع المحصكؿ. -2
 أف تككف الخطكط متعامدة عمى القنكات )المراكل( الفرعية. -3
ى برباط( مع نكع أف تتناسب مساحة الحكاؿ )مجمكعة مف الخطكط تنتي -4

المحصكؿ مثبل المحاصيؿ المحبة لمماء مثؿ القصب يككف الحكاؿ كبيرا 
 -عباد الشمس  -بينما المحاصيؿ الحساسة لمماء مثؿ الذرة الشامية 

 السمسـ يككف مساحة الحكاؿ صغيرا.
 أال يكجد عمى قمة الخط قبلقيؿ )مػدر(.  -5
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 9ؿ ففى القصب أف تتناسب المسافات بيف الخطكط مع نكع المحصك  -6

خطكط فى القصبتيف كالقطف كالفكؿ  25خطكط فى القصبتيف كفى الذرة 
 خط فى القصبتيف... كىكذا. 22البمدل 

يفضؿ زراعة المحاصيؿ عمى خطكط كخاصة المحاصيؿ الحساسة لمماء أك 
 لسيكلة جمع المحصكؿ كيمكف تمخيص أىـ مميزات الزراعة عمى خطكط فيمايمى:

الرل حيث أف الخطكط تستيمؾ كمية أقؿ مف مياه الرل  تكفير جزء مف مياه -2
 بالمقارنة بطريقة الزراعة فى أحكاض كذلؾ فى كحدة المساحة.

تصؿ الرطكبة إلى النباتات بطريؽ النشع مما يكفر لمنبات الرطكبة المثمى  -2
 كخاصة المحاصيؿ الحساسة لمماء مثؿ الذرة الشامية كعباد الشمس.

 سيكلة مقاكمة الحشائش. -3
يكلة جني المحصكؿ كما فى القطف أك جمعو كما فى الفكؿ الحراتى أك س -4

 سيكلة تقميعو كما فى البطاطس.
تكفير الحرارة البلزمة إلنبات البذكر كزراعة القطف عمى الريشة القبمية أك  -5

الشرقية حيث تسقط أشعة الشمس عمكديا عمى ريشة الخط فتعمؿ عمى 
 تدفئة الجكرة كتشجع االنبات.

فى عدد النباتات فى الجكرة ككذلؾ المسافات بيف الجكر كالخطكط التحكـ  -6
مما يعطى مبدأ تكافئ الفرص لمنباتات مف حيث احتياجاتيا الغذائية 

 كالضكئية.

بعض النباتات يفضؿ زراعتيا فى خطكط لمساعدتيا عمى مقاكمة الرياح  -7
أف تخطط  حتى  ال ترقد  مثؿ  الذرة  الرفيعة  كالذرة  الشامية  لذلؾ  ينبغى

األرض  فى اتجاه الرياح بحيث تتخمؿ الرياح النباتات دكف أف تسبب ليا 
 ضررا.
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 تكفير جزء مف التقاكل بالمقارنة بالزراعة البدار. -8

كلكؿ خط ريشتيف أل جانبيف يسمى أحدىما الريشة العمالة كىى التى يزرع 
الخالية مف  بيا البذكر أك الشتبلت كتسمى الريشة األخرل بالريشة البطالة كىى

الزراعة كقد تزرع بعض المحاصيؿ عمى الريشتيف مثؿ الفكؿ البمدل كتككف 
 الريشتيف عمالتيف فى تمؾ الحالة.

كيراعى عند عزؽ المحاصيؿ المنزرعة عمى خطكط اف يؤخذ مف الريشة 
البطالة كتنقؿ لمريشة العمالة لمخط التالى بحيث تصبح النبات بعد انتياء العزقات 

خط )فى المنتصؼ( كمف فكائد تمؾ العممية ىك تحديد الغذاء حكؿ النبات فى قمة ال
حيث ينقؿ جزء مف الريشة البطالة الغنية بالمكاد الغذائية إلى الريشة العمالة التى 
بيا النبات عبلكة عمى زيادة تثبيت النبات كمساعدتو عمى مقاكمة الرقاد كذلؾ 

تربة مف الريشة البطالة إلى الريشة يمكف التخمص مف الحشائش أثناء عزؽ كنقؿ األ
 العمالة لمخط التالى.

 زراعــة المحاصيــل
يقصد بكممة الزراعة ىك عممية إجراء كضع بذكر محصكؿ ما فى التربة 
بإحدل طرؽ الزراعة إال أف بذكر بعض المحاصيؿ تحتاج لمعاممة خاصة قبؿ 

قع ككمر قبؿ الزراعة الزراعة كمف ىذه المحاصيؿ األرز التى تحتاج بذكره إلى ن
بالطريقة البدار. ككما أف بذكر المحاصيؿ التى تزرع بالطريقة الحراتى يمـز نقعيا 
قبؿ الزراعة. كما أف بذكر السمسـ تخمط بالرمؿ المندل لسيكلة تكزيعيا كخاصة 
بأنيا كمية التقاكل البلزمة لزراعة فداف صغير كيصعب تكزيعيا عمى تمؾ 

الزراع لمحصكؿ عمى تقاكييـ إلى شرائيا مف األسكاؽ  المساحة. كقد يمجأ بعض
المحمية مما يترتب عميو انخفاض االنتاج، نظرا ألف تمؾ البذكر ذات نكعية 
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منخفضة عف الصنؼ النقى عبلكة عمى احتماؿ عدـ مبلئمتيا لممنطقة. لذلؾ يجب 
ك الحصكؿ عمى التقاكل مف مصادر مكثكؽ بيا مثؿ كزارة الزراعة أك الييئات أ

المحبلت المخصصة لبيع التقاكل المعتمدة نظرا ألف ىذه التقاكل تتكفر فييا 
 الشركط اآلتية:

 مبلئمتيا لمظركؼ البيئية التى تزرع بيا. -2
 ارتفاع قدرتيا االنتاجية. -2
 النقاكة كعدـ اختبلطيا بأصناؼ أخرل. -3
 تتناسب نكعيتيا مع األغراض الغذائية كالتسكيؽ. -4
 كالحشرات. قدرتيا عمى مقاكمة األمراض -5

 ما يراعى فى معاممة بعض بذكر المحاصيؿ قبؿ الزراعة:
يفضؿ تمقيح بذكر البقكليات بالبكتريا العقدية الخاصة بيا قبؿ الزراعة لزيادة  -2

 االنتاج.
تعقيب بذكر البرسيـ ككذلؾ غربمة بذكر المحاصيؿ األخرل لمتخمص مف  -2

 الحشائش كالشكائب.
يـ بعض األمراض مثؿ مرض التفحـ إما تعقيـ البذكر التى تحتكل عمى جراث -3

بطرؽ ميكانيكية لفصؿ أجزاء النبات المصاب أك كرات الفطر أك باستعماؿ 
المضخات التى تقضى عمىالكاءنات المكجكدة خارج أك داخؿ البذكر مثؿ 

مرض الفكزاريـ فى الذرة كيعالج بمعاممة البذكر  -مرض الخناؽ بالقطف 
جراـ لكؿ  255-225سيرازاف بمعدؿ  -ف اكازا -بالمطيرات مثؿ كاتياف 

كجـ مف البذكر كقد تستخدـ المعقمات فى محاصيؿ أخرل مثؿ القمح  255
 Serasanكالشعير عند اصابتيا بالتفحـ المغطى أك تقاكـ باستعماؿ سيرازاف 

 كيمك جراـ مف البذكر. 255جراـ لكؿ  65بمعدؿ 
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فى بذكر القمح  استعماؿ الماء الساخف فى تعريض البذكر ألشعة أكس -4

 كالشعير المصابة بالتفحـ السائب.

 طرق الزراعة:
المقصكد بطرؽ الزراعة ىك نظاـ كضع البذرة فى التربة كارتباطيا بميعاد 
الرل عند رية الزراعة كمف ذلؾ قسمت طرؽ الزراعة إلى طريقة عفير كىمى عبارة 

ىى كضع البذرة كطريقة الزراعة حراتى ك  -عف كضع البذرة الجافة فى أرض جافة 
طريقة الزراعة شتبل  -التى سبؽ نقعيا فى أرض بيا نسبة رطكبة تكفى لنمك البذرة 

الزراعة عمى الممعة كىى زراعة البذكر فى  -كىى زراعة البادرات فى كجكد الماء 
 كجكد الماء )مثؿ زراعة البرسيـ( كفيمايمى أىـ طرؽ الزراعة الشائع استعماليا:

 عفيرطريقة الزراعة ال -1
كيقصد بيا كضع البذرة جافة فى أرض جافة ثـ الرل مباشرة بعد الزراعة 
كىى تتـ بطرؽ مختمفة حسب نكع المحصكؿ كنكع التربة كالمساحة المنزرعة كىى 

 كما يمى:
 طريقة الزراعة تسطير: -أ   

كىى أفضؿ طرؽ الزراعة العفير حيث انيا أحدث الطرؽ المتبعة فى الزراعة 
قدمة كتجرل تمؾ الطريقة بكاسطة آلة التسطير كلكؿ محصكؿ فى الدكؿ المت

القمح ليا آالت تسطير  -تسطيرة خاصة بو فمثبل البذكر الصغيرة مثؿ البرسيـ 
 -تختمؼ عف آالت تسطير خاصة: بمحاصيؿ ذات بذكر كبيرة )الفكؿ البمدل 

 الذرة( حيث تختمؼ المحاصيؿ فى المسافات المختمفة بيف السطكر ككذلؾ بيف
النباتات  كتختمؼ  آالت التسطير فى شكميا حسب حجـ البذكر كالغرض منيا أما 

،  8الزراعة أك الزراعة كالتسميد أك الزراعة كالتسميد كالمبيدات الحشرية )شكؿ 
9.) 
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 ومن أىم مميزات تمك الطريقة ىى:

 تكفير األيدل العاممة كخاصة عند ارتفاع األجكر. -2
لتحكـ فى معدؿ التقاكل بكاسطة منظـ يكجد تكفير التقاكل حيث أنو يمكف ا -2

باآللة عبلكة عمى أف المسافات بيف السطكر كالنباتات تككف منتظمة فى 
 المساحة المنزرعة.

نظرا النتظاـ المسافة بيف السطكر ككذلؾ المسافة بيف النباتات مما يعطى  -3
مبدأ تكافئ الفرص لجميع النباتات ألخذ نصيبيا مف الضكء كالغذاء مما 

ترتب عميو الحصكؿ عمى بذكر متساكية تقريبا فى الحجـ كىذا يؤدل إلى ي
رفع القيمة التجارية لمبذكر بالمقارنة بالطرؽ األخرل التى تككف بيا البذكر 

 غير متماثمة فى الحجـ مثؿ الطريقة البدار.
قمة تكاليؼ زراعة كحدة المساحة حيث أف الزراعة باآللة تعمؿ عمى خفض  -4

حدة المساحة نظرا ألف آلة التسطير تستطيع أف تزرع تكاليؼ زراعة ك 
 فداف يكميا حسب حجـ اآللة كنكع المحصكؿ. 55إلى  35مساحة 

تقكـ بانجاز عممية الزراعة فى كقت قصير مما يساعد عمى تأخير مكاعيد  -5
الزراعة بعكس ماىك متبع فى طريقة الزراعة بدار كخاصة فى المساحات 

 لكقت.الكبيرة. أل تكفيرالجيد كا
تساعد الزراعة بطريقة التسطير عمى سيكلة اجراء عمميات الخدمة كالتخمص  -6

مف الحشائش كخاصة فى حالة استعماؿ الميكنة الزراعية كما انيا تساعد 
عمى الحصكؿ عمى حاجتيا مف الضكء كالغذاء نظرا إلمكاف التحكـ فى 

 معدؿ التقاكل المناسب البلـز لكحدة المساحة.



- 224 - 



- 225 - 



- 226 - 
تجة تككف متماثمة فى الحجـ  تقريبا ن لتماثؿ  المسافة بيف البذكر النا -7

 النباتات.

كمف المبلحظ أف تمؾ الطرؽ غير منتشر استعماليا فى جميكرية مصر 
كذلؾ بسبب تفتيت الممكية كعدـ امكاف استخداـ مثؿ تمؾ اآلالت إال فى المساحات 

عاكنية أك تجميع الشاسعة. كإلمكاف استخداـ اآلالت فى مصر ينبغى عمؿ مزارع ت
زراعى لمساحات كبيرة تمكف المزارع مف عممية الميكنة لزيادة االنتاج كقمة التكاليؼ 

 مما يعكد عمى المنتج بالخير الكفير.

 أىم األسباب التى تعوق استخدام طريقة التسطير فى مصر:
تفتت الممكية فى مصر كعدـ تكفير المساحات الشاسعة الميـ فى بعض  -2

مية أك الييئات الزراعية التى تستخدـ فييا تمؾ اآلالت عمى المزارع الحكك 
كمية الزراعة  -نطاؽ محدكد مثؿ المزرعة اآللية فى شماؿ محافظة التحرير 

 بعض محطات البحكث التابعة لكزارة الزراعة. -جامعة القاىرة 
 عدـ كجكد مراكز صيانة لتمؾ اآلالت. -2
ليا بالعامؿ الذل يقكـ بزراعة ارتفاع أسعار تمؾ اآلالت بالمقارنة باستبدا -3

المساحات الصغيرة بتكاليؼ أقؿ عما لك استخدمت تمؾ اآلالت لزراعة 
المساحات الصغيرة كيمـز لتشغيؿ مثؿ تمؾ اآلالت جرار يقكـ بجر اآللة 

 كيختمؼ قكة الجرار باختبلؼ حجـ اآللة.
 
 الزراعة عفير فى خطوط: -ب 

مماء مثؿ الذرة الشامية أك السمسـ كتفضؿ تمؾ الطريقة لممحاصيؿ الحساسة ل
ككذلؾ لممحاصيؿ التى تحتاج إلى سيكلة جمع المحصكؿ )حصادة( مثؿ الفكؿ 

البطاطس القطف كما أنيا تفضؿ لممحاصيؿ التى تحتاج إلى درجة  -الحراتى 
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حرارة عالية مما يساعد عمى تكفير الدفئ لمبذكر لممساعدة عمى انباتيا كما ىك 

ر القطف عمى الريشة القبمية أك الشرقية لسقكط أشعة الشمس متبع فى زراعة بذك 
عمكدية عمى الريشة العمالة مما يكفر الدفئ لمبذكر مما يعمؿ عمى رفع نسبة 

 االنبات.

كلمزراعة عمى خطكط يشترط أف تككف األراضى ثقيمة يمكف لمخطكط 
ى األراضى االحتفاظ بالرطكبة البلزمة لنمك البذكر كاليجكز الزراعة عمى خطكط ف

الرممية لعدـ قدرتيا عمى االحتفاظ بالرطكبة مما يتسبب عف ذلؾ ظيكر عبلمات 
العطش عمى النباتات بسرعة. كذلؾ اليفضؿ الزراعة عمى خطكط فى األراضى 
الممحية لتزىر األمبلح عمى ظير الخط نتيجة ارتفاع الماء بالخاصة الشعرية 

اء تبقى األمبلح عمى قمة الخط كالجزء حامبل معو األمبلح الذائبة كعند تبخر الم
العمكل مف الخط كيكجد لكؿ خط جانبيف يسمى كؿ منيا بالريشة كالتى يزرع عمييا 
المحصكؿ تسمى بالريشة العمالة أما الريشة التى اليزرع عمييا المحصكؿ فتسمى 
بالريشة البطالة كفى بعض الحاالت تزرع الريشتيف مف الخط كتتـ الزراعة فى تمؾ 

لحالة عمى شكؿ رجؿ غراب أل أف الجكر فى احدل الريشتيف تككف مقابمة ا
لممسافة بيف الجكر فى الريشة األخرل كما ينبغى أف يكضع الجكر عدد كاؼ مف 

بذكر  3بذكر بالجكر كفى الذرة الشامية نحك  25-8بذكر ففى القطف يكضع نحك 
مف كضع عدد كبير ثـ يخؼ القطف عمى نباتيف كالذرة عمى نبات كاحد كاليدؼ 

مف البذكر أف تتمكف ريشة النبات مف رفع الغطاء عبلكة عمى اعطاء فرصة 
الختيار أفضؿ البادرات البقائيا عند الخؼ حيث تتخمص مف النباتات الضعيفة 

 كالمصابة كيترؾ افضميا كأقكاىا كبالتالى تحصؿ عمى أعبل محصكؿ.
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 الزراعة عفير بدار: -جـ 

لطريقة فى حالة المساحات الصغيرة لتعذر استخداـ كيفضؿ استخداـ تمؾ ا
اآلالت )آلة التسطير( عبلكة عمى قمة التكاليؼ لزراعة مساحة صغيرة بالعامؿ 
عنيا باآللة. بعكس المساحات الكبيرة التى تككف تكاليؼ الزراعة فييا باآلالت اقؿ 

 منيا بطبقة البدار بالعامؿ:

 أىم عيوب طريقة الزراعة بدار:
 تظاـ البدار كما ىك بطريقة التسطير.عدـ ان -2
 ارتفاع تكاليؼ زراعة الفداف فى المساحات الكبيرة. -2
عدـ انجاز الزراعة فى المساحات الكبيرة فى كقت قصير مما يؤدل إلى  -3

 تأخر الزراعة عف الميعاد األمثؿ.

البذكر الناتجة مف الزراعة بدار غالبا مما تككف غير متماثمة فى الحجـ نظرا  -4
تزاحـ البذكر فى بعض األجزاء كقمتيا فى أجزاء أخرل كبالتالى تنتج  إلمكاف

بذكر صغيرة مف النباتات المتزاحمة كبذكر كبيرة الحجـ مف النباتات 
 المتباعدة كىذا التفاكت فى الحجـ يقمؿ مف القيمة التجارية لمبذكر.

عادال تحتاج طريقة البدار إلى عامؿ فنى يجيد البدار كتكزيع البذكر تكزيعا  -5
عمى كحدة المساحة مع قدرتو عمى تكزيع كمية التقاكل البلزمة عمى كحدة 

 المساحة كنادرا مايتكفر مثؿ ىذا العامؿ.

تحتاج الزراعة بدار إلى كمية مف التقاكل أكبر مف طريقة التسطير أك الشتؿ  -6
نظرا لصعكبة التحكـ فى كمية التقاكل بطريقة نثر التقاكل بالعامؿ بينما 

ة التسطير يمكف تحديد كميةالتقاكل لكحدة المساحة بكاسطة منظـ بالطريق
 خاص باآللة.
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صعكبة استخداـ الميكنة فى خدمة المحصكؿ بعد الزراعة كالعزاقة األفرنجية  -7

كآالت الرش أك الجنى كخبلفو كما ىك متبع فى طريقة الزراعة تسطير حيث 
كيتـ تغظية  يمكف لعجؿ اآلالت السير بيف السطكر دكف تمؼ لمنباتات

البذكر بعد الزراعة إما بالزحافة الخفيفة أك بعممية الجريعة فى المساحات 
 الصغيرة.

 يتحتم الزراعة عفير فى الحاالت اآلتية:
 إذا كانت األرض رممية. -2
 إذا كانت بالتربة نسبة مف األمبلح. -2
إذا كاف ميعاد الزراعة متأخرا كيخشى مف تأخر الزراعة فى حالة الزراعة  -3

 ى.حرات

 طريقة الزراعة الحراتى -2
كيقصد بيا كضع البذكر فى ارض بيا نسبة مف الرطكبة تكفى النبات 

 أياـ. 25-7البذكر كتككف رية الزراعة قبؿ ميعاد الزراعة بنحك 

ففى مثؿ تمؾ الطريقة تنقع البذكر ذات القصرة الصمبة قبؿ الزراعة لتمييف 
ف الرطكبة لتتييأ لبلنبات حيث أف القصرة كامتصاص البذكر القدر البلـز ليا م

الرطكبة التى تحتفظ بيا األرض التكفى لعمميتى تمييف القصرة كاالنبات كبذلؾ تتـ 
عممية النقع لتكفير الرطكبة البلزمة لمبذكر كالبلزمة لبلنبات كتعمؿ الرطكبة 
األرضية عمى ضماف استمرار نمك الجنيف كيفضؿ اجراء رية المحاباة بعد تكشؼ 

% مف السعة 75-55رات فكؽ سطح األرض ككصكؿ نسبة الرطكبة إلى نحك الباد
 الحقمية.
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 كيفضؿ الزراعة الحراتى فى الحاالت اآلتية:

إذا كانت األرض غير مستكية كيخشى لك زرع المحصكؿ بالطريقة العفير  -2
فاف البذكر فى األماكف المنخفضة تمتص كمية كبيرة مف الرطكبة فتفقع 

كر فى األماكف المرتفعة التتكفر ليا الرطكبة الكافية البذكر بينما البذ
فتتحمص البذكر كفى كمتا الحالتيف التنبت البذكر لذلؾ يمكف غمر األرض 
كضماف تكفير الرطكبة فى جميع المستكيات ثـ الزراعة بالطريقة الحراتى 
مما يكفر قدر مناسب مف الرطكبة تكفى إلنبات البذكر كيشترط أف تككف فى 

 طريقة األرض ثقيمة.ىذه ال
إذا كانت األرض مكبؤءة بالحشائش حيث أف رل األرض قبؿ الزراعة يعمؿ  -2

عمى نمك بذكر الحشائش كبذلؾ يمكف التخمص مف معظـ الحشائش قبؿ 
 الزراعة كالتى تنافس المحصكؿ األصمى لك زرع المحصكؿ بالطريقة العفير.

ذا ركيت األرض كتركت إذا كاف الميعاد مبكرا كاليخشى مف تأخر الزراعة إ -3
 حتى زراعتيا بالطريقة الحراتى بحيث يتفؽ ميعاد الزراعة مع المكعد األمثؿ.

 كينصح بعدـ اتباع طريقة الزراعة الحراتى فى الحاالت اآلتية:
إذا كانت األرض رممية نظرا لعدـ قدرة تمؾ األرض عمى االحتفاظ بالرطكبة  -2

 البلزمة النبات البذكر.
محية نظرا ألف الزراعة بالطريقة الحراتى تككف نسبة إذا كانت األرض م -2

الرطكبة باألرض أقؿ منيا بالطريقة ةالعفير بعد الرل مما يؤدل إلى زيادة 
 تركيز األمبلح كتأثيرىا عمى انبات البذكر.

إذا كاف الميعاد متأخران كيخشى مف تأخر الزراعة عف الميعاد األمثؿ فى  -3
 لى الرطكبة المناسبة لمزراعة الحراتى.حالة رل األرض كتركيا حتى تصؿ إ

 كتتـ الزراعة الحراتى إما عمى خطكط فى جكر أك تمقيط خمؼ المحراث.
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 الزراعى حراتى فى خطوط: -أ   

كتتبع تمؾ الطريقة فى بعض المحاصيؿ مثؿ القطف كتسمى بالطريقة 
 الدمساكل حيث تنقع البذكر كتزرع فى جكر عمى الريشة العمالة )القبمية أك
الشرقية( ثـ تغطى البذكر بالطمى أك الرمؿ المندل بالماء كما تستخدـ فى زراعة 

 الذرة الشامية بحيث تنقع البذكر قبؿ الزراعة.

 الزراعة تمقيط خمف المحراث: -ب 
كفييا تحرث األرض عندما تصؿ نسبة الرطكبة باألرض بحيث تكفى النبات 

لفكؿ البمدل تمقط البذكر خمؼ البذكر )أل قبؿ االستحراث( ففى حالة زراعة ا
المحراث ذىابا كأيابا أما فى حالة زراعة الذرة الشامية يمقط خط كيترؾ آخر حيث 

 تككف المسافة بيف السطكر ضعؼ مسافة الفكؿ البمدل.

كفى كمتا الحالتيف يتـ تزحيؼ األرض بالزحافة الخفيفة لتغطية البذكر ككبس 
 كر لمساعدتيا عمى االنبات.التربة نكعا لتكفير الرطكبة حكؿ البذ

 طريقة الزراعة عمى الممعة -3
كتتبع تمؾ الطريقة فى مصر فى زراعة البرسيـ كىى شائعو االستعماؿ كفييا 

ساعات حتى  4-3تغمر األرض بالماء بعد تقسيميا إلى أحكاض كتترؾ لمدة نحك 
( كعند تتشبع األرض بالماء كيتبقى طبقة خفيفة مف الماء ممزكجة بالطيف )ركبة

سقكط أشعة الشمس عمييا تممع كمف ذلؾ سميت بطريقة الممعة. كعند بذر التقاكل 
بكاسطة العامؿ بعد كضع عبلمات بحطب الذرة أك القطف تحدد المسافات التى 
يجب نثرىا حتى اليخطئ العامؿ كينثر فى مكاف كاحد مرتيف أك يترؾ جزء بدكف 

 بدار.
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د البدار اف الطمى العالؽ بالماء كمف مميزات كجكد طبقة مف الركية عن

يرسب عمى البذكر كيغطييا مما يساعد عمى منع التقاط الطيكر لمبذكر إذا لـ يتـ 
 تغطيتيا.

كتتـ طريقة الزراعة عمى الممعة فى األراضى الثقيمة لضماف تغطية البذكر 
ر بكاسطة الطمى العالؽ بالماء. أما فى األراضى الخفيفة فيفضؿ الزراعة عفير بدا

 أك تسطير ثـ تزحؼ األرض ثـ رييا.

كقد تستخدـ طريقة العفير أك التسطير فى األراضى الثقيمة أيضا مع مراعاة 
ضركرة تغطية البذكر حتى التمتقطيا الطيكر أك تجرفيا المياه إلى جزء مف 
الحكض لخفة كزنيا كصغرىا مما يترتب عميو عدـ انتظاـ كثافة النباتات فى 

حديث فى مصر يفضؿ زراعة البرسيـ بالطريقة العفير تسطير الحكض كاالتجاه ال
أك بدار مع ضركرة تغطية البذكر خكفا مف جرؼ مياه الرل ليا كتجميعيا فى جزء 
مف الحكض كيتسبب فى تزاحـ النباتات قمة التفريع كضعؼ النباتات كبالتالى قمة 

 المحصكؿ لكحدة المساحة.

كجـ لمفداف حسب الصنؼ  25-25كيمـز لزراعة الفداف مف البرسيـ مف 
كنكع التربة كميعاد الزراعة فمتقؿ التقاكل فى الميعاد المناسب مف نصؼ اكتكبر 
إلى نصؼ نكفمبر ككذلؾ فى األراضى القكية كتزيد التقاكل فى المكاعيد المتأخرة 

 لتأثرة بالبركدة ككذلؾ فى األراضى المحتكية عمى نسبة مف األمبلح.

 لشتلطريقة الزراعة با -4
يكـ مف الزراعة  45-35كتتـ تمؾ الطريقة بزراعة التقاكل بالمشتؿ بعد نحك 

 ثـ تنقؿ الشتبلت إلى المكاف المستديـ.
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كتتـ عممية الشتؿ فى مصر فى بعض المحاصيؿ مثؿ األرز 

 كالبصؿ...الخ.

 أىم مميزات الزراعة بالشتل:
1يشغؿ المشتؿ جزء مف المساحة الكمية كىك يعادؿ نحك  -2

8
المساحة كبذلؾ  

فداف تقؿ  2يكفر عمالة كعمميات زراعية حيث أف العماؿ البلزميف لمساحة 
فداف ثمانية أفدنة لذلؾ يكفى المشتؿ مف  8كثيرا عما لك زرعت التقاكل فى 

فداف لزراعة ثمانية أفدنة كيترتب عمى ذلؾ زراعة  2األرز الذل مساحتو 
كجـ لمفداف مع مراعاة  325إلى  355دؿ نحك المشتؿ بكمية تقاكل تعا

تكفير مياه الرل خبلؿ فترة كجكد الشتبلت بالمشتؿ ألف رل فداف أقؿ كثيرا 
 مف ثمانية أفدنة.

إمكاف استغبلؿ المساحة التى ستزرع شتبلت بالمحصكؿ السابؽ خبلؿ كجكد  -2
الشتبلت بالمشتؿ كبذلؾ يمكف أف يحصد المحصكؿ السابؽ فى ميعادة دكف 

 لتأخير فى زراعة األرز.ا
نجاح الشتبلت عف البذكر عند زراعتيا فى األراضى الممحية نظرا لقدرتيا  -3

عمى تحمؿ األمبلح عف البذكر التى تتاثر نسبة االنبات نتيجة كجكد 
 األمبلح.

إمكاف التخمص مف الحشائش النامية مع الشتبلت عند نقميا فى المكاف  -4
 ية مف بذكر الحشائش.المستديـ كبذلؾ نحصؿ عمى بذكر خال

يمكف التحكـ فى المسافات بيف الشتبلت عند زراعتيا مما يترتب عميو تكفير  -5
مبدأ تكافئ الفرص لكؿ نبات فى حصكلو عمى الغذاء كالضكء البلـز لو 
كبالتالى نحصؿ عمى بذكر متماثمة فى الحجـ ذات قيمة تجارية عالية كىذا 

ث نحصؿ عمى بذكر متفاكتو يعكس ما يحدث فى طريقة الزراعة بدار حي
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فى حجميا نظرا لعدـ إمكاف تكزيع البذكر تكزيعا عادال عند الزراعة بالبدار 
فنجد النباتات المتزاحمة تنتج بذكر صغيرة كالنباتات المتباعدة تنتج  بذكر 

 كبيرة الحجـ.
إمكاف زراعة األرز فى المكاعيد المثمى لمزراعة حيث يستغؿ جزء صغير مف  -6

عة المشتؿ كتترؾ باقى المساحة حتى حصاد المحصكؿ السابؽ األرض لزرا
 كتجييز األرض لزراعة الشتبلت.

كيمو بينما  4تكفير التقاكل حيث أف زراعة األرز شتبل يحتاج الفداف نحك  -7
 كيبلت. 5الزراعة بدار يمـز لمفداف نحك 

نما عمر النباتات بالحقؿ متماثمة كبالتالى يتـ نضج النباتات فى كقت كاحد بي -8
لك زرعت األرض بدار فانو قد يتـ فيو عممية الترقيع عند انخفاض نسبة 
االنبات لظركؼ غير مبلئمة لنمك المحصكؿ كتككف النتيجة التفاكت فى 
أعمار النباتات المنزرعة أكال كالناتجة مف الترقيع كبالتالى يتفاكت ميعاد 

أكال كتككف النضج فإما أف يحصد المحصكؿ عند نضج النباتات المنزرعة 
ما أف نترؾ  نباتات الترقيع لـ يتـ نضجيا بعد كتككف غير صالحة لمتخزيف كا 
المحصكؿ حتى تنضج النباتات المتأخرة كتنثر بعض بذكر النباتات التى 

 نضجت كيترتب عمى ذلؾ قمة المحصكؿ.

كيراعى عند زراعة المشتؿ أف يستقطع جزء مف المساحة المراد زراعتيا أرزا 
كاف كسط حتى يسيؿ نقؿ الشتبلت إلى جميع المساحة بسيكلة كتككف فى م

لخفض تكاليؼ النقؿ كيراعى أف يسمد المشتؿ بالسماد النتراتى حتى نحصؿ عمى 
 شتبلت قكية.

