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 درجة 66الدرجة الكمية:

 (الفرقة الثالثة شعبة وق اية النبات الئحة قديمةالنظري )انتاج محاصيل خاص  امتحان مادة  
 2015-2014الثاني  الفصل الدراسي  

 درجة( 03: )انتقاوي االول

 -فمط ِّب ٠برٟ: نقاط 0ت ػٍٟ اع

 -ػشف وال ِّب ٠برٟ: -1

 درجات( 03)  اٌغىْٛ – ؽ٠ٛ١خ اٌجزٚس –االٔجبد  –االسرجبع  –اٌزمبٚٞ اٌّؼزّذح            

هااال التقااااات الماتجاااى مااان تقااااات ااسااااس جا مااان التقااااات المساااجمى جا مااان تقااااات :التقااااال المغتمااادة  -

ت الاراثية لمصمف ابدرجة خاصة من المقاااة. ها ا الكبار مغتمدة جخرت. ايجب جن تتافر فيها الصفا

كمياااة التقااااات المغتمااادة الصاااغابة الاااتركم الكامااال فااال درجاااة مقااتهاااا ف ماااى يسااام  بمسااابة بسااايطة مااان 

 الب ار الغريبى.

  الب ار لدرجات ررارة مغيمة بقصد تاهيئتها لالزهار االرتباع : ها تغريض -

الباادرة القاادرة عمال المماا  الماجااد داخال البا رة جا هاا إمتااج ها عممية إساراع مماا الجماين : االمبات -

 مغتمدة عمل مفسها

إمباتهاا جل جماى عماد  ايقصاد برياياة البا ار تادرتها عمال البقاام رياة ماظ اقرتفااظ بقااة :رياياة البا ار -
 إمباتها تغطل بادرات جيدة .

 ئمة المباتهاالسكان : ها عدم تدرة الب ار عمل االمبات رغم تافر الظراف المال -

-  

  ٚضؼ االعجبة اٌزٟ رؤدٞ اٌٟ رٍف اٌزمبٚٞ اصٕبء اٌزخض٠ٓ ِغ روش طشق اٌّخزٍفخ  رخض٠ٓ اٌزمبٚٞ -2

 درجات( 03)

تتغرض الب ار اثمام التخزين لغاامل تمف عديدة مثل الرشرات القاارض االكائمات الرية الدتيقة كما 

ة ... الخ. ايجرت تخزين الب ار لفترات تتأثر صفاتها كثيرا بفغل عاامل البيئة من ررارة ارطاب

 مختمفة ا لك الستخدامها فل االستهالك الغ ائل اا استغمالها كتقاات 



 

 تخزين ال رة الشامية بأغمفتها. : اهل طريقة تقمل من االصابة بالرشرات. 1

.  طمر الرباب فل جاف االرض: ا لك فل المماطق الخالية من االمطار االممل االبيض 2      

االبغيدة عن مام الرش . ايجب تجفيف الب ار تبل طمرها اتتبظ ه ه الطريقة فل تخزين الفال 

 البمدت فل بغض المماطق مثل برهيم بالممافية االاادت الجديد االفال السادامل فل اساان.

.  التخزين فل غرف السكن الغادية: اهل طريقة شائغة فل الريف المصرت اتتم تغبئة 3      

 فل زلظ جا ججالة تاضظ داخل الغرف. الب ار

.  التخزين فل الغرام : اتغتبر جردج طرق التخزين فل مصر افيها تكان التقاات مغرضة 4      

 لألمطار االطابة الجاية االرشرات االطيار االفئران.

. التخزين فل زلظ فاق سط  الممازل : اهل طريقة شائغة فل الريف المصرت ريث تصمظ ه ه 5

تاضظ الرباب من  -من الطين المخماط بالتبن اتتسظ الااردة ممها راالل اردبين من الرباب الزلظ

فترة عميا ثم تقفل ه ه الفترة بمجرد ممئها اتسرب الرباب من فترة من اسفل. اه ه الطريقة 

ا تغتبر جيدة الل رد كبير مظرا لكفائتها فل ممظ االصابة بالرشرات من الخارج ايمكن زيادة كفائته

 بقتل الرشرات التل تصارب التقاات تبل تخزيمها.

.  التخزين فل اجالة : افيها ترتب االجالة بغد تغبئتها فاق بغضها فل صفاف ا لك عمل 6      

 ارض جافة اا ترمل الصفاف عمل عراق خشبية.

ب اتمتشر الصاامظ المبمية من الطا  -. التخزين فل الصاامظ : اتغتبر ارسن اسيمة لمتخزين 7

االرمر ااالسممت فل مصر مم  زمن بغيد اتغتبر ه ه الطريقة جيدة جدا ريث تقمل الل رد كبير 

الخسائر التل تردث اثمام التخزين الكن ه ه الصاامظ لألسف ال يكفل عددها اسغتها لتخزين 

 الرباب فل الاتت الرالل

 درجات( 03) ٔبلش اُ٘ االعجبة اٌزٟ رؤدٞ اٌٟ رذ٘ٛس اٌزمبٚٞ ؟ -3



 

