
   

 

  

 31/6/5132اٌزبس٠خ:                    األساػٟ ٚا١ٌّبٖلغُ:            اٌضبٌضخ:اٌّؾبط١ً          اٌفشلخ: لغُ 

 ّٔٛرط أعبثخ ِبدح إٔزبط ِؾبط١ً خبص ٌطالة اٌفشلخ اٌضبٌضخ شؼجخ األساػٟ ٚا١ٌّبٖ
      

 أعت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ:
 

        اٌغؤاي األٚي : إ

اٌؾشبئش صُ أوزت ثئخزظبس ػٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ اإلٔخفبع فٟ و١ّخ اٌّؾظٛي ٔز١غخ إٔزشبس ػشف  -3

 اٌؾشبئش ـ أوزت ثئخزظبس ػٓ إٌّغ وطش٠مخ ِٓ ؽشق ِىبفؾخ اٌؾشبئش.

ٟ٘ ٔجبربد رّٕٛ ثش٠ب فٟ ِٕبغك غ١ش ِشغٛة رٛاخذ٘ب ف١ٙب ٚرسجت أظشاسا إلزصبد٠خ ٌإلٔسبْ ٚاٌح١ٛاْ ٚاألسض 

 ٚا١ٌّبٖٚاٌّحصٛي 

 ويرجع انخفاض المحصول بسبب انتشار الحشائش الى عامل أو أكثر من العوامل التالية:
  ادلضادات احليوية  ♦   ادلعايشة  ♦ التطفل  ♦   التنافس 

 .نقص عدد نباتات احملصول بسبب مقاومة احلشائش 

: إرجبع ثؼط اٌٛسبئً اٌزٟ ِٓ شأٔٙب ِٕغ اٌحشبئش ِٓ دخٛي ِٕبغك غ١ش ِصبثخ ثٙب ِٓ لجً أٚ ِٕغ أزشبس٘ب ِٓ إٌّغ

اسزخذاَ اٌزمبٚٞ إٌظ١فخ ـ ِٕغ اٌحشبئش ِٓ اإلٔزمبي اٌٝ إٌّبغك إٌظ١فخ اٌحمٛي اٌّصبثخ اٌٝ اٌحمٛي اٌس١ٍّخ ػٓ غش٠ك 

أٞ ِٕزح ِٓ ِٕزدبد اٌّضسػخ ٠ىْٛ ثٗ ثزٚس حشبئش )ػٍف ـ سّبد ـ ِٕغ اٌحشبئش ِٓ رى٠ٛٓ ثزٚس٘ب ـ ػذَ اسزخذاَ 

 ثٍذٞ ـ ػجٛاد(

ٌمذ ؽجذ اٌطج١ؼخ ٔجبربد اٌؾشبئش ثىض١ش ِٓ اٌظفبد اٌفش٠ذح اٌزٟ ِىٕزٙب ٚرّىٕٙب ِٓ اٌزضا٠ذ ٚاإلعزّشاس  -5

 ِٓ ع١ً إٌٝ ع١ً ؽزٝ فٟ ِٛاعٙخ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌغ١ش ِٕبعجخ ـ إششػ ٘زٖ اٌؼجبسح ثئخزظبس.

 فبد اٌزٟ رز١ّض ثٙب اٌحشبئش ٚاٌزٟ ِىٕزٙب ِٓ اٌزغٍت ػٍٝ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌغ١ش ِٕبسجخ رٕمسُ اٌٝ اٌص

 -طفبد رزؼٍك ثطج١ؼخ إٌّٛ فٟ ٔجبربد اٌؾشبئش: 

 اٌمذسح ػٍٝ إٌّٛ فٟ إٌّٛ حزٝ فٟ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌّزطشفخ 

