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 Crops Managementإداسح ِسبط١ً زم١ٍخ                    

 اٌّسبط١ً ٚاالٔغبْ :  /اٌفظً األٚي 

حُق ٓ٘ش  ;6طؼظوي حالهظزخٍحص حُؼ٤ِٔش ح٤ُّٞ حٕ ػَٔ حالٗٔخٕ ػ٠ِ ٌٛح حًٌُٞذ هي ال ٣ظـخُٝ     

حٗخص رليٝى ٤ِٕٓٞ ٓ٘ش حٝ حًؼَ ر٤٘ٔخ ػَٔ حُ٘زخطخص ٝحُل٤ٞ 55:ك٤ٔخ ٣ويٍ ػَٔ حُظَرش رليٝى 

٤ِٕٓٞ ٓ٘ش . ًخٗض ك٠خٍس ٝحى١ حَُحكي٣ٖ ٖٓ ر٤ٖ حُل٠خٍحص حأل٢ُٝ حُظ٢ طؤٓٔض  955طـخُٝ 

حالف ٓ٘ش ، ًٌُي ًخٗض ٛ٘خى  7ك٢ حُؼَحم ػ٠ِ ٟلخف ١َٜٗ ىؿِش ٝحُلَحص ٍرٔخ رليٝى 

ك٠خٍس ٝحى١ ح٤َُ٘ ك٢ َٜٓ ٝك٠خٍس ح٤ُٜٖ ٝك٠خٍس حالُطي ك٢ أ٣ٌَٓخ حُـ٘ٞر٤ش . ًخٗض 

ًْ ػٖ  05ٝطزؼي ح٤ُّٞ رليٝى   Tel Jarmoحُوي٣ٔش ك٢ حُؼَحم ه٣َش طَ ؿخٍٓٞ حرَُ حُو١َ 

ح٤ُِٔٔخ٤ٗش . ُوي ًخٕ حالٗٔخٕ ك٢ طِي حألُٓ٘ش ٣وظخص ػ٠ِ ؿٔغ رٌٍٝ ٝػٔخٍ ٝؿٌٍٝ حُ٘زخطخص ًٔخ 
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ًخٕ ٣ٜطخى حُل٤ٞحٗخص ، ٣َٝػ٢ حُزؼٞ ٜٓ٘خ ، رؼي ػ٤ِٔش حالٓظ٤طخٕ . ٣ٌٖٔ ح٣ـخُ ػ٤ِٔش اىحٍس 

 حالٓظ٤طخٕ رخ٥ط٢ : حُٔلٍٜٞ رؼي 

 ـ ؿٔغ رٌٍٝ حُٔلٍٜٞ ٝهِٗٚ ُِـٌحء ٍُِِٝحػش حُٔوزِش .  6

 ـ ط٤ٜؾ ٓطق حُظَرش رآُش كخىس ربٓظويحّ حُل٤ٞحٕ ألؿَ حٍُِحػش.  7

 ـ حٍُِحػش ٝح١َُ ٝاُحُش حالىؿخٍ ٖٓ حُلوَ ٝكٔخ٣ظٚ ٖٓ حألػيحء حُطز٤ؼ٤ش . 8

خٕ ٤ٓٞ٣خ طؤط٢ ٖٓ ٓ٘ظـخص حُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش ، حٕ ٓؼظْ حُٔؼَحص حُلَح٣ٍش حُظ٢ ٣ظ٘خُٜٝخ حالٗٔ    

% ٖٓ حُٔٔخكخص حٍُِٔٝػش ك٢ حُؼخُْ ، ك٤ٔخ :5ٝرٌح ٗـي حٕ حُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش طٌَ٘ كٞح٢ُ 

طلظَ حُل٘طش ٝحَُُ حَُٔطزظ٤ٖ حأل٤٤ُٖٝ ٖٓ ر٤ٖ ًخكش حُٔلخ٤َٛ ك٢ حُٔخثيس ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُٔٔخكش 

حػش ك٢ هي٣ْ حُِٓخٕ ٢ٛ ُِزخكغ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝحإلٗظخؽ . ًخٗض أ٢ُٝ حٌُظخرخص حُٔيٝٗش ػٖ حٍُِ

)(Herodotus  ٓ٘ش م.ّ ،ك٤ٔخ ىٕٝ آهَٕٝ ٓ٘خٛي حُلٜخى رخُو٢  55:ًٝخٕ ًُي رليٝى

ـ  8955ك٢ حُٔوخرَ حُلَػ٤ٗٞش ك٢ َٜٓ ٝطؼٞى ح٢ُ كيٝى   (Hieroglyphs)ح٤ًَِٝ٤ُٜل٢ 

ٖٓ أٍٓٞ حُل٤خس ٓ٘ش  م.ّ . ُوي ًخٕ ٌٓخٕ حُؼخُْ ٓليٝى حُؼيى ، كِْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٟـ٢  555:

٣ُِخىس حإلٗظخؽ ٓؼَ ح٤ُّٞ ، حً طـي حٕ حألٓٔيس حُٔؼَٝكش ك٢ ًُي حُِٓخٕ ُْ طظـخُٝ حَُٓخى ٝحُٔٔخى 

حُل٤ٞح٢ٗ ٝحٌُِْ ، حً حٓظويٓض ٖٓ هزَ حَُٝٓخٕ ٌٓ٘ كٞح٢ُ أُل٢ ٓ٘ش . ك٤ٔخ ػَكض أىٝحص 

 ٣ؼ٢٘ رخ٠ٍَُٝس  حْٜٗ حُلَحػش ألٍٝ َٓس ك٢ اٌِٗظَح هالٍ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١ ، ٌٝٛح ال

 حٍٝ ٖٓ حٓظويٜٓخ ، ٌُٜ٘خ ًخٗض ٗخثؼش ُي٣ْٜ . 

ح٤ُّٞ ك٢ ؿخٓؼخص حُؼخُْ ػ٠ِ حُؤْ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ ٣يٍّ ػِّٞ   ٣Agronomyطِن طؼز٤َ    

( ، حً حٕ حُظؼز٤َ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حًٌٍُٔٞ إداسح اٌسمًحُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش  ٝحُظَرش ٣ٝؼ٢٘ حالٛطالف )

ػْ ىٓؾ  (to manage)رٔؼ٢٘ اىحٍس  (nomos)رٔؼ٢٘ كوَ ٝ  (Agros)٣ظٌٕٞ ٖٓ ًِٔظ٤ٖ 

 .  Field Managementحُظؼز٤َحٕ .  ٝحٕ حُظؼز٤َ حُؼ٢ِٔ حُ٘خثغ ح٤ُّٞ ٛٞ :  

 ٣ٔظل٤ي رل٤غ ) ٝحُٔـ٣ٌخص ٝحُٔخء ح٠ُٞء ( حُؼالػش حُ٘ٔٞ ػٞحَٓ أىحٍس طؼ٢٘ حُٔلٍٜٞ أىحٍس كؤٕ

 . كخَٛ ٝأػ٠ِ ٗٔٞ أػ٠ِ ٝطلو٤ن ًلخءس رؤػ٠ِ حُٔلٍٜٞ ٗزخص ٜٓ٘خ

 ٝحألٗٔـش حألٍٝحم طٔظوزِٚ ح١ٌُ حُـِء ٝٛٞ ُِ٘زخص حُو١َ٠ حُـِء ػ٠ِ ٣ٔو٢ كخ٠ُٞء

 ُؼ٤ِٔش ٗظخؽ ٢ٛ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝحُطخهش ٤ٔ٤ًخث٤ش ١خهش ح٠ُ ح٠ُٞء ًُي ١خهش رظل٣َٞ ُظو٣ْٞ حُو٠َحء

 ٤ٔيأًٝ ػ٘خث٢ ؿخُ ٜٓيٍٛخ حُظ٢ حٌُخٍرٕٞ ًٍحص ٍر٢ هالُٜخ ٖٓ ٣ظْ ح١ٌُ ح٠ُٞث٢ حُظ٤ًَذ

 أهَٟ ٌَٓ ؿ٣ِجخص ٓغ ٣َطز٢ ٝحٌَُٔ ) ؿ٣ِجٚ ( ٓيح٢ٓ ٌَٓ إلٗظخؽ رؼ٠ٜخ ٓغ حٌُخٍرٕٞ

 .  حُٔظؼيىس رخ٣ٌَُٔخص ٠ٔٔ٣ ٓخ ٌٓٞٗٚ

  dry matter حُـخكش ُِٔخىس حألٓخ٤ٓش حُٞكيس ٢ٛ ح٠ُٞث٢ حُظ٤ًَذ ػٖ حُ٘خطـش حٌَُٔ ؿ٣ِجش إٔ

 كظظٌٕٞ ؿٔٔٚ حػ٠خء ٝطٌٕٞ حُ٘زخص ٞٗٔ طؼط٢ حُظ٢ ح٠ُٞث٢ حُظ٤ًَذ رؼ٤ِٔش حُ٘زخص ٣٘ظـٜخ حُظ٢

 ٓطق كٞم طزِؽ رخىٍس ُظؼط٢ ط٘زض ٛـ٤َٙ رٌٍس ٖٓ حُن... ٝحألُٛخٍ ٝح٤ُٔوخٕ ٝحألٍٝحم حُـٌٍٝ

 ( ٤ٔ٤ًخث٤ش ١خهش ح٠ُ ٝطل٣ِٞٚ حُْ٘ٔ ٟٞء رخٓظالّ حُزخىٍس ُظِي حُٜـ٤َس حألٍٝحم ُظوّٞ حُظَرش