كبالرغـ مف كجكد مميزات لطريقة الشتؿ إال أف ليا بعض العيكب التى يمكف 
 تمخيصيا فى اآلتى:
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أكالد لتقميع الشتبلت كنقميا كزراعتيا  ارتفاع تكاليؼ الزراعة حيث تحتاج إلى -2

بينما فى الطريقة البدار تككف تكاليفيا أقؿ بكثير. إال أف زيادة المحصكؿ فى 
طريقة الشتؿ كالحصكؿ عمى بذكر أفضؿ مف حيث تماثميا فى الحجـ 

 يعكض ارتفاع تكاليؼ الزراعة.

د يككف ذلؾ تحتاج إلى عمالة كثيرة عند تقميع كنقؿ الشتبلت كزراعتيا مما ق -2
غير متكفر فى مناطؽ االستصبلح لبعد مثؿ تمؾ األراضى عف مناطؽ 
العمراف كيفضؿ اف يقكـ األكالد بمثؿ تمؾ العمميات ألف أجر الكلد أقؿ بكثير 
مف أجر العامؿ عبلكة عمى أف عممية التقميع كالشتؿ تحتاج أف يعمؿ العامؿ 

قربة مف سطح األرض عف ليمكنو التقميع كالشتؿ كىذه عممية سيمة لمكلد ل
 العامؿ الذل قد يشعر باالجياد بسرعة فى مثؿ تمؾ العمميات.

كقد يستخدـ الشتؿ أحيانا فى عمميات الترقيع كالذرة الشامية حيث تشتؿ 
الجكر الغائبة مف النباتات الناتجة مف الخؼ كتككف فكائد تمؾ العممية أف جميع 

تنضج فى كقت كاحد عبلكة عمى  النباتات فى الحقؿ ذات عمر كاحد كبالتالى
تكفير التقاكل التى قد تستخدـ فى عممية الترقيع لك فرض كلـ تستخدـ النباتات 

 الناتجة مف الخؼ.

 

 

 الظروف التى يفضل فييا الزراعة بالشتل:
إذا كانت األرض بيا نسبة أمبلح تؤثر عمى نمك البذكر كيخشى مف تأثير  -2

 االنبات كاالضطرار لعممية الترقيع.
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إذا كانت األرض المراد زراعتيا بالمحصكؿ مازالت مشغكلة بالمحصكؿ  -2

السابؽ حتى الميعاد األمثؿ لزراعة المحصكؿ المراد زراعتو لذلؾ يفضؿ 
زراعة المحصكؿ فى الميعاد األمثؿ لمزراعة إلمكاف حصاد المحصكؿ 

 السابؽ كتجييز األرض لزراعة الشتبلت.
 لتقميع كنقؿ كزراعة الشتبلت. إذا تكفرت األيدل العاممة البلزمة -3
يفضؿ فى األصناؼ المعدة لمتصدير ألف البذكر الناتجة مف الشتبلت تككف  -4

متماثمة تقريبا فى الحجـ بخبلؼ الناتجة مف البدار فتككف بذكرىا متباينة فى 
 الحجـ.

يفضؿ استخداـ تمؾ الطريقة فى األصناؼ التى التتحمؿ درجات ممكحة  -5
أكثر تحمبل لمممكحة مف البذكر كقد يستخدـ زكج عالية حيث أف الشتبلت 

مف الثيراف يجر خشبو تكضع عمييا الشتبلت لنقميا مف المشتؿ إلى األرض 
المراد زراعتيا كذلؾ لسيكلتيا فى نقؿ الشتبلت كقمة تكاليفيا كبالمقارنة بنقميا 

 بالعماؿ أك األكالد. 

 

 

 

 

 

 عمميات الخدمة بعـد الزراعـة
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راعية التى تجرل أثناء نمك المحصكؿ مف بدء اإلنبات كىى العمميات الز 

 حتى الحصاد كمف أىـ ىذه العمميات ىى:

 IRRIGATIONالــــرى  
الشؾ أف الرل مف العمميات اليامة كالضركرية التى تتـ مف بدء الزراعة 
حتى قرب الحصاد كتختمؼ كمية المياه المضافة كعدد الريات تبعا لنكع المحصكؿ 

ية كطبيعة التربة. كلدراسة أىمية الرل كعبلقتو بالنبات فبلبد أف كالظركؼ الجك 
 نمقى بعض الضكء عمى صكر الماء فى التربة كيمكف تمخيصيا فيما يأتى:

 :Gravitational Waterماء الجذب السطحى  -1
كىك الماء الذل يشغؿ المساـ الشعرية الكبيرة كيزيد عف السعة الحقمية كىذا 

النبات لضياعو فى عممية الصرؼ الجكفى كيعتبر ىذا الماء  الماء اليستفيد منو
غير مرغكب فيو حيث يقمؿ مف التيكية كفى التربة كبالتالى يضعؼ الصفات 
الطبيعية لمتربة. كيترتب عمى زيادة الرطكبة كقمة التيكية كاالقبلؿ مف نشاط البكتريا 

نشاط الجذكر فى اليكائية التى تساعد عمى عممية النشدرة ككذلؾ االقبلؿ مف 
 عممية امتصاص العناصر الغذائية.

كيمكف حساب  كمية الماء الحر بالفرؽ بيف نسبة الرطكبة عند التشبع كنسبة  
 الرطكبة  عند  السعة  الحقمية لمتربة. كتختمؼ ىذه النسبة تبعا لنكع التربة.

تحصؿ المحاصيؿ عمى المياه  البلزمة ليا فى العالـ مف عدة مصادر 
 أىميا:
 مياه األنيار الناتجة مف األمطار أك ذكباف الثمكج. -أ   
 مياه اآلبار. -ب 
 مياه األمطار.-جػ 



- 238 - 
كيمكف تقسيـ العالـ إلى عدة مناطؽ حسبا لدرجات الرطكبة كالجفاؼ إلى 

 المناطؽ اآلتية:

 :Humid Regionsمناطق رطبة  -1
 كثر.بكصة سنكيا أك أ 35كفييا يككف معدؿ سقكط األمطار بيا نحك 

 :humid Regions-Subمناطق شبو رطبة  -2
 بكصة سنكيا. 35-25كفييا يككف معدؿ األمطار مف 

 :arid Regions-Semiمناطق شبو جافة  -3
 بكصة سنكيا. 25-25كفييا معدؿ سقكط األمطار مف 

 :Arid regionsمناطق جافة  -4

 بكصة سنكيا. 25كىى المناطؽ التى يقؿ فييا معدؿ األمطار عف 

عتمد الزراعة فى المناطؽ الرطبة كشبو الرطبة عمى سقكط األمطار نظرا كت
ألف معظـ المحاصيؿ النامية فى تمؾ المناطؽ التحتاج إلى رطكبة أكثر مف ىذه 
المعدالت كبالتالى الداعى لعمميات الرل إال فى السنكات ةالتى تقؿ فييا األمطار 

 عف المعدؿ الطبيعى لممنطقة.

و الجافة تعتمد المحاصيؿ عمى جزء كبير مف احتياجاتيا أما فى المناطؽ شب
عمى األمطار ثـ تستكمؿ باقى االحتياجات عف طريؽ الرل سكاء مف األنيار أك 
اآلبار، أما المناطؽ الجافة فاف كمية األمطار تككف ضعيفة كبالتالى تعتمد 

يار فى ىذه المحاصيؿ كمية عمى نظاـ الرل سكاء مف األنيار أك اآلبار كتعتبر األن
كتعتبر جميكرية مصر العربية مف المناطؽ  -المناطؽ ىى المصدر الرئيسى لمرل 
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الجافة التى تعتمد عمى عمميات الرل كسكؼ نذكر نبذه عف نظاـ الرل فى 
جميكرية مصر العربية_ يعتبر المصدر الرئيسى لمرل فى مصر ىك نير النيؿ 

ؿ مثؿ الكاحات تعتمد عمىالمياه بالرغـ أف بعض المناطؽ النائية مف كادل الني
الجكفية كاآلبار، أما األمطار فيى تسقط عمى الساحؿ الشمالى فى المناطؽ 

مـ كىى كمية 255المجاكرة لساحؿ البحر األبيض المتكسط كتصؿ فى العاـ نحك 
غير كافية لنمك المحاصيؿ الميـ إال إذا سقطت أمطار غزيرة فى بعض السنكات 

 بعض النباتات لممراعى. فيمكف أف تنمك عمييا

 نظام توزيع مياه نير النيل عمى األراضى المصرية

يتبع فى مصر نظاـ الرل المستديـ أل رل المحاصيؿ عمى فترات منتظمة 
 عمى مدار السنة كتصؿ مياه النير إلى الحقؿ بالنظاـ التالى:

 تكزيع مياه النير عمى الرياحات. -2
 مف الرياحات إلى الترع الرئيسية. -2
 لترع الرئيسية إلى الترع الفرعية.مف ا -3
 مف الترع الفرعية إلى ترع التكزيع التى تأخذ منيا المساقى الرئيسية الخاصة. -4

كتكزع مياه النير بالتسمسؿ السالؼ الذكر حسب احتياجات كؿ منطقة كأنكاع 
المحاصيؿ كنظاـ الرل المتبع. ففى بعض المناطؽ يتبع فييا نظاـ المناكبات 

أياـ عمالو عالى  5نظاميا عمى مدار السنة فى الربيع كالخريؼ،  العادية كيككف
بطالة كتكجد  25عمالة ك 5بطالو أما فى بقية العاـ فيى  5أياـ عمالة كاطى ك 5ك

أياـ بطالة. كلتقدير  4أياـ عمالو ك 4مناكبات أخرل فى مناطؽ زراعة األرز كىى 
 عض التعريفات اآلتية:كمية مياه الرل البلزمة ألل محصكؿ البد مف معرفة ب

 :Field Capacityالسعة الحقمية 
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ىى كمية الرطكبة المكجكدة بيف مساـ حبيبات التربة كالتى يمكف لمنبات 

ض.ج. بينما  3امتصاصيا كىذه الرطكبة ممسككة بالحبيبات بقكة جذب يعادؿ 
يككف الضغط األسمكزل لخبليا النبات يعادؿ عدة أضعاؼ تمؾ القكة كمف ذلؾ 

معرفة أسباب استفادة النبات مف ىذا الماء كتختمؼ المدة التى تصؿ فييا  يمكف
األراضى المصرية إلى درجة السعة الحقمية باختبلؼ نكع األرض، فاألراضى 

أياـ ألف  3الرممية تصؿ الييا فى نفس يكـ الرل بينما األراضى الثقيمة بعد نحك 
ف طريؽ البخر، أما الماء الماء الحر يفقد جزء منو عف طريؽ الترشيح كجزء ع

الشعرل فيفقد إما عف طريؽ النتح فى النبات أك البخر مف سطح التربة ككمما 
انخفضت نسبة الرطكبة بالتربة زادت قكة الجذب السطحى لمحبيبات لمغبلؼ المائى 
المحيط بيا إلى أف يصؿ إلى درجة أف قكة شد الحبيبات لمغبلؼ المائى تصؿ إلى 

ا تصؿ نسبة الرطكبة إلى نقطة الذبكؿ المستديمة. كالسعة ضغط جكل. كعندى 25
الحقمية ىى أكبر كمية مف الماء يمكف أف تحتفظ بيا األرض ضد الجاذبية 

يكـ مف  3-2األرضية كتصؿ معظـ األراضى الزراعية إلى سعتيا الحقمية بعد 
 ساعة مف رييا. 24رييا ما عدا فى األراضى الرممية قد تصؿ خبلؿ الػ 

 :Permanent Wilting pointالذبول المستديمة نقطة 
كىى النقطة التى يصؿ عندىا النبات إلى الذبكؿ المستديـ نتيجة أف الرطكبة 

ض.ج. كىى قكة  25انخفضت بحيث تصؿ قكة شد الحبيبات لمغبلؼ المائى نحك 
أكبر مف قكة امتصاص الجذكر لمماء كىذه الظاىرة تختمؼ عف نقطة الذبكؿ 

تحدث فقط كقت الظييرة نتيجة أف الماء المفقكد مف عممية النتح أكبر المؤقت التى 
مف الماء الممتص عف طريؽ الجذكر كبعد انتياء حدة الحرارة يعكد النبات إلى 

 حالتو الطبيعية.

 : Available Waterالماء الصالح لمنبات
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نا كىى نسبة الماء المحصكرة بيف السعة الحقمية كنقطة الذبكؿ الدائمة كمف ى

نرل أنو كمما كاف الماء الصالح قريب مف السعة الحقمية يمكف لمنبات امتصاصو 
بسيكلة عما لك كاف الماء الصالح أقرب إلى نقطة الذبكؿ كذلؾ ألنو كمما قمت 

 الرطكبة بالتربة زاد شد الحبيبات لمغبلؼ المائى المحيط بيا.

كلتكف قدـ  يعمؿ اختبار عمى كمية الماء الصالح لمنبات فى كحدة حجـ
مكعب فاننا نجد أف األراضىالمعدنية تحتكل عمى ثبلث مككنات رئيسية ىك اليكاء 
كالماء كالحبيبات المعدنية كبذلؾ يككف القدـ المكعب مف المادة الجافة فى األرض 

رطؿ كالكثافة النكعية  225رطؿ كفى األراضى الرممية نحك  65الطينية تزف نحك 
بب فى ذلؾ أف األراضى الطينية يشغؿ اليكاء كالماء كالس 2.65لمحبيبات تعادؿ 

% مف حجـ التربة بينما فى األراضى الرممية يشغؿ اليكاء كالماء نحك 65نحك 
% مف حجميا. كغالبا ما يقؼ نمك النبات عندما تفقد التربة نحك 35

3

2
  -   

4

3 
 الماء الصالح بيا.

 عالقة الماء بالــتربـة
 تؤثر عمى الماء الصالح لمنبات: العوامل التى

 يتأثر الماء الصالح لمنبات بعدة عكامؿ أىميا:
 نوع التربة: -1

مف المعركؼ أف األراضى الثقيمة تحتفظ بكمية مف الماء أكثر مما تحتفظ بو 
األراضى الخفيفة )الرممية( كمعنى ذلؾ أف كمية الماء الصالح لمنبات فى األراضى 

راضىالرممية كىذا ىك السبب فى سرعة ظيكر عبلمات الطينية أكبر منو فى األ
العطش عمى النباتات فى األراضى الرممية فى مدة أقصر منيا فى األراضى الثقيمة 
بمعنى أنو إذا تساكت نسبة الرطكبة فى األراضىالطينية كالرممية فاف ذلؾ اليعنى 
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يبات لمغبلؼ تساكل مقدار الماء الصالح فييا كذلؾ نتيجة الختبلؼ قكة شد الحب

المائى المحيط بيا كمف ىنا نجد أف احتساب نسبة الرطكبة بالتربة ىى األساس 
عمى احتياج المحصكؿ كتعتبر مف القكاعد الخاطئة مالـ تحتسب قكة شد الحبيبات 

 لمغبلؼ المائى كيختمؼ ذلؾ باختبلؼ نكع التربة.

 نسبة المواد العضوية بالتربة: -2
عضكية بالتربة كمما زادت قكة جذب الحبيبات كمما زادت نسبة المكاد ال

لمغبلؼ المائى كيترتب عمى ذلؾ زيادة المدل بيف السعة الحقمية كنقطة الذبكؿ إال 
أف زيادة الحد األقصى تككف أكبر مف زيادة الحد األدنى كبالتالى تزيد كمية الماء 

 الصالح لمنبات كمما زادت نسبة المادة العضكية بالتربة.

 ألمالح بالتربة:نسبة ا -3
ثبت مف التجارب اف زيادة الضغط األسمكزل لمحمكؿ التربة نتيجة زيادة 

 األمبلح الذائبة فيو يقمؿ مف قدرة الجذكر عمى امتصاص الماء.

 عالقـة المـاء بالنبـات
 لتحديد كميةالماء البلزمة لمنبات البد مف دراسة العكامؿ اآلتية:

 االحتياجات المائية: -1
بكمية المياه البلزمة لمنبات كالتى يطمؽ عمييا المقنف المائى كىى تقدر 

 مضافا  الييا كمية الماء المفقكد عف  طريؽ  الرشح  كالبخر فى الترع كالمراكل.

 المقنن المائى: -2
ىى كمية المياه البلزمة لرل محصكؿ ما باألمتار المكعبة رية كاحدة فى 

ى باختبلؼ نكع التربة كالعكامؿ الجكية مساحة محددة )فداف( كيختمؼ المقنف المائ
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المختمفة باعتبارىا مف العكامؿ التى تؤثر عمى كمية الماء المفقكد عف طريؽ النتح 

 كالبخر.

 طريقة تقدير المقنن المائى لممحصول:
 يقدر المقنف المائى ألل محصكؿ بإحدل الطرؽ اآلتية:

 طريقة تقدير نسبةالرطوبة المفقودة من التربة: أوال :

كفى ىذه الطريقة تقدر السعة الحقمية بيذه التربة ككذلؾ يقدر الذبكؿ الدائـ 
ثـ تقدر نسبة الرطكبة الفعمية باألرض عند االختبار كيطرح درجة الرطكبة عند 
نقطة الذبكؿ مف الرطكبة الفعمية كبذلؾ ينتج لدينا نسبة الرطكبة التى يمكف لمنبات 

لصالح( كبذلؾ يمكف احتساب كمية الماء البلزمة االستفادة بيا كيطمؽ عميو )الماء ا
 لتكصيؿ نسبة الرطكبة إلى السعة الحقمية كلتكضيح ذلؾ تسرد المثاؿ التالى:

% كأف نسبة الرطكبة عند نقطة 25لك فرض أف السعةالحقمية لتربة ما ىك 
% أل أف درجة صبلحية الماء عندما تككف نسبة الرطكبة 25الذبكؿ الدائـ ىى 

% )السعة الحقمية( فاذا قدرت نسبة الرطكبة الفعمية لمتربة ككجدت 255% ىى 25
% كاذا قدرت نسبة 25=25-25% فاف نسبة الرطكبة لمماء الصالح ىك 25أنيا 

% فاف نسبة الماء الصالح لمنبات ىك 25الرطكبة بعد عدة أياـ أخرل ككجدت أنيا 
ير عمى % كبذلؾ يظ25% كىكذا حتى تصؿ نسبة الرطكبة إلى 5=25-25

النبات عبلمات الذبكؿ الدائـ كيمكت لذا يجب إجراء عممية الرل قبؿ كصكؿ نسبة 
الرطكبة إلى نقطة الذبكؿ الدائـ، كيفضؿ أف تحسب كميةالمياه الكاجب اضافتيا 
عف طريؽ الرل باحتساب الفرؽ بيف نسبة الرطكبة الفعمية كنسبة الرطكبة عند 

كمية المياه التى تفقد نتيجة البخر أك الرشح  االلسعة الحقمية لمتربة مضافا الييا
بالمراكل، كتختمؼ كمية المقنف المائى مف محصكؿ إلى آخر فى تربة ما باختبلؼ 
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عمؽ الجذكر لمنبات كمقدار عمؽ التربة المبتؿ الذل يتناسب مع عمؽ الجذكر 

 حتى تصؿ ىذه التربة إلى السعة الحقمية.

 مستيمكة النتاج وحدة مادة جافة:طريقة تقدير كمية الماء ال ثانيا :
كذلؾ باحتساب كمية الماء المستيمكة عف طريؽ النتح كحدة كزف جافة مف 

 المحصكؿ كيمكف تقدير كمية الماء المفقكد بالنتح بالطريقة اآلتية:
يزرع النبات المراد تقدير المقنف المائى لو فى أصيص ثـ يضاؼ لؤلصيص  -2

 كمية معينة مف الماء.
صيص بطبقة مف الشمع لمنع فقد الماء عف طريؽ البخر يغطى سطح األ -2

 كيمكف كضع طبقة مف الحصى فى قاع األصيص.
يركل األصيص بعد ذلؾ بطريؽ الرشح بكضع أنبكبة تصؿ إلى أسفؿ  -3

األصيص كيضاؼ ماء الرل كيحسب كمية الماء المضافة مف أكؿ رية إلى 
المحصكؿ حتى آخر رية أل مقدار الماء المستيمؾ عمى طكؿ فترة نمك 

 حصادة.
تقدير كمية الرطكبة المتخمفة فى األصيص بعد اقتبلع النباتات عند النضج  -4

كتطرح مف كميةالمياه المضافة طكؿ فترة نمك المحصكؿ فيككف الفرؽ ىك 
 كمية الماء المفقكد عف طريؽ النتح.

ـ ق75تجفؼ النباتات التى كانت مزركعة باألصيص عمى درجة حرارة نحك  -5
 ساعة لمعرفةالمادة الجافة لمنبات. 28لمدة 

 بتطبيؽ المعادلة التالية يمكف معرفة المقنف المائى -6

 المقنف المائى = كمية النتح =
 الماء المفقكد عف طريؽ النتح
 كزف المادة الجافة الناتج

 كيفضؿ احتساب المادة الجافة الناتجة مف أل جزء نباتى فكؽ سطح التربة.
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 لظروف الجوية لتقدير المقنن المائى:ثالثا : طريقة استخراج ا

لتقدير المقنف المائى  Dasبكاسطة  2936استخدمت ىذه الطريقة عاـ 
لمحصكؿ القصب كقد اتخذت الكحدات الحرارية كأساس لحساب ىذا المقنف إال أنو 

بعض التعديبلت بادخاؿ عامؿ عدد  Bliny and Criddleأدخؿ  2946سنة 
 رجات الحرارة كقد استخدمت المعادلة التالية:ساعات النيار باالضافة إلى د

 المقنف المائى لممحصكؿ = U حيث :
 K = )معامؿ المقنف المائى لممحصكؿ )رقـ ثابت 
 F = معامؿ النتح 

 = F حيث معامؿ 
TXP 
255 

    T = متكسط درجة حرارة الشير 
 P =  نسبة عدد ساعات النيار لمشير إلى عدد ساعات

 النيار السنكية

ف الجدكؿ التالى يمكف احتساب المقنف المائى لمحصكؿ ما زرع فى كم
 .2974كحصد فى آخر مارس سنة  2973نكفمبر سنة 
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 جدول يوضح طريق احتساب المقـنن المائى لمحصول ما

 متوسط الحساب متوسط عدد معامل المقنن متوسط درجة 
 معامل ساعات النيار المائى الثابت الحرارة فى الشير

 النتح
 لمقننا

 المائى
 

 3.37 5.28 7.4 25.5 ,65 75 2973نكفمبر 
 2.94 5.95 7.5 25.5 ,65 75 2973ديسمبر 
 2.45 4.82 7.4 25.5 ,55 65 2974يناير 
 2.77 5.39 7.7 22.5 ,75 75 2974فبراير 
 4.78 6.36 8.5 22.5 ,75 75 2974مارس 
 - - 8.8 22.5 - 85 2974ابريؿ 
 - - 9.2 23.5 - 85 2974مايك 
 - - 9.2 24.3 - 85 2974يكنيو 
 - - 9.2 23.5 - 85 2974يكليك 
 - - 8.8 23.5 - 85 2974أغسطس
 - - 8.5 22.5 - 75 2974سبتمبر 
 - - 7.7 22.5 - 75 2974أكتكبر 
   242.3   27.26 

مف الجدكؿ السابؽ يمكف حساب كمية الماء البلزمة ليذا المحصكؿ خبلؿ 
بكصة كيمكف حساب المقنف المائى بقسمة كمية الماء  27.26اكل فترة حياتو تس

ريات فيككف كمية المياه لمرية الكاحدة  5الكمية عمى عدد الريات كلنفرض أنيا 
17 26

5

 .3ـ86.25بكصة أل حكالى  3.45=  ,

 :Irrigation effioiencyكفاءة الـرى 
التى يستيمكيا النبات عف طريؽ النتح كىى تمثؿ النسبة المئكية لكمية المياه 
 إلى كمية المياه المحمكلة مف مصدر الرل.
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 عالقة الماء بنمو المحاصيل

 ينمك المحصكؿ نتيجة عامميف أساسييف ىما:
 انقساـ الخبليا. أوال :
نمك ىذه الخبليا إال أف نسبة الزيادة الناتجة مف نمك الخبليا أكبر مف النمك  ثانيا :

قساـ الخبليا كتتكقؼ فترات الرل عمى نكع التربة كمكسـ الزراعة الناتج مف ان
 كنكع المحصكؿ.

 نوع التربة: -1
تركل األراضى الثقيمة عادة عمى فترات متباعدة نظرا لقدرتيا عمى االحتفاظ 
بالرطكبة عبلكة إلى ضركرة رييا عمى البارد ألف درجة نفاذيتيا لمماء بطيئة بينما 

)الرممية( عمى فترات قصيرة نظرا لعدـ قدرتيا عمى  تركل األراضى الخفيفة
االحتفاظ بالرطكبة كما أنيا تركل عمى الحامى )أل تكسيع فتحة الرل فيصؿ الماء 

 الحكضى بسرعة كيممؤه بسرعة بعكس الرل عمى البارد(.

 موسم الزراعة: -2
تختمؼ فترات الرل تبعا لمكسـ الزراعة فالمحاصيؿ الشتكية تطكؿ فييا 

ت الرل نظرا النخفاض درجة الحرارة. فالقمح كالشعير يركل رية المحاباه بعد فترا
أسابيع بينما تقصر فترات الرل لممحاصيؿ  3أسابيع كالبرسيـ بعد نحك  4نحك 

الصيفية فتككف كؿ أسبكعيف نظرا ألف انخفاض درجة الحرارة فى الشتاء يقمؿ مف 
 ند ارتفاع درجة الحرارة.فقد الماء عف طريؽ البخر كالنتح كعمى العكس ع
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 نوع المحصـول: -3

يتكقؼ طكؿ فترات الرل عمى نكع المحصكؿ المنزرع ففى بعض محاصيؿ 
ريات فى األراضى  5-4الحبكب كالقمح كالشعير تحتاج فى فترة حياتيا نحك 

الطينية أل بمعدؿ رية كؿ شير فى الشتاء. بنيما فترات الرل فى محصكؿ البرسيـ 
ؿ فترة حياتو كفى األرز ينمك المحصكؿ فىالمياه بصفة مستمرة نحك أسبكعيف خبل

 كاألصناؼ التى تزرع فى مصر.

 االحتياجات المائية لمحاصيل الحقل
مف المعركؼ أف كؿ محصكؿ لو احتياجو مف الماء تختمؼ عف غيره سكاء 
مف ناحية عدد مرات الرل كالمقنف المائى لو كبالتالى تختمؼ المحاصيؿ فى 

يا بالنسبة لكمية الماء طكؿ فترة حياتيا. كلتحديد االحتياجات المائية احتياجات
لمحصكؿ ما البد مف أف نعرؼ الفترة الحرجة الحتياج المحصكؿ لمماء إذ أف زيادة 
الرطكبة بالتربة عف حد معيف فتمؤل الفراغات البينية كتحؿ محؿ اليكاء فينقص 

ت الرطكبة  فى التربة عف حد األكسجيف البلـز لتنفس الجذكر كبالعكس إذا قم
معيف يؤثر ذلؾ فى نمك المحصكؿ كتحسب الفترة مف حياة النبات التى تتأثر فييا 
مف زيادة الرطكبة أك نقصيا بالفترة الحرجة فى حياة النبات كتختمؼ ىذه الفترة مف 
محصكؿ إلى آخر. ففى محاصيؿ العمؼ تككف الفترة الحرجة فى بدء حياتيا كفى 

فترة االزىار نظرا لتأثر االزىار كتساقطيا إذا تعرض النبات لمعطش  القطف خبلؿ
أك زيادة الرطكبة نتيجة الرل الغزير. كفى محاصيؿ الحبكب  كالقمح تعتبر الفترة 
المحصكرة  بيف األسبكع السابؽ حتى األسبكع  البلحؽ لطرد  السنابؿ ىى الفترة 

لحرجة ىى قبؿ كبعد تككيف الحريرة الحرجة،  أما فى الذرة الشامية تعتبر الفترة ا
 بنحك أسبكعيف.
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 عدد الريات لممحاصيل الحقمية

 محاصيل الحبوب: أوال :
 القمــح: -1

ريات بخبلؼ رية الزراعة كذلؾ فى األراضى الثقيمة كتصؿ إلى  5-4نحك 
ريات فى األراضى الخفيفة. كتككف الرية األكلى )رية المحاياه التشتية( بعد  6-8

ر مف الزراعة كتككف الريات بعد ذلؾ كؿ شير كتقؿ عندما تبدأ الحرارة حكالى شي
 4-3فى االرتفاع أكائؿ الصيؼ كتككف رية الفطاـ )آخر رية( قبؿ الحصاد بنحك 

 أسابيع.

 الذرة الشامية: -2
ريات حسب نكع التربة فتقؿ فى األراضى الثقيمة كتزيد فى  25-6تركل مف 

 كف فترات الرل كؿ أسبكعيف.األراضى الصفراء كغالبا ما تك

 األرز: -3
ساعة  48ينمك نبات األرز فى الماء بصفة مستديمة كيجفؼ أحيانا لمدة 

لغرض تقطيع الريـ ثـ يعاد غمره بالماء. كما يجفؼ تماما مف الماء قبؿ الحصاد 
 بنحك اسبكعيف حتى يسيؿ ضمو كتقميؿ نسبة الرطكبة فى الحبة.

 محاصيل األلياف: ثانيا :
 القطـن: -1

أسابيع مف رية الزراعة ثـ يركل بعد ذلؾ كؿ  3يركل رية المحاياة بعد نحك 
 22يركل كؿ  -أغسطس  -يكليك  -أسبكعيف كفى األشير المرتفعة الحرارة يكنيك 

يكما، أما فى األراضى الخفيفة أك المحتكية عمى نسبة مف األمبلح فيفضؿ أف 
طش كيؤثر ذلؾ عمى جكدة التبمو تقصر ىذه الفترة حتى اليتعرض النبات لمع
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رية كالممحية  24رية كالمتكسطة  22كيككف عدد الريات فى األراضى الثقيمة نحك 

 رية. 28-26أك الخفيفة بنحك 

كاالسراؼ فى كمية المياه المستخدمة لرل القطف يساعد عمى زيادة النمك 
دا يعمؿ الخضرل كما أف االسراؼ فى التسميد أك زراعة القطف فى أرض قكية ج

عمى اتجاه النبات إلى النمك الخضرل. كلمعمؿ عمى ايقاؼ النمك الخضرل حتى 
يتكجو النبات إلى النمك الثمرل يمكف رل القطف رية غزيرة تتسبب فى ايقاؼ نمكه 
الخضرل نتيجة عدـ قدرة الجذكر عمى امتصاص الماء كالعناصر الغذائية لضعؼ 

بيرة مف الماء، كما أف بعض المزارعيف يميؿ التيكية فى التربة نتيجة اضافة كمية ك
إلى تعطيش القطف فى بدأ حياتو. الجبار النبات عمى تعميؽ جذكره )بحثا عف 
الرطكبة( حتى تتحمؿ النباتات بعد ذلؾ العطش كمف عيكب ىذه الطريقة ىك تعمؽ 

فى  الجذكر لدرجة عدـ تمكيف النبات االستفادة الكاممة مف المكاد الغذائية المكجكدة
 الطبقة العمكية مف التربة لبعدىا عف مستكل الجذكر.

 الكتـــان: -2
ريات حسب الصنؼ فاألصناؼ األفرنجية تحتاج لعدد أقؿ  5-3يحتاج مف 

 مف الريات مف األصناؼ البمدية.