 ٍط ا١ٌّىب١ٔىٝ ٌألصٕبف :اٌخ -

لذ ٠ؾذس ٘زا اٌخٍط فٝ األصنٕبف اٌزغبس٠نخ ٌٍّؾلنٛي ِنغ ثؼونٙب ٚاٌّضنً ػٍنٝ رٌنه اٌخٍنط اٌنزٜ ٠ؾنذس فنٝ 

أصٕبف اٌمطٓ ٚرٌه ٔز١غخ ٌؼذَ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌزمبٜٚ أصٕبء ػٍّخ اٌؾ١ٍظ ؽ١ش لذ ٠مَٛ اٌّؾٍظ اٌٛاؽذ فٝ ٘نزٖ 

خٍط ٔز١غخ ػذَ اٌفلً ث١ٓ االصٕبف فٝ إٌّنبطك اٌضساػ١نخ اٌؾبٌٗ ثؾٍظ الطبْ اوضش ِٓ صٕف أٚ لذ ٠ؾذس اٌ

اٌّخزٍفننٗ ٚرننؤدٜ رٌننه اٌننٝ رننذ٘ٛس صننفبد اٌغننٛدٖ ٚاٌّؾلننٛي ٌٚننزٌه صننذسد رمننش٠ؼبد وض١ننشح روننّٓ ػننذَ 

ؽذٚس ٘زا اٌخٍط ػٓ طش٠ك رؾذ٠ذ ِٕبطك صساػخ وً صٕف ٚوزٌه رؾذ٠ذ اٌّؾبٌظ اٌزٝ رمَٛ ثؾٍنظ األصنٕبف 

ِٓ ٚص٠ش اٌضساػخ ٠ؾذد ف١نٗ إٌّنبطك ٚاالصنٕبف اٌزنٝ رنضسع ثٙنب ٚاٌّؾنبٌظ  اٌّخزٍفخ ٌزٌه ٠لذس ع٠ٕٛب لشاس

 اٌزٝ رمَٛ ثؾٍظ االلطبْ.

 اٌخٍط اٌٛساصٟ : -2

ٚرٌه ٠ؾذس ٔز١غخ ٌؾذٚس اٌزٙغ١ٓ ث١ٓ األصٕبف اٌّخزٍفخ ٠ٕٚنزظ ػنٓ رٌنه رمنبٜٚ رؾّنً ػٛاِنً ٚساص١نخ  ١نش 

خطنش األِضٍنخ ٘نٛ اٌخٍنط اٌنٛساصٝ إٌنبرظ ِنٓ ِش ٛثٗ ِّب ٠ؤصش ػٍٝ اٌّؾلٛي إٌبرظ وّب ٚٔٛػنب ِٚنٓ أ٘نُ ٚأ

ٚاٌمطنننٓ إٌٙنننذٜ اٌزنننبثغ ٌغنننٕظ    barbadenseرٙغننن١ٓ اٌمطنننٓ اٌّلنننشٜ ٚاٌزنننبثغ ٌغنننٕظ ثبسثنننبدٔظ 

ٚاٌزٜ ٠زغجت ػٕنٗ رنذ٘ٛس فنٝ صنفبد اٌغنٛدح فنٝ اٌمطنٓ اٌّلنشٞ عنٛاء فنٝ طنٛي      ١٘hersutumشعٛرُ

ٓ ؽ١ننش اٌى١ّننخ . ٠ٚمننَٛ صننٕذٚق رؾغنن١ٓ األلطننبْ اٌز١ٍننخ أٚ إٌؼِٛننخ أٚ اٌّزبٔننخ ٚأ٠وننب اٌّؾلننٛي إٌٙننب ٝ ِنن

 اٌّلش٠خ ثٛضغ ثشٔبِظ عٕٜٛ ٌّىبفؾخ اٌمطٓ إٌٙذٜ )اٌغش٠جٗ( فٝ األصٕبف اٌّلش٠ٗ.

        Segregation         أؼضاي اٌؼٛاًِ اٌٛساص١خ :  -3

ٙنب ػنذح ِٛاعنُ لذ ٠ؾذس إٔؼضاي فٝ اٌؼٛاًِ اٌٛساص١خ ثؼذ رى٠ٛٓ ثؼض األصنٕبف اٌزشو١ج١نٗ ثؼنذ رنٛاٌٝ صساػز 

٠ٚؤدٜ رٌه اٌٝ ػذَ رغبٔظ ٔجبربد اٌلنٕف ٚرنذ٘ٛس صنفبرٗ. ٚرؼزجنش اٌنزسح اٌٙغن١ٓ أ٘نُ األِضٍنٗ اٌزنٝ رٛضنؼ 

,  22٘زٖ اٌظب٘شح ؽ١ش ٠زشاٚػ إٌمص فٝ و١ّخ اٌّؾلٛي ٔز١غنخ إعنزخذاَ اٌّؾلنٛي اٌزغنبسٜ وزمنبٜٚ ثن١ٓ 

ف اٌمطنٓ ٌنزٌه ٠غنت ػٍنٝ اٌّشثنٝ أْ % فٝ اٌغٕخ األٌٚٝ فمط وّنب ٠الؽنأ أ٠ونب ٘نزا اٌزنذ٘ٛس فنٝ اصنٕب 25

 ٠غزّش فٝ االٔزخبة ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ صفبد اٌلٕف.