 إِىب١ٔخ رؼ٠ٛط األخضاء اٌّفمٛدح ِٕٙب ٚخصٛصب اٌحشبئش اٌّؼّشح 

 ٌزىبثش اٌسش٠غ ٚثأوثش ِٓ غش٠مخا 

 .ِؼذي إٌّٛ اٌخعشٞ اٌسش٠غ ٚثبٌزبٌٟ رزس١ذ اٌّسبحخ اٌّٛخذح ثٙب 

  )اوزسبة ثؼط اٌصفبد اٌزشو١جخ اٌزٟ رزحًّ ثٙب اٌظشٚف اٌغ١ش ِٕبسجخ )أٚساق ِخزضٌخ 

 )ٗوجش حدُ اٌّدّٛع اٌدزسٞ )سٛاء فٟ أزشبسٖ أفم١ب أٚ فٟ ِذٜ رؼّم 

  اٌغ١ش ِشغٛثخ اٌزٟ رجؼذ٘ب ػٓ األػذاء اٌطج١ؼ١خ.احزٛائٙب ػٍٝ اٌّشوجبد 

  اٌذ١ٔجخ ٚاألسص( –اٌزشبثٗ اٌّٛسفٌٛٛخٟ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّحبص١ً اٌزٟ رّٕٛ ِؼٙب )اٌض١ِش ٚاٌمّح 

 .اٌزشبثٗ ِغ اٌّحبص١ً إٌّضسػخ  فٟ االحز١بخبد اٌج١ئ١خ 

 طفبد رزؼٍك ثئٔزبط اٌؾشبئش ٌٍجزٚس

  اٌفشدٞ فٟ اٌّٛسُ اٌٛاحذ.إٔزبج أػذاد ٘بئٍخ ٌٍجزٚس ٌٍٕجبد 

 لذسح اٌجزٚس ػٍٝ االحزفبظ ثح٠ٛ١زٙب ٌّذٖ غ٠ٍٛخ 



 ًثؼط اٌحشبئش ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رىٍّخ دٚسح ح١برٙب ثؼط الزالػٙب ِٓ اٌحم 

  ٟرٕعح ثزٚس٘ب لجً أٚ فٟ ٔفس ٚلذ ٔعح اٌّحصٛي اٌشئ١س 

 شذح اٌزّبثً ث١ٓ ثزٚس اٌّحصٛي ٚثزٚس اٌحشبئش 

 ػشف اٌذ٠ه( –٘بٌٛن  –سخٍخ  –)حبِٛي  صغش ٚدلخ حدُ ثزٚس اٌحشبئش 

 احزٛاء٘ب ػٍٝ رشاو١ت ِٛسفٌٛٛخ١ٗ رسبػذ٘ب ػٍٝ االٔزشبس 

 رسبػذ٘ب ثؼط اٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ فٟ اٌزىبثش 

 

 أوزت ػٓ اٌطشق اٌضساػ١خ فٟ ِمبِٚخ اٌؾشبئش ـ ػشف ِج١ذ اٌؾشبئش ١ِّٚضاد ِج١ذ اٌؾشبئش اٌغ١ذ.  -1

 وسائل المقاومة الزراعية 
 تبوير األرض دلوسم أو عدة مواسم زراعية ♦  زراعية مناسبة استعمال دورة 

 ذات قوة تنافسية للحشائش لزراعة حماصي ♦  استعمال طريقة زراعة مناسبة 

 ٟ٘ ِشوجبد و١ّ١بئ١خ )ػص٠ٛخ أٚ ِؼذ١ٔخ( رؼًّ ػٍٝ لزً أٚ ِٕغ أٚرم١ًٍ ّٔٛ اٌحشبئش اٚ أػعبء رىبثش٘ب

 مميزات مبيد الحشائش الجيد  -2
  توفري األيدي العاملة ♦   تكاليف اإلنتاجخفض 

  زيادة جودة احملصول ♦  عدم إضرار النباتات نتجو العزيق 
 زيادة إنتاجية احملصول نتيجة زيادة كفاءة ادلبيدات يف مقاومة احلشائش 

 زيادة إنتاجية احملصول نتيجة تأثريات ىرمونية منشطة أحيانا 

 يستخدم يف دول ادلنشأ 

 

         اٌغؤاي اٌضبٟٔ:
 ػشف اٌذٚسح اٌضساػ١خ ٚأوزت ػٓ دٚس اٌذٚسح اٌضساػ١خ فٟ ِمبِٚخ األػذاء إٌجبر١خ. -3