 الـتيــــل والجــوت: -3
يكـ فى األشير الحارة  22يركل كؿ أسبكعيف كتقؿ ىذه المدة إلى نحك 

 الفطاـ قبؿ تقطيع المحصكؿ بنحك أسبكعيف.كتركل رية 
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 المحاصيل الزيتية: ثالثا :

 الفول السودانى: -1
نظرا ألنو يزرع فى األراضى الخفيفة كضمف المحاصيؿ الصيفية فاف فترات 

 أياـ. 25الرل تككف كؿ أسبكع كيكقؼ الرل قبؿ الحصاد بنحك 

 السـمسـم: -2
اف فترات الرل كؿ أسبكع كفى تجكد زراعتو فى األراضى الخفيفة لذلؾ ف

 األراضى الصفراء تزيد فترات الرل كتحتاج طكؿ فترة حياتيا نحك 
 ريات. 4-8

 عباد الشمس: -3
تجكد زراعتو فى األراضى الصفراء كيعتبر مف النباتات الكشافة )الحساسة 

يكـ ففى األراضى الخفيفة تقؿ المدة  25-25لمعطش( كتتراكح فترات الرل كؿ 
 اضى الثقيمة تزيد المدة بيف الفترات.كفى األر 

 رابعا : محاصيل العمف:
 البرسـيم: -1

يركل كؿ أسبكعيف بعد رية الزراعة كفى البرسيـ المسقاكل تحتاج الحشة 
ريات بخبلؼ رية الزراعة، أما باقىالحشات فتحتاج نحك ريتيف لكؿ  3األكلى نحك 

ريات كيمنع رل  6نحك  حشة أل أف البرسيـ المسقاكل يحتاج طكؿ فترة حياتو
مايك طبقا لمقانكف حتى اليفقس البيض فى أحد دكرات دكدة كرؽ  25البرسيـ بعد 

 القطف.

ريات نظرا ألنو تؤخذ حشة كاحدة منو  4-3أما البرسيـ الفحؿ فيركل نحك 
 فقط.
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 البرسيم الحجازى: -2

لؾ نظرا ألنو مف المحاصيؿ المستديمة فانو يمكث فى األرض طكؿ العاـ كلذ
فاف فترات الرل فى الشتاء كؿ شير كفى الخريؼ كالربيع كؿ أسبكعيف أما شيكر 

سنكات  4يكـ كىك يستمر فى األرض نحك  22الصيؼ الحارة تقؿ المدة إلى نحك 
. 

 الجمبــان: -3
يتبع فى نظاـ ريو كالمحاصيؿ الشتكية أل أف فترات الرل كؿ شير كتقصر 

ى األراضى الخفيفة تككف فترات الرل كؿ ىذه الفترة فى بداية الصيؼ، أما ف
 أسبكعيف.

 حشيشة السودان والدراوة: -4
تركل كؿ أسبكعيف بعد رية الزراعة كيراعى عدـ تعطيش النباتات حتى 

 تككف النباتات غضة كتقبؿ عمى أكميا المكاشى.

 خامسا: المحاصيل السكرية:
 قصب السكر:

تركل بعد ذلؾ كؿ أسبكعيف  يركل رية خفيفو بعد أسبكع مف رية الزراعة ثـ
كيتسبب عف عطش القصب اصابة المحصكؿ بالسكس كذلؾ تقصر السبلميات 

 المتككنة خبلؿ تمؾ الفترة.

 Irrigation Systemsنظم الرى 
نظرا الختبلؼ االحتياجات المائية لممحاصيؿ المختمفة ككذلؾ نكع التربة فقد 

 التربة كأىـ تمؾ النظـ ىى:يتبع عدة نظـ لمرل تتناسب مع نكع المحصكؿ كنكع 
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 :Basin irrigationنظام الرى الحوضى  -1

كىك يستخدـ فى مناطؽ زراعة األرز ككذلؾ فى مناطؽ استصبلح األراضى 
الممحية كفييا تككف مساحة الحكض كبيرة كيستمـز لذلؾ تسكية األرض تسكية تامة 

1)بالمكاطة( حيث تصؿ مساحة الحكض مف 

3

1

2
  فداف كيحتاج ىذا النظاـ إلى

 كمية كبيرة مف الماء ككذلؾ إلى نظاـ الصرؼ المكشكؼ.

 :Flooding irrigationنظام الرى بالغمر  -2
كىك النظاـ الشائع استخدامو فى مصر حيث تقسـ األرض إلى أحكاض 
 صغيرة كما ىك متبع فى المحاصيؿ التقميدية كالقمح كالبرسيـ كالذرة...الخ. ككفاءة

% 65إلى  55% أل أف المحصكؿ يستفيد مف 65-55الرل فى ىذا النظاـ مف 
 مف كمية المياه المضافة كبافى الكمية تضيع عف طريؽ الرشح كالبخر.

 :Furrow and bed irrigationنظام الرى بالخطوط والمصاطب  -3
كىك النظاـ المتبع فى رل المحاصيؿ التى تزرع عمى خطكط القطف كالذرة 

ككفاءة الرل فييا ترتفع عف الرل بالغمر نظرا لكصكؿ الماء لمنبات عف  كالفكؿ
طريؽ الخاصة الشعرية عبلكة عمى أنو يستيمؾ كمية مياه أقؿ مف النظاميف 

 السابقيف.

 :Sprinkler irrigationنظام الرى بالرش  -4
كيستخدـ ىذا النظاـ فى األراضى الخفيفة كالرممية نظرا الستيبلؾ كمية قميمة 
مف الماء كلعدـ فقد كمية كبيرة مف مياه الرل فى الصرؼ كيصمح استخدامو فى 

% أل 85المحاصيؿ ذات الزراعة الكثيفة كالقمح. ككفاءة الرل فيو قد تصؿ إلى 
% كيحتاج لكمية مياه أقؿ مف النظـ 25أف مقدار الماء المفقكد قد تصؿ إلى 
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( كالرل المحكرل )شكؿ 25 السابقة كمنيا الرل المدفعى كالرل بالسيفكف )شكؿ

22.) 

 :Dropping irrigationالرى بالتنقيط  -5
% 85كيعتبر ىذا النظاـ أحدث نظـ الرل نظرا ألف كفاءة الرل تصؿ مف 

% كيفضؿ استخدامو فى األراضى الخفيفة ككذلؾ المحاصيؿ التى تزرع 95إلى 
عمى نكع  فى جكر كتتكقؼ مسافات الفتحات ككذلؾ كمية المياه المنصرفة منو

المحصكؿ كمسافات الزراعة )الجكر( كيختمؼ ىذاالنظاـ عف الرل بالرش باف 
الضغط فى الرل بالتنقيط منخفض عنو فى الرل بالرش ككفاءة الرل عالية حيث 
أف التربة التتعدل السعة الحقمية مما يساعد عمى ارتفاع كفاءة النبات فى 

 يزيد المحصكؿ. امتصاص العناصر الغذائية مف التربة كبالتالى

 :Under ground irrigationالرى تحت التربة  -6
كيتبع ىذا النظاـ فى األراضى ذات الطبقة العميا المنفذه حتى يسيؿ نفاذ 
الماء منيا ككصكلو إلى مجاؿ الجذكر لمنبات كيمر الماء فى ىذا ةالنظاـ فى قنكات 

لقناه بطريؽ غير مباشر بحيث يرشح الماء أفقيا لمكصكؿ إلى النباتات عمى جانبى ا
 كىذا النظاـ غير متبع فى مصر فى الكقت الحاضر.

  Micro spray irrigationكما يكجد نظاـ حديث كىك الرل بالرش الدقيؽ    

 Drainageالصـــرف 
المقصكد بالصرؼ ىك التخمص مف الماء الزائد فى التربة حيث تصؿ نسبة 

الصرؼ يمـز انشاء مصارؼ تتناسب مع  الرطكبة إلى السعة الحقمية كإلجراء عممية
نظاـ الرل المتبع فى المنطقة أك الحقؿ المراد إنشاء مصرؼ بو كأىـ أنكاع 

 المصارؼ ىى:
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 :Open ditch drainsالمصارف المكشوفة  -1

تحفر تمؾ المصارؼ فى ذيؿ األرض )الجزء المنخفض منيا( كىى مصارؼ 
ادة انحدارىا ليسيؿ التخمص مف ماءىا مكشكفة تتميز عف الترع بزيادة عمقيا كزي
 كىى تتصؿ بالمصرؼ العمكمى بالمنطقة.

 ممـيزاتيــا:
تستكعب كمية كبيرة مف ماء الصرؼ لذلؾ فيى تستخدـ فى مناطؽ  -أ   

 زراعة األرز كمناطؽ استصبلح األراضى الممحية.
 تكاليؼ انشاءىا أقؿ مف المصارؼ المغطاه. -ب 
 عدـ انسدادىا بسيكلة. - د    سيكلة تطييرىا. -جػ 

 عيـوبيــا:
 إعاقة سير آالت الخدمة. -أ   
نمك الحشائش بيا كعمى جكانبيا مما يساعد عمى انتشارىا بالحقكؿ  -ب 

 المجاكرة.
% فى 35إلى  25تستيمؾ جزء مف مساحة األراضى تتراكح مف -جػ 

 األراضى الخصبة كالممحية عمى التكالى.

 :rainsTile Dالمصارف المغطاة  -2
كىى أنابيب تمتد تحت سطح األرض كتتككف مف مصارؼ فرعية متكازية 
تصب فى مصارؼ رئيسية كالتى بدكرىا تصب فى المصرؼ العمكمى كتستكعب 
كمية مف مياه الصرؼ أقؿ مف المصارؼ المكشكفة كتستخدـ فى المناطؽ ذات 

نظاـ الرل األراضى الخصبة كالتى يتبع فييا نظاـ رل اليستيمؾ مياه كثيرة ك
 بالتنقيط. -بالغمر أك الخطكط كالرش 
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 ممــيزاتيا:
 عدـ إعاقة آالت الخدمة. -أ   
يمكف الزراعة فكقيا نظرا لسيرىا تحت سطح األرض كبالتالى  -ب 

 التستيمؾ جزء مف األرض.

 عيوبيــا:
 تكاليؼ انشائيا باىظة بالمقارنة بالمصارؼ المكشكفة. -أ   
صرؼ كبيرة كلذلؾ التستخدـ فى مناطؽ األرز  التستكعب كمية مياه -ب 

كاصبلح األراضى الممحية حيث أف مياه الصرؼ الكبيرة تتسبب فى 
 انسدادىا.

 صعكبة تطييرىا عند انسدادىا. -جػ 
تحتاج إلى انحدار كبير بالمقارنة بالمصارؼ المكشكفة حتى يسيؿ  -د  

 التخمص مف الماء بيا كعدـ ترسيب الطمي بداخميا.

 :Blind Drainsلمصارف العمياء ا -3
كنشأ مثؿ تمؾ المصارؼ فى حالة عدـ كجكد مصرؼ عمكمى بالمنطقة أك 
بعيد عف الحقؿ كيصعب تكصيؿ المصرؼ الرئيسى بو كيحفر المصرؼ فى 
األماكف التى تحتاج إلى خفض مستكل الماء األرضى بيا ككذلؾ التخمص مف 

الة صرؼ جكفى أل عف طريؽ بعض أمبلح التربة كيككف المصرؼ فى ىذه الح
 الرشح حتى اليممئ المصرؼ بمياه الصرؼ ككذلؾ يفقد الماء بالتبخير.

 ممــيزاتو:
المساعدة عمى تحسيف خكاص التربة بالتخمص مف المياه الزائدة  -أ   

 بالتربة.
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 قمة تكاليفيا حيث أنيا مصارؼ قصيرة كمسدكدة مف الطرفيف. -ب 
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 عيوبيـــا:
ة ضئيمة مف مياه الصرؼ نظرا لعدـ اتصاليا بالمصرؼ تستكعب كمي -أ   

 العمكمى لعدـ كجكده بالمنطقة أك بعيد عنيا.
تحتاج إلى عمؿ فرشو مف مكاد منفذة فى قاع المصرؼ ليعمؿ عمى  -ب 

 سرعة الرشح )زلط كطكب أحمر مكسكر(.
تتخمص مف ماءىا بالرشح كالبخر فقط كبذلؾ اليصمح الصرؼ  -جػ 

 دـ استيعابيا كمية كبيرة مف الماء.السطحى فييا لع

 REPLANTINGالترقيـــــع 
إذا تعرض المحصكؿ أثناء فترة نمكه فى بداية حياتو إلى عكامؿ غير مبلئمة 
كالظركؼ الجكية أك الرطكبة الغير مناسبة كالرل الغزير أك الجفاؼ كذلؾ زراعة 

تتسبب فى بذكر منخفضة فى نسبة االنبات فاف ىذه الظركؼ الغير مبلئمة 
انخفاض نسبة االنبات مما يضطر معو إلى اجراء عممية الترقيع كىك تعكيض 
 البذكر التى تنبت أك البادرات الميتو كتتـ عممية الترقيع عادة باحدل الطرؽ اآلتية:

 الترقيع بالبذور: -1
كيتـ ذلؾ قبؿ رية المحاياه كيفضؿ اف يتـ الترقيع بمجرد ظيكر البادرات فكؽ 

ة حتى التكجد فركؽ كبيرة فى عمر النباتات مما تؤثر عمى مكاعيد سطح الترب
 النضج كتتـ الزراعة أما بالطريقة العفير أك الحراتى.

كقد يتـ الترقيع بالطريقة الحراتى إذا كانت الزراعة عفيرا بحيث تتـ عممية 
ضؿ الترقيع بمجرد انتياء فترة االنبات أما إذا تمت الزراعة بالطريقة الحراقى فيف

الترقيع قبؿ أكؿ رية تتـ بعد الزراعة. كيراعى دائما اف تككف الفترة بيف الزراعة 
كالترقيع فترة قصيرة جدا لتفادل الفركؽ فى عمر النباتات حتى الينتج نباتات ثـ 
نصجيا كلـ تنضج الناتجة مف الترقيع. كتككف النتيجة أف البذكر الناتجة مف 
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ف الرطكبة التصمح لمتخزيف كاذا تأخر الحصاد نباتات الترقيع بيا نسبة عالية م

حتى تنضج بذكر النباتات الناتجة مف الترقيع فاف البذكر الناتجة مف الزراعة 
 األكلى تنتشر كيضيع جزء مف المحصكؿ.

 لذلؾ يفضؿ طريقة الشتؿ فى الترقيع فى بعض المحاصيؿ.

 الترقيع بالشتل: -2
التى تنجح فييا عممية الشتؿ كتفضؿ ىذه الطريقة فى كثير مف المحاصيؿ 

مثؿ الذرة كالبصؿ كمف مميزات ىذه الطريقة اف النباتات المشتكلة فى نفس عمر 
النباتات األصمية كتؤخذ عادة تمؾ الشتبلت مف النباتات المأخكذة مف عممية الخؼ 

 فى نفس المزرعة كتتـ عممية الترقيع فى ىذه الطريقة فى كجكد الماء.

 اتيا فى عممية الترقيع:الشروط الواجب مراع
أف تككف البذكر أك النباتات المستخدمة فى الترقيع مف نفس صنؼ  -2

 المحصكؿ.
أف تجرل عممية الترقيع فى ميعاد مبكر حتى اليكجد فرؽ شاسع بيف أعمار  -2

 النباتات.
أف يحتفظ بجزء مف التقاكل عند الزراعة لغرض استخداميا فى الترقيع إذا  -3

 لـز األمر.
رقيع لتعكيض انخفاض نسبة االنبات نتيجة لمظركؼ الغير أف يككف الت -4

 مبلئمة لممحصكؿ.
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 Thinningالخــــــف  

المقصكد بالخؼ ىك ابعاد أك التخمص مف النباتات الزائدة كيمجأ الزراع عادة 
إلى زراعة المحصكؿ بمعدؿ تقاكل أعمى مف المعدؿ األمثؿ حرصا منيـ عمى 

صكؿ أثناء بدء حياتو ظركؼ جكية كبيئية غير ضماف عدـ الترقيع إذا قابؿ المح
مبلئمة. كيفضؿ فى عممية الخؼ كخاصة نبات القطف أك الجكر التى تحتكل عمى 
نباتات كثيرة كيراد خفيا عمى نبات أك نباتيف فيفضؿ اف تخؼ بنزع نبات كليست 

 جممة كاحدة حتى اليتسبب ذلؾ فى خمخمة الجكرة.

عة كاحدة إذا كانت الظركؼ مبلئمة كقد كما يراعى أف يتـ عممية الحؼ دف
يخؼ عمى دفعتيف إذا أصيب المحصكؿ ببعض األمراض كما فى القطف أك عند 

نباتات خفة أكلى ثـ يخؼ مرة  4-3اصابتو بالتربس فيفضؿ اف يخؼ أكال عمى 
ثانية عمى نباتيف كتترؾ فى الجكرة النباتات الخالية مف األمراض. كذلؾ يراعى أف 

ات فى أعمار مناسبة حتى التستيمؾ تمؾ النباتات جزء كبير مف المكاد تخفؼ النبات
الغذائية بالتربة كذلؾ يتـ اعادة التسميد المعدنى )الخاص( بعد اجراء عممية الخؼ 

 كقبؿ الرية التى تعقب الخؼ مباشرة.

 الشروط الواجب مراعاتيا فى عممية الخف:
 أف تجرل فى ميعاد مناسب مف عمر النبات. -2
صيب المحصكؿ بحشرة فى بداية حياتو كما يحدث أحيانا فى نبات إذا أ -2

 القطف بحشرة التربس فيفضؿ أف يككف الخؼ عمى دفعتيف.
 اف تخؼ النباتات الضعيفة أك المصابو كيترؾ بالجكرة أقكاىا كأفضميا. -3
أال تخؼ النباتات فى الجكرة الكاحدة دفعة كاحدة بؿ يخفؼ فرادل حتى  -4

 ذكر نتيجة نزع عدة نباتات دفعة كاحدة.اليتسبب فى خمخمة الج
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إذا استخدمت النباتات التى خفت فى عممية الترقيع فيجب استخداميا فى  -5

نفس اليكـ التى ُتخؼ كما ىك متبع فى عممية ترقيع الذرة الشامية بطريقة 
 الشتؿ.

 Hoeingالعــزيـــق  
 ىميا:ىى عممية تفكيؾ الطبقة السطحية مف التربة كلمعزيؽ عدة أغراض أ

 مقاومة الحشائش: -1
التى تنافس المحصكؿ كتقمؿ القيمة التجارية لو عبلكة عمى انخفاض االنتاج 
كيتـ العزيؽ عادة فى المحاصيؿ المنزرع عمى خطكط مزركعة بطريقة الجكر مثؿ 
القطف كالذرة أما المحاصيؿ التى تزرع متكاثفة كالقمح كالشعير كالبرسيـ...الخ فبل 

 قاكمة الحشائش فييا بالطريؽ الكيمائية أك التنقية باليد.تعزؽ بؿ يمكف م

 تحسين تيوية التربة: -2
كذلؾ نتيجة تفكيؾ التربة مما يعمؿ عمى تنشيط الكائنات الدقيقة التى تساعد 
عمى تحميؿ المكاد العضكية كذلؾ تعمؿ التيكية عمى مساعدة الجذكر عمى 

 امتصاص العناصر الغذائية مف التربة.

 ر الرطوبة األرضية:توفي -3
يعمؿ العزيؽ عمى خمخمة التربة كبالتالى اضعاؼ الخاصية الشعرية مما يقمؿ 
مف صعكد الماء مف باطف التربة إلى سطحيا كصناعة عف طريؽ البخر كلذلؾ 
تعتبر عممية العزيؽ مف أىـ العمميات الزراعية التى تمنع الضرر الناتج مف تأخير 

فير الرطكبة المتبقية بالتربة بدال مف ضياعيا عف الرل لسبب ما كذلؾ نتيجة تك 
 طريؽ البخر.
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 تجديد الغذاء الصالح لمنبات: -4

ففى بعض المحاصيؿ كالقطف كالذرة الشامية تحتاج أثناء نمكىا إلى كمية 
لكبيرة مف المكاد الغذائية لذلؾ يؤخذ جزء مف الريشة البطالة لمعمالة لممساعدة عمى 

 الغذاء حكؿ جذكر النباتات.تثبيت النبات كتجديد 

المحافظة عمى البادرات مف الضرر الناتج مف تشقؽ التربة فبعض البادرات  -5
تتأثر نتيجة تشقؽ سطح التربة عند جفافيا كتتمزؽ بعض جذكرىا كسيقانيا 
كنتدارؾ ىذا الخطأ عند نمك بادرات القطف تجرل عممية الخربشة لسد 

 الشقكؽ كلتكفير الرطكبة بالتربة.

يساعد عمى تثبيت النبات كعدـ رقادة كخاصة فى النباتات الطكيمة  كالتى  -6
تتأثر بالرياح كمف أمثمتيا الذرة الشامية كالقصب كفى مثؿ تمؾ المحاصيؿ 
يككف أحد أغراض عممية العزيؽ ىك جمع األتربة حكؿ النباتات )تخنيؽ 

أثر بالرياح النبات( لغرض تثبيتو كتشجيع نمك الجذكر الدعامية حتى التت
 كترقد.

كيراعى عند اجراء ىذه العممية أف يككف العزيؽ بالفأس حكؿ النباتات دكف 
أف يتسبب العزيؽ فى إحداث أل تمؼ لمنباتات أك خمخمة جذكرىا كيفضؿ التخمص 
مف الحشائش المبل صقة لمنباتات أك التى تتخمؿ نباتات الجكرة كذلؾ بتنقيتيا باليد 

ى نباتات المحصكؿ. كيقكـ العامؿ أكال بعزؽ الريشو لمعمؿ عمى المحافظة عم
العمالة فمجرل الخط كنقؿ الريشة البطالو المقابمة لمريشة العمالة حتى التدفف 
الحشائش دكف تقميعيا نتيجة نقؿ جزء مف تراب الريشة البطالة إلى العمالة كيتكرر 

ية كقادرة العزيؽ عدة مرات كذلؾ قبؿ كؿ رية حتى تصبح نباتات المحصكؿ قك 
 عمى تظميؿ أل حشائش تنمك بعد ذلؾ فتقؿ منافستيا لممحصكؿ.
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 Fertilizersاألســـمدة  

 السماد أحد العناصر الغذائية البلزمة لنمك النباتات كتنقسـ األسمدة إلى:

 أسمدة خاصة: -1
تحتكل عمى عنصر سمادل كاحد كالنتركجيف أك الفكسفكر أك البكتاسيـك 

كبريتات  -سمفات النشادر  -الخاصة النتركجينية نترات الجيركمف أمثمة األسمدة 
كالتربؿ سكبر فكسفات ،  -اليكريا ، كاألسمدة الفكسفاتية سكبر فكسفات -االمكنيكـ 

.  كاألسمدة البكتاسية مثؿ كبريتات البكتاسيـك

 أسمدة عامة: -2
كتحتكل عمى أكثر مف عنصر سمادل كاحد كمف أمثمتيا السماد البمدل 

 طمى النيؿ. -السماد البمدل الصناعى  -يعى الطب

عناصر يمتص  6عنصرا ضركريا لمنمك منيا  22يحتاج النبات إلى 
ىى النتركجيف ، الفكسفكر، البكتاسيكـ، Macro - Nutrients بكميات كبيرة 

، الكالسيكـ كالكبريت بينما يحتاج إلى كميات ضئيمة مف باقى العناصر  المغنسيـك
مثؿ النحاس  Micro nutrientsلدقيقة أك المغذيات الصغر كيسمى بالعناصر ا

كالمنجنيز كالزنؾ كالحديد البكركف المكلكبيدنـ كغالبا مايحتاج النبات إلى ثبلثة 
عناصر أخرل ىى الكربكف، كاأليدركجيف، كاألكسجيف يحصؿ عمييا مف الجك 

 عنصر. 25كبذلؾ يصؿ عدد العناصر البلزمة لمنبات 

 برى ووظائفيا:بعض المغذيات الك
 سنكتفى بذكر أكثر ىذه المغذيات أىمية لمنبات كىى:
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 :Nitrogenالنتروجين  -1

يعتبر النتركجيف اسرع العناصر السائدة ظيكرا عمى النبات كمف أىـ صفاتو 
انتاج أكراؽ ذات لكف داكف كما أف النتركجيف ىك العنصر المككف لمبركتيف فى 

 ية الحية.النبات كبذلؾ يدخؿ فى تركيب الخم

كيتسبب عف اضافة كمية كبيرة مف النتركجيف إلى النبات رقاده كقمة انتاج 
الحبكب مع زيادة نسبة البركتيف ككذلؾ تأخر المحصكؿ فى النضج مع قمة جكدة 
بعض المحاصيؿ مثؿ شعير البيرة نظرا ألنو يمـز لجكدة صناعة البيرة انخفاض 

اتية بالحبكب كما أف االسراؼ فى اضافة نسبة البركتيف كزيادة المكاد الكربكايدر 
 النتركجيف يقمؿ فى كثير مف األكقات مف مقاكمة النبات لبعض األمراض.

كمف أىـ عبلمات نقص عنصر النتركجيف عمى المحصكؿ ىك ضعؼ 
 النباتات مع ظيكر المكف األخضر الشاحب عمى األكراؽ.

يرة مف النتركجيف كالعبلمات التى تظير عمى النبات نتيجة اضافة كميات كب
تشبو إلى حد كبير زيادة اضافة كميات كبيرة مف مياه الرل بينما نقص النتركجيف 
تشبو فى مظيره تعطيش النبات. كما تتكقؼ قابمية النبات عمى امتصاص عنصرل 
الفكسفكر كالبكتاسيكـ عمى نسبة نمك النبات بينما تتكقؼ سرعة نمكه عمى كمية 

 األسمدة النتركجينية النتركجيف مف التربة كمف 
% ف( نترات 46% ف( يكريا )25,5% ف( نترات الجير ) 33,5سمفات النشادر ) 

 % ف(. 25,5% ف(، كبريتات االمكنيكـ )26الصكديكـ )

 :Phosphoric Acidحامض الفوسفوريك  -2
يساعد حامض الفكسفكريؾ عمى سرعة نضج المحصكؿ كما اف الحامض 

نتيجة مساعدة الحامض عمى انتقاؿ العناصر  يعمؿ عمى انتاج حبكب ممتمئة
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الغذائية مف الساؽ كاألكراؽ كاألجزاء النامية لمنبات إلى البذكر. كالحصكؿ عمى 
البذكر المختمفة التى تصبح نسبتيا إلى نسبة السيقاف أك القش كبيرا عبلكة عمى 

 تشجيع نمك جذكر النباتات الصغيرة.

بذكر إلى القس ككذلؾ تأخر كيتسبب عف نقص الفكسفكر قمة نسبة ال
المحصكؿ فى النضج كما اف حامض الفكسفكريؾ يساعد عمى ايجاد سيقاف قكية 
مع تحسيف نكعية المحصكؿ كمقاكمة بعض النباتات لممرض كقد ذكر كراتنجر 

Colln gis  أف كجكد حامض الفكسفكريؾ بالنبات لو تأثير عمى انقساـ  2955عاـ
كااللبيكميف بينما فى غيابو يتحكؿ النشا إلى سكر الخبليا ككذلؾ تككيف الدىكف 

كنادرا ما يكجد حامض الفكسفكريؾ بالتربة بنسبة ضارة بالنبات إال أنو فى بعض 
 األراضى يعتبر ىذا العنصر العامؿ المحدد لبلنتاج بمقارنتو لمعناصر األخرل.

 كمف أىـ األسمدة الفكسفاتية المستعممة سكبر فكسفات الكالسيـك 
 .5أ2% فك 46( ، أك الفكسفات اثبلثى )تربؿ سكبر فكسفات( 5أ2فك 26%)

 :Potasiumالبوتاسيوم  -3
يعتبر ىذا العنصر مف العكامؿ المساعدة عمى مقاكمة النبات لبعض 
األمراض كىذه الصفة تعمؿ عمى التخفيؼ مف التأثير الضار مف زيادة اضافة 

ف قمة مقاكمة النبات لبعض عنصر النتركجيف كالذل يتسبب عنو فى بعض األحيا
 األمراض.

كالبكتاسيكـ ضركرل فى تككيف النشا كالسكر كالسميمكز كيتسبب عف نقصو 
عدـ نضج النبات نضجا جيدا كما انو يزيد مف صبلبة السيقاف. كينتج عف كجكد 
تكازف بينو كبيف عنصرل النتركجيف كالفكسفكر تحسيف نسبة األجزاء الخضرية إلى 

 الثمرية.
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مف نقص العنصر سرعة جفاؼ األكراؽ الذل يؤدل إلى النضج  يتسبب

المبكر قبؿ أف يتـ النضج التاـ لمبذكر ككذلؾ انتاج سيقاف ضعيفة كما ىك الحاؿ 
عند االسراؼ فى اضافة النتركجيف كيتأثر النشاط الكظيفى لمجذكر عقب اضافة 

.  عنصر البكتاسيـك

العنصر فقد اكتفى  كنظرا ألف األراضى المصرية غنية نكعا فى ىذا
استخدامو فى تسميد المحاصيؿ الدرنية كالبطاطس كمف أىـ األسمدة البكتاسيـك 

 أ(.2% بك48الشائعة االستعماؿ كبريتات البكتاسيكـ )

 كيف تتحول الصور غير الصالحة من العناصر الغذائية إلى صور صالحة:
 اف التربة تحتكل عمى ثبلث صكر لمعنصر الغذائى كىى:

كالثانية متبادلة عمى سطح الحبيبات  Slowly Availableمعقدة 
Moderately available  كذائبة فى محمكؿ التربةReality available  كلك رمزنا

لمعنصر المعقد )حػ( كالعنصر الثانى برمز )ب( كالعنصر الثالث )أ( فإف النبات 
(،)حػ( إلى ")أ(" أكؿ مايسد احتياجاتو مف الصكرة )أ( الذائية ثـ تتحكؿ الصكرة )ب

حتى يمكف لمنبات االستفادة بيا. ليذا نجد أف بعض العناصر مثؿ األسمدة 
الفكسفاتية التى تحتكل عمى الثبلث صكر السابؽ ذكرىا يجب اضافتيا مبكرا عند 
الزراعة حتى يمكف لمنبات االستفادة منيا طكؿ فترة حياتو كمف أمثمة تمؾ 

...الخ أما المحاصيؿ الطكيمة المكث فيمكف الشعير -القمح  -المحاصيؿ األذرة 
 القصب. -اضافة السماد الفكسفاتى ليا بعد الزراعة مثؿ القطف 

 كمف أىـ العناصر الغذائية الكبرل التى يحتاجيا النبات ىى:
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 النتروجـين: -1

يد مف اليكاء( كمعظـ  - 4ف يد - 3كيمتصو النبات عمى صكرة )ف أ
ى صكرة عضكية )حػ( الذل يتحكؿ بدكره بفعؿ النتركجيف فى التربة يككف عم

الكائنات الحية الدقيقة إلى صكرة أ، ب كيمتص فى النياية عمى الصكرة )أ( بعد 
 أف يتحكؿ مف الصكرة )حػ( إلى )ب( ثـ إلى )أ(.

 الفوســفور:
يكجد الفكسفكر فى التربة فى صكرة عضكية ضئيمة كمعظمو فى صكرة 

الذكباف فى الماء )حػ( كخبلؿ تنفس جذكر النبات  فكسفات ثبلثى الكالسيكـ قميمة
( كيسيؿ ذكباف 3ؾ أ 2تتفاعؿ مع الماء فيككف حامض كربكنيؾ )يد  2ينطمؽ ؾ أ

 فكسفات الكالسيكـ إلى صكر ذائبو مثؿ فكسفات أحادل الكالسيـك )أ(.