 

 Mutation     ؽذٚس اٌطفشاد :      -4

لذ رؾذس طفشاد ضبسح ثبٌزمبٜٚ ِّب ٠ؤدٜ اٌنٝ هٙنٛس ٔجبرنبد ِخبٌفنخ ٌٍلنٕف ٚاٌزنٝ رغنّٝ ثبٌمنٛاسد ٚ٘نٝ 

 راد صفبد عٛدح ِٕخفوخ ػٓ اٌلٕف األصٍٝ فٝ أ ٍت األؽ١بْ .

 األِشاض إٌجبر١خ : -5

رزذ٘ٛس أصٕبف وض١ش ِٓ اٌّؾبص١ً اٌضساػ١نخ ٔز١غنخ إصنبثخ اٌزمنبٜٚ ثنبألِشاض عنٛاء وبٔنذ ٘نزٖ األِنشاض 

ثىز١ش٠خ أٚ ف١شٚع١خ . ٠ٚؼزجش اٌملت ٚاٌجطنبطظ )٠زىنبصشا رىنبصشا خونش٠ب( ِنٓ أ٘نُ اٌّؾبصن١ً اٌزنٝ رزنذ٘ٛس 

ِننشاض اٌف١شعنن١خ ِضننً ا صننفشاس ٚاٌّٛصا٠ننه فننٝ أصننٕبفٙب ٔز١غننخ إصننبثخ رمب٠ٚٙننب ثننبألِشاض ؽ١ننش رزغننجت األ

ؽننذٚس رننذ٘ٛس وج١ننش فننٝ ِؾلننٛي اٌملننت . وننزٌه صساػننخ رمننبٜٚ اٌجطننبطظ اٌّلننبثخ ثنن ِشاض ا صننفشاس 

ٚاٌجشلش ٠نؤدٜ اٌنٝ رنذ٘ٛس اٌّؾلنٛي ٠ٚظٙنش ٘نزا ثٛضنٛػ ػٕنذ إعنزخذاَ رمنبٜٚ ِنٓ اٌّؾلنٛي إٌنبرظ ِنٓ 

 اٌؼشٖٚ اٌل١ف١خ ٌضساػخ اٌؼشٚح ا١ٍ١ٌٕٗ.

 

بٚٞ ث ٔٙننب أٜ عنضء ِننٓ أعننضاء إٌجننبد  ٠غنزخذَ فننٝ رىننبصش اٌّؾبصن١ً اٌضساػ١ننخ اٌّؼشٚفننخ. ٚلننذ رؼنشف اٌزمنن -2

رىننْٛ ثننزسح ؽم١م١ننخ ) إٌبرغننخ ِننٓ اٌج٠ٛوننخ اٌّخلننجخ ٚاٌزننٝ ّٔننذ ٚرؾننٛسد ٌزىننْٛ اٌغٕنن١ٓ اٌىننبِٓ اٌّننضٚد 

ٚرٌنه ِضنً ثنزٚس  ثبٌّٛاد اٌغزا ١خ اٌالصِخ ٌٗ. ٠ٚؾّٝ ٘زا اٌغ١ٕٓ ا ط١خ اٌجنزسح إٌبرغنخ ِنٓ أ ٍفنخ اٌج٠ٛونخ(

اٌفننٛي ٚاٌزننشِظ ٚاٌمطننٓ أٚ صّننشح رؾزننٜٛ ػٍننٝ ثننزسح ٚاؽننذح ِضننً اٌمّننؼ ٚاٌمننؼ١ش ٚاألسص ٚاٌننزسح اٌمننب١ِخ 

)ٚرؼشف ث ٔٙب صّشح ثشٖ اٌزؾّذ ف١ٙب أ ٍفخ اٌضّشح ثغذاس اٌجزسح ( أٚ صّشح رؾزنٜٛ ػٍنٝ اوضنش ِنٓ ثنزسٖ ِضنً 

ِب ػذا اٌجزسح ِضً اٌغبق اٌّؾز٠ٛنٗ ػٍنٟ ثنشػُ ثٕغش اٌغىش أٚ لذ رىْٛ ٔبرغخ ِٓ أٜ عضء ِٓ أعضاء إٌجبد 

ٚاؽذ أٚ اوضش رّٕٛ ٚرىْٛ إٌجبد اٌغذ٠ذ ٚرٌه وّب فٟ اٌؼمنً اٌغنبل١ٗ ٌٍملنت ٚاٌؾٕنبء أٚ عنبق ِزؾنٛسح اٌنٝ 

 ثلٍٗ ِضً اٌجلً ٚاٌضَٛ أٚ خٍفٗ ِضً اٌغّبس اٌؾٍٛ أٚ دسٔٗ ِضً اٌجطبطظ أٚ وٛسِٗ ِضً اٌمٍمبط.