 أؿِحء ؿ٤ٔغ إٔ حهظٜخى٣خ كخٛالا  ٣ؼط٢ ًز٤َ ٗزخص ٌٓٞٗٚ حصحُزخىٍ طِي ُظ٘ٔٞ ) شـخكحُ ٔخىسحُ

 ,حألُٛخٍ ,حألٍٝحم,ح٤ُٔوخٕ ,حُـٌٍٝ ( ح٠ُٞث٢ حُظ٤ًَذ ػ٤ِٔش ػٖ حُٔظٌٞٗش حُ٘زخص

 حُز٤ُٞٞؿ٢ حُلخَٛ ٌٛح ٖٓ ٝؿِء (Biological yield )حُز٤ُٞٞؿ٢ حُلخَٛ ط٠ٔٔ)...حُؼٔخٍ

 ٣ظؤُق حُٔؼخٍ ٓز٤َ ػ٠ِ ُ٘ؼ٤َح ك٘زخص (Economic yield) خحهظٜخى٣ كخٛال ٗٔظؼِٔٚ ح١ٌُ ٛٞ

 لخَٛرخُ ط٠ٔٔ ًِٜخ ) كزٞد, ٓ٘خرَ ,٤ٓوخٕ ,ٍٝحمٝٛٞحث٤ش)ح) ٝؿٌٍٝح٤ٍٟش ) أؿِحء ٖٓ
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 ٖٓ حُل٘طش ٍُٝػض ٗٔظؼِٔٚ ح١ٌُ ٝٛٞ كو٢ حُلزٞد ك٢ٜ حالهظٜخى١ حُلخَٛ أٓخ ز٤ُٞٞؿ٢حُ

 .أؿِٚ

 ٔزشٗ ٛٞ حالهظٜخى١ حُلخَٛ إٔ أ١ حُز٤ُٞٞؿ٢ حُلخَٛ ٖٓ ؿِء ٛٞ حالهظٜخى١ حُلخَٛ إًٔ

 ى٤َُ ٣ؼَف ٌُح (Harvest Index )حُلٜخى ري٤َُ حُ٘ٔزش ٌٛٙ ٝط٠ٔٔ حُز٤ُٞٞؿ٢ حُلخَٛ ٖٓ

 . حُز٤ُٞٞؿ٢ حُلخَٛ ٓؤٞٓخ ػ٠ِ حالهظٜخى١ حُلخَٛ ٗٔزش أٗٚ ػ٠ِ حُلٜخى

 ٖٓ ٗٔزش أػ٠ِ أ١ كٜخى ى٤َُ أػ٠ِ ػ٠ِ حُلٍٜٞ ٛٞ ٝحُٔ٘ظؾ حُٔلٍٜٞ ٓي٣َ ٛيف كؤٕ ٌُح

 .حالهظٜخى١ حُلخَٛ

 ٓخ رؤًلؤ حُٔـ٣ٌخص , حُٔخء ,ح٠ُٞء حُطز٤ؼ٤ش حُ٘ٔٞ ػٞحَٓ حٓظؼٔخٍ ح٠ُ حُٔلٍٜٞ أىحٍس طٜيف ٌُُي

 حُـخكٚ ُِٔخىس ٝطَحًْ ٗٔٞ أػ٠ِ ػ٠ِ ٝحُلٍٜٞ ح٠ُٞث٢ ُِظ٤ًَذ ٓؼيٍ أػ٠ِ ُظلو٤ن ٣ٌٖٔ

 ى٤َُ كؤٕ ٌٌٝٛح . حهظٜخى١ كخَٛ ر٤ٜجش حُلخَٛ ًُي ٖٓ ٗٔزش أػ٠ِ ػْ ٖٝٓ ر٤ُٞٞؿ٢ ٝكخَٛ

 .ُِٔلٍٜٞ أىحٍطٚ ًلخءس ُظو٤٤ْ حُٔلخ٤َٛ ٓ٘ظؾ ٣ؼظٔيٙ ٝح١ٌُ حُْٜٔ َحُٔئٗ ٛٞ حُلٜخى

 هي حا  ظَٝف حُ٘زخص ٣ٝٞحؿٚ )حُطز٤ؼ٤ش حُظَٝف طلض ( حُطز٤ؼش ك٢ طٍِع ػخىس حُٔلخ٤َٛ ٗزخطخص

 حُٔٔخٍٓخص طؼ٢٘ حُٔلٍٜٞ أىحٍس كؤٕ ٌٌٝٛح ُ٘ٔٞٙ ٓؼخًْ طؤػ٤َ ًحص أٝ ٓالثٔش ؿ٤َ طٌٕٞ

 ٝط٤ٜجش حُٔلٍٜٞ ٗٔٞ طؼخًْ حُظ٢ حُؼٞحَٓ طؤػ٤َ طو٤َِ ٔظٜيفط حُظ٢ ٝحُ٘٘خ١خص ٝحُلؼخ٤ُخص