 : ٔظبَ رزؼبلت ثّٛخجٗ صساػخ ِحبص١ً ِحذدٖ فٝ ِسبحٗ ِحذدٖ خالي فزشح ص١ِٕٗ ِحذدٖ .اٌذٚسح اٌضساػ١ٗ 

 : ِمبِٚخ اٌؾشبئش ٚ اٌؾششاد ٚ األِشاع إٌجبر١ٗ  (3

لذ رىْٛ ل١ٍٍخ اٌظٙٛس فٝ غ١شٖ أٚ ٠ٕؼذَ ظٙٛس٘ب ِضً  اٌؾشبئشغّٛػخ ِٓ **ػبدح رٕزشش فٝ وً ِؾظٛي ِ    

 اٌغش٠ظ ٚ اٌىجش )اٌجشع١ُ( اٌؾبسح )اٌىزبْ( دؽش٠ظ ٚ ص١ِش ) اٌمّؼ ٚ اٌشؼ١ش( د١ٔجٗ )األسص( ٘بٌٛن )اٌفٛي (.

ش ٚ أرا وبْ ٕ٘بن أوزفبء ثضساػخ وً ِؾظٛي فٝ ِىبٔٗ ثظٛسح ِزىشسٖ فأْ اٌؾشبئش ٘زٖ اٌّظبؽجٗ رزىبص -

 رظجؼ ٚثبء ٌٙزٖ إٌّطمٗ .

رجبدي صساػخ اٌّؾبط١ً اٌزٝ رؼضق ٚ اٌّؾبط١ً األخشٜ غض٠شح إٌّٛ ٚ خبطخ اٌؼٍف األخؼش ِغ ِؾبط١ً  -

 اٌؾجٛة ٠ؤدٜ اٌٝ اٌؾذ ِٓ أٔزشبس اٌؾشبئش .

أْ اٌذٚسح اٌضساػ١ٗ أسخض ٚ أوضش اٌٛعبئً فبػ١ٍٗ فٝ ِمبِٚخ اٌؾشبئش فضساػخ اٌجشع١ُ فٝ اٌذٚسح ٠مؼٝ  -

اٌمطٓ ؽ٠ًٛ اٌّٛعُ ٠ؼضق اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشاد ِّب ٠مًٍ ِٓ أٔزشبس  –ٍٝ ِؼظُ اٌؾشبئش اٌؾ١ٌٛٗ اٌشز٠ٛٗ ػ

األسص صساػزٗ رغبُ٘ فٝ اٌمؼبء ػٍٝ ِؼظُ اٌؾشبئش  –اٌؾشبئش اٌؾ١ٌٛٗ اٌظ١ف١ٗ  ٚ وزٌه اٌّؼّشٖ 

 )ِخضٚٔٙب ِٓ اٌجزٚس (ِضً اٌٙبٌٛن .

رىشاس صساػزٗ ٠ؤدٜ اٌٝ أٔزشبس٘ب ٚ اٌؾششاد رظ١ت ِؾظٛال ِؼ١ٓ وض١ش ِٓ : وّب فٝ اٌؾشبئش فأْ اٌؾششاد *** 

ٚلذ ٠ؾذس فٝ ثؼغ األؽ١بْ أْ ٠زُ األلالع ػٓ صساػخ ِؾظٛي ِب فٝ اٌذٚسح اٌضساػ١ٗ  –ٌزٛاعذ اٌؼبئً ثظفخ ِغزّشٖ 

اٌؾغبصٜ ألٔٗ أٚ األِزٕبع ػٓ صساػزٗ ٌفزشٖ ِؼ١ٕٗ أرا ِب وبْ ػبئً ٌؾششح ِب ٚ رٌه ٌّمبِٚزٙب )ػذَ صساػخ اٌجشع١ُ 

 ػبئً ٌذٚدح ٚسق اٌمطٓ (.