ىننْٛ ػٍننٟ دسعننخ ػب١ٌننخ ِننٓ إٌمننبٚح ِٚزغبٔغننخ ٚخب١ٌننخ ِننٓ ثننزٚس اٌؾمننب ش ٠ٚمننزشط فننٟ اٌزمننبٚٞ اٌغ١ننذح اْ ر

 ٚاٌمٛا ت ٚٔغجخ أجبرٙب ػب١ٌخ ٚرؼطٟ ِؾلٛي ػبٌٟ فٟ إٌٙب٠خ



 

 ٚػذَ اٌؼٕب٠خ ثبخز١بس اٌزمبٚٞ اٌغ١ذح ٠مًٍ ٔغجخ االٔجبد ثبٌؾمً ح٠مًٍ اٌّؾلٛي

 

 درجات( 03) ؟ ِب ٟ٘ اُ٘ اٌّؼبِالد اٌزٟ رؼبًِ ثٙب اٌزمبٚٞ ثغشض ص٠بدح اٌّؾلٛي -4

 المغامالت المختمفة لمتقاال االتل تجرل بغرض زيادة المرصال ؟ -

تغامل التقاات ال لغرض مقاامة االمراض اا الرشرات التل تمتقال عان طريقهاا اال لتشاجيظ التقااات عمال 
 االمبات بل تغامل ارياما لزيادة كمية المرصال اتقسم ه ه المغامالت الل :

 ممظمات المما مغاممة التقاات ب -1
االا ت   (IAA)عن طريق المغاممة بتركيازات ممخفضاة بابغض ممظماات المماا مثال امادال اساتيك اسايد 

االسيكاسايل   (GA)يؤدت الل زياادة المماا ااالساتطالة فال القما  االشاغير اكا لك راامض الجبريماك 
(CCC). 

 مغاممة التقاات بالفيتاميمات -2
الاال زيااادة ممااا البااادرات كاا لك فيتااامين ب   (C)فيتااامين ج يااؤدت مقااظ باا ار البساامة فاال مرمااال ماان 

(B) .عمل ب ار الفال لى تأثير مشجظ لممما 
 مغالمة التقاات بالمضادات الرياية -3

لمقااماة االماراض  Streptomycinاجد ان مغاممةالتقاال بالمضادات الرياية مثل االستربتاميسين 
يااب فاال مقاامااة الباا ار البكتيريااة االااتفرم المغطاال فاال التاال تمتقاال عاان طريااق الباا ار كااان لااى تااأثير ط

 الشيمم.
 مغاممة ب ار البقاليات بالبكتريا الغقدية -4

تغيش بغض امااع من البكتيريا مغيشة تبادلية )تكافمية( مظ مباتات الغائمة البقالية القاد ثبات ان لها ه 
ماااد ميتراجيمياة يمكمهاا االمباتاات االمااع القدرة عمل تثبيت االزات الجات فل اجسامها اترايمى الال 

البقاليااة االسااتفادة ممااى. الهاا ا فاا ن خمااط باا ار البقاليااات ببيئااة ترتااات عماال هاا ه البكتريااا ساااام كاماات 
سااائمة اا مرممااة عماال تربااة اا رتاال مقاال جاازم ماان تربااة ساابق زراعتهااا باامفس المرصااال البقااالل الاال 

يات ها ه لمميتاراجين ابالتاالل تقال ارتياجاات ها ه االرض الجديدة يؤدت الل االساتفادة مان عممياة التثب
 المراصيل لمتسميد االزاتل.

 مغاممة التقاات بالغماصر الغ ائية  -5
ا لااك مثاال مغاممااة التقاااات باابغض الغماصاار الغ ائيااة الصااغرت مثاال الممجميااز االزمااك االباااران ريااث 

مما ه ا اتاد ادت مغامماةعقل تؤدت ه ه المغاممة الل تمشيط المما اخاصة فل االطاار االالل من ال
 القصب بمرمال مائل من الجير الل رفظ مسبة االمبات.

   Micorrhizaeمغاممة الب ار بفطر الميكاريزا  -6



 

االغارض ماان هاا ه المغامماة هاال الغاادات بفطاار المسامل بفطاار الجاا ار ريااث يسااعد هاا ا الفطاار عماال 
فااال الترباااة بجاماااب بغاااض  زياااادة امتصااااص عمصااار الفاسااافار خصاصاااا ا ا كاااان فااال صاااارة مغقااادة

 الغماصر االخرت مثل الباتاسيام االزمك ابالتالل يزيد من امتاجية مغظم المباتات.
 

 (دسعخ 32) ثانيا انحشائش:

 عرف كال مما يأتي: -0

 انمبيذ انمتخير –االستذامة  –انمبيذ انعشبي  –اننبات انمتطفم  –انحشيشة 

ػٍٝ أٔٙب ٔجبربد  ١ش ِش ٛة ف١ٙب رزٛاعذ ثبألساضٟ إٌّضسػخ ِٚلبدس ا١ٌّبٖ ػشفذ  اٌؾمب ش :

ٌٚزٌه فٟٙ رؤصش ثبٌوشس ػٍٝ ؽ١بح ا ٔغبْ.  ٠ٚؼٕٟ رٌه أْ ٔجبربد اٌؾمب ش رّٕٛ فٟ األِبوٓ  ١ش 

اٌّش ٛة رٛاعذ٘ب ف١ٙب ففٟ األساضٟ إٌّضسػخ ٚاٌغبثبد رزٕبفظ ٔجبربد اٌؾمب ش ِغ إٌجبربد 

 ٌٕبفؼخ ِغججخ ٌزٌه ٔملبً فٟ و١ّخ اٌّؾلٛي ٚٔٛػ١زٗا لزلبد٠خ ا

 

خ ِغ ٔجبد اخنش ٚلنذ ٠ىنْٛ اٌزطفنً ونبِال وّنب فنٟ اٌٙنبٌٛن رىبف١ٍاْ ٠ؼ١ش إٌجبد ِؼجمخ ٘ٛ  التطفل  