 البوتاسيوم: -3
 يكجد فى صكرة معدنية فى التربة فى صكر مختمفة كىى:

 ذائب فى صكرة )أ(.متبادلة ك  )أ(
 مثبت فى صكرة )ب( معتدؿ الصبلحية )ميكا اكبيكتيت(. )ب(
 مثبت فى صكرة )حػ( كىك بطئ الذكباف. )جػ(

رطؿ/فداف مف  255فاألراضى المصرية غالبا ما تحتكل عمى نحك 
 البكتاسيـك فى صكرة )أ( كىذه نسبة كافية لمعظـ المحاصيؿ.

 الكـبريـت: -4
( كيكجد غالبا عمى صكرة 4، ركب أ 3كر كب أ)كيمتص بالنبات عمى ص

كب( 2عضكية يتحكؿ بفعؿ الكائنات الحية الدقيقة إلى صكرة سيمة الذكباف )يد
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( ثـ 3الذل يتحكؿ بدكره بفعؿ  مجمكعة  أخرل  مف  الكائنات الحية الدقيقة )كب أ

 ( ككبلىما سيؿ الذكباف فى الماء كصالح لبلمتصاص بكاسطة النبات.4إلى )كب أ

 الكالسيوم والماغنسيوم: -5
)يمتصيما النبات عمى صكرة ايكنية كا، مغ( يتكقؼ تحكؿ ىذيف العنصريف 

 فى التربة إلى الصكرة )أ( عمى درجة حمكضة التربة.

كأىـ مصادر العناصر الغذائية لمتربة ىى األسمدة سكاء عامة أك خاصة أك 
 المستخدمة: اسمدة عضكية كغير عضكية كفيما يمى أىـ أنكاع األسمدة

 أنــواع األســمدة
 تنقسـ األسمدة بكجو عاـ إلى قسميف رئيسييف ىما:

 األسمدة المعدنية: -1
كمف أمثمتيا محاليؿ األمكنيكـ مثؿ نترات األمكنيكـ كفكسفات األمكنيـك 
ككبريتات األمكنيكـ ، سيناميد الكالسيكـ )الجير( كنترات الجير ككذلؾ نترات 

 صكديـك كاليكريا.البكتاسيكـ، نترات ال

 األسمدة العضوية: -2
كىى األسمدة التى تحتكل عمى مكاد عضكية كمف أمثمتيا الدـ المجفؼ 

 كالسمسـ المجفؼ.

 األسمدة المعدنية
كىى أكثر انتشارا مف األسمدة العضكية كتنقسـ إلى أسمدة بسيطة كأسمدة 

 مركبة:
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 األسمدة البسيطة: أ(

 -ر سمادل كاحد مثؿ النتركجيف كىى األسمدة التى تحتكل عمى عنص
الفكسفكر كالبكتاسيكـ كمف أمثمة األسمدة النتركجينية نترات الجير، نترات الصكدا 

%ف(  يكريا  22,5% ف( سمفات النشادر )33,5% ف( نترات النشادر )25,5)
-25% ف( ، كمف أمثمة األسمدة الفكسفاتية سماد السكبر فكسفات الجير ) 46)

( ، أما األسمدة البكتاسية  5أ2% فك 46ؿ سكبر فكسفات )(  ترب5أ2فك 26,5
.2% بك48فأىميا كبريتات البكتاسيكـ )  أ( ككمكريد البكتاسيـك

 األسمدة المركبة: ب(
كالمقصكد باألسمدة المركبة األسمدة التى تحتكل عمى أكثر مف عنصر 

سيكـ أك سمادل كاحد فقد تحتكل عمى النتركجيف كالفكسفكر أك النتركجيف كالبكتا
الفكسفكر كالبكتاسيكـ أك الثبلث عناصر معان مف أمثمة األسمدة المركبة فكسفات 

كنترات البكتاسيكـ التى  5أ2% فك 48.8% ف + 22األمكنيكـ التى تحتكل عمى 
 أ(.2% بك44%ف + 23تحتكل عمى )

كيمكف تككيف السماد المركب بخمط األسمدة البسيطة مع مراعاة عدـ خمط 
عؿ أحدىما مع اآلخر حتى التضيع المادة السمادية مثؿ اضافة سكبر سماديف يتفا

فكسفات الجير مع نترات الصكديكـ أك اليكريا كمف األفضؿ خمط سكبر فكسفات 
.  الجير مع األسمدة النشادرية مثؿ سمفات النشادر أك نترات األمكنيـك

لة بك( اف تتناسب المعاد -فك  -كيفضؿ عند خمط الثبلث عناصر معا )ف 
السمادية مع نرع التربة كالمقصكد بالمعادلة السمادية ىى نسبة كؿ مف النتركجيف 

جزء مف  255كالفكسفكر البكتاسيكـ بعضيـ لبعض فى مككنات المركب لكؿ 
فيقصد بيا أف كؿ  5:25:5السماد المركب فمثبل لك كانت المعادلة السمادية ىى 



- 272 - 
أجزاء مف  25ركجيف، أجزء مف النت 5جزء مف المركب يحتكل عمى  255

. 5الفكسفكر،   أجزاء مف البكتاسيـك
 طريقة تحضير السماد المركب

 22:4:25لك أريد تحضير سماد مركب ككانت المعادلة السمادية ىى 
% ف( كسكبر فكسفات 25ككانت المكاد السمادية المكجكدة ىى سمفات النشادر )

 355ؿ مخمكط مقدارة أ( كذلؾ لعم2% بك48( ككبريتات البكتاسيكـ )5أ 2فك26)
كجـ ككمية الفكسفكر ىى 25كجـ لذا نجد أف كمية النتركجيف المراد اضافتيا ىى 

كجـ مف المخمكط كلحساب  255كجـ لكؿ  23كجـ ككمية البكتاسيكـ تساكل  4
عدد الكيمكجرامات لكؿ مف سمفات النشادر، السكبر فكسفات كسماد كبريتات 

 يقة اآلتية:البكتاسيـك فى المخمكط تحسب بالطر 
 كجـ ف25كجـ مف المخمكط يحتكل عمى 255نفرض أف كؿ 

 355  كجـ ف 35كجـ مف المخمكط تحتكل عمى 
 كجـ كاآلتى:35كبذلؾ يمكف حساب كزف سمفات النشادر التى تحتكل عمى 

 % ف(25كجـ سمفات نشادر ) 255( = 25/ 255× ) 35
 كبالنسبة إلى كزف حامض الفكسفكريؾ فى المحمكؿ

 كجـ حامض فكسفكريؾ4كجـ مخمكط يحتكل عمى  255كؿ 
  كجـ حامض فكسفكريؾ 22كجـ مخمكط تحتكل عمى  355كؿ 

 5أ3كجـ فك 22كبذلؾ تحسب كمية السكبر فكسفات التى تحتكل عمى 
 22 ( ×255 /26 = )75 ( 5أ 2% فك26كجـ سكبر فكسفات) 

 كاآلتى: كذلؾ تحسب كمية كبريتات البكتاسيـك المراد اضافتيا لممخمكط
 أ 2كجـ فك22كجـ مخمكط تحتكل عمى  255كؿ 
  أ 2كجـ بك 36كجـ مخمكط تحتكل عمى  355كؿ 

 كبذلؾ يككف كزف كبريتات البكتاسيـك بالمخمكط كاآلتى:
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 أ( 2% بك48كجـ كبريتات البكتاسيكـ ) 75( = 48/ 255× ) 36
 :مككنات المخمكط بناء عمى ماسبؽ حسابو كاآلتى 

كجـ  75كجـ سكبرفكسفات + 75كجـ سمفات نشادر +  255 المجمكع =
 كبريتات بكتاسيكـ

 كجـ مخمكط سمادل 355 =    

كمف المعركؼ أف األسمدة المعدنية تختمؼ مف سماد إلى آخر فى درجة 
تأثيرىا عمى حمكضة التربة لذلؾ يفضؿ اختيار السماد المبلئـ لدرجة حمكضة 

ضافة األسمدة ذات التأثير الحامضى مثؿ التربة فمثبل فى األراضى القمكية يفضؿ ا
اليكريا. أما األسمدة ذات التأثير القمكل يفضؿ  -نترات النشادر ككبريتات النشادر 

 -اضافتيا إلى األراضى الحامضية كمف أمثمتيا سيناميد الجير كنترات الصكديكـ 
.  نترات البكتاسيـك

جميع أنكاع التربة  أما األسمدة ذات التأثير المتعادؿ فيمكف اضافتيا إلى
كيمكف التفضيؿ بيف  -سكبر فكسفات الجير  -كمف أمثمتيا كبريتات البكتاسيكـ 

األسمدة المختمفة بالنسبة إلى القيمة النقدية لمكحدة السمادية كعمى سبيؿ المثاؿ. إذا 
قرش فتككف قيمة الكحدة  355%ف( ىك 25كجـ نترات الجير ) 255كاف ثمف الػ 
ف( 25كجـ سمفات النشادر )255قرش بينما ثمف  25=  25 /355السمادية ىى 

 قرش. 29= 385/25قرش كيككف قيمة الكحدة ىى  385ىك 

كبذلؾ يككف قيمة الكيمك جراـ مف الكحدة السمادية )النتركجيف( فى سماد 
 سمفات النشادر أرخص منو فى سماد نترات الجير.

 العوامل التى تؤثر عمى استخدام األسمدة
سمدة أساسا لزيادة انتاج المحاصيؿ المختمفة كلذا فاف اضافتيا تستخدـ األ

 تتأثر بعدة عكامؿ مختمفة أىميا:
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 العكامؿ المناخية -2     نكع التربة -2
 القدرة االنتاجية لمتربة -4    نكع المحصكؿ -3
 طكؿ مكسـ النمك لممحصكؿ -5

 نوع التربة: -1
ؼ مف نكع إلى آخر كىذا التبايف مف المعركؼ أف قكاـ التربة أك تركيبيا تختم

فى الصفات يؤثر تأثيرا مباشرا عمى اختيار األسمدة المناسبة لنكع التربة كعمى 
سبيؿ المثاؿ األراضى الرممية تقؿ قدراتيا عمى االحتفاظ بتمؾ العناصر كبذلؾ 
اليجكز اضافة كميات متساكية مف سماد ما إلى محصكؿ معيف إذا زرع فى نكعيف 

التربة إذ أف نسبة الفاقد مف السماد فى األراضى الثقيمة عف طريؽ  مختمفيف مف
الرشح أقؿ منو فى األراضى الخفيفة أك الرممية كبالتالى تككف األراضى الثقيمة 
)الطينية مثبل( غنية فى المكاد الغذائية عف األراضى الرممية لبطئ فقدىا لمعناصر 

 الغذائية عف طريؽ الرشح.

 :العوامل البيئية -2
تؤثر العكامؿ البيئية عمى قدرة المحصكؿ عمى االستفادة مف األسمدة نظرا 
ألف ىذه العكامؿ غالبا ما تككف العامؿ المحدد لنمك المحصكؿ فمثبل إذا لـ تتكفر 
الرطكبة المناسبة لممحصكؿ تقؿ قدرتو عمى االستفادة مف السماد مف ذلؾ يتضح 

سمادل إذا تكفرت لو الرطكبة المناسبة أف المحصكؿ يمكنو االستفادة مف العنصر ال
 كبذلؾ يفضؿ ريو بطريقة منتظمة.

 نوع المحصـول: -3
يؤثر نكع المحصكؿ عمى كمية كنكع السماد المضاؼ فبعض المحاصيؿ 
تحتاج إلى كميات سماد أقؿ مف غيرىا النتاج أقصى محصكؿ فمثبل يحتاج الفداف 

ؿ مما تحتاجو نفس المساحة مف محاصيؿ العمؼ كالحبكب إلى كحدات سمادية أق
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مف محاصيؿ الخضر كالفاكية ككذلؾ تحتاج محاصيؿ الحبكب الى اسمدة أزكتية 

 كالبقكلية الى أسمدة فكسفاتية كالدرنية الى بكتاسية .

 القدرة االنتاجية لمتربة: -4
القدرة االنتاجية لمتربة ليا تأثير كبير عمى مقدار السماد المضاؼ فالتربة 

لكمية سماد أقؿ مف تربة أخرل قميمة الخصكبة فمثبل محصكؿ  الخصبة تحتاج
القمح يحتاج إلى كمية سماد آزكتيى أقؿ فى األراضى الطينية مما يحتاجو فى تربة 
رممية لمحصكؿ عمى أقصى محصكؿ كبمعنى آخر لك اضيؼ كمية متساكية مف 

يف فاننا السماد إلى نكعيف مف التربة احدىما طينية كاألخرل رممية لمحصكؿ مع
نحصؿ عمى محصكؿ أكفر مف األراضى الطينية لقدرتيا عمى االحتفاظ بالعناصر 
السمادية بينما نجد أف جزء كبير مف ىذا السماد فقد فى األراضى الرممية عف 

 طريؽ الرشح.

 طول موسم نمو المحصول: -5

يتأثر طكؿ مكسـ النمك باضافة األسمدة الفكسفاتية التى تعمؿ عمى سرعة 
المحصكؿ حيث يعمؿ السماد النتركجينى عمى تأخير النضج. فالمحاصيؿ نضج 

ذات المكسـ الطكيؿ تحتاج الى أسمدة بطيئة الذكباف بينما القصيرة المكث  تحتاج 
 الى أسمدة سريعة الذكباف

 أىم الطرق المتبعة الختيار السماد المناسب لممحصول
السماد المناسب  لمحصكؿ عمى أقصى انتاج لمحصكؿ ما يفضؿ اف يختار 

 لو كيمكف تحديد ذلؾ باحدل الطرؽ اآلتية:
 الطريقة التى تعتمد عمى استجابة المحصول لعنصر سمادى معين: -1

يتكقؼ اضافة العنصر السمادل عمى نكع المحصكؿ بينما تحتاج بعض 
المحاصيؿ لكميات كبيرة إلى عنصر اآلزكت كالنجيميات بينما تحتاج محاصيؿ 
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الفكسفكر كالبقكليات مثؿ الفكؿ كالبرسيـ كالترمس كذلؾ تحتاج أخرل إلى عنصر 

المحاصيؿ الدرنية كالبطاطس إلى عنصر البكتاسيكـ بجانب العناصر األخرل 
كمعنى ذلؾ اف لكؿ محصكؿ عناصر سمادية الزمة لمحصكؿ عمى أعمى انتاج 

 كبدكنيا ينقص المحصكؿ فى الكـ كالنكع.

 ة اضافة كميات كبيرة من المعادن:الطريقة التى تعتمد عمى ضرور  -2
ىذه الطريقة تعتمد أساسا عمى اضافة عناصر معدنية لمتربة كالفكسفكر 
كالبكتاسيكـ ألنيا مف العناصر التى يمكف بقائيا بالتربة لمدة طكيمة مما يساعد 
عمى صبلحيتيا لمنبات لمدة طكيمة أثناء فترة نمكه بينما يفقد عنصر النتركجيف 

ربة لكجكده عمى حالة نشطو مما يساعد عمى سرعة االستفادة بسرعة مف الت
كتفضؿ ىذه الطريقة فى األراضى المراد اعادة خصكبتيا بسرعة ككذلؾ فى حالة 

 الكصكؿ إلى أقصى انتاج مف المحصكؿ لمفداف.

 الطريقة التى تعتمد عمى التحميل الكيماوى لمنبات: -3
حتاج إلى نسبة خاصة مف كؿ تعتمد ىذه الطريقة عمى نظرية أف كؿ نبات ي

مف النتركجيف كالفكسفكر كالبكتاسيكـ طبقا لتركيبو الكيماكل بالنسبة ليذه العناصر 
كبذلؾ تصبح ىذه الطريقة اقتصادية فى حالة انتاج المحصكؿ فى صكب أما 
انتاجو فى الحقؿ عمى نطاؽ كاسع فاف ىذه الطريقة تصبح غير اقتصادية كخاصة 

تبار كمية المكاد الغذائية المكجكدة حاليا فى التربة قبؿ اضافة أنو اليكضع فى االع
 العناصر السمادية التى حسبت طبقا لمتحميؿ الكيماكل لمنبات.

 طريقة االعتماد عمى اضافة السماد لممحصول الرئيسى فى الدورة: -4
كتعتمد ىذه الطريقة عمى اضافة كمية كبيرة مف السماد لممحصكؿ الرئيسى 

يد المحاصيؿ األخرل مف البقايا الناتجة مف تسميد المحصكؿ الرئيسى بينما تستف
كتستخدـ ىذه الطريقة فى محاصيؿ البطاطس كالدخاف نظرا ألنيا تحتاج إلى 
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كميات كبيرة مف المكاد الغذائية فمثبل يمـز لمفداف المنزرع بمحصكؿ الدخاف نحك 

كجيف، فكسفكر )نتر  6:9:3كجـ مف األسمدة التى معادلتيا السمادية 255
( كىذه الكمية غالبا ما تككف أكثر مف احتياجات المحصكؿ كبذلؾ فاف  بكتاسيـك

 المحاصيؿ البلحقو تستفيد مف بقايا محصكؿ الدخاف.

 الطريقة التى تعتمد عمى اختبار التربة: -5

كذلؾ يعمؿ اختبارات لمعناصر المكجكدة بالتربة حتى يمكف تحديد نكع ككمية 
لممحصكؿ المراد زراعتو كيعتبر عنصرل الفكسفكر كالبكتاسيكـ مف السماد البلزمة 

العناصر التى يسيؿ تحديدىا بالتربة بينما يصعب تحديد عنصر النتركجيف تحديدا 
 دقيقا بيذه الطريقة نظرا لسرعة فقده مف التربة.

 طريقة اضافة األسمدة:

د أف أفضؿ مف األمكر اليامة فى التسميد ىك طريقة اضافتو لمتربة حيث كج
طريقة لكضعو ىك أف يككف مجاكزا لمنبات كالبذكر ألف مبلمسة السماد لمنبات أك 
البذرة قد يضربيا أك يتسبب فى مكتيا كقد أتضح أف طريقة اضافة السماد التقؿ 
أىمية عف اضافة الكمية المثمى لمنبات كقد اليتسبب اضرار نتيجة مبلمسة السماد 

فضة كأعقب اضافتو رل أك امطار. كاذا اضيؼ لمبذكر اذا اضيؼ بمعدالت منخ
السماد بمعدالت كبيرة ككاف السماد يعمك البذكر مباشرة فاف الرل أك ىطكؿ 
األمطار يذيب السماد كيككف محمكال مركزا قد يتسبب فى إحداث ضررا لمبذكر. 
كفى مثؿ ىذه األحكاؿ يفضؿ أف يخمط السماد بالتربة حتى التسبب عممية الغسيؿ 

 جة عف الرل أك ىطكؿ األمطار أل ضرر لمبذكر.النات
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 األسمدة النتروجينية السائمة:

يعتبر استعماؿ السماد النتركجينى فى حالة سائمو )بالرش( مف الطرؽ 
الحديثة كمف ىذه األسمدة اليكريا كقد يستخدـ السماد نثرا أك تكبيشا فى حالة 

 الزراعة فى جكر.

 يل:درجة الحموضو المثمى لبعض المحاص
لكؿ محصكؿ درجة حمكضو تناسب نمكىا كسنكتفى بذكر أىـ محاصيؿ 

 الحقؿ كدرجات الحمكضو المثمى ليا:
 7.5 إلى 6.5 البرسيـ الحجازل كالبرسيـ الحمك

 7 إلى 6 البرسيـ األبيض كاألحمر
 7.5 إلى 5.5 الشعير، الذرة،فكؿ الصكيا،القمح،حشيشة السكداف

 6.5 إلى 5.5 القطف كالحمص
 5.6 إلى 5.3 افالدخػػ

 5.4 إلى 5 البطاطس

 السماد البمدى الطبيعى
يتككف السماد البمدل الطبيعى مف خميط مف ركث المكاشى كالبكؿ مع الفرشو 
التى تكضع تحت المكاشى. كتككف الفرشو غالبا مف قش األرز أك التراب أك التبف 

ة البلزمة لمتربة أك خميط منيما كيعتبر السماد البمدل الطبيعى ضمف األسمدة العام
نظرا الحتكائيا عمى أكثر مف عنصر سمادل كاحد. كلبلستفادة مف اضافة السماد 
البمدل البد مف العناية بانتاجيتو كتخزينو كتكزيعو بطريقة سميمة  تساعد  عمى 
االحتفاظ  بعناصره السمادية فمثبل لمعناية بانتاجيتو تضاؼ الفرشو بكميات تتناسب 

بكؿ بشرط اف يككف ليا القدرة عمى امتصاصيما كاالحتفاظ بيما مع كمية الركث كال
كذلؾ يراعى أف يخزف السماد البمدل  فى مكاف مظمؿ بعد  كبسو عمى أف  يندل  
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بالماء مف حيف آلخر حتى الترتفع درجة حرارتو لدرجة تساعد عمى فقد بعض 

ف ينثر بعد العناصر السمادية  منو كيراعى عند كضع  السماد  البمدل باألرض أ
تكزيعو عمى  ىيئة أككاـ باألرض  حتى اليفقد عناصره الغذائية نتيجة لتعرضو 
 لمشمس لفترة طكيمة كغالبان ما يضاؼ قبؿ الحرثة األخيرة ثـ يحرث لخمطو بالتربة.

 تأثير استعمال السماد البمدى:
تختمؼ الفكائد التى تعكد مف استخداـ السماد البمدل باختبلؼ المحصكؿ 

ربة كالمنطقة، فالسماد البمدل يساعد عمى تحسيف الخكاص الطبيعية لمتربة كالت
كالمساعدة عمى تفكؾ األراضى الطينية كبزيادة تماسؾ األراضىالخفيفة عبلكة عمى 
زيادة خصكبتيا كالقدرة عمى االحتفاظ بالرطكبة مع تحسيف التيكية. كما أف اضافة 

قيقة بالتربة كالتى تعمؿ عمى تحكيؿ المكاد السماد البمدل يزيد مف نشاط الكائنات الد
الغذائية إلى صكرة صالحة المتصاص النبات. كعند اضافة السماد البمدل إلى 
سطح التربة فاف ذلؾ يساعد عمى زيادة امتصاص الماء مع اإلقبلؿ مف عممية 

 البخر.

 القيمة االقتصادية من استعمال السماد البمدى:
ة إلى اضافة السماد البمدل مما يعمؿ عمى تستجيب معظـ المحاصيؿ الحقمي

زيادة انتاج بعض محاصيؿ الدكرة الزراعية كخاصة محاصيؿ العمؼ كينصح بعدـ 
استعماؿ األسمدة البمدية التى تحتكل عمى مكاد خشنة كحطب الذرة كبقايا 
المحاصيؿ ألف مثؿ ىذه المكاد تسبب فى خفض القيمة السمادية، أما فى حالة 

استخداـ مثؿ ىذه السماد فيفضؿ حرثو مع التربة قبؿ زراعة بعض االضطرار فى 
المحاصيؿ كالذرة الشامية كالذرة الرفيعو لقدرتيا عمى االستفادة مف تمؾ المكاد 

 الخشنة.
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 العالقة بين قيمة السماد البمدى والمحاصيل المختمفة

 تضاؼ األسمدة البمدية عادة بغرض زيادة المادة العضكية بالتربة كخاصة
فى األراضى الضعيفة كيمـز ذلؾ لمحاصيؿ الحبكب ككذلؾ المحاصيؿ المجيده 
لؤلرض كالقطف كالقصب إال أف فى األراضى الغنية فى المكاد العضكية يعمؿ 
السماد البمدل عمى رقاد المحصكؿ نتيجة ضعؼ السيقاف المتسبب مف زيادة نسبة 

المكاد العضكية كما أنو النتركجيف فى التربة كالناتجة مف االسراؼ فى اضافة 
الينصح باضافة السماد البمدل الحديث إلى محصكؿ البطاطس كيمكف اضافة مثؿ 
ىذا السماد لممحاصيؿ الطكيمة المكث باألرض كالقصب أك القطف حتى يمكف 
االستفادة منو طكؿ فترة نمك المحصكؿ مع مراعاة أضافة السماد البمدل القديـ الى 

 مثؿ الذرة الشامية. المحاصيؿ القصيرة المكث

 ميعاد اضافة السماد البمدى ومعدالتو:
أثبتت التجارب اف أفضؿ ميعاد إلضافة السماد البمدل لمتربة ىك فى نياية 
فصؿ الشتاء عندما تجيز األرض لزراعة المحاصيؿ الصيفية كيفضؿ اضافتيا قبؿ 

لفاقد مف الحرث حتى تخمط بالطبقة السطحية لمتربة لزيادة خصكبتيا كلتعكيض ا
المكاد الغذائية التى سبؽ امتصاصيا بالمحاصيؿ السابقة كضياعيا فى مياه الرشح 
كتقدر الكمية البلـز اضافتيا مف السماد البمدل عمى نكع المحصكؿ كنسبة مككناتو 
مف العناصر السمادية فقد كجد أف نسبةالزيادة فى المحصكؿ بالنسبة لمطف الكاحد 

يرة فى المعدالت المنخفضة عنيا فى المعدالت الكبيرة. مف السماد البمدل تككف كب
طف مف السماد البمدل لمحصكؿ ما كزاد تبعا لذلؾ  2كبمعنى آخر إذا أضيؼ 

أردب فاف الطف مف السماد تسبب فى زيادة مقدارىا أردب  2المحصكؿ بمقدار 
طف مف السماد البمدل فقد تصؿ نسبة  4كاحد بينما لك اضيؼ ليذا المحصكؿ 
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أردب كبذلؾ يككف مقدار الزيادة فى المحصكؿ تساكل  3يادة فى المحصكؿ إلى الز 
 أردب لكؿ طف مف السماد البمدل. 3/ 4

طف مف السماد  25كقد كجد فى الكاليات المتحدة األمريكية أف اضافة 
طف أل بكاقع طف محصكؿ لكؿ  25البمدل لبليكر زاد محصكؿ البنجر بمقدار 

طف  2طف مف السماد زاد المحصكؿ بمعدؿ  5اضافة طف مف السماد بينما عند 
، طف 4طف سماد زاد المحصكؿ بمقدار  45لكؿ طف مف السماد. كعند اضافة 

 لكؿ طف مف السماد.

 العوامل التى تؤثر عمى قيمة السماد البمدى:
تتكقؼ قيمة السماد البمدل عمى نكع الحيكاف كعمره كعمى نكع ككمية الغذاء 

كذلؾ عمى نكع ككمية الفرشو تحت الحيكاف كما أف طريقة  الذل يعطى لمحيكاف،
تجميع السماد كحفظو حتى كقت االستعماؿ لو تأثير كبير عمى القيمة السمادية. 

 كفيما يمى أىـ العكامؿ التى تؤثر عمى قيمة السماد:

 تركيب كمية الروث الناتج من حيوانات المزرعة
 

 نـوع
االنتاج اليومى 

 لمحيوان
 النتروجين

% 
حامض الفوسفوريك 

 5% فوم أ
 البوتاسيوم % 

 أ2بو
 سائل صمب سائل صمب سائل صمب سائل صمب الحيوان

 2.55 5.24 - 5.35 2.25 5.55 8.5 35.5 الحصاف
 5.95 5.26 5.53 5.22 5.95 22 25 3.2 البقرة
 2.25 5.23 5.23 5.46 2.68 5.65 9.5 2.5 األغناـ
 - 5.45 - - 5.85 2.5 - 5.2 الدكاجف
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 نوع وكمية الغذاء: -1

تتأثر القيمة السمادية بنكع الغذاء الذل يعطى لمحيكاف فمثبل ترفع القيمة 
السمادية لمحيكانات التى تتغذل عمى البركتيف عف تمؾ التى تتغذل عمى غذاء أقؿ 

كذلؾ ترفع القيمة السمادية كمتخمفات حيكانات التسميف عمى  -قيمة غذائية 
كذا كما أف السماد الناتج مف الحيكانات الصغيرة التى تتغذل عمى حيكانات المبف كى

المبف أكثر قيمة سمادية مف مثيبلتيا الكبيرة فى السف سكاء كانت حيكانات عمؿ أك 
 لبف أك تسميف.

 نوع الفرشو: -2
لكحظ أف نكع الفرشو يؤثر عمى صفات السماد البمدل فمثبل إذا كانت الفرشو 

ماد غنى فى النتركجيف عما لك كانت الفرشو مف األتربة مف حطب الفكؿ يككف الس
 كمف أىـ كظائؼ الفرشو ىى امتصاص ركث كبكؿ الحيكانات كاالحتفاظ بو.

كيحتكل ركث الحيكاف عمى عناصر سمادية أكثر مما تحتكيو الفرشو بينما 
تحتكل بعض المكاد التى تستخدـ كفرشو عمى عناصر سمادية تفكؽ ركث 

ش القمح الذل يحتكل عاده عمى نحك مرة قدر ما يحتكيو نفس الحيكانات مثؿ ق
 القدر مف السماد البمدل الجديد.

 المحافظة عمى السماد البمدى:
كمما كاف السماد البمدل يحتكل عمى نسبة عالية مف العناصر السمادية 
كالنتركجيف كالفكسفكر كالبكتاسيكـ كمما كاف الفقد عاليان كأحيانا تعمؿ أرضية 

بؿ بكميات فش تكفى المتصاص ركث كبكؿ الحيكانات ثـ تجمع فى مكاف األسط
مظمؿ كتكبس كتترؾ لفترة حتى يتحمؿ القش مع مراعاة تنديو السماد أثناء تخزينو 

 لممحافظة عمى عناصره السمادية مف الضياع نتيجة الجفاؼ.
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 تخزين السماد البمدى:

سمادية كىك منع تسرب كمف أىـ العكامؿ األساسية لممحافظة عمى القيمة ال
أك ضياع النتركجيف أثناء عممية التخمر كيتأتى ذلؾ نتيجة لتخزيف السماد فى 
مكاف مغطى مظمؿ عمى أرضية صمبو مع تنديو السماد المخزف بالماء مف فترة 
ألخرل حتى الترتفع درجة حرارتو كيتسبب ذلؾ فى فقد بعض العناصر مثؿ 

ليا منو أك يتبقى بو نسبو ضئيمو كتقؿ قيمتو النتركجيف كيصبح بعد فقد العنصر خا
السمادية كاذا لـ يتكفر مظمو لمسماد كيمكف تخزينو فى حفرة لحيف نقمو إلى الحقؿ 
كيمـز لتخزينو بتمؾ الحفره كبسو كتغطيتو بطبقة مف األتربة كيككف فى مكاف مظمؿ 

عناصره منعان مف ضياع العناصر منو كقد يفقد السماد البمدل كمية كبيرة مف 
السمادية نتيجة لعممية التعفف نظرا ألف السماد القديـ يحتكل عمى عناصر سمادية 
أكبر مما يحتكيو السماد الطازج نتيجة لعممية التعفف لذا يفضؿ أف يندل السماد 

 القديـ كيكبس حتى يحتفظ بعناصره السمادية أكبر مدة ممكنو.