أْ أرجبع اٌذٚسح اٌضساػ١ٗ لذ ٠ؤدٜ اٌٝ اٌمؼبء ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ اٌطف١ٍ١بد ٚ اٌزٝ رؼ١ش ػٍٝ ثمب٠ب اٌّؾظٛي  األِشاع :

فبٌذٚسح اٌضساػ١ٗ وزٌه وّب فٝ ا١ٌّٕبرٛدا  –ٚ اٌزٝ ٠ضداد خطش٘ب أرا ِب رُ رىشاس صساػخ ٘زا اٌّؾظٛي فٝ ٔفظ األسع 

)اٌمّؼ , ٚ ثبٌٕغجخ ٌٍّؾبط١ً األخشٜ أرجبع اٌذٚسح اٌضالص١ٗ ٌّمبِٚخ ١ّٔبرٛدا اٌمطٓ , وّب فٝ ً اٌغجً ٌّمبِٚزٙب أفؼ

أؽبٌخ اٌفزشح ث١ٓ صساػزٙب ٚ أػبدح صساػبرٙب فٝ ِٕٙب ٚ  ثزم١ًٍ اٌّغبؽخ إٌّضسػٗثٙب اٌجٕغش ( ٠ّىٓ ِمبِٚخ ا١ٌّٕبرٛدا 

 .ٔفظ اٌّىبْ 

 

اٌضساػ١خ صُ طُّ دٚسح صساػ١خ ٌٍّؾبط١ً اٌزب١ٌخ )لطٓ ـ أسص ـ رسح شب١ِخ ـ  أوزت خطٛاد رظ١ُّ اٌذٚسح -5

 فٛي ط٠ٛب ـ ثشع١ُ ِظشٞ ـ لّؼ ـ فٛي ثٍذٞ ـ ثٕغش عىش( ػٍّب ثأْ وً ِؾظٛي ٠شغً سثغ اٌّغبؽخ.

 أخز١بس ِؾبط١ً اٌذٚسح :

 ١ٔٓ اٌضساػ١ٗ .....اٌخ (اٌمٛا –اسؼبس اٌّحبص١ً  –ٔظبَ اٌشٜ  -رٌه ثٕبء ػٍٝ ػذح ػٛاًِ ِثً )ٔٛع اٌزشثخ 

 رؾذ٠ذ ِغبؽخ ِب٠ضسع ِٓ وً ِؾظٛي :    رٌه ٚفمب ٌٍؼٛاًِ األر١ٗ :

   ًثّٓ اٌّحبص١ 

    ٕٗرحم١ك اسزّشاس اٌؼًّ ػٍٝ ِذاس اٌس 

    خذِخ األسض ٌضساػخ اٌّحصٛي فٝ ٚلذ ِٕبست 

  رٛف١ش ِب ٠حزبخٗ اٌضاسع ٚ اسشرٗ ٚ ِٛاش١ٗ ِٓ أٔزبج ِحبص١ً اٌذٚسح 

  . رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب 

 ٔسجخ ِب ٠شغٍٗ ِٓ األسض÷ ِذح ِىث اٌّحصٛي اٌشئ١سٝ فٝ األسض  رؾذ٠ذ ِذح اٌذٚسح :

 ِذح ِىث اٌّحصٛي اٌشئ١سٝ÷ : ِذح اٌذٚسح  رؾذ٠ذ ػذد الغبَ اٌذٚسح

)اٌمصت( ػذد األلسبَ = اٌّحبص١ً اٌح١ٌٛخ أٚ اٌّؼّشح ٚردذد صساػزٙب وً سٕخ أٚ رٛخذ فٝ اٌؼبَ اٌٛاحذ وً أغٛاس إٌّٛ

 ػذد سٕٛاد اٌذٚسح )اٌّذح (

  سعُ شىً سثبػٝ ٌٍذٚسح ٠ظٙش ػذد األلغبَ )افم١ب( ٚ ػذد عٕٛاد اٌذٚسح )سأع١ب( 

 رمغ١ُ اٌّؾبط١ً

: اٌّحصٛي اٌشئ١سٝ فٝ اٌمسُ األٚي )٠خصص ٌٗ لسُ ٚحذٖ( ثبلٝ  رٛص٠غ اٌّؾبط١ً ػٍٝ ألغبَ اٌذٚسح ٚ عٕٛارٙب

خضء ِٕٗ حست اٌّسبحخ إٌّضسػٗ ِٓ وً ُِٕٙ رجذأ اٌذٚسح ِٓ اٌّٛسُ اٌشزٜٛ ثُ اٌّٛسُ اٌّحبص١ً فٝ لسُ أٚ 