   ٚاٌفٛي ٚاٌؾبِٛي ػٍٝ اٌجشع١ُ اٚ رطفً  ١ش وبًِ وبٌؼبداس ػٍٝ اٌملت

و١جٙب ِٓ ِٛاد ِؼذ١ٔخ ٚػون٠ٛخ ٠ٚز١ّنض ػجبسح ػٓ ِٛاد و١ّب٠ٚخ رخزٍف فٟ أصً رش اٌّج١ذ اٌؼمجٟ :

وننً ِٕٙننب ثخلننب ص ٚصننفبد ِؼ١ٕننخ ٠ّىننٓ ػٍننٝ أعبعننٙب أْ رغننزؼًّ اٌّننبدح ٌغننشض أٚ أوضننش ِننٓ 

 أ شاض ِمبِٚخ اٌؾمب ش.

 

 

 تكهم عن انظروف انمختهفة النتشار انحشائش. -2

 -٠ّىٓ رٍخ١ص أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ إٔزمبس اٌؾمب ش ِٓ ِىبْ ٢خش ف١ّب ٠ٍٟ :

 اٌزمبٚٞ اٌغ١ش ٔظ١فخ : -1

ٚرنؤدٞ صساػنخ رمنبٚٞ  -رخزٍط ِغ رمبٚٞ وً ِؾلٛي ِٓ اٌّؾبص١ً ثزٚس ؽمب ش ِؼ١ٕنخ  

اٌّؾبص١ً اٌّؾز٠ٛخ ػٍٝ ثزٚس اٌؾمب ش اٌزٟ رزمبثٗ ِؼٙب فٟ إؽز١بعبرٙنب إٌنٝ إٔزمنبس ٘نزٖ اٌؾمنب ش 

ص١ً إٌٝ اٌزمنبثٗ ٠ٚشعغ إسرجبط ثزٚس ثؼض أٔٛاع اٌؾمب ش ثزمبٚٞ )ثزٚس( ثؼض اٌّؾب -فٟ اٌؾمً 

اٌمذ٠ذ ث١ٓ ثزٚس اٌّؾبص١ً أٚ صّبس٘ب ٚثنزٚس رٍنه اٌؾمنب ش فنٟ اٌمنىً أٚ اٌنٛصْ أٚ اٌؾغنُ.  األِنش 

اٌزٞ ٠غؼً فلٍٙب ػٓ ثؼوٙب صؼجبً أصٕبء رغ١ٙض اٌزمبٚٞ ٚرٕم١زٙنب وّنب رزفنك ِضنً ٘نزٖ اٌؾمنب ش ِنغ 

ٌٍٕجبرنبد ٚفنٟ ِٛاػ١نذ ٔونظ  اٌّؾبص١ً اٌزٟ رٕزمش ف١ٙب فٟ ا ؽز١بعبد اٌج١ئ١خ ٚفٟ اٌمىً اٌظنب٘شٞ

 اٌضّبس ٚاٌجزٚس ِّب٠ؤدٞ إٌٝ صؼٛثخ ِمبِٚخ اٌؾمب ش أصٕبء ّٔٛ٘ب ثبٌؾمً ِغ اٌّؾلٛي.

 ا ٔغبْ :  -2

٠ؼزجنش ا ٔغننبْ أؽنذ اٌؼٛاِننً األعبعن١خ اٌّغننئٌٛخ ػننٓ إٔزمنبي ثننزٚس اٌؾمنب ش ػجننش اٌؾننٛاعض  

وّننب دخٍننذ ثؼننض  -ٚ ١ش٘ننب اٌطج١ؼ١ننخ وبٌّؾ١طننبد ٚاٌننزالي ٚاٌلننؾبسٜ ِننغ اٌزمننبٚٞ ٚاٌّنن وٛالد 



 

اٌؾمننب ش إٌننٝ ثؼننض األلطننبس وٕجننبد ِننٓ ٔجبرننبد اٌض٠ٕننخ أٚ إٌجبرننبد اٌطج١ننخ أٚ ِؾلننٛي اٌخوننش صننُ 

أزمشد ثؼذ ربلٍّٙب فٟ ؽمٛي اٌّؾبص١ً ٚثزٌه رزؾٛي إٌنٝ ؽم١منخ.   ٚؽنذ٠ضبً دخنً ِلنش ٔنٛع ِنٓ 

٠بً ٠ّٕٚننٛ ثغننشػخ ٔجبرننبد اٌض٠ٕننخ ٠غننّٝ اٌلننجبس ا عننشا ١ٍٟ ٚ٘ننٛ ٔجننبد صاؽننف ِض٘ننش ٠زىننبصش خوننش

 وج١شح عذاً ِّب ٠غؼً إؽزّبي رؾٌٛٗ إٌٝ ؽم١مخ خج١ضخ فٟ ٚلذ لش٠ت.