 تأثير السماد عمى زيادة انتاج المحاصيل:
 السماد البمدل عمى زيادة انتاج المحاصيؿ لؤلسباب اآلتية: يساعد

كمصدر لمعناصر الغذائية الضركرية لنمك النبات كالتى قد التككف متكفرة فى  -2
 التربة.

 اضافة مكاد عضكية إلى التربة. -2
 يزيد مف عدد البكتريا بالتربة. -3

 كمصدر لمغذاء النباتى: -1

أ 2%بك5,5كعمى  5أ2فك 5,25%  ف ، 5.5يحتكل السماد البمدل عمى نحك 
كتعتبر ىذه النسب منخفضو عند مقارنتيا باألسمدة المألكفة إال أف اضافة كميات 
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كبيرة مف السماد البدل تعمؿ عمى زيادة كمية العناصر الغذائية البلزمة لمنبات لذا 

رطؿ مف السماد الصناعى التى تحتكل عمى المعادلة السمادية  255فاف كمية 
فانيا تعادؿ فى عناصرىا السمادية طف مف السماد البمدل لذا  5-2-25اكل تس

يجب أف يكضع فى االعتبار أف السماد البمدل اليحتكل عمى العناصر السمادية 
فى حالة تكازف نظرا ألنو يحتكل عمى نسبة منخفضة فى الفكسفكر كنسبة عالية 

فقيرة فى الفكسفكر يضاؼ مف كؿ مف النتركجيف كالبكتاسيكـ لذا فاف األراضى ال
الييا سماد فكسفاتى عبلكة عمى السماد البمدل لمكصكؿ إلى التكازف بيف العناصر 

 السمادية الثبلثة.

 كمصدر لممواد العضوية: -2
يحتكل السماد البمدل عمى نسبة عالية مف المكاد العضكية لذلؾ عند اضافة 

سنو فاف ذلؾ  35لمدة سنكات  4طف مف السماد البمدل لبليكر كؿ  2، 25،  5
رطؿ مف المادة العضكية  7.9،  2.4،  2.7يضيؼ لمتربة مادة عضكية بمقدار 

 عمى التكالى.

 كمصدر لمبكتريا: -3
يزداد المحتكل البكتيرل لمتربة باضافة السماد البمدل الحتكائو عمى عناصر 

 غذائية متعددة.

 طريقة توزيع السماد البمدى بالحقل:
ماد البمدل مف األسطبؿ أك المكاف المخزف بو إلى الحقؿ يراعى عند نقؿ الس

اف يكزع بالحقؿ المراد تسميده قبؿ الحرث كيككف غالبا عمى ىيئة نقبلت )ككمات( 
حمؿ جمؿ أك حمار كتككف المسافة بيف الككمات مناسبة بحيث يسيؿ تكزيعيا مع 
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مادة السمادية يكـ( حتى التضيع ال3-2مراعاة عدـ ترؾ تمؾ الككمات لمدة طكيمة )

 بؿ يجب خمطيا بالتربة بكاسطة الحرث السريع بعد التكزيع مباشرة.

 نقبلت غبيط حمار( = 25أحماؿ جمؿ =  5المتر المكعب مف السماد = 
ممئ مقطؼ سماد( يتكقؼ تحديد كمية السماد البمدل عمى نكع المحصكؿ  55

يؿ الغير مجيدة فتزيد فى المحاصيؿ المجيده كالطكيمة المكث كتقؿ فى المحاص
 كالقصيرة المكث.

 التسميد األخضر
يقصد بالتسميد األخضر ىك قمب )حرث( بعض المحاصيؿ بالتربة كتحمميا 

 -الشعير  -لزيادة المكاد العضكية بالتربة كمف أىـ ىذه المحاصيؿ الترمس 
الشكفاف كما يضيؼ السماد األخضر المادة العضكية إلى التربة كبالتالى يزيد نسبة 

نتركجيف تصبح بعض المكاد المعدنية أكثر فائدة مما يزيد القدرة االنتاجية لمتربة ال
كمف المعركؼ أف السماد األخضر استعمؿ منذ زمف بعيد فاليكنانيكف استخدمكا  -

محصكؿ الفكؿ كسماد اخضر كما استخدـ الركماف الترمس كالفكؿ لتحسيف 
يد باألعشاب كالمراعى خصكبة ةالتربة كقد كتب الصينيكف عف قيمة التسم

 كالحشائش منذ عدة قركف قبؿ التاريخ.

 محاصيل السماد األخضر:
تشمؿ محاصيؿ السماد األخضر المحاصيؿ البقكلية كغير البقكلية كتمتاز 
المحاصيؿ البقكلية باضافة المكاد العضكية كالنتركجينية إلى التربة بينما تضيؼ 

قط كمحاصيؿ السماد األخضر بعضيا المحاصيؿ الغير بقكلية المادة العضكية ف
شتكل كالترمس كالشكفاف كالشعير كالرل كالبعض محاصيؿ صيفية مثؿ البرسيـ 

 الحجازل كفكؿ الصكيا كلكبيا العمؼ.
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 أىمية المواد العضوية لمتربة:
تزيد المكاد العضكية بالتربة نتيجة تحمؿ جذكر النباتات كاضافة السماد 

زاء النبات بالتربة إلى مادة عضكية نظرا لتحكؿ األخضر كقد التتحكؿ جميع أج
الجزء األكبر أثناء التحمؿ إلى ثانى أكسيد الكربكف كذلؾ فى األراضى الرممية فى 
المناخ الحار مما يجعؿ الفقد فى المادة العضكية كبيرا جدا فمثبل محصكؿ الحمص 

ضيع عمى الذل ينتج نحك طف مف المادة الجافة لبليكر فاف نصؼ ىذه الكمية ت
رطؿ مف تمؾ المادة إلى جزء  2555ىيئة ثانى أكسيد الكربكف بينما يتحكؿ نحك 

% مادة عضكية فاف كزف 2مف المادة العضكية فاذا أحتكل سطح التربة عمى 
رطؿ مف تمؾ  2555الؼ رطؿ كباضافة  45المادة العضكية فى االيكر يبمغ نحك 

عاـ حتى تصؿ إلى الكمية كالنسبة  45المادة سنكيا إلى التربة فاننا نحتاج إلى 
 (.2ـ4255، الفداف = 2ـ4555المذكركة بالتربة )االيكر = 

 فوائد المادة العضوية بالتربة:
 يصبح لممادة العضكية عند اضافتيا لمتربة عدة فكائد أىميا:

 تحكيؿ األرض الثقيمة إلى أخرل مفككة فتساعد عمى تيكية التربة. -2
ربة المفككة كبالتالى تساعد عمى االحتفاظ تعمؿ عمى تجميع حبيبات الت -2

 بالرطكبة كما ىك فى األراضى الرممية.
 تمد األرض بنسبة عالية مف النتركجيف التى يحتاجيا النبات. -3
 تحكؿ المكاد الغذائية بالتربة إلى حالة ذائبة يسيؿ عمى النبات امتصاصيا. -4
 تساعد األحياء الدقيقة عمى النمك كأداء كظيفتيا. -5
 بات بما يحتاجو مف العناصر الغذائية الضركرية.تمد الن -6
 تساعد النبات عمى امتصاص العناصر الدقيقة مف التربة. -7
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 السماد البمدى الصناعى:
ينتج ىذا السماد مف بقايا المحاصيؿ مثؿ حطب الذرة أك حطب القطف أك 
النمكات الخضرية لبعض المحاصيؿ كالبطاطس كالبنجر بعد أخذ المحصكؿ كيتـ 

د ىذا السماد بكضع تمؾ البقايا فى طبقات يتخمميا بعض األسمدة الخاصة إعدا
كاألسمدة النتركجينية لغرض تنشيط الكائنات الدقيقة التى تساعد عمى تحمؿ 
مككنات النبات إلى عناصر سيمة الذكباف مع مراعاة تنديتيا بالماء مف آف آلخر 

ارتفاع نسبة العناصر كيصمح استخداـ مثؿ تمؾ األسمدة بعد تحممو كيمتاز ب
 السمادية بو.

 طريقة عمل السماد البمدى الصناعى:
ترص بقايا المحاصيؿ مثؿ حطب القطف أك الذرة الشامية أك بعض النمكات 
الخضرية لمحصكؿ البطاطس أك البطاطا كذلؾ فى حفرة فى كسط الحقؿ كيضاؼ 

بعد كؿ طبقة ثـ ليا بعض االسمدة النيتركجينية كالفكسفاتية كتندل بالماء كذلؾ 
تدؾ باالرجؿ كتغطى بطبقة مف التراب كتظمؿ كبعد عدة أشير يتحمؿ السيميمكز 

 كيتحكؿ الى سماد.

 الحصاد والدراس
 الحصــــاد: أوال :

يعرؼ الحصاد بأنو جمع المحصكؿ مف الحقؿ كىك فى الطكر المناسب مف 
اعتو كيطمؽ النضج كالذل يتكقؼ بدكره عمى استعماالت المحصكؿ كالغرض مف زر 

عمى حصاد المحاصيؿ المختمفة أسماء خاصة فيطمؽ عمى حصاد القمح كالشعير 
كاألرز الضـ بينما يطمؽ عمى حصاد القطف الجنى )الجمع( أما قصب السكر 
فيطمؽ عمى حصاده كسر القصب كما يطمؽ أيضا ىذا المفظ عمى حصاد الفكؿ 
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لكتاف كالحناء قرط الحناء كيطمؽ عمى حصاد الكتاف تقميع ا -فيقاؿ كسر الفكؿ 

كيطمؽ عمى حصاد البرسيـ حش البرسيـ أما الذرة الشامية فتحصد بطريقتيف األكلى 
تعرؼ بالتمميخ أك التخريع كىى ازالة الكيزاف بعد النضج كترؾ السيقاف فى الحقكؿ 
لمتخمص منيا كالثانية تعرؼ بالتقطيع كتتـ بقطع العكد بأكممو مع الكيزاف كنقمو إلى 

اف آخر حتى يتـ التقشير. كيتـ الحصاد باآلت خاصة تختمؼ حسب المحصكؿ مك
 قد تككف يدكية أك ميكانيكية.

 ما يراعى فى حصاد محاصيل الحقل:
مما يساعد عمى تحديد مكعد حصاد أل محصكؿ بجانب معرفة الغرض مف 
زراعتو معرفة عبلمات أك مظاىر نضج المحصكؿ كبذلؾ يمكف تحديد الميعاد 

ب لمحصاد كفيما يمى مكجز ألىـ عبلمات النضج كطرؽ الحصاد فى المناس
 مختمؼ المحاصيؿ:

يضـ القمح عندما تصؿ الحبكب إلى طكر النضج التاـ كالذل القمــح:   -2
كيتـ الحصاد يدكيا ليبل  -يتمكف عنده القش بأكممو بالمكف األصفر الذىبى 

ناء النيار أك آليا حتى التنفرط الحبكب مف السنابؿ مف جراء حرارة الجك أث
عندما يتـ تمكف القش بالمكف األصفر الذىبى أك  Binderبكاسطة المحصده: 

كيدرس عندما يككف نسبة  -القرمزل كتككف الحبكب فى الطكر النضج التاـ 
يجب أال تزيد نسبة الرطكبة  Combine% كعند أستخداـ الػ 24الرطكبة بو 

أياـ )بعد  25-7لتربة مدة % كىذا يستدعى بقاؤه فى ا24فى القمح عف 
مع العمـ بأ، الحشائش المختمطة مع النباتات فى  -نضجو الفسيكلكجى 

الحقؿ قد ترفع مف نسبة الرطكبة عند الحصاد كتبمغ نسبة الفقد فى 
 Binder% أما عند استعماؿ الػ Combine 2.6المحصكؿ عند استعماؿ الػ 

نقؿ المحصكؿ مف الحقؿ % كفى حالة الحصاد اليدكل بالعماؿ ي6,2حكالى 
 الى الجرف فى الصباح الباكر منعان مف تقصؼ السنابؿ.
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يتـ نضج الشعير عند تحكؿ لكف السنابؿ إلى المكف األصفر   الشـعير: -2

كقد يحتفظ القش بمكنو األخضر كلذلؾ يحتاج إلى  -الذىبى المائؿ لؤلبيض 
% 24لى عممية تجفيؼ قبؿ الدراس كحتى تصؿ نسبة الرطكبة فى الحبو إ

كيحدث ىذا عادة فى المناطؽ الرطبة. كيتشابو طريقة حصاد القمح مع 
تككف النباتات جافة كذلؾ قد يسبب  Binderالشعير إال أنو عند استعماؿ الػ 

 فقد كبير مف الحبكب.
يعرؼ تماـ نضج الذرة عند جفاؼ أغمفة الككز كتحكؿ لكنيا   الذرة الشامية: -3

كراؽ السفمية عمى الساؽ كقد تككف األكراؽ إلى المكف األصفر مع جفاؼ األ
% 38العمكية مازالت خضراء كيحتكل ككز الذره الشامية عند نضجو عمى 

% كيتـ الحصاد يدكيا بنزع الكيزاف 34رطكبة بينما تحتكل حبة الذرة عمى 
كالنباتات قائمة )الممخ أك النخريع( أك يقطع الساؽ مف عمى األرض كينقؿ 

ع الكيزاف كتقشر كتترؾ لمجفاؼ فى مكاف يطمؽ عميو لمجرف لتجؼ حيث تنز 
 -% كبذلؾ يمكف تخزينيا 24-23الحمو حيث تنخفض نسبة الرطكبة إلى 

كخاصة  Corn Pickerأك لفصؿ الكيزاف آليا فى حالة الزراعة اآللية بآلة الػ 
عندما تككف النباتات قائمة فى الحقؿ بأقؿ نسبة رقاد. كعندما تككف األغمفة 

لنزع كيصبح استعماؿ ىذه اآللة غير اقتصادية عندما تزيد نسبة سيمة ا
% كيزيد حكالى 2% يككف الفاقد 22كعندما تككف نسبة الرطكبة  -الرقاد 

% كىناؾ آالت يطمؽ عمييا الػ 27-25% عندما تصؿ نسبة الرطكبة إلى 6
Corn Combine  أكSheller  كىى آالت تحصد كتفرط فى نفس الكقت كيتـ

 % كيتـ تجفيؼ الحبكب بعد ذلؾ.27اد عند نسبة رطكبة بيا الحص

يتـ حصاد القصب عندما تصؿ نسبة المكاد الصمبة الذائبة الكمية   القصـب: -4
كقد يعرؼ ذلؾ بجفاؼ أكراؽ النبات السفمية   -إلى النسبة الخاصة بالصنؼ 
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كيتـ  كسر  -كالقشرة كلكف  الفيصؿ ىك  ارتفاع    تركيز العصارة السكرية 

قصب بفؤكس  صغيره حادة حتى يتساكل سطح القطع  كيتـ تحت سطح  ال
سـ ثـ يقشر القصب بعد الكسر  كيطمؽ  عمى القشر  2التربة  بحكالى 

 (.22)السفيِر(  كالذل يحرؽ  باألرض )شكؿ 

شيكر تقريبا مف زراعتو كبعض األصناؼ  4ينضج السمسـ بعد  السمسم: -5
الحصاد بمجرد أصفرار النباتات  تككف أسرع نضجا مف البعض اآلخر كيبدأ

كسقكط األكراؽ كتفتح قمـ القركف السفمية كيحصد السمسـ بتقميع النباتات 
كاألرض طرية نكعا كيربط فى حـز صغيرة كينقؿ لمجرف يترؾ ليجؼ قائما 
كحتى تتفتح القركف ثـ تدؽ الحـز بعد ذلؾ بالعصى الغميظة كتيز فتسقط 

 يحصؿ عمى جميع البذكر. البذكر كيكرر ذلؾ عدة مرات حتى

تعتبر التيمة أك الشعره ىى الناتج االقتصادل األكؿ لزراعة القطف  القطـن: -6
كتنشأ مف إمتداد خبليا قصرة البذرة التى تعتبر الناتج الثانى. كينضج القطف 

% 55عند تفتح المكز كاكتماؿ جفافو كلذلؾ يبدأ الجنى عادة عندما يتفتح 
ؿ كيجب عدـ التأخر عف ذلؾ حتى التظير آثار مف المكز المكجكد فى الحق

غير مرغكبة لمشمس كالغبار كالمطر عمى شعر القطف باالضافة إلى 
كليذا ينصح بجنى القطف عمى دفعتيف  -مايسقط منو عمى سطح التربة 

أسابيع تؤخذ الجنيو  3-2% مف المكز كبعد 65-%55األكلى عند تفتح 
ف فبل يستخدـ ذلؾ فى جني القطف فى الثانية. كبالنسبة لمجنى اآللى لمقط

مصر ألف ىذا يتطمب مكاصفات خاصة فى نظاـ الزراعة بجانب كجكد 
صفات خاصة فى المكز حيث يجب أف يككف مف النكع المفتكح الذل تنفصؿ 
الفصكص عنو بسيكلو باالضافة إلى ككف 
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ية النبات ذك طبيعة خاصة فى التفريغ مع استخداـ مسقطات األكراؽ الكيماك 

فى الجنى الميكانيكى.  كىناؾ طرازاف مف آالت جنى القطف: يعتمد األكؿ 
كالثانى يقـك بنزع  -عمى شفط القطف الزىر مف المكز المتفتح بكاسطة اليكاء 

القطف الزىر بكاسطة أصابع مف المطاط كيجمع بعد ذلؾ فى اآللة كيعبأ  
 (.23)شكؿ 

ض فقد يزرع بغرض الحصكؿ الكتاف مف المحاصيؿ ثنائية الغر   الكتــان: -7
عمى أليافو أك الحصكؿ عمى البذكر.  فبالنسبة إلى كتاف البذكر: يتـ حصاده 
عاده عند تماـ نضج معظـ عمب البذكر كتعتبر نصؼ متفتحو كيككف ذلؾ 

 % بالبذكر. 22-9عند نسبة رطكبة 
عمب البذكر إلى  2/2أما بخصكص كتاف األلياؼ فيحصد عندما يتحكؿ 

ى أك األصفر مع تماـ نضج البذكر كالتى تككف ممتمئو ذات لكف المكف البن
  2/3كعادة يتحكؿ لكف الساؽ إلى المكف األصفر كتسقط األكراؽ مف  -بنى 

الساؽ السفمى كعند حصاد نباتات كتاف األلياؼ مبكرا تككف األلياؼ دقيقة 
ة كعند الحصاد المتأخر تككف األلياؼ خشنة سيم -حريرية قميمة المتانة 

كما يؤدل التأخير إلى فقد جزء مف  -التقصؼ ذات خكاص غزلية سيئة 
البذكر عند الحصاد بالتقميع باليد كالتربيط ثـ التجفيؼ فى الشمس كالنقؿ 
لمجرف صباحا الجراء عممية التيدير. كقد يتـ الحصاد آليا بكاسطة الػ 

Combine . 
تتـ بطريقة الدؽ أك ىى فصؿ عمب البذكر عف بقايا الساؽ ك  عممية التيدير:
 االمشاط.
كتجرل لفصؿ األلياؼ عف بقية أجزاء الساؽ بكاسطة بعض أنكاع  عممية التعطين:

 البكتريا فى الماء الجارل أك الراكد.
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فى حالة البرسيـ الربيع أل الذل يحش لتغذية الحيكاف تؤخذ الحشة  البرســيم: -8

عمى أكبر كمية مف يكـ مف الزراعة كذلؾ لمحصكؿ  65األكلى بعد حكالى 
سيؼ  -الشرشرة  -المادة الخضراء كيتـ الحش بآالت مختمفة )المنجؿ 

(  24)شكؿ  - Mowerالمحشو( أك باستخداـ الميكانيكية  -الحش 
كاذا ترؾ البرسيـ  -يكـ  45كالحشات التالية تككف بمعدؿ حشو كؿ 

ثة أك الرابعة لمحصكؿ عمى بذره فيطمؽ عميو البرسيـ "الربايو" بعد الحشو الثال
فانو يزىر كتنضج بذكره كيتحكؿ لكف الساؽ إلى المكف البنى كيجؼ كيتـ 

 الحصاد كيحتاج بعد ذلؾ لمدراس كالتذرية.

يتـ حصاد األرز عندما ينخفض المحتكل الرطكبى فى الحبكب إلى   األرز: -9
% كعند ىذه النسبة تككف الحبكب فى الجزء القاعدل مف النكرة فى 23-28

كعند الحصاد  -عجينى الجاؼ بينما تككف األجزاء العمكية ناضجة الطكر ال
كاذا  -المبكر تككف ىناؾ بعض الحبكب الضامره نتيجة لعدـ اكتماؿ النضج 
كمف  -ما تـ الحصاد بعد الطكر السابؽ تزداد نسبة الفرط فى الحبكب 

عبلمات نضج األرز زكاؿ الخضره مف النباتات كانحناء السنابؿ كجفاؼ 
يـك  25كيمنع الرل كتصفى أرض األرز قبؿ الحصاد بنحك  -كب الحب

كيفضؿ أف يككف الضـ  -لتجؼ األرض كالتتمؼ الحبكب عند مبلمستيا 
ليبل كحتى التفرط الحبكب مف الحرارة نيارا كيتـ باستخداـ شراشر حاده تقطع 

سـ كيراعى عدـ قطع قش ممكث 25النباتات فكؽ سطح األرض بنحك 
 ـز النبات فى حـز كينقؿ لمجرف لمدراس.ثـ يح -بالطيف 

كيبدأ الحصاد بمجرد إسمرار  -ثمار الفكؿ التنضج فى كقت كاحد   الفــول: -25
كاليترؾ المحصكؿ لتماـ  -الساؽ كالقركف السفمية كجفافيا كسقكط األكراؽ 

جفافو خكفا مف فقد كثير مف البذكر عند الحصاد 
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كيمكف  -لى مابعد تطاير الندل كعممية الحصاد تبدأ فى الصباح الباكر إ

اقتبلع النباتات بجذكرىا كلكف يفضؿ كسر الفكؿ بالشراشر فكؽ سطح 
يكـ لمجفاؼ تمييدا لدراسو  3-2األرض مف أسفؿ ثـ ينقؿ لمجرف كيترؾ 

 كتذريتو.

شيكر مف الزراعة كيعرؼ عند تمكف قركنو  6-5يتـ نضجو بعد   العــدس: -22
خضراء فى ىذا الكقت كيتـ الحصاد بالمكف األسمر كقد تظؿ السيقاف 

باالقتبلع كاليجب التأخر عف ذلؾ حتى التنفرط البذكر كيقؿ المحصكؿ بعد 
 أياـ ثـ يدرس كيزرل كيجرش. 3-2تقميعو كينقؿ لمجرف لتجفيفو خبلؿ 

شيكر مف الزراعة كيعرؼ النضج بجفاؼ  5-4ينضج بعد  الحمـص: -22
فافو كيدرس بالدؽ بالعصى فى القركف كيقتمع باأليدل كينقؿ لمجرف لتماـ ج

 حالة الكميات القميمة أك النكرج البمدل فى المساحات الكبيرة.

التنضج الحبكب )عمى الرأس أك القنديؿ( مرة كاحدة حيث   الذرة الرفيعة: -23
كالقناديؿ المكجكدة  -تنضج العمكية مبكرة بأسبكع عف تمؾ التى فى القاعدة 

كلة عف الساؽ األصمية.  كيتـ عمى الخمفات كتنضج متأخرة عف المحم
حصادىا يدكيا بقطع الساؽ بمناقر مع قطع القناديؿ بجزء مف حكامميا 
بالشراشر كتكضع بعد قطعيا فى أككاـ لتجؼ ثـ تدرس كتدؽ القناديؿ 
بالعصى الغميظ أك بدكس الحيكانات أك بالنكرج البمدل كلكف الدؽ يعطى 

. أما الحصاد اآللى فيتـ حبكب أنظؼ كنسبة كسر اقؿ. ثـ تذرل كتغربؿ
كيناسب األصناؼ القصيرة كتعتبر الحبكب ناضجة  Combineبكاسطة الػ 

% كفى حالة 25-28عندما تككف كاممة التمكف كتحتكل عمى نسبة رطكبة 
% أك 23يسمح بالكصكؿ بالجفاؼ حتى نسبة رطكبة  Combineاستخداـ الػ 
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تميؿ بعض السيقاف  كقد -اقؿ كتظؿ السيقاف خضراء حتى تجؼ فيما بعد 

لمرقاد كىذا يسبب زيادة فقد الحبكب كينصح فى ىذه الحالة بتقميؿ سرعة 
 الحصاد.
 :Threshingالــــدراس  ثانيا :

يعرؼ الدراس بأنو عمميو فصؿ الثمار كالبذكر عف بقية أجزاء النبات 
ل األخرل كبقايا السيقاف كالسنابؿ كأغمفة الحبكب أك القركف كيتـ الدراس بإحد

 الطرؽ اآلتية:
كتستعمؿ ىذه الطريقة فى دراس الذرة الرفيعو كالسمسـ   الدق بالعصى: -2

 كالعدس كالحمص كفى المساحات الصغيرة.
كتتبع فى حالة القمح كالشعير كمف عيكبيا عدـ نظافة   الدىس بالحيوانات: -2

الحبكب الختبلطيا بالطيف كالتراب مع ركث الحيكانات كقد يجرل الدىس 
 ت.بالجرارا

كتجرل عند جفاؼ المحصكؿ تماما كأثناء اشتداد   الدراس بالنورج البمدى: -3
الحرارة )ماعدا األرز( كما فى القمح كالشعير بحيث ترص الحـز كالسنابؿ 
ألعبل كيمر النكرج عمييا فى شكؿ دائرة لتكسيرىا ثـ تنعيميا ثـ تفصؿ 

 بعد ذلؾ. الحبكب كالبذكر عف التبف بكاسطة عمميتي التذرية كالغربمة
حيث تقكـ بعمميات الدراس كالتذرية  الدراس بآلة الدراس والتذرية الثابتة: -4

 كالغربمة كالتدرج.
تستعمؿ فى حصاد  Combine Harvesterآلة الحصاد والدراس والتذرية:  -5

كدراس كتذرية المحاصيؿ المختمفة الكثيفة مثؿ القمح كالشعير كاألرز كالكتاف 
نة الحككمية كمنيا ذاتى الحركة أك المقطكرة كتستخدـ فى مزارع الميك -

 بكاسطة جرار.
 Crop  Rotationالــدورة الزراعيـة 
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فى بداية العيد بالزراعة كانت مساحات األراضى القابمة لمزراعة كبيرة لدرجة 
أف الفبلح كاف يزرع البقعة الكاحدة كبصكرة مستمرة لعدة سنكات كعندما يقؿ إنتاجية 

نتشار الحشائش كبقية اآلفات بيا كاف ينتقؿ إلى ىذه المساحة لضعؼ  الخصكبة كا 
 مساحة أخرل )أل الزراعة المنتقمو( كىكذا.

كبتكالى السنيف أصبح مف غير الممكف استمرار ىذا النظاـ كذلؾ لزيادة 
أعداد مف يمتينكف الزراعة كأيضا عدـ كفاية األراضى كلذا بدأت الزراعة المستقره 

اليصمح لمظركؼ الجديدة كحتى يتبلفى ظيكر األسباب التى كأصبح النظاـ المتبع 
كانت تؤدل إلى ترؾ األرض فكر فى إيجاد كسيمة أك كسائؿ لممحافظة عمى 
االنتاج العالى لمحاصيمو مع عدـ تدىكر صفات األرض ككاف ذلؾ عف طريؽ 
تنظيـ زراعة المحاصيؿ فى ىذه األرض كمف ىنا جاءت فكرة الدكرةالزراعية. كفى 

فى مدينة  2735عصر الحديث كانت أكؿ تجربة لدكرة زراعية ما حدث فى عاـ ال
Norfolk  بانجمترا حيث استعممت دكرة زراعية رباعية لفت/ شعير/ برسيـ/ قمح

كعمى أساس تقسيـ األرض إلى أربعة  أجزاء  يزرع  المحصكؿ  الكاحد مف  
رض بكر المكسـ األربعة فى  جزء  مف  األرض لممكسـ  الشتكل مع ترؾ  األ

الصيفى ثـ يحدث تبادؿ فى أماكف زراعة المحاصيؿ األربعة كىكذا. أما التجربة 
الحقيقية الستخداـ الدكرة الزراعية فى السنيف األخيرة كاف فى مزرعة تجارب 

Rothamested .بإنجمترا أيضا حيث رتبت المحاصيؿ فى نظاـ دكرة زراعية جيدة 
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تعرؼ بأنيا "نظاـ تعاقب زراعة المحاصيؿ فى أرض معينة كلمدة محددة". 
ىذا كتختمؼ مدة الدكرة مف سنتيف إلى سبع سنيف كفقا لنكع المحاصيؿ الداخمة فى 
الدكرة. فمثبل إذا كانت دكرة ثنائية لمحصكؿ ما مثؿ القطف فمعنى ذلؾ أف الدكرة 

المحصكؿ الرئيسى بيا. كمعنى كممة  خاصة بمحصكؿ القطف كسميت كذلؾ باسـ
ثنائية أف أرض الدكرة تقسـ إلى قسميف رئيسييف كتتـ فى سنتيف أل يزرع القطف 
فى نصؼ األرض السنة األكلى كفى النصؼ الثانى مف االرض السنة الثانية  
كبمعنى آخر اليزرع القطف فى ىذه الدكرة مرة أخرل فى نفس مكانو إال بعد 

كرات الثبلثية يزرع المحصكؿ الرئيسى مرة كؿ ثبلث سنكات سنتيف. كىكذا الد
 كيشغؿ فييا القطف ثمث المساحة.

 فوائد الدورات الزراعية:

ىناؾ العديد مف الفكائد تعكد عمى األرض كالمزارع كالمحصكؿ نتيجة اتباع 
 الدكرة يمكف تمخيصيا فى اآلتى:

 المحافظة عمى خصوبة التربة: -1

كؿ إحتياجاتو مف الغذاء الذل يختمؼ مف مف المعركؼ أف لكؿ محص
محصكؿ آلخر كمعنى تكرار زراعة المحصكؿ الكاحد فى نفس األرض ىك إستنفاذ 
ىذا الغذاء فى نفس مناطؽ إنتشار الجذكر كما أف ىناؾ محاصيؿ شرىو فى 
امتصاص الغذاء )المحاصيؿ المجيده كالقطف( كمحاصيؿ إحتياجاتيا الغذائية قميمة 

حاصيؿ بقكلية تفيد األرض مما تثبتو مف آزكت اليكاء الجكل أيضا. ىناؾ م
كمحاصيؿ ليس ليا القدرة عمى ذلؾ مثؿ المحاصيؿ النجيمية لذا فإف تعاقب 
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المحاصيؿ المختمفة فى الظركؼ السابؽ ذكرىا يعمؿ عمى المحافظة عمى خصكبة 

 األرض.

 مكافحة اآلفات الزراعية: -2
النباتية باآلفات الزراعية كىى التى تسمى الحشائش كالحشرات كاألمراض 

تباع دكرة زراعية فى األرض يقمؿ مف إنتشار اآلفات كذلؾ  تصيب المحصكؿ كا 
 لتبادؿ زراعة المحاصيؿ المختمفة فى بقعة األرض فمثبل:

 الحشائش: -أ   

مف المعركؼ أف لكؿ محصكؿ حشائش معينة تنمك معو حيث يتشابو نبات 
ياجات األرضية كالجكية كالغذائية كحتى الشكؿ المحصكؿ كالحشيشة فى االحت

المكرفكلكجى كمعنى زراعة محصكؿ معيف أف ىناؾ فرصوِ إلنتشار حشائشو كمع 
تكرار زراعة المحصكؿ يزيد تركيز ىذه الحشائش فمثبل تنتشر حشائش الزمير 
كالصامة مع زراعة محصكؿ القمح كأيضا حشائش اليالكؾ مع محصكؿ الفكؿ 

لبرسيـ كمف المعركؼ أف اليالكؾ كالحامكؿ مف الحشائش التى كالحامكؿ مع ا
تتطفؿ عمى ىذه المحاصيؿ. لذا فإف تعاقب زراعة المحاصيؿ فى دكرة يقمؿ مف 

 إنتشار ىذه الحشائش.