 ( حُـخكٚ حُٔخىس ٝطَحًْ ُِ٘ٔٞ ٓؼيالص أػ٠ِ ٝطلو٤ن حُٔلٍٜٞ ًُي ُ٘ٔٞ ٓالثٔٚ أًؼَ ظَٝف

 حُلخَٛ) حُز٤ُٞٞؿ٢ حُلخَٛ ًُي ٖٓ ٗٔزش أػ٠ِ ػ٠ِ ٝحُلٍٜٞ ) ر٤ُٞٞؿ٢ كخَٛ

 .(حالهظٜخى١

 

 حُٔلٍٜٞ ُ٘ٔٞ ٝحُٔالثٔش حُْ٘ٔ ٖٓ حُوخىٓش ح٠ُٞء ر٤ٌٔش ٣ظلٌْ إٔ حُٔلٍٜٞ ٓي٣َ كؼ٠ِ ٌُح

 ح٠ُ حُٔؼظَٝ ح٠ُٞء ٖٓ ٗٔزش أًزَ ٝطل٣َٞ ح٠ُٞء ًُي ٖٓ ٗٔزٚ أًزَ حػظَحٝ ك٢ ٣ٝظلٌْ

 . حهظٜخى١ ًلخَٛ حُـخكٚ حُٔخىس طِي ٖٓ ٗٔزٚ أًزَ ػْ ٖٝٓ ؿخكش ٓخىس

ٌٖٔ إٔ طؼَف ٣ Crop managementأٝ ٓخ ٢ٔٔ٣  أداسح اٌّسظٛيٖٓ ٛ٘خ كؤٕ               

ٝحُٔؼخُـخص  activitiesٝحُ٘٘خ١خص  processٝحُؼ٤ِٔخص  practicesحُٔٔخٍٓخص  ػ٠ِ أٜٗخ

manipulation ٗطزوٜخ أٝ ٗوّٞ رٜخ ػ٘ي ٍُحػش حُٔلٍٜٞ ك٢ حُلوٍٞ ٖٓ أؿَ طلو٤ن  حُظ٢

 أك٠َ ٗٔٞ ٣وظَٕ رؤػ٠ِ كخَٛ.

ك٢ اٌِٗظَح ،  Rothamstedًخٗض حٍٝ ٓلطش رلؼ٤ش طؤٓٔض ك٢ حُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش ٢ٛ ٓلطش     

ّ . حٗظوِض أكٌخٍ حُزلغ حُؼ٢ِٔ آٌٗحى ٖٓ  6098ًٝخٗض حهظزخٍحص حألٓٔيس هي ١زوض ك٤ٜخ ٌٓ٘ ػخّ 

ّ ، ٝرؼيٛخ ح٢ُ رو٤ش ىٍٝ حُؼخُْ ك٤غ ريأ طؤ٤ْٓ  6075اٌِٗظَح ح٢ُ حُٞال٣خص حُٔظليس ػخّ 

ّ ، ػْ 6555أ٣ٌَٓخ ػخّ حُـخٓؼخص ٝح٤ٌُِخص حُٔظوٜٜش . ًخٗض حٍٝ ؿخٓؼش ُِؼِّٞ حٍُِحػ٤ش ك٢ 

 American)ّ ، ٝالُحُض طؼَٔ ح٢ُ ح٤ُّٞ رخْٓ  6550طؤٓٔض ؿٔؼ٤ش ػِّٞ حُٔلخ٤َٛ ػخّ 

Society of Agronomy)  ٝطٜيٍ ػيس ٓـالص رلؼ٤ش ٖٓ حرَُٛخ  Crop Sci.  ٝ

Agronomy J.   ٝSoil Sci.  كوي ًخٕ ٖٓ هزَ  . حٓخ ػٖ حٍٝ ًظخد ك٢ حُؼِّٞ حٍُِحػ٤ش

 Essentials of .ٝرؼ٘ٞحٕ حٓخ٤ٓخص ح٤ٔ٤ٌُخء حٍُِحػ٤ش   6068ػخّ  Humphry حُزخكغ 

Agric. Chemistry  
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 : Population and foodاٌغىبْ ٚاٌغزاء    

ػٖ ٌِٓ٘ش حُـٌحء حُٔظلخهٔش   6750ػخّ   Thomus Malthusطليع  حالهظٜخى١ حٍُٜٔ٘ٞ     

٠ِ حُٔـظٔغ حإلٗٔخ٢ٗ ك٢ حُؼخُْ ػ٘يٓخ ٟٝغ ٗظ٣َظٚ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ حٕ حٌُٔخٕ ك٢ حُؼخُْ ػ