 اٌؾ١ٛأبد : -3

ؽ١نش رمنزجه ثنزٚس أٚ صّنبس  -رمَٛ اٌؾ١ٛأبد ثٕمً ثزٚس ٚصّبس اٌؾمب ش ِٓ ِىبْ إٌٝ آخش  

 اٌؾمنب ش اٌّؾز٠ٛنخ ػٍنٝ أكننٛان أٚ خطنبط١ف ثلنٛف أٚ فننشاء اٌؾ١ٛأنبد وّنب لننذ ٠نزُ ا ٔزمنبي ػننٓ

طش٠ك إٌزلبق ثزٚس اٌؾمب ش ثبٌط١ٓ اٌزٞ ٠ؼٍك ث سعً اٌؾ١ٛأبد ، وّب رٍزلك ثزٚس ٚصّنبس ثؼنض 

اٌؾمب ش ثش٠ش اٌط١ٛس أٚ أسعٍٙب ٌٛعٛد ِٛاد ِخبط١خ رغنبػذ ػٍنٝ ا ٌزلنبق ث عغنبَ اٌط١نٛس ٚلنذ 

رٕزمننً ثننزٚس اٌؾمننب ش ِغننبفبد للنن١شح ثٛاعننطخ اٌؾ١ٛأننبد اٌمبسضننخ أٚ إٌّننً اٌننزٞ ٠ٕمننً اٌجننزٚس 

خضٔٙننب العننزؼّبٌٙب فننٟ اٌّغننزمجً ٌٚمننذ ٚعننذ أْ ثننزٚس اٌؾمننب ش اٌزننٟ رننذخً إٌننٝ ِؼننذح اٌؾ١ٛأننبد ٠ٚ

اٌّغز ٔغخ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ ا ٔجبد ثؼذ ِشٚس٘ب فٟ اٌغٙبص اٌٙوّٟ ٌجؼض اٌؾ١ٛأبد ٚخشٚعٙنب ِنغ 

٠ّٕنغ اٌفوالد اٌؾ١ٛا١ٔخ  ١ش اٌّٙوِٛخ ٚرشعغ  ؽ٠ٛ١خ  ِضً ٘نزٖ  اٌجنزٚس  وزغنبثٙب   الفنب ً صنٍذاً 

 إٔزمبي اٌؼلبساد اٌٙو١ّخ إٌٝ اٌغ١ٕٓ ٌزموٟ ػ١ٍٗ ٚثزٌه رظً ِضً ٘زٖ اٌجزٚس ِؾزفظخ ثؾ٠ٛ١زٙب.

 اٌش٠بػ : -4

رغبػذ اٌش٠بػ ػٍٝ ٔمً ثزٚس ٚصّبس اٌؾمنب ش اٌّزؾنٛسح ، ٚأ٘نُ ٘نزٖ اٌزغ١نشاد ٚاٌزؾنٛساد  

جننزٚس اٌّغٕؾننخ ٚاٌزننٟ ِننب ٔالؽظننٗ فننٟ اٌضّننبس اٌى١غنن١خ ٚاٌضّننبس اٌمننؼش٠خ ٚاٌضّننبس اٌّظ١ٍننخ ٚاٌضّننبس ٚاٌ

ثذٚس٘ب رغًٙ ػ١ٍّخ ؽًّ اٌجزٚس ثبٌٙٛاء ٚٔمٍٙب ِٓ ِىبْ إٌنٝ آخنش ػنٓ طش٠نك ص٠نبدح ِغنبؽخ عنطؼ 

 اٌضّبس أٚ اٌجزٚس ثبٌٕغجخ ٌىزٍزٙب.

 اٌّبء ٚلٕٛاد اٌشٞ : -5

رخزٍف ثزٚس اٌؾمب ش فٟ إِىب١ٔنخ طفٛ٘نب فنٛق عنطؼ اٌّنبء ٠ٚزٛلنف رٌنه ػٍنٝ ؽبٌنخ اٌّنبء  

طؼ اٌّبء فوالً ػٓ اٌزؾٛساد اٌزٟ رىزغجٙب وض١ش ِٓ اٌجنزٚس ٌّغنبػذرٙب ػٍنٝ ٚو١ف١خ ٚلٛػٙب ػٍٝ ع

 ا ٔزمبي ثبٌّبء.

ٚرطفننٛ ثننزٚس ثؼننض اٌؾمننب ش ٌخفزٙننب أٚ ٌزغ١ٍفٙننب ثطجمننخ ص٠ز١ننخ أٚ  وزغننبة اٌضّننبس ٌغطننبء  

ٚرٕزمنً ِضنً ٘نزٖ  -ٚٔالؽنأ ٘نزٖ اٌظنب٘شح فنٟ ٔجبرنبد اٌفلن١ٍخ اٌغنؼذ٠خ  - مب ٟ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌٙٛاء 

ٚس اٌزٟ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ أْ رطفٛ ػٍٝ عطؼ ا١ٌّبٖ ِغ ١ِنبٖ اٌنشٞ ِنٓ ؽمنً إٌنٝ آخشػجنش اٌمٕنٛاد اٌجز

 اٌّب ١خ.