 الحشـــرات: -ب 

أيضا تكرار زراعة محصكؿ كاحد فى بقعة معينة يزيد مف إنتشار الحشرات 
ؿ محصكؿ حشرات معينة تصيبو فمثبل التى تصيب ىذا المحصكؿ حيث أف لك

يصاب القمح كبنجر السكر بالديداف الثعبانية كالذرة الشامية بالثاقبات كىكذا كمعنى 
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اتباع دكرة ىك الحد مف إنتشار ىذه الحشرات ألف المحصكؿ يزرع كؿ فترة حسب 

 نكع الدكرة.

 األمراض النباتية: -جـ 
ى األمراض كتكرار زراعة ما قيؿ عف الحشائش كالحشرات ينطبؽ أيضا عم

محصكؿ معيف فى األرض يزيد مف إنتشار أمراض ىذا المحصكؿ كالعكس صحيح 
فى حالة اتباع دكرة زراعية مثؿ ذلؾ مرض الذبكؿ فى القطف كأصداء القمح 

 كالشعير كغيرىا.

 زيادة انتاجية المحصول: -3

ف فإف كجد بالتجارب أنو بإتباع دكرة زراعية مناسبة لزراعة محصكؿ معي
النتيجة ىك الحصكؿ عمى محصكؿ كبير كيرجع ذلؾ ألسباب عديدة منيا 
المحافظة خصكبة األرض كمقاكمة اآلفات الزراعية كما أف تعاقب زراعة 
المحاصيؿ البقكلية مع النجيمية يفيد المحصكؿ النجيمى ككذلؾ اختبلؼ أعماؽ 

 الجذكر كىكذا.

 تنظيم العمل الزراعى عمى مدار العام: -4

أف األرض كميا زرعت بمحصكؿ كاحد كؿ سنو ألصبح ىناؾ تركيز  لك
لمعمؿ فى أكقات معينة كفراغ فى أكقات معينة أخرل حيث أف المحصكؿ يحتاج 
إلى عمميات خدمة معينة فى مراحؿ نمكه المختمفة تتـ فى أكقات محددة أما تبادؿ 

عمى مدار السنة زراعة المحاصيؿ المنزرعة فى الدكرة يساعد عمى تكزيع العمالة 
 كأيضا مستمزمات اإلنتاج األخرل مف آالت خدمة كرم كمقاكمة كخبلفو.

 قمة التعرض لمخسائر: -5
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عند إستعماؿ دكرة زراعية تتعدد كتتنكع زراعة المحاصيؿ بالصكرة التى 
يجدىا المزارع أكثر ربحا  حيث أنو  إذا  تعرض  محصكؿ منيا إلى التمؼ بسبب  

تى نقص سعره أك لحاجة اليو فى األسكاؽ فإف المحاصيؿ إنتشار اآلفات أك ح
األخرل فى الدكرة تعكض ذلؾ أما إذا كانت األرض كميا منزرعة بمحصكؿ كاحد 

 فالنتيجة الخسارة الكاممة.
 التخفيف من عوامل التعرية: -6

حيث كجد أنو فى بعض المناطؽ أف استعماؿ دكرة زراعية يتبادؿ فييا 
ية الجذكر مع المحاصيؿ المتعمقة كايضا المحاصيؿ زراعة المحاصيؿ السطح

المفترشة النمك مع المحاصيؿ القائمة النمك يساعد عمى عدـ تعرض األرض 
لعكامؿ التعرية مثؿ االنجراؼ مقارنة بزراعة محصكؿ كاحد بإستمرار كذلؾ فى 

 المناطؽ التى تتعرض لمرياح الشديدة.
 يم الدورة:النقاط األساسية الواجب مراعاتيا عند تصم

 نوع التربة: -1

مف المعركؼ أف ىناؾ محاصيؿ تجكد فى أرض معينة فمثبل فى األراضى  
الطينية يجكد بيا القطف كالفكؿ البمدل كفى األرض الطينية الصفراء يجكد القمح 
كالشعير كالذرة الشامية أما األراضى الخفيفة سكاء الصفراء أك الرممية فينجح فييا 

سكدانى كالشعير كذلؾ يعكد إلى إحتياجات المحصكؿ نفسو مف السمسـ كالفكؿ ال
مادة غذائية أك أرض مفككو حيث أف ىناؾ محاصيؿ مجيده لؤلرض كأخرل 
متكسطة اإلجياد كما أف ىناؾ محاصيؿ مخصبو لؤلرض حيث تضيؼ عنصر 
اآلزكت لمتربة عف طريؽ تثبيتو. لذا يراعى عند تصميـ الدكرة مبلئمة المحاصيؿ 

 فييا مع نكع األرض التى سكؼ تطبؽ فييا. الداخمو
 حالـة الجـو: -2
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تختمؼ الظركؼ الجكية مف مكاف آلخر مثؿ الحرارة كالرطكبة كاإلضاءة لذا  
يراعى  عند   اختيار   محاصيؿ  الدكرة  مبلئمة  الظركؼ  الجكية لزراعة 

يا فى المحاصيؿ الداخمو فى الدكرة فمثبل تجكد زراعة قصب السكر فى مصر العم
حيف تجكد زراعة األقطاف طكيمة التيمة فى شماؿ الدلتا. لذا يراعى ايضا فى 
اختيار محاصيؿ الدكرة أف تتبلئـ الظركؼ الجكية فى المنطقة التى سكؼ تطبؽ 

 فييا الدكرة.

 نظام الرى والصرف: -3
ىناؾ محاصيؿ حقمية تحتاج إلى نظاـ رل كصرؼ معيف قد اليتكافر فى 

يرة حيث أف كؿ منطقة يتحدد بيا نظاـ الرل كمكاعيده )المناكبات مناطؽ زراعية كث
الزراعية( كذلؾ الطريقة التى تصرؼ بيا المياه الزائدة ىذا الكضع قد اليبلئـ زراعة 
محصكؿ معيف لو ظركفو الخاصة فبليجب فى ىذه الحالة إدخاؿ ىذه المحصكؿ 

ى ذلؾ محصكؿ فى الدكرة حيث يحتاج لنظاـ خاص لمرل كالصرؼ كالمثؿ عم
 األرز.

 األيدى العاممة: -4
ىناؾ محاصيؿ تحتاج إلى أيدل عاممة كثيرة خبلؿ مكسـ زراعتيا حتى 
حصادىا مثؿ القطف كاألرز كبنجر السكر كالخضركات لذا يجب عند تصميـ الدكرة 
مراعات ظركؼ العمالة فى المنطقة كبسعر إقتصادل فى حيف ىناؾ محاصيؿ 

عاممة كثيرة لذا يراعى ذلؾ عند تصميـ الدكرة كاختيار أخرل التحتاج إلى أيدل 
المحاصيؿ الداخمو فييا حسب ظركؼ العمالة فى المنطقة مف حيث تكافرىا كأيضا 

 تكاليفيا.

 حالة األمن فى المنطقة : -5
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ىذا كبعد اختيار الدكرة المبلئمة لمظركؼ مف جميع النكاحى يحدث أف 

غيير الدكرة المتبعة فى أرضو كىذه تستجد ظركؼ يضطر فييا المزارع إلى ت
 الظركؼ يمكف تمخيصيا فى اآلتى:
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 الظروف التى تؤدى إلى تغيير الدورة المتبعة:

 حدوث تغيير فى نظام الرى والصرف بالمنطقة: -1
فيذا التغيير قد يؤدل إلى زراعة محصكؿ جديد أك استبعاد محصكؿ داخؿ 

 فى الدكرة كيحؿ محمو محصكؿ آخر.

 ير كبير فى أسعار المحاصيل:حدوث تغ -2
مف المعركؼ أف اسعار المحاصيؿ تتحدد بظركؼ العرض كالطمب فإذا زاد 
الطمب عمى محصكؿ معيف ارتفع سعره كالعكس صحيح كذلؾ فإقامة المصانع 
الجديدة أك زيادة االستيبلؾ لمحصكؿ ما نتيجة لعكامؿ سكانية ىذه الظركؼ تجعؿ 

محصكؿ معيف أك إنقاصيا أك حتى إدخاؿ المزارع قد يضطر لزيادة مساحة 
 محصكؿ جديد لـ يكف مكجكدان فى دكرتو المتبعة.

 صدور قوانين جديدة: -3
تقكـ الدكلة بسف قكانيف تتبلئـ مع ظركفيا قد التككف مكجكدة سابقا مف ىذه 
القكانيف زراعة محصكؿ معيف أك منع زراعتو أك حتى تحديد المساحة الكاجب 

عمى ذلؾ كثيرة. منع زراعة الدخاف فى مصر بالرغـ مف نجاحو. زراعتيا كاألمثمة 
تحديد مساحة محصكؿ القمح بثمث مساحة الدكرة عمى األقؿ كعدـ زراعة البرسيـ 

 الحجازل فى أرض الكادل كزراعتو فى األراضى المنعزلو.

 خطوات تصميم الدورة الزراعية:
 إختيار محاصل الدوره: -1

سكؼ تدخؿ فى الدكرة طبقا لمعايير معينة تممييا يتـ اختيار المحاصيؿ التى 
ظركؼ المنطقة المكجكدة بيا المنزرعة حيث يختار محاصيؿ تتبلئـ كطبيعة 
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األرض كالظركؼ الجكية كمدل تكافر المياه كالعمالو كالقرب أك البعد عف 

 األسكاؽ....الخ.

 تحديد مساحة كل محصول: -2
ئد االقتصادل أل قيمة األرباح كىذا يتكقؼ عمى عكامؿ كثيرة أىميا العا

 التى يتكقع الحصكؿ عمييا كالقكانيف الزراعية التى تحدد نسبة زراعة المحصكؿ.

 الدورة ومدتيا وعدد أقساميا  ورسميا : تسمية -3
بعد معرفة المحاصيؿ التى سكؼ تزرع فى الدكرة كالمساحة المقررة لكؿ 

حدد مدتيا كعدد اقساميا محصكؿ حسب الظركؼ السابؽ شرحيا تسمى الدكرة كت
 -كاالتى:

 أواًل: تسمية الدورة:
تسمى الدكرة بإسـ أىـ محصكؿ سكؼ يزرع بيا مثؿ دكرة القطف أك األرز 

 أك قصب السكر  ألى أخره.
 ثانيًا: عدد سنين الدورة:

أذا كاف المحصكؿ الرئيسى فى الدكرة محصكؿ حكلى مثؿ القطف أك  -أ
المحصكؿ فى التربة  سنة كاممة )حكؿ( كتطبؽ  اآلرز أك القمح فيحسب مدة بقاء

 المعادلة االتية:

 عدد سنيف الدكرة (2)
 مدة بقاء المحصكؿ الرئيسى باألرض مقدرا بالسنيف
 نسبة المساحة المنزرعة منو مقدرة بالكسر االعتيادل

 سنتاف 2( =   2/2/ )2المساحة  =  2/2ففى حالة 
 سنكات  3=   ( 2/3/ )2=            2/3          

أذا كاف المحصكؿ الرئيسى فى الدكرة محصكؿ معمر مثؿ القصب  -ب
فتحسب مدة مكث المحصكؿ سنتاف اذا اريد الحصكؿ عمى محصكؿ السنة االكلى 
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سنكات أذا  3)قصب غرس( كمحصكؿ السنة الثانية )خمفة أكلى( كتككف مدة مكثو 

كالخمفة الثانية كبالتالى  اريد الحصكؿ عمى محصكؿ القصب الغرس كالخمفة األكلى
 تحسب عدد سنكات الدكرة كاالتى:

 سنكات 4(  =  2/2/ )2فى الحالة االكلى  عدد سنيف الدكرة = 
 سنكات 6(   = 2/2/ )3كفى الحالة الثانية       ""  ""        = 

 ثالثًا: عدد أقسام الدورة:
 كتحسب مف المعادلة:

 عدد أقساـ الدكرة
 عدد سنيف الدكرة

 دة بقػاء المحصكؿ الرئيسى فى التربػػػػػػػػػػػةمػ
 
فإذا كاف المحصكؿ الرئيسى محصكؿ حكلى فيصبح عدد أقساـ الدكرة  -أ

ىك نفسو عدد سنيف الدكرة فمثبلن عدد أقساـ الدكرة لمحصكؿ القطف فى دكرة ثنائية 
 ".2ئمان "قسماف فى دكرة ثبلثية ثبلثة أقساـ.  كذلؾ الف المقاـ فى المعادلة يككف دا

أما أذا كاف المحصكؿ الرئيسى فى الدكرة محصكؿ معمر مثؿ القصب  -ب
أك البرسيـ الحجازل فيحسب عدد أقساـ الدكرة حسب كؿ حالة مع تطبيؽ المعادلة 

 فى حالة الحصكؿ عمى خمفة اكلى كالدكرة ثنائية كما فى المثاؿ السابؽ:

 قسـ  2=   2/ 4عدد اقساـ الدكرة  = 
 حصكؿ عمى خمفة أكلى كثانية كالدكرة ثنائية:كفى حالة ال

 قسـ  2=   3/ 6عدد االقساـ  = 
:  يرسـ مستطيؿ يمثؿ األرض كيقسـ طكليا بعدد سنيف الدكرة كعرضيا بعدد رابعاً 

أقساميا ثـ تكزع المحاصيؿ حسب ترتيب تعاقبيا فى كؿ قسـ بكؿ سنة 
حصكؿ بقكلى بحيث يراعى أسس التصميـ السابؽ ذكرىا مف حيث تعاقب م

مع محصكؿ غير بقكلى كمحصكؿ مجيد مع متكسط كمحصكؿ عميؽ 
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الجذكر مع سطحى الجذكر كمحصكؿ يزرع زراعة غير منتظمة مع 

 محصكؿ يزرع زراعة منتظمة كذلؾ بقدر اإلمكاف.

 أمثمة توضيح الدورات الزراعية المتبعة فى مصـر

 دورة قطن ثنائية: -1
ككسط الدلتا كفييا اليسمح بزراعة كىى مف الدكرات الشائعو فى جنكب 

 محصكؿ األرز. يشغؿ القطف فى الدكرة نصؼ المساحة كتصميميا كاآلتى:

 عدد سنيف الدكره = -أ  
 مدة بقاء المحصكؿ الرئيسى
1=  نسبة مايشغمو مف األرض

1
2

 سنو2=  

 2عدد أقساـ الدكرة  =      =  عدد سنيف الدكرة =  -ب 

يرسيـ مستطيؿ يقسـ طكليا بعدد سنيف الدكرة أل قسميف كيقسـ أيضا  -جػ 
المستطيؿ عرضيا بعدد أقساـ الدكرة أل قسميف ثـ تكزع المحاصيؿ داخؿ 

 األقساـ.

 
 السنة الثانية السنة األولى المساحة
 
55 % 

 برسيـ تجريش
 ) أ (    ثـ  

 قطػػػػػػػػػػػػػػػػف

 
 )ب(

 
55 % 

 برسيـ -فكؿ  -قمح 
 )ب(    ثـ  

 ذرة شامية صيفى

 
 ) أ (
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 دورة قطن ثالثية: -2

كىذه الدكرة نمكذجية حيث تتبع فى مناطؽ كاسعة فى جنكب ككسط الدلتا 
خاصة عندما صدر قانكف بنص عمى عدـ جكاز زراعة القطف فى أكثر مف ثمث 
المساحة مع ضركرة زراعة القمح فى ثمث المساحة عمى األقؿ كحد أدنى كاليسمح 

 ىذه الدكرة بزراعة األرز كيمكف تصميميا كاآلتى: فى

 سنكات 3( = 2/3/ )2عدد سنيف الدكرة =  -أ   

 كىك يساكل عدد سنيف الدكرة. 3= 2/ 3عدد أقساـ الدكرة = -ب 

أقساـ )بعدد سنيف الدكرة( كيقسـ عرضيا  3يرسـ مستطيؿ يقسـ طكليا -جػ 
حسب ترتيب تعاقبيا  أقساـ )عدد أقساـ الدكرة( ثـ تكزع المحاصيؿ 3

فى كؿ قسـ كؿ سنة بحيث يراعى أسس التصميـ السابؽ ذكرىا 
 كتتمشى مع القكانيف القائمة.

 
 الثالثة الثانية السنة األولى المساحة

 برسيـ تجريش 2/3
 ) أ (    ثـ  

 قطػػػػف

 
 )ب(

 
 )جػ(

 قمح كشػعير 2/3
 )ب(    ثـ  

 ذرة شامية صيفى

 
 )جػ(

 
 ) أ (

 سيـ مستديـفكؿ كبر  2/3
 )جػ(    ثـ  

 ذرة شامية صيفى

 
 ) أ (

 
 )ب(
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 دورة قطن ثنائية فى مناطق زراعة األرز: -3

تتبع ىذه الدكرة  فى كثير مف مناطؽ شماؿ الدلتا كفى األراضى المستصمحو 
% مف المساحة أرز. كعند استكماؿ إصبلح التربة بالغسيؿ 55حيث يسمح بزراعة 

مف الشعير كما يمكف زراعة الذرة الشامية فى جزء مف يمكف أف يزرع القمح بدال 
مساحة األرز كيعاب عمى ىذه الدكرة أف محصكؿ القطف يزرع بعد األرز كىذا 

 غير جائز عمميا.
 2( = 2/2/ )2عدد سنيف الدكرة = 
 2= 2/ 2عدد أقساـ الدكرة = 
 السنة الثانية السنة األولى المساحة
 
55 % 

 برسيـ تجريش
 ( ) أ    ثـ  

 قطػػػػف

 
 )ب(

 
55 % 

 شػعير كبرسيـ مستديـ
 )ب(    ثـ  

 أرز

 
 )جػ(

 دورة قطن ثالثية فى مناطق زراعة األرز: -4
المساحة  3/ 2المساحة كالذرة الشامية فى  2/3كفييا يزرع القطف فى 

المساحة. كتنفذ ىذه الدكرة بعد إتماـ إصبلح األرض كىى  3/ 2كأيضا القمح فى 
راعة القطف حيث أنو يزرع بعد ذرة شامية كاليزرع بعد األرز حيث دكرة مناسبة لز 

يتفادل صعكبة خدمة األرض بعد األرز مع تكفر ظركؼ أكثر مناسبة  لمحصكؿ 
 القطف أيضا  تزداد فييا مساحة المحاصيؿ البقكلية كالحبكب.
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 الثالثة الثانية السنة األولى المساحة
 برسيـ تجريش 2/3

 ) أ (    ثـ  
 ػفقطػ

 
 )ب(

 
 )جػ(

 قمح كشػعير 2/3
 )ب(    ثـ  

 أرز صيفى

 
 )جػ(

 
 ) أ (

 برسيـ مستديـ كفكؿ 2/3
 )جػ(    ثـ  

 ذرة شامية

 
 ) أ (

 
 )ب(

 دورة قصب ثنائية تنتيى فى أربع سنوات: -5
ىذه الدكرة نذكرىا كمثاؿ فقط عمى الدكرات التى تتبع فى المحاصيؿ المعمرة 

ر مف سنة( مثؿ قصب السكر حيث يشغؿ محصكؿ )التى تمكث فى األرض أكث
% مف المساحة كيؤخذ منو خمفو 55القصب كىك المحصكؿ الرئيسى فى الدكرة 

كاحدة  أل مدة بقاء المحصكؿ سنتاف فى ىذه الدكرة. ىذا كيمكف أف يمكث 
محصكؿ القصب فى األرض ثبلث سنكات حيث نأخذ منو محصكؿ السنة األكلى 

ئيسى )غرس( ثـ محصكؿ السنة الثانية )كىك محصكؿ كيطمؽ عمى المحصكؿ الر 
 الخمفو  األكلى(  كمحصكؿ  السنة  الثالثة  )كىك محصكؿ الخمفو الثانية( .

يعاب عمى ىذه الدكرة عدـ كجكد قصب بكر فى السنة الثالثة الستخدامو 
لزراعة قصب الغرس )السنو األكلى( كذلؾ عدـ كجكد برسيـ مستديـ كفكؿ كقمح 

 الثالثة أيضا. فى السنة

 عدد سنيف الدكره =-أ  
 مدة مكث المحصكؿ الرئيسى فى األرض
 سنو4(= 2/2/)2= نسبة مايشغمو المحصكؿ الرئيسى لؤلرض

 عدد أقساـ الدكره =-ب 
 عػدد سػػػنيف الػػػدكرة

=                                                   مػدة بقػػػاء المحصكؿ الرئيسى
 قسـ 2=  4/2
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 أكالن: دكرة القصب الثنائية مع خمفة أكلى فقط:

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االكلى 
برسيـ تحريش  المساحة 2/2

 ثـ
 قصب غرس

 خمفة
 أكلى

 قمح كشعير
 ثـ
 ذرة

 فكؿ كبرسيـ 
 ثـ
 ذرة

 قمح كشعير المساحة 2/2
 ثـ
 ذرة

 فكؿ كبرسيـ 
 ثـ
 ذرة

برسيـ تحريش 
 ثـ
 غرس قصب

 خمفة
 أكلى

 
 ثانيان: فى حالة قصب فى دكرة ثنائية مع أخذ خمفتيف:

 6سنة  5سنة 4سنة 3سنة 2سنة 2سنة  
2/2 

 المساحة
برسيـ 
 تحريش
 ثـ

قصب 
 غرس

 خمفة
 أكلى

 خمفة 
 ثانية

فكؿ 
 كبرسيـ
 ثـ
 ذرة

قمح 
 كشعير
 ثـ
 ذرة

فكؿ 
 كبرسيـ
 ثـ
 ذرة

2/2 
 المساحة

فكؿ 
 كبرسيـ
 ثـ
 ذرة

قمح 
 كشعير
 ثـ
 رةذ

فكؿ 
 كبرسيـ
 ثـ
 ذرة

برسيـ 
 تحريش
 ثـ

قصب 
 غرس

 خمفة
 أكلى

 خمفة 
 ثانية
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 Weedsالحشـــائــش 

 مقـدمــة:
لقد بدأ صراع االنساف مع الحشائش منذ بداية عصر الزراعة المستقرة حيث 
أنو كاف ينتقؿ مف مكاف إلى مكاف كمما نقص محصكؿ أرضو كزادت أضرار 

راعة المستقره كاف عميو أف يفكر فى ىذه النباتات الحشائش كاآلفات. كلكف فى الز 
التى تسبب الكثير مف األضرار دكف أف يعرؼ عنيا شئ كمنذ ىذه الفترة كحتى 
اآلف فإف الصراع قائما بيف اإلنساف كالحشائش بالرغـ مف تطكر أساليب المقاكمة 

داـ الطرؽ مف إقتبلعيا باليد أك إزالتيا باآلالت التى تجرىا الحيكانات إلى استخ
الميكانيكية كآالت العزيؽ ثـ إستخداـ المبيدات الكيماكية سكاء المعدنية أك 
لمعضكية إال اف الطبيعة تبدك أنيا تساند الحشائش بالقدرة التنافسية العالية حتى فى 
الظركؼ البيئية التى يستحيؿ معيا الحياه بالنسبة لنباتات المحاصيؿ مما يعطييا 

 كالبقاء.مزيدا مف االستمرار 

 تعريف الحشائش:
اختمفت اآلراء فى تعريؼ الحشيشة إال أف التعريؼ الشائع ليا ىك "الحشائش 
نباتات تنمك بريا فى منطقة ما اليرغب فى تكاجدىا فيو كتسبب أضراران اقتصادية 

 لؤل}ض كالمحاصيؿ كالحيكانات كالماء ".

 أضرار الحشائش:
ائش كالتقتصر الحشيشة الكاحدة تتعدد كتتنكع األضرار التى تسببيا الحش

 عمى ضرر كاحد بؿ تتعداه لتسبب أكثر مف ضرر كالتى يمكف ايجازىا فى:
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 خفض كمية المحصول: -1

حيث أف الحشائش تنافس المحاصيؿ المنزرعة فى مقكمات الحياه الرئيسية 
مف ماء كعناصر غذائية كضكء كمكاف حيث حبى اهلل الحشائش بخصائص 

دة التنافس مما يؤدل إلى ضعؼ نمك المحاصيؿ كبالتالى كصفات تجعميا شدي
% مف 55نقص محصكليا ىذا كقد يصؿ النقص فى بعض األحياف إلى أكثر مف 

 كمية المحصكؿ.

 خفض جودة اإلنتاج النباتى: -2
يسبب كجكد بذكر المحاصيؿ إلى التقميؿ مف قيمتيا حيث اف ذلؾ يظير 

يضا كغذاء كاألمثمة كثيرة أيضا خمط بكضكح فى البذكر التى تستعمؿ كتقاكل كأ
 نباتات الحشائش مع نباتات المحاصيؿ.

 نقص كمية وقيمة االنتاج الحيوانى: -3
حيث يؤدل كجكد نباتات الحشائش بمحاصيؿ العمؼ إلى إحداث أضرار 
بالماشية التى تتغذل عمييا تسبب فى بعض االحياف فى حدكث تسمـ كما تسبب 

يكانى ككجكد ثمار الشبيط فى صكؼ الحيكانات يصعب فى تقميؿ قيمة المنتج الح
مف عممية غزلو أيضا إنتشار حشيشة السريس فى البرسيـ تتسبب فى قمة ادرار 
المبف كما يسبب كجكد حشيشة الكبر فى حقكؿ البرسيـ إلى كجكد رائحة غير محببة 

 فى المبف )رائحة الكبريت(.

 خفض قيمة األرض الزراعية: -4

ائش فى الحقكؿ يقمؿ مف قيمتيا حيث أف تكاليؼ زراعة مثؿ إف انتشار الحش
ىذه األراضى تككف عالية خصكصا لك كانت الحشائش المكجكدة باألرض مف 
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النكع الخبيث مثؿ النجيؿ كالعميؽ كأيضا أثماف ىذه األراضى تنخفض مقارنة 

 باألرض النظيفة الخالية مف الحشائش.
 زيادة تكاليف العمميات الزراعية: -5

حيث أف انتشار الحشائش بالحقكؿ يعيؽ إجراء العمميات الزراعية كالرل كما 
كأف كجكد الحشائش سكاء بذكر مع التقاكل يتطمب غربمتيا كأيضا التخمص منيا 

% مف قيمة 35إلى  25فى الحقكؿ بالحرث كالعزيؽ كىذا يتكمؼ فى المتكسط مف 
 المحصكؿ.

 تسمم اإلنسان والحيوان: -6
نباتات الحشائش عمى زكائد تسبب أضرار ميكانيكية  تحتكل كثير مف

لئلنساف كالحيكاف كما أنيا تحتكل عمى مكاد كيماكية تضر اإلنساف كالحيكاف 
فحشيشة الحريؽ تفرز مادة مييجو لمجمد كىى حامض الفكرميؾ أيضا تحتكل بذرة 
 نبات الصامو عمى المكليف كالتميكليف التى تسبب أضرار باألعصاب كما تحتكل
بذكر عنب الديب عمى السكالنيف كالداتكره تحتكل عمى مادة مخدره. ىذه المكاد قد 
تكجد فى جزء مف النبات كالبذره أك النبات كمو كتكجد ىذه المكاد فى صكرة 
أحماض أك قمكيدات أك أميدات أك أحماض أمينية أك الكتكنات أك مكاد 

 كربكىيدراتية.
 زيادة انتشار األمراض والحشرات: -7

حيث تعتبر الحشائش العائؿ التبادلى لكثير مف اآلفات حيث فى غياب 
المحصكؿ تعيش مثؿ ىذه اآلفات عمى الحشائش إلى أف تزرع ىذه النباتات 

 كاألمثمة كثيرة:
 األمراض النباتية: -أ       

مرض صدأ الساؽ فى القمح كالشعير كتعكلو حشيشة الزمير  -
 كالباربرل.
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 لقطف كتعكلو حشيشة القطف اليندل.التفاؼ األكراؽ فى ا -
 تقـز األرز كالحشيشة العائؿ ىى الدنيبو. -

 الحشـرات: -ب 

َمػ1ف الغبلؿ الذل يصيب القمح كالشعير كالحشيشة العائؿ النجيؿ  -
 كالحمفا.

 الباميا الشيطانى. -َمػ1ف القطف كالحشيشة العائؿ ُعرؼ الديؾ  -
ى تصب القطف كالحشائش الدكدة الخضراء كالديداف القارضة الت -

 القطف اليندل. -العائمة ليا ىى حشائش الداتكرة 

 صعوبة جمع المحصول: -8
تؤدل كجكد بعض الحشائش إلى صعكبة جمع محصكؿ القطف مثؿ حشيشة 

 الشبيط  ككذلؾ  تأخر مكعد جمع المحصكؿ لزيادة الرطكبة فى النباتات.

 سد المجارى المائية وفقد الماء: -9

حشائش المائية التصؿ المياه إلى نيايات القنكات المائية فى عف طريؽ ال
حيف تككف زائده عف الحاجة كتفيض عمى جكانب الترع فى البدايات كما تزيد مف 
نتشار الحشرات كالنامكس كأيضا يعيؽ عمميات الرل بالطرؽ  عممية النحر كا 

 الحديثة كتزيد البخر.

 فوائد الحشائش:

ى تسببيا الحشائش إال أف ىناؾ بعض المنافع بجانب األضرار الكثيرة الت
 كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
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 غذاء لإلنسان: -1

ىناؾ مف نباتنات الحشائش التى تتميز بصبلحيتيا لتغذية اإلنساف مثؿ 
الممكخية كالرجمة كالسريس كالجعضيض كالكبر كىذه الحشائش تمثؿ أىمية غذائية 

 كبيرة لممزارع المصرل.
 حيوان:نباتات عمف ال -2 

كثير مف نباتات الحشائش التى تتبع العائمة البقكلية تتغذل عمييا الحيكانات 
كالمثؿ عمى ذلؾ البسمة الشيطانى كالجمباف كما يعتبر النجيؿ كأبك ركبو غذاء 

 مستساغ لؤلغناـ كاألرانب.

 الحشائش كنباتات طبية: -3
ى صناعة حيث تحتكل الكثير مف الحشائش عمى مركبات كيماكية تستخدـ ف

األدكية حيث أف الكثير مف المركبات الطبية مصدرىا نباتات الحشائش مثؿ الخميف 
الذل يعالج أمراض الجياز البكلى يستخرج مف بذكر الخمو كاألتركبيف مف الداتكره 

 كالسكالنيف مف عنب الديب.

 مصدر لخصوبة األرض: -4
حريج كالنفؿ يتبع كثير مف نباتات الحشائش العائمة البقكلية مثؿ الد

كالحندقكؽ كىذه النباتات المعركؼ عنيا أنيا تقكـ بتثبيت آزكت اليكاء الجكل فى 
العقد المكجكدة عمى جذكرىا كتمد النبات بجزء منو. كما أف نباتات الحشائش عند 
دفنيا فى األرض تعتبر مصدران لممادة العضكية التى تعمؿ عمى تحسيف الصفات 

 الطبيعية لمتربة.