ك٤ٔخ ٣ِىحى حُـٌحء ٣ٞ٘ٓخ ك٢ حُؼخُْ   ٣geometric progressionِىحىٕٝ رٔظٞح٤ُش ٛ٘ي٤ٓش 

، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ حٕ حُؼخُْ ٓٞف ٣ٞحؿٚ ٓـخػش ًز٤َس  Arithmetic progressionرٔظٞح٤ُش كٔخر٤ش 

ك٢ حُٔ٘ظـخص حُـٌحث٤ش حًح ُْ طظوٌ اؿَحءحص كؼخُش ٣َٓٝؼش ُيٍء حُلـٞس رٔزذ ٣ُخىس  ٝٗوٜخا ٗي٣يحا 

حٌُٔخٕ ٣ُٝخىس حُطِذ ػ٠ِ حُـٌحء ،ٌٛح ٝٓغ حٕ حُ٘ظ٣َش ًخٗض ٤ِٓٔش ٖٓ ك٤غ حُٔ٘طن ، حال حٕ 

ٝطخثَ حإلٗظخؽ ك٢ حُٔ٘ٞحص حُالكوش هي ططٍٞص ريٍؿش ًز٤َس ٖٓ ٣ُخىس حٓظويحّ حألٓٔيس ٝططٍٞ 

ح١َُ ٝحٓظ٘زخ١ حألٛ٘خف حُٔلٔ٘ش ٝحػظٔخى حٌُٔ٘٘ش ك٢ حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش   ٝ....حُن كٌخٗض طوخٗخص 

ف ٜٓ٘خ حُؼخُْ  ٓخُظْ . طزِؾ ح٣ُِخىس حٌُٔخ٤ٗش ك٢ أٍٝرخ رليٝى  َٞ % ك٤ٔخ طزِؾ 6حٌُِٔ٘ش حهَ ٓٔخ طو

ٕٗٞ ٖٓ % ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٝحك٣َو٤خ ٝىٍٝ أه١َ ك٢ آ٤ٓخ ، ٝػخىس ٛئالء ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ؼخ8كٞح٢ُ 

 ٗيس ٗوٚ حُٔ٘ظـخص حٍُِحػ٤ش، حً حْٜٗ ٣ِىحىٕٝ ك٢ حٌُٔخٕ ٝال ٣ُ٘ظـٕٞ ٓؼَ رو٤ش حُيٍٝ حُٔ٘ظـش ! 

حٕ ٌِٓ٘ش حُـٞع ك٢ حُؼخُْ ٌِٓ٘ش ًز٤َس ٖٓ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ، ٢ٛٝ طُٞي ػيّ حالٓظوَحٍ ك٢    

حُٔـظٔغ ٝطٌخى  حُٔـظٔغ ٝحٌُيف حُٔٔظَٔ ٝحُـ٤َ حُٔٔظَٔ ٝػيّ ٝؿٞى رَحٓؾ حهظٜخى٣ش ط٘ظْ ك٤خس

طٌٕٞ حُلَٝد ك٢ حُؼخُْ أٓخٜٓخ حهظٜخى١ رخُيٍؿش حأل٢ُٝ، حً طٔظلًٞ حُيٍٝ حُو٣ٞش ػ٠ِ ٓٞحٍى 

( ٛٞ كٞح٢ُ 7565حُيٍٝ ح٠ُؼ٤لش كظِىحى حأل٢ُٝ ػَحء ، ك٤ٔخ طِىحى حُؼخ٤ٗش رئٓخا ٝكوَحا ، ٝح٤ُّٞ )

ش !! أ١ رليٝى ػالػش حٟؼخف ٤ِٕٓٞ ٗٔٔ 55ـ  05ر٤ِٕٞ ٗٔٔش ! حً ٣ِىحى حُؼخُْ ٣ٞ٘ٓخا رٔؼيٍ  0.7

ٌٓخٕ حُؼَحم ٝرٌح الري ُِٔـظٔؼخص ٝح٤ُٜجخص ح٤َُٔٓش ٝؿ٤َ ح٤َُٔٓش ٖٓ حُؼَٔ ٝحُظل٤ٌَ رؤٓخ٤ُذ 

 ٝٛلش ٝحريحع !  ٝطؼ٤ِْؿي٣يس ط٠ٖٔ ٣ُخىس حإلٗظخؽ ٝرٔخ ٣ٌل٢ حالٗٔخٕ الٕ ٣ؼ٤ٖ ك٤خس ك٤ٜخ حٖٓ 

 ٖٝٓ حُٞٓخثَ حُٜٔٔش ٝ حُٔظخكش ٣ُِخىس حإلٗظخؽ حٍُِحػ٢ :

 ٛ٘خُي ٤ِٓٝظخٕ ٜٓٔظخٕ ٣ُِخىس حإلٗظخؽ حٍُِحػ٢ ٛٔخ :    