ٚرخزٍننف ثننزٚس اٌؾمننب ش ف١ّننب ث١ٕٙننب فننٟ ا ؽزفننبه ثؾ٠ٛ١زٙننب ػٕننذ  ّش٘ننب رؾننذ عننطؼ اٌّننبء  

ؽ١ش رؾزفأ ثزٚس ثؼض أٔٛاع عٕظ أثنٛ ر١ٍنْٛ ٌؾ٠ٛ١زٙنب ثؼنذ  ّش٘نب ٌفزنشح رض٠نذ ػنٓ ػمنش٠ٓ ػبِنبً 

وّنب رؾنزفأ ثنزٚس اٌؾمنب ش اٌّب ١نخ ِضنً اٌجنٛط ٚاٌغنّبس ٚاٌذ١ٔجنخ ثؾ٠ٛ١زٙنب ٌفزنشح  -ؾذ عطؼ اٌّبء ر

ط٠ٍٛخ ٚرزٕبلص ٔغجخ إٔجبرٙب ثض٠بدح طٛي فزشح اٌغّش ، ٚػٍنٝ اٌؼىنظ ِنٓ رٌنه ٔغنذ أْ ثنزٚس اٌّش٠نش 

 رز١ّض ثغشػخ إٔجبرٙب ػٕذ  ّش٘ب ثبٌّبء.

 اٌذس٠ظ ِٚٛاد اٌؼٍف : -6



 

ض١ش ِٓ أٔنٛاع اٌؼال نك ػٍنٝ ثنزٚس ثؼنض اٌؾمنب ش ٚرٕزمنً ٘نزٖ اٌجنزٚس ٠ؾزٛٞ اٌذس٠ظ ٚاٌى 

وّب رٕزمش ثزٚس ثؼض اٌؾمب ش فٟ اٌؾمٛي ثؼنذ رغز٠نخ  -ِٓ ِىبْ ٢خش ٌٚٙزا رٕزمش ثزٚس اٌؾمب ش 

 اٌؾ١ٛأبد ػ١ٍٙب ؽ١ش رخشط ِٓ لٕبرٙب اٌٙو١ّخ دْٚ أْ رز صش ؽ٠ٛ١زٙب.

 اٌغّبد اٌجٍذٞ : -7

ػٍٝ ثزٚس اٌىض١ش ِٓ اٌؾمب ش ٠ٚؤدٞ ٚضغ اٌغّبد اٌجٍنذٞ  ١نش  ٠ؾزٛٞ اٌغّبد اٌجٍذٞ ػبدح 

اٌّزؾًٍ فٟ األسض إٌٝ إٔزمبس اٌؾمب ش فٟ ؽ١ٓ إرا رشن اٌغّبد اٌجٍذٞ ٌفزنشح ؽزنٝ ٠زؾٍنً فنئْ رٌنه 

٠نؤدٞ إٌنٝ أْ وض١ننش ِنٓ ثنزٚس اٌؾمننب ش رفمنذ ؽ٠ٛ١زٙنب ٔز١غننخ إسرفنبع اٌؾنشاسح فننٟ وِٛنخ اٌغننّبدؽ١ش 

 َ ٚثبٌزبٌٟ رؤصش ػٍٝ ؽ٠ٛ١خ اٌجزٚس ٚرؾٍٍٙب 2222ّبد إٌٝ ٔؾٛ رلً دسعخ اٌؾشاسح ثىِٛخ اٌغ

 ا٢٢د اٌضساػ١خ : -8

وّنب أْ اعنزؼّبي آ٢د  -رؤدٞ رمغ١ً ِبو١ٕبد اٌذساط ٚوجظ اٌمش أٚ ٔمٍٙب ِٓ ِىبْ ٢خش  

ٚرضؽ١ف( ٠ؤدٞ إٌٝ إٔزمبس اٌؾمب ش اٌّؼّشح فٟ اٌؾمً ؽ١نش  -ٚرّم١ط  -اٌخذِخ اٌّؼشٚفخ )ؽشس 

شٚف أْ ِؼظُ اٌؾمب ش اٌّؼّشح رظٙش أٚي ِب رظٙش فٟ اٌؾمنً فنٟ صنٛسح ٔجنبد ٚاؽنذ أٔٗ ِٓ اٌّؼ

 أٚ ِغّٛػخ ِٓ إٌجبربد فٟ ثمؼخ ِٓ اٌؾمً صُ الرٍجش أْ رٕزمش فٟ ثبلٟ اٌؾمً أٚ اٌؾمٛي اٌّغبٚسح.

 ٚعب ً إٌمً : -9

رٕزمنننً و١ّنننبد وج١نننشح ِنننٓ اٌّؾبصننن١ً ٌّغنننبفبد ط٠ٍٛنننخ ثٛاعنننطخ ٚعنننب ً إٌمنننً اٌّخزٍفنننخ  

ع١بساد( ٚأصٕبء وٕظ ٚرٕظ١ف ٚعب ً إٌمً ِٓ ِخٍفبد اٌّؾلٛي إٌّمٛي ٚاٌنزٞ  -عفٓ  -طبساد)ل

٠ىْٛ ِؾز٠ٛبً فٟ ِؼظُ األؽٛاي ػٍٝ ثزٚس ثؼنض اٌؾمنب ش فنئْ ٘نزٖ اٌؾمنب ش رغنمط ػٍنٝ األسض 

األعنىٕذس٠خ  -ٚرٕجذ إرا وبٔذ هشٚف اٌج١ئخ ِٛار١خ صُ رٕزمش ثؼذ رٌه فٟ إٌّطمخ. ِٚب طش٠ك اٌمنب٘ش 

 اٌضساػٟ إال أؽذ األِضٍخ اٌزٟ رٛضؼ رٌه.