 وحفظ األراضى من اإلنجراف: صيانة -5
حيث تتعرض كثير مف األراضى لعمميات اإلنجراؼ سكاء بسبب ُىبكب 
الرياح كخاصة فى شماؿ الدلتا كمناطؽ اإلستصبلح لذا فإف ىناؾ بعض الحشائش 
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التى تنمك كتغطى سطح التربة كتعمؿ عمى تماسكيا بنمكىا المفترش كجذكرىا 

ؼ أيضا يعمؿ نمك النجيؿ كالحمفا عمى جكانب المتشعبو فتحمى التربة مف اإلنجرا
 القنكات المائية عمى عدـ إنييارىا كتسبب تثبيتيا فى األراضى الرممية.

 مصدر لبعض الصناعات الريفية: -6
حيث تستخدـ حشيشة السمار كالغاب كالحجنة كالحمفا فى صناعة الحصر 

ريؼ كقائمة عمى كالعبكات كاألسبتة كالحباؿ كىذه صناعات كميا منتشرة فى ال
 نباتات الحشائش.

 تصنيف الحشائش:
 ىناؾ نكعاف مف التقسيـ يمكف اتباعيما فى تصنيؼ الحشائش.

 التقسيم الطبيعى )النباتى(: -1
تقع الحشائش تحت قسـ النباتات البذرية مغطاة لمبذكر حيث التكجد حشائش 
 تقع تحت قسـ معراة البذكر كما تقسـ الحشائش إلى مجمكعتيف 

مكعة الفمقة الكاحدة كيتبعيا الحشائش التابعة لمعائمة النجيمية مثؿ النجيؿ كابك مج 
ركبو كالعائمة السعديو كيتبعيا حشيشة السعد كالعائمة البكطية كيتبعيا البكط 
كالسمار كلكف معظـ الحشائش تقع تحت العائبلت التابعة لمجمكعة ذكات الفمقتيف 

شائش الدحريج كالبسمة الشيطانى كالنفؿ كالحندقكؽ كأىميا العائمة البقكلية كيتبعيا ح
كالعائمة الباذنجانية كيتبعيا عنب الديب كالعائمة الصميبية كيتبعيا الكبر. ىذا كيفيد 
ىذا التقسيـ المشتغميف بالعمكـ حيث يستفاد منو فى معرفة مدل العبلقة بيف 

 كمتيا.الحشائش كبعضيا كالمحاصيؿ المختمفة كما يستفاد فى طريقة مقا
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 التقسيم الصناعى: -2

تقسـ الحشائش تبعا لصفات خاصة يسيؿ التعرؼ عمييا كيسيؿ مقاكمتيا 
كىذا التقسيـ الييتـ بعبلقات القرابة بيف الحشائش كبعضيا أك بيف غيرىا مف 

 النباتات كىذا التقسيـ يشمؿ:
 حسب مكان االنتشار: -أ  

 ؿ:حيث تنتشر الحشائش فى أماكف خاصة تبلئميا مث
حشائش األرض المالحة  كحشائش البرؾ كالمستقعات كالخريزه  (2)

 كالطرطير.
حشائش تنمك عمى جكانب الترع كالمصارؼ مثؿ البرنكؼ كالحمفا  (2)

 كالغاب.
كالحامكؿ   -حشائش تنمك فى محاصيؿ معينة مثؿ اليالكؾ فى الفكؿ  (3)

 كالحاره فى الكتاف. -فى البرسيـ 
 حراكية مثؿ العاقكؿ  كالحنضؿ.حشائش األراضى الص (4)

 حسب دورة حياتيا: -ب 
 سمؽ.........الخ -نفؿ  -خمو  -حشائش حكلية شتكية:  كبر  (2)

 أبك ركبة......الخ -رجمو  -حشائش حكلية صيفية:  ممكخية 
 الثـك البرل -البصؿ البرل  -الجزر البرل  حشائش ثنائية الحكؿ (2)
 غاب -عد س -عميؽ  -نجيؿ  حشائش معمره (3)

 حسب طرق تكاثرىا: -جـ 
 -زمير  -حميض  -حشائش تتكاثر جنسيا )بالبذرة( جعضيض  (2)

 سريس..
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حشائش تتكاثر الجنسيا )خضريا( سكاء بالريزكمات )نجيؿ(    (2)

 كالدرنات  )سعد(  كالعقؿ الساقية )نجيؿ(  كالعقؿ الجذرية )عميؽ(.
 كالعميؽ. ( حشائش تتكاثر بكبل الطريقتيف مثؿ النجيؿ3)

 حسب الموسم الزراعى: -د  
 سمؽ -خمو  -سريس  -:  كبر  شتكية (2)
 أبك ركبو -بامية شيطانى  -رجمو  -:  ممكخية  صيفية (2)

 حسب سميتيا: -ىـ 
 خمو -سريس جعضيض  حشائش غير سامة لبلنساف كالحيكاف (2)
 صامو -حريؽ  -داتكره  -عنب ديب  حشائش سامو (2)

 ئش:طرق إنتشار الحشا
 يمكف تمخيص طرؽ انتشار الحشائش فى اآلتى:

 التقاوى الغير نقية: -1
حيث أف كجكد الحشائش مع البذكر التى تستخدـ كتقاكل يعتبر مف 
المصادر اليامة النتقاؿ الحشائش مف مكاف آلخر كدخكليا فى أماكف كانت غير 

 مكجكدة فييا.

 اإلنسـان: -2
مكاف آلخر محدكدة خصكصا فى حيث أف قدرة البذكر عمى االنتقاؿ مف 

حالة كجكد عكائؽ طبيعية كالبحار كالمحيطات كالجباؿ فنقميا اإلنساف مع غذائو أك 
 فى صكرة خضركات كنباتات زينة عبر ىذة العكائؽ.
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 الحشرات والحيوانات: -3

فى ريش الطيكر أك تعمؽ بشعر كصكؼ كأظافر الحيكانات أك داخؿ القناه 
 مييا.اليضمية عند تغذيتيا ع

 الريــاح: -4
خصكصا بذكر الحشائش الخفيفة كالتى تحتكل عمى أكياس ىكائية كزكائد 

 تمكنيا مف اإلنتقاؿ بكاسطة اليكاء مثؿ الجعضيض كالزمير.
 الماء وقنوات الرى: -5

حيث تطفك بذكر بعض الحشائش الخفيفة الكزف أك المغمفة بطبقة زيتية 
 ر كالسعد.كتنتقؿ عمى سطح الماء مف مكاف إلى آخ

 السماد البمدى: -6
مف المعركؼ أف السماد البمدل عبارة عف إفرازات الحيكاف السائمة كالصمبة 
كحيث أف السماد البمدل يحتكل عمى ىذه االفرازات عبلكة عمى الفرشو التى قد 
تككف إما أتربة مف الحقؿ أك قش أرز ففى حالة كجكد بذكر لمحشائش بيا يمكف أف 

رعف طريؽ السماد البمدل خصكصا الحديث كالغير متحمؿ كالذل تنتقؿ ىذة البذك 
 تقؿ فترة تخزينو عف ستة أشير.

 الدريس ومواد العمف: -7
العميقة  عبارة عف بذكر أك نباتات عمؼ قد يككف مختمط بيا بعض بذكر  
الحشائش أك أجزائيا  التى يمكف  أف تتكاثر  بيا كتنتقؿ سكاء عف طريؽ العميقة 

 الخضراء أك التى تحتكل عمى بذكر سميمة غير مجركشو.الجافة أك 
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 وسائل النقل: -8

مثؿ العربات كالقطارات كالبكاخر التى تنقؿ المحاصيؿ مف مكاف إلى آخر 
حيث يسقط فييا بعض البذكر كعند تنظيفيا تسبب االصابة بالحشائش فى األماكف 

 التى يتـ تنظيؼ كسائؿ النقؿ ىذة منيا.

 :مواد التعبئة -9
الزجاجيات كبعض المنتجات األخرل عند نقميا تغمؼ بالقش خكفا عمييا مف 
الكسر كىذا القش قد يحتكل عمى بذكر حشائش فتنتقؿ مف مكاف التصنيع إلى 

 مكاف االستيبلؾ كتنتشر ىناؾ.
 طــرق مكافحـة الحشـائـش

يمكف كضع األىداؼ الرئيسية فى محاربة الحشائش تحت ثبلثة أقساـ ىى:  
 المقاكمة -جػ    االبادة -ب    المنع -أ  

 :Preventationالمنـــع  -أ  
يقصد بيذه الكسيمة ىى محاكلة منع الحشائش مف دخكؿ دكؿ أك مناطؽ 

كيمثؿ  -غير مكجكدة بيا أصبل أك منع إنتشارىا مف الحقكؿ المجاكرة إلى حقكلنا 
يشة جديدة إلى الحجر الزراعى الجمركى البكابو الرئيسية التى تمنع دخكؿ حش

 الببلد غير مكجكدة فييا أصبل.
أما عف طرؽ منع انتشار الحشائش مف الحقكؿ المجاكرة كاإلنتشار فى 

 الحقكؿ الخالية منيا فيتـ ذلؾ عف طريؽ الكسائؿ اآلتية:
 زراعة التقاوى النظيفة: -1

حيث أف تكاليؼ تنظيؼ التقاكل أقؿ بكثير مف تكاليؼ مقاكمة الحشائش بعد 
فى الحقؿ كعمكما تحدد كزارة الزراعة نسبة البذكر الحشائش يجب أال تزيد  نمكىا

 عنيا فى تقاكل كؿ محصكؿ مف المحاصيؿ.
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 منع نشر بذور الحشائش بواسطة منتجات المزرعة: -2

حيث يتخذ فى ذلؾ احتياطات معينة عند نقؿ منتجات المزرعة المحتكية 
الدريس أك القش كما يجب  عمى بذكر حشائش سكاء المكجكدة فى البذكر أك

تنظيؼ اآلالت الزراعية قبؿ إنتقاليا مف مكاف إلى آخر. كأيضا تجنب استخداـ 
 سماد بمدل حديث أك ناتج مف مزرعة تنتشر بيا الحشائش.

 منع الحشائش من تكوين بذورىا: -3
سكاء النامية مف الحقكؿ المصابة أك النامية عمى المراكل كالجسكر كالطرؽ 

 قاكمتيا قبؿ تككيف بذكرىا كاالنتشار عف طريؽ الكسائؿ السابؽ ذكرىا.عف طريؽ م

 منع تغذية الحيوانات عمى مواد تحتوى عمى بذور حشائش حية: -4
كأيضا منع انتقاؿ الحيكانات بعد تغذيتيا أك رعييا فى مناطؽ مكبكءه 

 بالحشائش الى حقكؿ أخرل نظيفة.

 :Eradicationاإلبــــادة  -ب 
بادة القضاء التاـ عمى الحشائش المكجكدة باألرض كيتضمف ذلؾ كيقصد باال

القضاء عمى النمكات السطحية لمحشائش ككذلؾ النمكات المكجكدة تحت سطح 
األرض كذلؾ البذكر التى تكجد سكاء فكؽ سطح التربة أك فى الطبقات المختمفة 

ضاء عمى ليا. كقد تستمـز ىذه الطريقة كقت قد يطكؿ لعدة مكاسـ حتى يتـ الق
جميع صكر الحشيشة. كىذه الطريقة تفيد فى حالة إذا ما كاف انتشار الحشيشة فى 
أماكف محدكدة كحيث أف ىذه الطريقة مكمفة جدا سكاء أجريت ىذه العممية 
ميكانيكيا أك كيماكيا لدرجة قد تصؿ تكاليفيا إلى مبمغ قد يفكؽ ثمف األرض نفسيا 

 المساحة كميا. كالسيما فى حالة إنتشار الحشائش فى
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 :Controlالمقـاومــة  -جـ 

يقصد بمقاكمة الحشائش تقميؿ إنتشارىا كالحد مف أضرارىا عف طريؽ إيقاؼ 
ضعاؼ نمكات الحشائش كبالتالى تقميؿ المنافسة التى تتعرض ليا نباتات  كا 
المحصكؿ. كتقاكـ الحشائش حينما يعجز المزارع عف منع إنتشار الحشائش بحقمو 

ا. كتتكقؼ الطريقة التى يتبعيا المزارع فى مقاكمة الحشائش عمى نكع أك إبادتي
الحشيشة كطبيعة نمكىا كمكاف درجة انتشارىا كطريقة تكاثرىا. كبصفة عامة 
اليقاكـ المزارع الحشائش المكجكدة فى حقمو بإستخداـ طريقة كاحدة كلكف تتضمف 

خدمة بعد الزراعة عمميات انتاج المحصكؿ المختمفة مف اعداد أرض كعمميات 
كاتباع دكرة زراعية مبلئمة كغير ذلؾ مف العمميات التى تتعاكف معا فى مقاكمة 
الحشائش كتقميؿ اضرارىا إلى أقؿ حد ممكف كعمكما يمكف تمخيص طرؽ مقاكمة 

 الحشائش تحت أربع طرؽ رئيسية ىى:
 الطرؽ الزراعية -ب     الطرؽ الميكانيكية -أ  
 الطرؽ الكيماكية -د      الطرؽ البيكلكجية -جػ 

 :Mechanical Methodsالطرق الميكانيكية  -أ  
تعتبر إحدل الطرؽ المباشرة لمقاكمة الحشائش كيستخدـ فييا الكسائؿ 

 الميكانيكية كذلؾ مثؿ:

 :Ploughingالحرث والتمشيط  -1
كفييا يتـ القضاء عمى الحشائش عقب إزالة المحصكؿ السابؽ كتككف 

لؾ تعتبر مف الكسائؿ السيمة لممقاكمة ىذا كقد تجرل العممية بعد األرض خالية لذ
رم األرض بغرض تشجيع بذكر الحشائش عمى االنبات ثـ تحرث األرض، ىذا 
كيفضؿ أف يعقب عممية الحرث تمشيطيا كذلؾ لجمع الحشائش التى إقتمعيا 
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كالنجيؿ المحراث خكفا مف كجكد حشائش تتكاثر بكاسطة لؤلجزاء النباتية الخضرية 

 كحتى التككف عممية الحرث كسيمة لتكاثر الحشائش كليس مقاكمتيا.

 :Hoeingالعـزيــق  -2

كىى عممية يقصد بيا خمخمة األرض حكؿ الحشائش بقصد ازالتيا حيث 
تؤدل إلى اقتبلع الحشائش كتعريضيا بعد ذلؾ لضكء الشمس فتجؼ كتمكت 

حدكث الضرر كقد تكرر أكثر  كعمكما تجرل ىذه العممية كالنباتات صغيرة كقبؿ
مف مرة حسب فترة نمك المحصكؿ فالقطف مثبل قد يعزؽ ثبلث مرات. كتتـ ىذه 
العممية بالمنقره أك الفأس أك المحراث أك العزاقات مع مبلحظة أف العزيؽ اليجرل 

 إال فى المحاصيؿ التى تزرع زراعة منتظمة كالذرة.

 :Hand pulling (Weeding(اإلقتالع باليد  -3

فى المحاصيؿ التى تزرع زراعة غير منتظمة كالقمح كالشعير كخبلفو 
يصعب إجراء عممية العزيؽ بيا كفى ىذه الحالة يتـ نقاكة الحشائش باليد كفى ىذه 
الحالة يجب إقتبلع الحشائش قبؿ إحداثيا لؤلضرار كأيضا يجب أف تككف األرض 

 لصغيرة.رطبة حتى يسيؿ إقتبلع النباتات كخصكصا النباتات ا

 :Mowing (Cutting) and Grazingالحش والرعى  -4

كفييا يمجأ المزارع إلى إجراء عممية الحش حينما تككف النباتات كبيرة 
يصعب عزقيا أك اقتبلعيا باليد كمع مبلحظة اجراء ىذه العممية قبؿ تزىير 
النباتات كتككيف بذكرىا كتجرل أيضا ىذه الطريقة فى مقاكمة الحشائش فى 

اصيؿ العمؼ كما فى البرسيـ كعمى جكانب الطرؽ كالترع كتكرر العممية فى مح
حالة الحشائش المعمره حتى يستنزؼ الغذاء المخزف فى األجزاء المكجكدة فى 
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باطف التربة كيتـ الحش باليد أك الشرشره أك بالسيؼ أك المنجؿ أك باآللة أيضا 

نمكىا كعممية الرعى ىذه  تقاكـ الحشائش بكاسطة رعييا بالحيكانات فى أماكف
 تشابو عممية الحش فى مقاكمة الحشائش.

 :Burningالحــرق  -5

تستعمؿ ىذه الطريقة فى مقاكمة الحشائش النامية عمى جكانب الترع كالطرؽ 
كالمصارؼ كالسكؾ الحديدية كما تستعمؿ فى مقاكمة الحشائش الخبيثة مثؿ النجيؿ 

فا مف إنتشارىا ىذا كقد تستخدـ ىذه الطريقة كالحمفا كالغاب كالتى ككنت بذكرىا خك 
 فى مقاكمة الحشائش فى حقكؿ القطف كذلؾ باستعماؿ قاذفات الميب.

 :Floodingالغمر بالماء )التغريق(  -6

كذلؾ بغمر األرض بالماء لفترة حيث يؤدل ذلؾ إلى قتؿ الحشائش كتقميؿ 
ألرز كذلؾ لمنع ىذه إنبات بذكرىا كما فى حالة الحشائش التى تنمك فى محصكؿ ا

 الحشائش مف التنفس كذلؾ لقمة أك نقص غاز األكسجيف.

 تغطية نباتات الحشائش: -7
            (Smothering (Covering with non living materials: 

كىذه الطريقة تفيد فى مقاكمة الحشائش إذا كانت نامية فى مساحة محدكدة 
رض بالقش أك السماد البمدل أك حتى أك فى الصكب الزراعية كذلؾ بتغطية األ

الكرؽ  المقكل أك الببلستيؾ األسكد حيث تمنع ىذه المكاد نفاذ أشعة الشمس 
البلزمة لعممية التمثيؿ الضكئى فتمكت الحشائش أما النباتات االقتصادية فيمكف 
عمؿ فتحات فى الببلستيؾ لنمكىا. كعيب ىذه الطريقة أنيا تساعد عمى إنتشار 

 الفطرية الرتفاع نسبة الرطكبة تحت ىذه األغطية.األمراض 
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 :Solarizationاستخدام الطاقة الشمسية  -8

كذلؾ عف طريؽ رل األرض قبؿ زراعة المحصكؿ حتى تنبت بذكر 
الحشائش ثـ تغطى األرض بطبقة مف الببلستيؾ الشفاؼ حيث يمنع نفاذ الرطكبة 

فع درجة الحرارة تحت المشمع فى حيف يسمح لؤلشعة الشمسية بالنفاذ فيحدث اف تر 
فتتكثؼ قطرات الماء عمى النبات كبذلؾ تعمؿ ىذه األشعة كعدسات المة ألشعة 

 الشمس فتحرؽ النباتات.
 :Cultural Methodsالطرق الزراعية   -ب

تتضمف ىذه الطرؽ بعض العمميات كالنظـ الزراعية التى تؤدل إلى القضاء 
 شرة مثؿ:عمى الحشائش بالحقكؿ بطريقة غير مبا

 استعمال دورة زراعية مناسبة: -1
مف المعركؼ بعض الحشائش تنمك مرافقة لمحاصيؿ دكف أخرل كمثاؿ ذلؾ 
إنتشار حشيشة الحامكؿ فى البرسيـ كالحاره فى الكتاف كالدنيبو فى األرز كمعنى 
عدـ زراعة ىذا المحصكؿ عند انتشار كنمك الحشيشة كىذا يعنى تنظيـ زراعة 

ىذه األرض مع استبعاد محصكؿ معيف مف الدكرة المستخدمة لفترة المحاصيؿ فى 
حتى تمكت بذكر الحشائش لقدميا كفقد حيكيتيا كأكضح مثؿ عمى ذلؾ عدـ زراعة 

 الفكؿ فى األراضى المكبؤه بحشيشة اليالكؾ لمدة عشر سنكات.
 تبوير األرض: -2

ف مع اجراء أل عدـ زراعة األرض التى تنتشر فييا الحشائش لفترة مف الزم
 عممية رل األرض كحرثيا عدة مرات كىى طريقة مكمفة.

 

 استخدام طرق زراعية معينة: -3
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مثؿ استخداـ طريقة الزراعة الحراتى أك الشتؿ أك زيادة معدالت التقاكل أك 
الزراعة فى خطكط أك سطكر حتى تسيؿ اجراء عمميات العزيؽ كؿ ىذا يؤدل إلى 

عة الحراتى تستمـز رل األرض قبؿ كضع البذرة فييا قمة إنتشار الحشائش ألف الزرا
فتنبت بذكر الحشائش ثـ تعزؽ أك تحرث أك تنقى باليد قبؿ زراعة المحصكؿ 
كأيضا الزراعة الشتؿ كما فى محصكؿ األرز فيحدث عند إقتبلع الشتبلت مف 

 المشتؿ كعند زراعتيا فى الحقؿ المستديمة يتـ استبعاد نباتات الحشائش.

 ام القوة التنافسية لممحاصيل مع الحشائش:استخد -4

كىذه تعتبر أسيؿ الطرؽ كأرخصيا حيث يزرع محصكؿ شديد التنافس يتميز 
بارتفاع نسبة انباتو كسرعة نمك بادراتو كلو مجمكع جذرل كاسع االنتشار األفقى 
كالرأسى كمجمكع خضرل كبير كؿ ىذا يجعؿ النبات شديد التنافس حيث يتحصؿ 

تياجاتو مف ماء كغذاء كضكء كيشغؿ المكاف فبل يبقى لنباتات عمى جميع إح
كىذا مايقكـ بو المزارع فعبل حيث يكفر جميع الظركؼ  -الحشائش شئ يذكر 

كيقكـ يجمع العمميات التى تؤدل قكة نمك النبات المحصكلى كزيادة تنافسو عمى 
 الحشيشو.

 :Biological Methodsالطرق البيولوجية  -جـ 

لؤلعداء الطبيعية لمحشائش كالحشرات كالعناكب كالفطريات  كفييا يسمح
كالبكتريا بمياجمة الحشائش كالقضاء عمييا كتسمى ىذه الطريقة أيضا بالمقاكمة 
الحيكية ىذا كيبلحظ أف ىذه الطريقة تقمؿ مف أعداد الحشائش كالتقضى عمييا كمية 

ليا كأصبحت كحشيشة كىذا كما حدث عندما إنتشرت نباتات التيف الشككى فى استرا
شغمت مبلييف األفدنة فى فترة بسيطة لمبلئمة ظركؼ المنطقة لنمكىا مف حرارة 
كرطكبة كلـ تفيد أل طريقة فى مقاكمتيا سكل المقاكمة البيكلكجية كىذا كيجب أف 
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يراعى قبؿ استخداـ ىذه الطريقة أف تبلئـ المنطقة الجديدة لمعيشة ىذه الكائنات 

مف األعداء الطبيعية ليا كما يجرل عمييا اختبار تجكيع حتى الحية كخمكىا أيضا 
نتأكد مف أف ىذه الكائنات الحية متخصصو تخصص تاـ فى التغذية عمى 
الحشيشة المراد مقاكمتيا حتى التتحكؿ إلى آفة تضر المحاصيؿ فى حالة عدـ 

 كجكد الحشيشة.

 :Checamical Methodsالطرق الكيماوية  -د  

ية معظـ الطرؽ السابؽ ذكرىا فى مقاكمة الحشائش كما نظرا لعدـ فاعم
تسببو ىذه النباتات مف أضرار كثيره سبؽ ذكرىا كما أنو فى الكقت الحالى يبلحظ 
النقص المستمر فى األيدل العاممة بالزراعة كارتفاع أجكرىا ظيرت شدة الحاجة 

لتقميؿ مف الى البحث عف طرؽ أخرل ذات تأثير فعاؿ فى مقاكمة ىذه الحشائش كا
أضرارىا كلـ يتأتى ذلؾ إال باستخداـ المكاد الكيماكية كالتى ليا القدرة عمى القضاء 

 عمى نمكات الحشائش دكف أف تحدث أضرار بنباتات المحاصيؿ.

كعمكما لـ تستخدـ المكاد الكيماكية فى مقاكمة الحشائش إال فى القرف 
ثؿ كبريتات النحاس الماضى حيث استخدـ فى ذلؾ بعض األمبلح المعدنية م

كزرنيخيت  الصكديكـ كحامض الكبريتيؾ إال أف ىذه المكاد قد تتسبب فى أضرار 
تحدث لمنبات كالتربة كاالنساف بجانب تأثيرىا عمى الحشائش كما أف مفعكليا  

 اليظير إال بإستخداميا بكميات كبيرة كبذا تككف تكاليؼ المقاكمة مرتفعة.

العشبية فى مقاكمة الحشائش فى صكرتيا  كعمكما بدأ استخداـ المبيدات
العضكية فى الثمث األكؿ مف ىذا القرف حينما استخدـ مركب الدال نيترك فينكؿ 

أما العصر الذىبى  2936فى مقاكمة الحشائش النامية فى محصكؿ القمح عاـ 
عند  2944الستخداـ المكاد العضكية فى مقاكمة الحشائش كاف بداية مف عاـ 
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دال كمكركفينككسى اسيتيؾ أسيد( الذل استخدمو  - 4.2) D-2,4اكتشاؼ مبيد 
فى مقاكمة الحشائش العريضة فى محصكؿ  Hammner & Tokkyىامنر كتككى 

 القمح.
بأنو "مادة كيماكية معدنية أك عضكية  Herbicideكيعرؼ مبيد الحشائش  

 تستخدـ فى قتؿ أك منع أك تثبيط نمك الحشائش كأعضاء تكاثرىا".
 ايميز مبيد الحشائش الجيد:وأىم م

 سيكلة التطبيؽ فى الحقؿ. -2
 قتؿ الحشائش دكف إحداث ضرر لنباتات المحصكؿ. -2
 يتسبب فى قتؿ الحشائش عند استخدامو بتركيزات قميمة. -3
 غير ساـ لئلنساف كالحيكاف. -4
اليترؾ أثر ساـ يتبقى داخؿ أجزاء النبات خصكصا مايؤكؿ منيا سكاء  -5

 لئلنساف أك الحيكاف.
 ستمرار سميتو لفترة طكيمة حتى اليضر بالمحصكؿ البلحؽ.عدـ ا -6
 سيكلة تحضيره كرخص أسعاره. -7

 أمثمة لبعض مبيدات الحشائش المستخدمة فى المحاصيل الرئيسية
 القمــــح:

لتر لمفداف  2.25رشا عمى النبات بمعدؿ  (Arilone)يستخدـ مبيد اريمكف   -2
لحشائش العريضة كالضيقة كرقات( لمقاكمة ا 4-3أسابيع ) 4-3عند عمر 

. 
جراـ لمفداف رشان عمى  8بمعدؿ    ( Granstar)يستخدـ مبيد جرانستار    -2

 لتر ماء( . 255أكراؽ ) 3 - 2النباتات عند عمر 

 الفول البمدى:
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كيمك لمفداف بعد الزراعة  2,5بمعدؿ  (Tobogard)يستخدـ مبيد تكبكجارد 

 .(Pre-emergence)كقبؿ الرل 

 :القطـــــن
يستخدـ أحد المبيدات اآلتية فى مقاكمة الحشائش الشتكية العريضة األكراؽ 

لتر لمفداف بعد 2,7 (Stomp)كجـ لفداف أك ستكمب   Cotoran2,25)ككتكراف 
لتر لمفداف  2بمعدؿ  (Fuslade)زراعة البذكر كقبؿ الرل كما يستخدـ مبيد فيكزليد 

 )رش عاـ(. كرقات 4-3لمقاكمة حشيشة النجيؿ كذلؾ فى طكر 

 الـذرة الشامية:
 - Gesaprim)يستخدـ أحد المبيدات اآلتية جيسابريـ أك ترازيف أك اتريد 

Atrazine - Atrid)  كيمك لمفداف بعد زراعة البذره كقبؿ الرل. 2بمعدؿ 
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 اسياسيات تربية النباتات

 
اف انتاج األصناؼ الجديدة مف مختمؼ المحاصيؿ المنزرعة يعتمد بصفة 

عمى استخداـ طريقة التربية المناسبة لكؿ محصكؿ، كقد ساىـ ذلؾ فى اساسية 
الحصكؿ عمى اصناؼ تتميز بصفات زراعية مرغكبة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ.  
كعمى ذلؾ فإف طرؽ تربية المحاصيؿ تساىـ بشكؿ مباشر فى زيادة انتاجية 

عمى مفيـك المحاصيؿ المنزرعة كتحسيف نكعيتيا .  كمف ىنا تأتى اىمية التعرؼ 
تربية النباتات ككذلؾ الطرؽ المختافة التى تتبع فى تحسيف المحاصيؿ الحقمية .  

( ذلؾ العمـ التطبيقى الذل يبحث فى (Crop Breedingكيقصد بتربية المحاصيؿ 
األسس كالطرؽ المستعممة فى استنباط اصناؼ جديدة ذات صفات مرغكبة تبلئـ 

 .احتياجات كؿ مف المزارع كالمستيمؾ 

 أىداف برنامج التربية : 

تختمؼ اىداؼ تربية النباتات حسب المحصكؿ المراد تحسينو كلكف بصفة 
 عامة يمكف تحديدىا فيما يمى :

التربية لممحصكؿ العالى، حيث أف اليدؼ النيائى الل برنامج  -2
تربية ىك انتاج صنؼ جديد يتميز بالقدرة االنتاجية العالية كذلؾ مف 

يا كفاءة فسيكلكجية عالية فى استخداـ المكاد خبلؿ انتاج اصناؼ ل
الغذائية االكلية كتحكيميا الى مكاد مخزنة أك عف طريؽ تحسيف صفة 

 معينة ليا عبلقة مباشرة اك غير مباشرة بالمحصكؿ . 

التربية لتحسيف الجكدة مثؿ زيادة نسبة البركتيف فى حبكب القمح  -2
يات الغزؿ كالنسيج اك تحسيف طكؿ كمتانة الياؼ القطف لتبلئـ عمم
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ككذلؾ تحسيف نكعية محاصيؿ العمؼ األخضر مف حيث زيادة نسبة 

 البركتيف بيا اك االستساغة كغيرىا .

التربية لمتبكير فى النضج  حيث اف ذلؾ يحقؽ عدة مزايا مثؿ   -3
االستفادة مف ارتفاع سعر المنتج فى بداية المكسـ ككذلؾ اليركب مف 

يب المحصكؿ كتسبب لو ضرر شديد بعض األمراض كاآلفات التى تص
 ،  كايضا سرعة اخبلء األرض لزراعة المحصكؿ البلحؽ .

التربية لمقاكمة األمراض كالحشرات ،  حيث اف المسببات   -4
المرضية كالحشرية تسبب تدىكر شديد فى انتاجية المحاصيؿ الحقمية 
ة لذؿ يمجأ المربى إلنتاج اصناؼ مقاكمة كراثيا ليذة الكائنات الممرض

تجنبا لضررىا كتفاديا إلستخداـ المبيدات المختمفة كما يترتب عمييا مف 
 تمكث لمبيئة كزيادة تكاليؼ العممية االنتاجية .