 ـ ٣ُخىس حَُهؼش حٍُِحػ٤ش )حُظٞٓغ حألكو٢(. 6

 ـ ٣ُخىس ٓؼيٍ حإلٗظخؿ٤ش ُِٔلخ٤َٛ )حُظٞٓغ حُؼخٓٞى١( . 7

حٕ ٣ُخىس حَُهؼش حٍُِحػ٤ش ٢ٛ كخُش ٟؼ٤لش ك٢ ٓؼظْ ىٍٝ حُؼخُْ ، ٝرٌح كؤٕ ح٤ُِٓٞش حُزخه٤ش      

حء ٢ٛ رَكغ ٓؼيالص حإلٗظخؿ٤ش ػٖ ٣َ١ن حٓظ٘زخ١ أٛ٘خف ٓ٘ظـش ربٓظـخرظٜخ حٓخّ ٣ُخىس حُـٌ

ُٔيهالص حٍُِحػش ٖٓ ط٤ٔٔي ػخ٢ُ ،ًٝؼخكش ٗزخط٤ش ػخ٤ُش ، ًٝلخ٣ش ح١َُ ًُٝي ك٢ حُز٤جخص حألٓؼَ 
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ٓؼَ ٗي  Abiotic stressُإلٗظخؽ ك٠الا ػٖ حٓظ٘زخ١ أٛ٘خف ؿي٣يس طظلَٔ حُ٘ي حُالك١ٞ٤ 

، حً ٣ٌٖٔ ٍُحػش رؼٞ حألٍح٢ٟ حُـي٣يس حُظ٢ ُْ طٌٖ طٍِع ٖٓ هزَ ،  حُـلخف ٝحُِٔٞكش ٝؿ٤َٛخ

 ُٝي٣٘خ ك٢ حُؼَحم ٓال٤٣ٖ حُيٝٗٔخص ٜٓ٘خ ! 

 اٌّغبزبد اٌّضسٚػخ فٟ اٌؼبٌُ :

٤ِٕٓٞ ١ٖ ،  55;٤ِٓ8ٕٞ ٌٛظخٍ ط٘ظؾ كخٛالا رٔـٔٞع  ٣6055ٍِع ك٢ حُؼخُْ ح٤ُّٞ رليٝى      

% ٖٓ ٓـٔٞع حإلٗظخؽ حُؼخ٢ُٔ. طظٜيٍ :8ٗٔزش % كو٢ ط٘ظؾ :6ٝح٣َُٝٔش ٜٓ٘خ ط٘ظؾ رليٝى 

٤ِٕٓٞ ٌٛظخٍ  7:5ٓلخ٤َٛ حُلزٞد حُٔٔخكش حألًزَ ٖٓ حُٔٔخكش حٍُِٔٝػش ك٢ حً طلظَ كٞح٢ُ 

. ط٘ـَ  حأله٤َِٟٕٓٞ ١ٖ ك٤ٔخ طظُٞع رو٤ش حُٔٔخكش ػ٠ِ حُٔلخ٤َٛ  6055ط٘ظؾ ٓخ ٣وخٍد 

% ٢ٛ 65، ك٠الا ػٖ ٓٔخكش % ٖٓ ح٤ُخرٔش 66حُٔٔخكش حُوخرِش ٍُِِحػش ك٢ حُؼخُْ ٓؼيٍ 

% ٖٓ ح٤ُخرٔش ك٢ حُؼخُْ ؿ٤َ ٍِٓٝػش حال حٕ حُظٞٓغ حالكو٢ 75أٍح٢ٟ َٓحػ٢ ٝرٌح طزو٢ ٗٔزش 

،حً طزِؾ  حألهَٟٝحٍُِحػش ٛٞ حَٜٓ ُي١ حُظـخُٝ ػ٠ِ أٍح٢ٟ حَُٔحػ٢ ريالا ٖٓ  حألٍح٢ٟ 

حألٍح٢ٟ  ٤ِٕٓٞ ٌٛظخٍ ، أ١ كٞح٢ُ ٟؼق 8555ٓٔخكش أٍح٢ٟ حَُٔحػ٢ ك٢ حُؼخُْ رليٝى 

ًـْ  855حٍُِٔٝػش رخُٔلخ٤َٛ حُٔوظِلش ، طزِؾ كٜش حُلَى حُٞحكي ػخ٤ُٔخا ٖٓ حُلزٞد كٞح٢ُ 

 ٌٛظخٍ ٖٓ حألٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش حٍُِٔٝػش رخُلزٞد . :٣ٞ٘ٓ5.6خا ٝرٔؼيٍ كٞح٢ُ 

 

 ٗٔزش حألٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش حُٜخُلش ٍُِِحػش ك٢ حُؼخُْ

 Crop adaptation :رى١ُف )رطجغ( اٌّسبط١ً    

حٕ حالؿ٘خّ ٝحالٗٞحع ٝحالٛ٘خف ُِ٘زخطخص ػٔٞٓخا ُٝ٘زخطخص حُٔلخ٤َٛ هٜٞٛخا طوظِق ك٢        

ٝٛٞ     Adaptation :ثبٌزى١ف اٚ اٌزطجغ ٣ٝوٜي  ، ٓويٍطٜخ ػ٠ِ حُظ٤ٌُق ُؼٞحَٓ ر٤ج٤ش ٓؼ٤٘ش