 ثبٌمسُ اٌثبٔٝ ٠ٛظغ اٌّحصٛي اٌزٜ ٠شٜ أٔٗ األفعً ثؼذ اٌّحصٛي اٌشئ١سٝ )١ٍ٠ٗ(. -اٌص١فٝ ثؼذ أخالء األسض

 ب ثبٌذٚسح (.: ٚرٌه حست ِذٜ رحم١مٙب ٌٍؼٛاًِ اٌسبثك رٕبٌٚٙب)اٌششٚغ اٌٛاخت رٛافش٘ ٔمذ اٌذٚسح 

 

 اٌغٕخ اٌشاثؼخ اٌغٕخ اٌضبٌضخ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ اٌغٕخ األٌٚٝ 

52% 
 فٛي ثٍذٞ )خؼبس(

 صُ

 لطٓ

 لّؼ

 صُ

 أسص

 ثٕغش عىش

 صُ

 فٛي ط٠ٛب

 ثشع١ُ ِظشٞ

 صُ

 رسح شب١ِخ

52% 
 لّؼ

 صُ

 أسص

 ثٕغش عىش

 صُ

 فٛي ط٠ٛب

 ثشع١ُ ِظشٞ

 صُ

 رسح شب١ِخ

 فٛي ثٍذٞ )خؼبس(

 صُ

 لطٓ



52% 
 ثٕغش عىش

 صُ

 فٛي ط٠ٛب

 ثشع١ُ ِظشٞ

 صُ

 رسح شب١ِخ

 فٛي ثٍذٞ )خؼبس(

 صُ

 لطٓ

 لّؼ

 صُ

 أسص

52% 
 ثشع١ُ ِظشٞ

 صُ

 رسح شب١ِخ

 فٛي ثٍذٞ )خؼبس(

 صُ

 لطٓ

 لّؼ

 صُ

 أسص

 ثٕغش عىش

 صُ

 فٛي ط٠ٛب

 

 ػشف اٌزؾ١ًّ ـ أٔٛاع اٌزؾ١ًّ ثئخزظبس ـ صالصخ ِمب١٠ظ ٌم١بط وفبءح اٌزؾ١ًّ ثبٌّؼبدالد. -1

أوثش فٝ ٔفس اٌٛلذ ٚ فٝ ٔفس اٌحمً اٌزىث١ف ٕ٘ب فٝ اٌّىبْ ٚاٌضِبْ ِغ ٚخٛد رٕبفس ث١ٓ صساػخ ِحص١ٌٛٓ أٚ 

  اٌّحبص١ً إٌب١ِخ ٚ اٌشػب٠خ ٕ٘ب  رىْٛ ٌّحص١ٌٛٓ فٝ ٔفس اٌّٛسُ فٝ ٔفس اٌّىبْ .

 أٔٛاع اٌزؾ١ًّ

 رح١ًّ ِخزٍػ : -1

فٛاصً ث١ُٕٙ وّب فٝ صساػخ ِخب١ٌػ األػالف ٚف١ٗ رخٍػ رمبٜٚ ِحص١ٌٛٓ أٚ أوثش ٚصساػزُٙ ثذاس دْٚ ٚخٛد خطٛغ أٚ 

  أٚ صساػخ اٌّحبص١ً اٌسًٙ اٌفصً ث١ٓ ثزٚس٘ب ثؼذ اٌحصبد ألخزالف فٝ اٌحدُ .

 رح١ًّ خطٝ :-2

صساػخ ِحص١ٌٛٓ أٚ أوثش ػٍٝ خطٛغ فٝ ٔفس اٌّىبْ ٚ اٌضِبْ )ٔسجخ اٌزح١ًّ( رخزٍف حست ػذد اٌخطٛغ ٌىً ُِٕٙ لذ 

  خطٛغ ,وّب فٝ فٛي اٌص٠ٛب ٚ اٌزسح أٚ اٌص٠ٛب ٚ اٌمطٓ .3ٓ, خػ / رىْٛ خػ/خػ ,خط١ٓ/خط١ٓ,خػ/خط١