التربية لمقاكمة الرقاد كاالنفراط لمحبكب كما ىك الحاؿ فى   -5
محصكؿ القمح كالشعير مما يؤثر بشدة عمى المحصكؿ النيائى لمنبات 

. 

اؼ كالحرارة المرتفعة مما يترتب عميو التربية لمقاكمة الجف  -6
امكانية زراعة المحصكؿ  فى المناطؽ التى تعانى مف نقص مياه الرل 
ككذلؾ امكانية التكسع فى زراعة األراضى الصحراكية كالجديدة بانتاج 

 اصناؼ جديدة تبلئـ مثؿ ىذه المناطؽ .

 انتاج اصناؼ تقاـك الممكحة كالقمكية .  -7
 تبلئـ عمميات الحصاد الميكانيكى ..انتاج اصناؼ  جديدة   -8
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 طرق تكاثر المحاصيل وعالقتيا بطرق التربية

تتعدد طرؽ تكاثر المحاصيؿ المنزرعة كيتكقؼ عمييا اختيار طريقة التربية  
المناسبة كالتى تحقؽ اىداؼ برنامج التربية ،  لذا يجب االلماـ بطرؽ تكاثر 

 فى ثبلثة طرؽ ىى :المحاصيؿ المختمفة  كالتى يمكف تحديدىا 
 Vegetative Reprodution Cropsمحاصيل تتكاثر خضريا :  -1

كىى تمؾ المحاصيؿ التى تتكاثر عف طريؽ العقؿ كالتطعيـ كالترقيد  
كالدرنات كاالبصاؿ كغيرىا مف طرؽ التكاثر الخضرل المعركفة كما ىك 

 الحاؿ فى قصب السكر كالبطاطس .
 Sexual Reproduction Cropsمحاصيل تتكاثر جنسيا :  -2

كفييا يتـ اتحاد بيف الجاميطة المذكرة كالجاميطة المؤنثة لكى يتـ تككيف    
 . كمنيا المحاصيؿ ذاتية التمقيح كالمحاصيؿ خمطية التمقيح.  Zygoteالزيجكت 

  A sexuzl Reproduction Cropsمحاصيل الجنسية التكاثر :   -3
لبيضة أك تطكر أحد خبليا الكيس كفييا يتـ تككيف الجنيف مف خمية ا

 الجنينى دكف حدكث اتحاد بيف الجاميطات .
 

 طبيعة التمقيح فى المحاصيل الحقمية
 

 تقسـ المحاصيؿ المنزرعة حسب طريقة التمقيح الى عدة اقساـ :
 -Normally selfمحاصيل ذاتية التمقيح عادة :  - أ

pollinated crops  
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حبكب المقاح مف متؾ الزىرة الى ميسـ نفس كفييا يتـ التمقيح الذاتى )انتقاؿ 

الزىرة اك الى زىرة اخرل عمى نفس النبات( بصفة اساسية كال تزيد  نسبة 
% كما ىك الحاؿ فى القمح كالشعير كفكؿ الصكيا كالفكؿ 5الخمط عف 

 السكدانى كالدخاف .
 Often  self- pollinated cropsمحاصيل ذاتية التمقيح غالبا :  -ب   

%مثؿ الكتاف 5حاصيؿ ذاتية التمقيح كلكف تزيد نسبة الخمط فييا عف كىى م
 كاألرز .

 Normally Cross-pollinated Crops: جـ محاصيل خمطية التمقيح عادة
كىى محاصيؿ خمطية التمقيح )يتـ فييا انتقاؿ حبكب المقاح مف متؾ زىرة 

قيح الى ميسـ زىرة اخرل عمى نبات اخر( بصفة اساسية كيحدث بيا تم
% مثؿ الذرة الشامية كالبرسيـ الحجازل كالبرسيـ 5ذاتى بنسبة قد تصؿ الى 

 المصرل كالرال .
 Often Cross- pollinated Cropsمحاصيل خمطية التمقيح غالبا :  -د

 % مثؿ محصكؿ القطف كالسكرجكـ .5كتزيد فييا نسبة التمقيح الذاتى عف 
 

 طرق تربية المحاصيل الحقمية

ربية المحاصيؿ المنزرعة كيتكقؼ اختيار طريقة التربية تتعدد طرؽ ت 
المناسبة عمى نكع المحصكؿ المراد تحسينو كطبيعة التمقيح فيو اذا ما كاف 
ذاتى التمقيح اك خمطى التمقيح ،  كمف اجؿ التبسيط سكؼ نتناكؿ كؿ 

 مجمكعة عمى حده :
 أوال:  طرق تربية المحاصيل ذاتية التمقيح

 تشمؿ :تتعدد ىذه الطرؽ ك 
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  Introductionاستيراد النباتات كجمع االصكؿ الكراثية  -2
 كالذل يشمؿ :  Selectionاالنتخاب   -2

  Mass Selectionاالنتخاب  االجمالى : -أ
  Pure line  Selectionانتخاب السبللة النقية:  -ب

 كالذل يشمؿ :  Hybridizationالتيجيف  -3
   P edigree Methodطريقة التيجيف مع تتبع النسب  : -أ
 Bulk Methodطريقة التيجيف التجميعى  : -ب
 Back cross Methodطريقة التيجيف الرجعى  : -جػ

  Mutationsالطفرات :   -4

 أوال:  االستيراد وجمع االصول الوراثية :

نقطة البداية فى برنامج تحسيف ال نبات ىى كفرة التصنيفات الكراثية فى 
مكانية اجراء عمميات التربية كاالنتخاب ،  كلذلؾ ىذا النبات كالتى تتيح لممربى ا

يمجأ المربى الى االستيراد كجمع االصكؿ الكراثية مف المصادر المختمفة ليبدأ بيا 
 برنامج التربية .  كيمكف لممربى اف يستكرد اما:

 أنكاع نباتية برية أك منزرعة  -
 أصناؼ منزرعة ليا صفات مرغكبة  -

ادة بيا مباشرة كاصناؼ جديدة أك ادخاليا كىذه المستكردات يمكف االستف
كاباء فى برامج التيجيف مع غيرىا مف االصناؼ الدخاؿ بعض الصفات مثؿ 

 .  المقاكمة لبلمراض كالحشرات كغيرىا

 مصادر االستيراد :
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يمكف لممربى اف يمجأ الى مناطؽ نشأة المحاصيؿ الستيراد ما يمزمو مف 

 المصادر االخرل كما يمى :تراكيب كراثية ،  كىناؾ الكثير مف 
المنظمات العالمية كالتى تحتفظ باالصكؿ الكراثية المتنكعة لممحاصيؿ  -2

 -المختمفة منيا :

 FAO منظمة األغذية كالزراعة
 IRRI مركز بحكث االرز الدكلى

 CIMMYT المركز الدكلى لتحسيف القمح كالذرة
 ICARDA المركز الدكلى لمبحكث الزراعية فى المناطؽ الجافة

  Explorationعف طريؽ البعثات االستكشافية  -2
  Gene Banksمف محطات كمراكز البحكث ك   Giftsعف طريؽ اليدايا  -3

 تداول المستوردات :

عند استيراد األصكؿ الكراثية يجب اف تفحص فى الحجر الزراعى لمتأكد مف  
سجيؿ كتبكيب كافة خمكىا مف مسببات األمراض كاالفات المختمفة  كبعد ذلؾ يتـ ت

المعمكمات عف ىذه المستكردات فى سجبلت خاصة ،  كما يتـ زراعتيا فى اكثر 
مف مكقع لعدة سنكات مع االصناؼ المحمية إلجراء عمميات التقييـ ليذه األصكؿ 

 الكراثية فى صفاتيا االنتاجية كمقاكمتيا لبلمراض كالحشرات السائدة .
 

 Selectionاالنتخاب  -2

  Mass Selectionاالجمالى االنتخاب  - أ
يقصد باالنتخاب االجمالى ىك االنتخاب المظيرل الفضؿ النباتات كالتى 
تحمؿ الصفات المرغكبة كجمع البذكر الناتجة معا كاستعماليا كتقاكل لمجيؿ التالى  
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كتكرار ذلؾ حتى تصبح النباتات متجانسة لمصفات المرغكبة .  كيعتمد نجاح 

كجكد االختبلفات الكراثية فى العشيرة المراد تحسينيا .   االنتخاب االجمالى عمى
كاالنتخاب االجمالى غير شائع األف فى تربية المحاصيؿ الذاتية التمقيح كاصبح 

 Seedقاصرا عمى استخدامو ككسمة لمحفاظ عمى نقاكة االصناؼ المنزرعة  

Purification . 

  Pure line Selectionانتخاب الساللة النقية -ب
د بالسبللة النقية  النسؿ الناتج مف نبات كاحد اصيؿ ذاتى التمقيح أك يقص

عدة أفراد ذات تركيب كراثى كاحد كلـ يطرأ عمييا ال تغيير فى تركيبيا 
الكراثى .  كاالنتخاب داخؿ السبللة النقية ال يجدل النيا اصيمة كذات 
 تركيب كراثى كاحد، كلكف اذا حدث لمصنؼ خمط ميكانيكى اك تيجيف
طبيعى  اك حدكث طفرات فيذه االسباب تؤدل الى كجكد بعض االختبلفات 
داخؿ األصناؼ  النقية مف النباتات ذاتية التمقيح األمر الذل يجعؿ 

 االنتخاب فييا مفيد .
 -:  يشمؿ البرنامج عمى ثبلثة خطكات رئيسية : خطوات البرنامج

 :   الخطوة األولى  )السنة األولى(    
نبات( مف مجمكعة  2555تشمؿ عممية انتخاب نباتات فردية )حكالى ك            

 األصناؼ المحتكية عمى العديد مف التصنيفات الكراثية .

 الخطوة الثاني  )السنة الثانية والثالثة(:      
كيجرل فييا اختبار النسؿ الناتج مف النباتات الفردية المنتخبة حيث       
ت منتخب فى خط فردل كتجمع بذكر كؿ بذرة مف كؿ نبا  55 - 25يزرع 

 نبات معان .



- 239 - 
 :   الخطوة الثالثة  )ثالث سنوات عمى االقل(

 يتـ عمؿ تجارب مقارنة كمية المحصكؿ المقارنة باالصناؼ المحمية.          

كبعد ذلؾ يجرل تقييـ االصناؼ فى تجارب مكبرة كاكثارىا كتكزيعيا عمى 
 المزارعيف .

 tionHybridizaالتيجين  -3

الغرض مف عممية التيجيف ىك تجميع فى صنؼ كاحد الصفات المرغكبة 
 المختمفة المكجكدة فى اثنيف اك اكثر مف السبلالت اك االصناؼ ،  كيشمؿ :

 طريقة تسجيل النسب  - أ
كفييا يتـ اختيار األباء كتيجينيا كابتداء مف الجيؿ الثانى يتـ حفظ سجبلت 

 عمى النحك التالى : (2نسب لكؿ نبات منتخب كنسمو )شكؿ 
 ب× :  التيجيف بيف االبكيف أ  العام األول
نبات مف الجيؿ األكؿ زراعة متباعدة مع العناية بيا  25 25: زراعة  العام الثانى

 كدراسة صفاتيا كمقارنتيا باالبكيف كيحصد كؿ نبات عمى حده .
عمى نبات مف نباتات الجيؿ الثانى  6555 - 2555:  زراعة  العام الثالث

سطكر كمسافات بيف النباتات كيتكقؼ ذلؾ عمى نكع المحصكؿ كالغرض مف 
التيجيف كاالمكانيات المتاحة .  كتجرل عدكل صناعية لمسببات االمراض 

نبات مف النباتات ذات الصفات  655 - 255السائدة ثـ يتـ انتخاب 
 المرغكبة .

بحيث يزرع سطر مف :  يزرع الجيؿ الثالث فى سطكر عمى مسافات  العام الرابع
كؿ نبات منتخب فى الجيؿ الثانى ،  كتجرل العدكل الصناعية كيتـ 
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االنتخاب عمى اساس النباتات الفردية حيث تنتخب احسف الخطكط )حكالى 

 عائمة(. 255 - 55
:  تتبع نفس الخطكات السابقة فى الجيؿ الثالث كدائما  العام الخامس الى الثامن

كتنتخب احسف النباتات مف احسف السطكر يتـ انتخاب احسف السطكر 
 سبللة نقية( . 55 - 25)حكالى 
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:  تجرل تجارب اكلية لمقارنة المحصكؿ كتستبعد السبلالت ذات  العام التاسع

 الصفات غير المرغكبة .
:  تجرل تجارب كمية المحصكؿ المكبرة بالمقارنة  العام العاشر الى الثالث عشر

سنكات كفى مناطؽ عديدة كيستبقى فقط عمى باالصناؼ المحمية لعدة 
 السبلالت المتفكقة كبعد ذلؾ يجرل اكثارىا كتكزيعيا عمى المزارعيف .

 طريقة التجميع  - ب

ال تختمؼ ىذه الطريقة عف طريقة تسجيؿ النسب فى السنة األكلى كالثانية       
الجيؿ مف حيث اختيار االبكيف كتيجينيا كزراعة الجيؿ األكؿ كلكف ابتداء مف 

الثانى حتى الجيؿ السادس عادة تزرع النباتات كميا جممة فى قطعة كاحدة مف 
(  دكف حفظ  in bulkاالرض ثـ يجرل حصادىا كدراسيا كتجمع بذكرىا معان )

سجبلت نسب .  كابتداء مف الجيؿ السادس يتـ انتخاب النباتات الفردية المتتازة 
اتات الى حالة االصالة الكراثية فى كالتى تحمؿ الصفات المرغكبة حتى تصؿ النب

 ( .2كثير مف الصفات الظاىرة )شكؿ 

  Back cross Methodطريقة التيجين الرجعى   -جـ

يمجأ المربى الى استخداـ ىذه الطريقة عند الرغبة فى نقؿ صفة أك صفتيف      
مف الصفات التى يتحكـ فييا زكج أك زكجيف مف العكامؿ الكراثية الى صنؼ 

صفاتو ممتازة كلكف تنقصو ىذه الصفة اك ىاتيف الصفتيف .  كلتكضيح ذلؾ  تجارل
نفترض اف  لدينا صنؼ  مف القمح ممتاز فى  صفاتو )أ(  كلكف يصاب مثبل 
بمرض الصدأ  كنريد ادخاؿ صفة المقاكمة ليذا الصنؼ مف صنؼ اخر مقاـك 

ب الرجعى )ب( ، فانو فى ىذه الحالة يتـ تيجيف الصنؼ )أ( كالذل يسمى اآل
Recurrent parent   الى  الصنؼ  )ب(   كالذل   يسمى   اآلب  غير  الرجعى 
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Non- recurrent or doner parent  ثـ ييجف الجيؿ الرجعى االكؿ كاالجياؿ

االنعزالية التالية تيجينا رجعيا الى الصنؼ التجارل )أ(  الستعادة التراكيب الكراثية 
مارسة االنتخاب لمصفة المراد نقميا فى كؿ جيؿ  الجيدة لآلب التجارل  مع م

اجياؿ حتى نحصؿ فى النياية عمى الصنؼ التجارل ذك  7 - 5كىكذا لمدة 
 الصفات المرغكبة باالضافة الى صفة المقاكمة لمرض الصدأ .

 خطوات البرنامج :

 : يتـ التيجيف بيف اآلب أ ، ب السنة األولى
كتمقح  رجعيا  الى ألول  مف  الجيؿ  ا نبات 25 - 5:  يزرع   السنة الثاني

 .اآلب )أ(
: تزرع نباتات التيجيف الرجعى األكؿ كتعرض لمعدكل الصناعية  السنة الثالثة

 نبات مقاكـ . 25 - 25كيجرل التيجيف الرجعى لآلب )أ( فى 
تعمؿ عدكل صناعية فى نباتات التيجيف الرجعى  السابعة: -السنة الرابعة

 ات مقاـك كتيجف رجعيا الى اآل ب)أ( .نب 55 - 35 كينتخب 
 455: نعمؿ عدكل صناعية فى نباتات التيجيف الرجعى كتنتخب  السنة الثامنة

 نبات مقاكمة لتزرع فى الجيؿ التالى .

اجياؿ  3 - 2كفى نياية البرنامج يمجأ المربى الى اجراء التمقيح الذاتى لمدة       
ى الصفات المرغكبة باالضافة الى صفة قبؿ اكثار الصنؼ الجديد الذل يحتكل عم

المقاكمة لممرض .  كاذا كانت الصفة المراد نقميا مف اآلب الغير رجعى يتحكـ 
فييا عكامؿ كراثية متنحية فاف ذلؾ يتطمب اجراء التمقيح الذاتى بعد كؿ تيجيف 
رجعى  لتجميع العكامؿ الكراثية المسئكلة عف المقاكمة فى حالة اصيمة ثـ يتـ  

اء العدكل الصناعية كاستكماؿ البرنامج .  كيبلحظ اف طريقة التيجيف الرجعى اجر 
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يمكف اف تستخدـ فى تربية كبل مف المحاصيؿ الذاتية التمقيح كالخمطية التمقيح عمى 

 السكاء .

 الطفرات -4

المقصكد بالطفرات ىك التغيرات الكراثية الفجائية التى تحدث لمفرد كالتى       
ر صفات النسؿ الناتج ، كقد تككف الطفرات طبيعية اك تمقائية تؤدل الى تغيي

spontanious mutations   اك طفرات صناعيةinduced mutations   يقـك
المربى باحداثيا فى النبات باستخداـ مطفرات اشعاعية اك كيماكية .  كتقسـ 

 الطفرات الى اربعة اقساـ :

االت التضاعؼ طفرات  تحدث فى اعداد الكركمكسكمات  مثؿ ح -2
 المختمفة

طفرات ترجع الى تغيرات فى تركيب الكركمكسكمات مثؿ حاالت   -2
 االنقبلب كاالنتقاؿ .

طفرات عاممية نتيجة حدةث تغير فى التركيب الكيماكل لمجيف كتسمى     -3
Point mutation . 

 Somatic or cytolasmic mutationsطقرات جسمية كتسمى   -4

 لتمقيحطرق تربية المحاصيل خمطية ا

تتعدد طرؽ تربية المحاصيؿ الخمطية كنظرا الف نبات الذرة الشامية يعتبر       
مف اشير المحاصيؿ خمطية التمقيح لذلؾ يتـ االستعانة بيذا المحصكؿ فى عرض 

 طرؽ التربية لممحاصيؿ الخمطية كالتى تشمؿ :
 االستيراد :    سبؽ الحديث عنيا فى المحاصيؿ ذاتية التمقيح . -أ
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 االنتخاب :  كيشمؿ : -ب

 االنتخاب االجمالى  -2
 طريقة الككز لمخط     -2

 التيجيف :  كيشمؿ  انتاج اليجف الفردية كالثبلثية كالزكجية . -جػ
 األصناؼ التركيبية : - د

 التيجيف الرجعى : سبؽ الحديث عنيا فى المحاصيؿ ذاتية التمقيح . -ىػ

 أوال:  االنتخاب االجمالى 

مجمكعة نباتات مرغكبة  مف الصنؼ المراد تحسينو كتخمط  كفيو يتـ انتخاب     
بذرتيا معا قبؿ الزراعة  العاـ التالى كيبلحظ اف ىذا االنتخاب يعتمد عمى الشكؿ 
الظاىرل كيتكقؼ نجاحو عمى مدل كجكد التصنيفات الكراثية فى العشيرة .  كتنجح 

فى تحسيف ىذه الطريقة فى تحسيف بعض صفات الككز كالنضج كلكنيا فشمت 
 كمية المحصكؿ فى الذرة لبلسباب التالية :

 عدـ القدرة عمى تمييز التراكيب الكراثية عف طريؽ المظير الخارجى .   -2
 عدـ التحكـ فى التمقيح .  -2

( طريقة محكرة 2962) Gardner كلمتغمب عمى  مشكمة تأثير  البيئة  اقترح       
( Stratified Mass Selection ى لبلنتخاب االجمالى )االنتخاب االجمالى الطبق

 45حيث قاـ بتقسيـ حقؿ التجربة المنزرع بالذرة الى احكاض صغيرة بكؿ منيا 
 نباتات مف كؿ حكض . 4نبات ثـ قاـ بانتخاب افضؿ 

    row    -to  -Earطريقة الكوز لمخط    -2
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مف تعتمد ىذه الطريقة عمى اختبار النسؿ حيث تنتخب الكيزاف الممتازة       

الصنؼ المفتكح التمقيح كيزرع كؿ ككز فى خط مستقؿ المكسـ التالى مع االحتفاظ 
بجزء مف بذكر كؿ ككز ثـ يتـ االنتخاب المظيرل لنسؿ كؿ ككز كبناء عميو يتـ 
خمط االجزاء الباقية مف الكيزاف االصمية التى اعطت نسبل جيدا  كبعد ذلؾ تزرع 

 كؿ .ىذه البذكر التى تـ خمطيا فى حقؿ معز 

 Hybridization   طرق التيجين
تعتمد طرؽ التربية باستخداـ التيجيف عمى االستفادة القصكل مف ظاىرة قكة         
سكاء كانت ىجف فردية أك ثبلثية اك زكجية .  كفيما يمى شرح   Heterosisاليجيف 

 مبسط لبرنامج انتاج ىجف جديدة مف الذرة الشامية .
 ية :أوال:  عزل السالالت النق

كيتـ ذلؾ بإجراء التمقيح الذاتى الصناعى لبعض النباتات ذات الصفات        
المرغكبة مف العشيرة المفتكحة التمقيح أك ال مصدر اخر فقد يككف صنؼ تركيبى 

العاـ التالى   Ear to - rowأك ىجيف زكجى، كتتـ زراعة كؿ ككز فى خط مستقؿ 
جيؿ يتـ اجراء التمقيح الذاتى لمنباتات  اجياؿ كفى كؿ 7 - 5،  كيستمر ذلؾ لمدة 

التى تحمؿ الصفات المرغكبة .  كيمكف اجراء عدكل صناعية لمتأكد مف مقاكمة 
ىذه السبلالت لممسببات المرضية .  كفى النياية نحصؿ عمى مجمكعة مف 

كالتى تمثؿ االباء التى  تستخدـ فى برنامج   Inbred linesالسبلالت النقية 
يبلحظ اف ىذه السبلالت تككف عمى درجة عالية مف التماثؿ الكراثى التيجيف .  ك 

كتككف ضعيفة  النمك نتجة عمميات التربية الداخمية التى تعرضت ليا لعدة اجياؿ  
كما  ترتب  عميو  مف  تجميع  لمعكامؿ الكراثية المتنحية بحالة اصيمة ، كلكف ىذه 

 ة  اليجيف التى نبحث عنيا .السبلالت عند  تيجينيا  معا  تحدث  ظاىرة  قك 
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 ثانيا: تقييم السالالت النقية :

نظرا لكثرة عدد السبلالت النقية الناتجة مف عمميات العزؿ فانو يصعب      
ادخاليا كميا فى برنامج انتاج اليجف مباشرة خصكصا اف انتاج سبلالت متميزة 

الى السبللة  عممية ليست سيمة كقد نبحث بيف مئات السبلالت النقية لمكصكؿ
سبللة نقية فاف عدد اليجف الفردية الناتجة منيا  25المتميزة . فاذا كاف لدينا عدد 

 295=  29/2×25)حيث ف = عدد السبلالت النقية (  أل   2(/2-يساكل ف)ف
 4955فيككف عدد اليجف الفردية =  255سبللة ، اما اذا كاف عدد السبلالت 
فردية كبير جدا كيصعب تقييمو . لذلؾ يمجأ كطبيعى اف ىذا العدد مف اليجف ال

المربى الى تقييـ ليذه السبلالت لتحديد ال منيا سكؼ يدخؿ فى برنامج انتاج 
 اليجف .  كىناؾ اختباريف لتقييـ السبلالت النقية الجديدة : 

: كفيو يتـ تيجيف السبلالت االبكية  اختبار القدرة العامة عمى التألف - أ
كبناء عمى نتيجة تقييـ اليجف القمية   Testerالى صنؼ تجارل كشاؼ 

Top crosses   مف السبلالت النقية .  فمك كاف  55يتـ استبعاد %
ىجيف قمى فقط ننتخب  25سبللة نقية سنحصؿ بالطبع عمى  25لدينا 

سبلالت ابكية  25ىجف قمية منيا  )كبالتالى ننتخب افضؿ  25افضؿ 
 ( كنستبعد الباقى .  

:  حيث يتـ اجراء جميع التيجينات  الخاصة عمى التآلفاختبار القدرة   - ب
الممكنة بيف السبلالت المتميزة الناتجة مف تقييـ القدرة العامة عمى 

 25التآلؼ .  كفى ىذه الحالة يككف عدد اليجف الفردية الممكنة مف 
ىجيف فردل ، يجرل تقييـ ىذه اليجف  45( = 9/2×25سبلالت ىى )

الى افضؿ اليجف الفردية الناتجة ، كبناء  فى تجربة مقارنة لمكصكؿ
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عمى نتائج تقييـ اليجف الفردية يتـ تحديد افضؿ السبلالت األبكية التى 

 ستسخدـ فى انتاج اليجف الفردية المتميزة.

 ثالثا :  زراعة اليجن الفردية :  
ة بعد اف يتـ تحديد افضؿ السبلالت االبكية يتـ تككيف اليجف الفردية المتميز       

خط كيتـ  2:  2بزراعة السبللة اآلب )أ( بالتبادؿ مع السبللة األـ )ب( بمعدؿ 
ازالة النكرات المذكرة مف نباتات األـ كعند الحصاد تؤخذ الكيزاف المتككنة عمى 

 النبات األـ لتمثؿ  تقاكل اليجيف الفردل الجديد  تمييدا لتكزيعيا عمى المزارعيف.

 :رابعا:  انتاج اليجن الزوجية 
نظرا الرتفاع ثمف تقاكل اليجف الفردية  يمجأ المربى الى انتاج اليجف الزكجية     

.  كاليجيف الزكجى عبارة عف تيجيف بيف ىجينيف فردييف .  كيتـ ذلؾ بزراعة 
أك  3 -2اليجيف الفردل )أ( اآلب  بالتبادؿ مع  اليجيف الفردل اآلـ )ب( بمعدؿ 

رة مف نباتات اليجف الفردية المستعممة كأـ خطكط ، كتزاؿ النكرات المذك 6 - 2
كتؤخذ الكيزاف المكجكدة عمى ىذه النباتات لتمثؿ اليجيف الزكجى الجديد .  

 كيبلحظ اف عدد اليجف الزكجية المكتكف يككف مساكيا :
 (3-()ف2-()ف2-ف)ف            

                     8   
 ية .حيث ف  ىك عدد السبلالت االبك             

معنى ذلؾ اف اليجيف الزكجى الكاحد يحتاج الى اربعة سبلالت عمى االقؿ       
 لتككينو .  

 التنبؤ بمحصول اليجين الزوجى :
نظرا الف عدد اليجف الزكجية المتككنة يككف كبيرا جدا لذلؾ يجرل التنبؤ      

دية بمحصكؿ اليجيف الزكجى قبؿ تككينة كذلؾ بأخذ متكسط محصكؿ اليجف الفر 
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غير االبكية التى تدخؿ فى تككيف ىذا اليجيف .  فمثبل اذا اردنا التنبؤ بمحصكؿ 

د(  فاننا نأخذ  متكسط محصكؿ اليجف الفردية غير ×ب()جػ×اليجيف الزكجى  )أ
د × جػ ، ب× د ، ب× جػ ، أ×االبكية التى تدخؿ فى تركيب ىذا اليجيف كىى : أ

بيف القيمة المتنبأ بيا كالقيمة الفعمية .  كيبلحظ اف ىناؾ ارتباط عالى كمكجب 
 التى يمكف التكصؿ الييا بزراعة ىذا اليجيف الزكجى .

  Three Way Cross اليجن الثالثية :

× قد يمجأ المربى الى انتاج ىجف ثبلثية كذلؾ بالتيجيف بيف ىجيف فردل      
يككف  سبللة نقية  حيث يستعمؿ اليجيف الفردل كأـ الف محصكليا مف البذكر

عاليا مما  يؤدل الى  انخفاض  ثمف  التقاكل كتستعمؿ السبللة النقية كأب 
)مصدر لحبكب المقاح( .  أل اف انتاج اليجيف الثبلثى يحتاج الى ثبلثة سبلالت 

 نقية .

  Synthetic Varieties:  األصناف التركيبية

ة شراء ىذه نظرا الرتفاع تكاليؼ انتاج اليجف الفردية كالزكجية كضركر       
التقاكل كؿ عاـ مف مصدرىا حيث ال يصح اخذ تقاكل العاـ التالى مف محصكؿ 
ىذا  العاـ الف ذلؾ يسبب تدىكر شديد فى انتاجية اليجف نتيجة عدـ التحكـ فى 

لمتغمب عمى   Syntheticsالتمقيح ،  فقد يمجأ المربى الى انتاج اصناؼ تركيبية  
يتككف مف مجمكعة مف السبلالت النقية اك  ىذه المشاكؿ .  كالصنؼ التركيبى

مجمكعة تراكيب كراثية سبؽ اختبارىا لمقدرة العامة عمى اآلئتبلؼ كيتـ تركيا 
لمتمقيح المفتكح فى حقؿ معزكؿ .  كيمكف لممزارع اف يأخذ تقاكل العاـ التالى مف 
محصكؿ ىذا العاـ ،  كىذه االصناؼ التركيبية افضؿ مف االصناؼ مفتكحة 

 قيح كلكنيا اقؿ فى االنتاجية مف اليجف الفردية كالزكجية .التم
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ال يتحقؽ اليدؼ مف انتاج اصناؼ جديدة متفكقة اال بعد اكثارىا كتكزيعيا       
عمى المزارعيف ،  كيقكـ بيذه العممية متخصصكف فى انتاج التقاكل ككما يجب اف 
تتكفر االمكانيات المادية لذلؾ يقكـ األف باكثار تقاكل المربى فى مصر شركات 
متخصصة بيا ككادر فنية مدربة باإلضافة الى إدارة التقاكل بكزراة الزراعة . كتمر 

 عممية انتاج التقاكل باربعة خطكات ىى :

 Breeder Seedتقاوى المربى  -1
الخضرل التى تنتج بكاسطة اك تحت كىى عبارة عف البذكر اك مادة التكاثر       

 االشراؼ المباشر لممربى كتسنخدـ فى انتاج تقاكل األساس .

  Foundation Seedتقاوى االساس  -2
كىى تنتج  مباشرة مف تقاكل المربى كيجب اف تحتفظ تقاكل االساس  

بالتركيب الكراثى كالنقاكة الكراثية المميزة لمصنؼ  كىذه التقاكل ىى مصدر التقاكل 
 المعتمدة اما مباشرة اك عف طريؽ التقاكل المسجمة .

 Registered Seedالتقاوى المسجمة  -3
كىى ناتجة مف تقاكل االساس اك مف تقاكل مسجمة اخرل كليا  مستكل 

 معيف مف النقاكة الكراثية لمصنؼ .

  Certified Seedالتقاوى المعتمدة  -4
جمة اك مف تقاكل معتمدة كىى تنتج مف تقاكل االساس اك مف تقاكل مس   

اخرل كيجب اف تحتفظ ىذه التقاكل بدرجة النقاكة الكراثية التى تقبميا ىيئة االعتماد 
 كذلؾ حسب المستكيات المطمكبة .
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