رٚ ٣ٝ٘ٔٞ ٣ٝظٌخػَ رٍٜٞس ١ز٤ؼ٤ش، ٌٝٛٙ  ُٔل٤طش ٝف حُظَحٓغ ٓويٍس حٌُخثٖ حُل٢ ػ٠ِ حُؼ٤ٖ 

، ىٕٝ ٓٞحٛخ  ُل٤شص حٌُخث٘خحطظ٤ِٔ رٜخ ع، ٢ٛٝ ظخَٛس  ُ٘ٞحكلع ء  ُٝزوخٍ حطَكغ ٓؼي  وخ٤ٛشُح

 ٣ٝيهَ ػخَٓ حُِٖٓ ًؼخٓال ٓئػَح ك٤ٜخ .

ٝأه١َ  (Wide adaptation)ٛ٘خُي ٗزخطخص ٓلخ٤َٛ ٢ٛ رطز٤ؼظٜخ ًحص ططزغ ٝحٓغ     

ٓؼش حُظطزغ حُل٘طش . ٖٓ ر٤ٖ حُٔلخ٤َٛ حُٞح (Narrow adaptation)ٓظطزؼش ُز٤جش ٤ٟوش 

ٝحُ٘ؼ٤َ ٝحٌٍُس حُٜلَحء ، ك٤ٔخ ٛ٘خُي رؼٞ حُٔلخ٤َٛ ٓؼَ كٍٞ ح٣ُٜٞخ ًحص ططزغ ٤ٟن . ٓغ 

ًُي حٗٚ ٟٖٔ حُـْ٘ حُٞحكي طٞؿي أٗٞحع ٝحٛ٘خف ًحص ططزغ ٓوظِق ػٖ ٓـٔٞػش حُ٘زخطخص حُظ٢ 

ٝح٤ُِْ٘ ٣٘ظ٢ٔ ح٤ُٜخ ًُي حُٔلٍٜٞ . كٔؼالا ٓؼِّٞ ػٖ ٓلخ٤َٛ كٍٞ ح٣ُٜٞخ ٝحُلٔٚ ٝحُؼيّ 

حٜٗخ ٤ٟوش حُظطزغ ٌُٖٝ ٓغ ًُي ٛ٘خُي أٛ٘خف ٜٓ٘خ ًحص ططزغ أٝٓغ ٖٓ ٓؼيٍ ططزغ طِي 



 
دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  مؤيد هادي إسماعيل . أ.م.د      (  االوىل احملاضرة)             إ 

حُٔـٔٞػش . حٕ حُظطزغ ح١ٌُ ٣ليع ُِ٘زخص ٛٞ ٗظ٤ـش طيحهَ ػخ٢ِٓ حٍُٞحػش ٝحُز٤جش ، ك٘وٍٞ ػٖ 

١ حُلؼَ حُز٤ج٢ ٝرٌح كؤٕ ٗظ٤ـش ٌُٜح حُظيحهَ طليى ٓٔظٞ× أ١ طيحهَ حُلؼَ حٍُٞحػ٢  E) ×(Gًُي

حُز٤ج٢ ٖٓ ر٤ٖ حرَُ × حُظطزغ ٝحُلخَٛ ٌُُي حُٔلٍٜٞ . ٣ؼي ٟٓٞٞع حُظيحهَ حٍُٞحػ٢ 

حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ طٔظلن حُزلغ حُؼ٢ِٔ الٓظٌ٘خف حُـٞحٗذ حُٔظؼِوش رطز٤ؼش ٛلخص حُ٘زخص ٝآ٤ُش 

 طلِٔٚ حٝ ط٤ٌلٚ ُِز٤جش .  

 Productivity variables :ػٛاًِ االٔزبخ١خ 

حٌُِلش حُالُٓش ُإلٗظخؽ رخُٔوخٍٗش ٓغ ر٤جش أه١َ ٛلَح٣ٝش ٜٓ٘خ  طليى ٓٔظ١ٞ حإلٗظخؽ ٝهِش   

كَحٍس ػخ٤ُش ِٝٓٞكش ٝحٝرجش ٓوظِلش ٌٌٝٛح،ٓغ ًُي طٞؿي ػٞحَٓ حهظٜخى٣ش ٤ٓٝخ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش 

ٝػٞحَٓ ر٤ج٤ش ١ٝز٤ؼ٤ش ٝؿ٤َٛخ، طليى ٍُحػش ٓلٍٜٞ ٓؼ٤ٖ ك٢ ٓ٘طوش حٝ ىُٝش ٓؼ٤٘ش. ٌُح  ٣ٌٖٔ 

 ٔش رخالٗظخؿ٤ش رخالط٢ : حؿٔخٍ ٓـٔٞػش حُؼٞحَٓ حُٔظلٌ

ٝحالٓطخٍ ٝٗيس حإلٟخءس ٝحُـزخٍ ٝح٣َُخف  ٟحُلَحٍس حُؼظ٢ٔ ٝحُٜـَـ ػبًِ إٌّبش :  1

 ١ٝز٤ؼش حألٝرجش ٖٓ حَٓحٝ ٝكَ٘حص طؼ٤ٖ ك٢ ًُي حُٔ٘خم . 