 رح١ًّ ششائحٝ : -3

وزٌه الثذ  –صساػخ اٌّحبص١ً اٌّحٍّخ فٝ ششائح ثؼ١ذح ػٓ ثؼعٙب ثّب ٠سّح ثبٌخذِخ ثسٌٙٛخ ٌىً ِحصٛي ػٍٝ حذٜ 

  حذسح ٚ اٌّؼشظخ ٌٍزؼش٠خ .٠زجغ ٘زا فٝ صساػخ األساض إٌّ –ٚ أْ رىْٛ اٌششائح ِزمبسثخ ثّب ٠سّح ثبٌزح١ًّ 

 اٌزح١ًّ اٌّزٕبٚة : -4

ِثً صساػخ ِحصٛي ػٍٝ  –صساػخ ِحصٛالْ أٚ أوثش ٠شزشوب فٝ إٌّٛ ِؼب خالي فزشح ص١ِٕخ ِحذٚدح ِٓ فصً إٌّٛ 

اٌجصً ػٍٝ -ِحصٛي أخش ٚصً اٌٝ ِشحٍخ األٔزبخ١خ ٚ لجً اٌحصبد.  ِثً صساػخ اٌجشس١ُ رحذ اٌزسح ,اٌمطٓ ,األسص 

 ٌمطٓخطٛغ ا

     اٌؼـــــــــــذٚا١ٔخ  -1

Aggressively  (A)                     

 ** ٘زا اٌّم١بط ٌزمذ٠ش ٌظبٌؼ ِٓ ٠ىْٛ اٌزٕبفظ .

Yab                 Yba    

Aab = ---------       -       --------       

YaaXZab          YbbXZba  

Yba            Yab      

Aba  =    -----------    -  --------- 

Ybb X Zba     Yaa X Zab  

** اٌم١ّةةخ ٚ اؽةةذح أّٔةةب رىةةْٛ أؽةةذاّ٘ب   )عةةبٌجخ ( ٚ ٘ةةٝ 

 ٌٍّؾظٛي اٌّغٛد ٚ األخشٜ ) ِٛعجخ (ٚ ٘ٝ ٌٍّؾظٛي 

  ) اٌغبئذ ( .

 ِؼبًِ اٌؾــــشذ إٌغجٝ  -5

Relative Crowding  Coefficient  :  

                         ( K ) 

K = K ab X K ba               

Yab                    Zba     

 Kab = ---------------  X    ------------ 

(Yaa – Yab )            Z ab     

Yba                  Zab      

K ba =    ------------     X   ------------ 

( Ybb – Yba )             Zba    

 ٕ٘بن ١ِضح . 3أوجش ِٓ ** اٌم١ّخ 

 خغبسح  . 3** اٌم١ّخ ألً ِٓ  

  الفشق ث١ٓ ٔظُ اٌزؾ١ًّ . 3** رغبٜٚ 

 ِؼذي وفبءح أعزغالي األسع -3

Land Equivalent Ratio        

**ِؼشفةةةةخ ِمةةةةذاس اٌّغةةةةبؽخ ِةةةةٓ األسع اٌالصِةةةةخ 

ٌضساػةةخ اٌّؾبطةة١ً اٌذاخٍةةخ فةةٝ اٌزؾ١ّةةً رؾةةذ ٔظةةبَ 

١ّبد ٌٙةزٖ اٌّؾبطة١ً اٌضساػخ إٌم١خ ألٔزبط ٔفظ اٌى

 ػٕذ أرجبع أؽذ ٔظُ اٌزؾ١ًّ .

    Yab               Yba       

LER = ----------   +    -------    

Yaa                Ybb     

ٕ٘ةةةبن ١ِةةةضح ِؾظةةة١ٌٛخ ِةةةٓ  3**اٌم١ّةةةخ روجةةةش ِةةةٓ 

 اٌزؾ١ًّ .