 ِٛاد اٌزؼجئخ : -12

٠غنزؼًّ اٌننذس٠ظ ٚاٌمنش ٚ ثمب٠ننبثؼض اٌّؾبصنن١ً األخنشٜ فننٟ رؾجنن١ش اٌىض١نش ِننٓ اٌجوننب غ  

اٌمبثٍخ ٌٍىغش ػٕذ رؼجئزٙب ٚٔمٍٙب ِٓ ِىبْ ٢خنش ٚ بٌجنبً ِنب ٠ؾزنٛٞ ٘نزا اٌنذس٠ظ أٚ اٌمنش ػٍنٝ ثنزٚس 

 خ إٌّمٌٛخ ِٓ ِىبْ كؾٕٙب إٌٝ ِىبْ ٚصٌٛٙب.ثؼض اٌؾمب ش اٌزٟ رٕزمً ِغ اٌجوبػ

-  

 تعتبر طريقة انمقاومة انزراعية من اسهم وارخص طرق انمقاومة. اكتب عنها بانتفصيم -0

تتضمن الطرق الزراعية لمقاامة الرشائش بغض الغمميات االمظم الزراعية التل تغمل عمل القضام عمل 
 -مها إلل الطرق اآلتية :الرشائش بالرقال ابطريقة غير مباشرة ايمكن تقسي

  Crop rotationاستغمال دارة زراعية مماسبة :  -1

تد تمما بغض الرشائش فل بغض المراصيل دان ااخرت اكما سبق جن  كرما جن هماك بغض  
الرشائش يرتبط مماها باجاد مرصال مغين فل اارض ريث يالئم ميغاد زراعة المرصال اطرق زراعتى 

من الرشائش فيمتشر الدرريج االزمير االكبر فل رقال القم  ، االدميبة االغجيرة فل امتشار جمااع مغيمة 



 

متشار ه ه الرشائش المصاربة لماع مغين من المراصيل إ ا تام المزارع بزراعة  رقال اارز ، ايزداد مما اا 
اسبة بريث جرضى بمرصال اارد باستمرار عامًا بغد عام.  ايقل عدد الرشائش باتباع دارة زراعية مم

تتضمن الدارة تغير الظراف البيئية من مرصال إلل آخر .  ايجب مالرظة جن تشمل الدارة مرصااًل 
ممزرعًا عمل خطاط ايغزق كال رة االقطن اآخر مرصال عمف غزير المما كالبرسيم.  ايغتبر اقرجام عن 

تاافقة مغى االمرتبطة بى اردت زراعة اارض المابامة بماع مغين من الرشائش بالمرصال جا المراصيل الم
مثل ممظ زراعة الفال البمدل فل اارض المابامة برشيشة الهالاك لفترة من  -اسائل مقاامة الرشائش 

 الزمن تصل إلل جكثر من عشر سماات.

 تباير اارض : -2

 يمجأ المزارع إلل تباير اارض اتركها دان زراعة مظ تكرار ررث ه ه اارض عدة مرات كطريقة 
من طرق المقاامة فل الراالت التل يتغ ر فيها إمتاج مرصال إتتصادل متيجة شدة غمتشار الرشائش فل 
تمك اارض .  اتغتبر ه ه الطريقة لمقاامة الرشائش من الطرق المكمفة قمها تررم المزارع من إيراد اارض 

 البائرة فضاًل عما تكمفى من مفقات امجهاد لمقضام عمل الرشائش .

 Planting methodsرق الزراعة : ط -3

تختمف طرق الزراعة من مرصال إلل آخر كما جمها تد تختمف لممرصال الاارد. فممها ما يتيسر  
مغها مقاامة الرشائش اممها ما يغيق جساليب المقاامة.  فالزراعة فل سطار جا عمل خطاط تهيئ قمكامية 

دار يصغب مغها إجرام ه ه المقاامة ، كما جن زيادة مغدل إجرام المقاامة الميكاميكية ، بيمما الزراعة الب
تقاال المرصال تد يفيد فل مقاامة الرشائش ان زيادة كثافة مباتات المرصال فل الرقل ساف تجغل 
المرصال يمافس الرشائش بشدة ، كما يالرظ جن الزراعة بطريقة الرراثل فل القم  االشغير جا بطريقة 

 ا ظهار الرشائش مسبيًا .الشتل فل اارز يقل مغه

 Smother cropsالقاة التمافسية لممراصيل مظ الرشائش :  -4
يغتبر استخدام المراصيل الممافسة فل مقاامة الرشائش من جرخص الطرق اجفيدها لمفالح اتغبر  

ال ه ه الطريقة فل داللتها عن التاازن الطبيغل يامًا بغد اآلخر ايغتبر اقمسان ها صارب المفا  اا
لتسخير عاامل الطبيغة ريث يستغمل  كاؤه ليستفيد من كل الظراف الطبيغية ايجغمها فل خدمتى ، إال 
جن الطبيغة ال تتسير افقًا لما يريد فبيمما يقاام اقمسان رشيشة مغيمة ف مى تد تتكان ظراف مااتية لمما 

ا يتخمص ممها لخمق مشكمة رشيشة جخرت ، ف  ا لم يكن اقمسان عمل إمتباه تام فقد يرل مشكمة ج
 جديدة جشد خطارة من ااالل .
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