 ٕ٘بن خغبسح . 3** ألً ِٓ 

 ال فشق ث١ٓ اٌزؾ١ًّ أٚ اٌضساػخ إٌم١خ  3** رغبٜٚ 

 



 اٌغؤاي اٌضبٌش

 ٠غت ػٓ صالصخ ٔمبؽ  فمؾ ِّب ٠أرٝ:

 ٚ ِب ٘ٝ اعجبة رذ٘ٛس٘ب؟ -ِٛػؾبَ ا١ّ٘زٙب   –ػشف اٌزمبٜٚ  -3

 ىى عبارة عن أى جزء من النبات يستخدم ىف تكاثر احملاصيل الزراعية ادلعروفة  التقاوى

 اهمية التقاوى

 على النوع و تكاثره احملافضة -1

 حتسني احملاصيل -2

 إنتشار النباتات من مكان اىل ّاخر -3

 تغذية االنسان و احليوان -4

 إمداد كثري من الصناعات بادلواد اخلام -5

 اسباب تدىور التقاوى:

 اخللط الوراثى  -

 اخللط ادليكانيكى  -

 انعزال العوامل الوراثية  -

 حدوث الطفرات  -

 االمراض النباتية -

 

 اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ إلص٘بس إٌجبربد. رىٍُ ثبٌزفظ١ً ػٓ -5

٠ضسع اٌّؾظٛي فٝ ١ِؼبد ِالئُ ؽزٝ ٠ّىٓ رٛف١ش االؽز١بعبد اٌؼٛئ١خ ٚ وةزٌه اٌؾشاس٠ةخ اٌالصِةخ فةٝ اٌّٛاػ١ةذ  -

 اٌزٝ رىْٛ ف١ٙب ٘زٖ اٌّؾبط١ً فٝ االؽٛاس إٌّبعجخ ٌالعزغبثخ ٌٍؼٛء ٚ اٌؾشاسح.

ٙب اٌفزشح اٌؼٛئ١خ اٌالصِخ ٌإلص٘ةبس ثزمغة١ُ فزةشح اٌظةالَ اٌةٝ ٠ّىٓ اعجبس ِؾبط١ً إٌٙبس اٌط٠ًٛ اٌزٝ ال رزٛفش ٌ -

 شّؼخ / لذَ/ دل١مخ. 311فزشاد ٚ رٌه ثئعزخذاَ ١ِٚٚغ ِٓ اٌؼٛء ٠جٍغ شذرخ ٔؾٛ 

ثأعزؼّبي اٌزطؼ١ُ ٠ّىٓ اعزغالي ظب٘شح أزمبي اٌّٛاد إٌّجٙخ ٌالص٘بس ِةٓ ٔجةبد اٌةٝ اخةش ٚ رٌةه ٌٍؾظةٛي ػٍةٝ  -

 الغشاع اٌزشث١خ فٝ ِظش( اٌجزسح )وّب فٝ ؽبٌخ اٌجطبؽب

٠ّىٓ اعشاء ػ١ٍّخ االسرجبع ٌزٛف١ش دسعبد اٌؾشاسح اٌالصِخ ٌز١ٙئةخ إٌجةبد ٌإلص٘ةبس ٚ رٌةه ٌٍؾظةٛي ػٍةٝ ثةزٚس  -

 وض١شح ِٓ اٌّؾبط١ً وّب فٝ ؽبٌخ ثٕغش اٌغىش.

ط اٌةٝ ٠ّىٓ االعةزؼبٔخ ثةجؼغ ِٕظّةبد إٌّةٛ وةبٌغجش١ٌٓ ٚ االوغة١ٕبد فةٝ رةٛف١ش اؽز١بعةبد إٌجبرةبد اٌزةٝ رؾزةب -

 دسعبد ؽشاسح ِٕخفظخ ؽزٝ رض٘ش.

فٝ إٌجبربد اٌزٝ رزغخ ٌٍّٕٛ اٌخؼشٜ ػٍةٝ ؽغةبة إٌّةٛ اٌض٘ةشٜ ٠ّىةٓ دفؼٙةب اٌةٝ االص٘ةبس ػةٓ ؽش٠ةك رؼةذ٠ً  -

 اػبفخ اٌّبدح اٌؼؼ٠ٛخ ػب١ٌخ اٌىشثْٛ ٌٍزشثخ. –اٌؼض٠ك  –اٚ اٌزؼط١ش  –ٔغجخ اٌىشثْٛ اٌٝ ا١ٌٕزشٚع١ٓ. 



 اٌؾ٠ٛ١خ ٚ  رىٍُ ػٓ اؽذا٘ب ثبٌزفظ١ً.اروش اخزجبساد اٌزمبٜٚ ٌزمذ٠ش  -1

 اخزجبساد رمذ٠ش اٌؾ٠ٛ١خ:

 اخزجبس اٌزٛط١ً اٌىٙشثٝ  -

 اخزجبساد اٌظجغ -

 اخزجبس صبٔٝ اوغ١ذ اٌىشثْٛ  -

 اخزجبس اشؼخ اوظ -

 اخزجبس اٌززشاص١ٌُٚ -

 ٠خزبس اٌطبٌت اؽذ رٍه  االخزجبساد ٚ ٠ششؽٙب

 ػذد اخزجبساد اٌزمبٜٚ ٌألطبثخ  اٌّشػ١خ ٚ اٌؾشش٠خ . -4

 جبساد االطبثخ اٌّشػ١خ:اخز

 اٌّشب٘ذح  -

 اخزجبس االعبس  -

 اخزجبس اٌظٛثخ  -

 اخزجبس اٌؾمً -

 اخزجبساد االطبثخ اٌؾشش٠خ:

 اخزجبس اٌغشثٍخ  -

 اخزجبس طجغخ اٌفٛوغ١ٓ  -

 اخزجبس رمذ٠ش ٔغجخ صبٔٝ اوغ١ذ اٌىشثْٛ -

ٕةذ إعةشاء اخزجةبس أفذٔةخ ِةٓ ِؾظةٛي اٌةزسح اٌشةب١ِخ ارا ػٍّةذ أةٗ ػ 31اؽغت و١ّخ اٌزمبٜٚ اٌالصِخ ٌضساػخ  -2

عةشاَ ٚ اٌجةبلٝ شةٛائت ٚ ثةزٚس  395عةشاَ وةبْ ٚصْ اٌجةزٚس إٌم١ةخ ٌٍّؾظةٛي  511إٌمبٚح ػٍٝ ػ١ٕخ ٚصٔٙب 

ثةبدساد شةبر٠ٓ.  6ُِٕٙ   196ؽجخ وبْ ػذد اٌجبدساد إٌبثزخ  411ؽشبئش. ٚ ػٕذ اعشاء اخزجبس االٔجبد ػٍٝ 

خةةؾ/  31سع ػٍةةٝ خطةةٛؽ ثّؼةةذي رخطةة١ؾ عةةشاَ ٚ اْ ٘ةةزا اٌّؾظةةٛي ٠ةةض 11ؽجةةخ  311ٚ ِزٛعةةؾ ٚصْ اي 

 عُ ث١ٓ اٌغٛس ٚ ٠ضسع ٔجبد ٚاؽذ ثىً عٛسٖ. 52لظجز١ٓ ٚ ٠ضسع ػٍٝ ِغبفخ 

 

 x311  =96%   395/511ٔغجخ إٌمبٚح = 

 x311   =9..2% 411/ 191ٔغجخ االٔجبد = 

 X 9..2  /311  =91.6% 96ِذس طالؽ١خ اٌزمبٜٚ = 

 3..1.3=  1.52*3..1اٌّغبؽٗ اٌزٝ ٠شغٍٙب إٌجبد اٌٛاؽذ = 

 ٔجبد 15.32=  3..4511/1.3ػذد إٌجبربد فٝ اٌفذاْ = 

 3ػذد  اٌؾجٛة ثبٌغٛسٖ = 

 ؽجخ 15.32ػذد اٌؾجٛة اٌّشاد اػبفزٙب ٌٍفذاْ = 

 عشاَ 11ؽجخ =  311ثّب اْ وً 

 عشاَ 334.=  15.32ارا 

 ٠ٜزُ  اٌؼشة فٝ ِمٍَٛ طالؽ١خ اٌزمبٜٚ ال٠غبد اٌّؼذي اٌفؼٍٝ ٌى١ّخ اٌزمبٚ



 وغُ 6..اٌّؼذي اٌزمبٜٚ اٌفؼٍٝ ٌٍفذاْ = 

 وغُ 6.ارا ِؼذي اٌزمبٜٚ ٌؼششح افذٔخ = 

 