ك٣ِ٤خء  ٢ٍٟحُظَرش ٝحُؼ٘خَٛ ٝحُٔخء حال pH  ٝECػٔن حُظَرش ٝٗٔـظٜخ ٝ ـ ػبًِ اٌزشثخ :  2

 ػٔن حُظَرش....حُــــــن .٤ٔ٤ًٝخء حُظَرش ٝ

ٌٝٛٙ حُؼٞحَٓ طٌخى طٌٕٞ حُٞك٤يس طلض ٤ٓطَس حالٗٔخٕ ٖٓ ـ ػبًِ خذِخ اٌزشثخ ٚاٌّسظٛي : 3

 أٛ٘خف ٓلٔ٘ش ٝط٤ٔٔي ١ٍٝ ٝٓٞػي ٍُحػش ٝكَحػش ٝط٘ؼ٤ْ ٌٝٓ٘٘ش ......حُــــن .

 :اٌسىُ ػٍٝ خٛدح اٌزشثخ فٟ اإلٔزبج اٌضساػٟ 

ىٝ ٝح٤ٔٛش ٝه٤ٔش حالٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش ٝؿ٤َٛخ  ٖٓ كلٚ ٣ٌٖٝٔ طو٤٤ْ ٝطوي٣َ ٝحُلٌْ ػ٠ِ ؿٞ

١ز٤ؼش حُظَرش ٝٗٔـظٜخ ِٝٓٞكظٜخ ٝٗٞع ٗزخطخص حالىؿخٍ حٝ حُ٘زخطخص حُز٣َش حُ٘خ٤ٓش ٜٓ٘خ ، كٔؼالا 

حُظَرش حُظ٢ ٣ٌؼَ ك٤ٜخ حٗظ٘خٍ ٗزخطخص ح٣َُٞ٘ ٝحُط٤١َغ طيٍ ػ٠ِ حٜٗخ حٍٝ ِٓل٤ش ، ك٤ٔخ ٣يٍ 

هٜزش ًٝحص ػٔن ٓ٘خٓذ ُِـٌٍ ، ٌٌٝٛح ، ٝط٢ٔٔ ٓؼَ ٌٛٙ  ٝؿٞى ٗزخطخص حُ٘ٞى ػ٠ِ حٕ حُظَرش

ًٌُي ٣يٍ ٗٔٞ ٗزخطخص حُوٜذ ٝحُلِلخ ػ٠ِ حٕ حُٔخء  (Soil indicators)حُ٘زخطخص ريالثَ حٍُِحػش 

ك٢ طِي حُٔ٘طوش ه٣َذ ٖٓ حُٔطق ٝرٌح الري ٖٓ اُحُش ٌٛٙ حُ٘زخطخص حُز٣َش ٝٗن ٓزخٍُ  ٢ٍٟحال

 ِي حألٍح٢ٟ. َُٜف ٤ٓخٙ هزَ حُٔزخَٗس رٍِحػش ط

 

 

 ػ١ٍّبد خذِخ اٌزشثخ ٚاٌّسظٛي  : 
 اٌؼ١ٍّبد اٌسم١ٍخ  ٌزسؼ١ش اٌزشثخ ٚخذِزٙب : -أٚال 

إٔ طل٤٠َ حُظَرش ١ٍَٟٝ إلٗزخص ٝٗٔٞ حُٔلخ٤َٛ ٝؿ٤َٛخ رل٤غ طـٞى رؤكٖٔ ٓخ ٣ٌٖٔ       

 ٖٓ حُٔلخ٤َٛ ًٔخ ٝٗٞػخ، الٕ حُظَرش ٢ٛ َٓهي حُزٌٍٝ ٝ ٢ٓٝ حالٗزخص ٝ حُ٘ٔٞ ٢ٛٝ ٜٓيٍ

حُـٌحء حالٓخّ ، كٖٔ ح١ٍَٝ٠ُ حٕ طظ٤ٜؤ ك٤ٜخ حُظَٝف حُٔالثٔش ُ٘ٔٞ حُٔـٔٞػش حُـ٣ٌٍش 

ٝحٗظ٘خٍٛخ. طظٌٕٞ حُظَرش ٖٓ ه٢٤ِ ٖٓ حُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش ٝحُٔٞحى حُٔؼي٤ٗش ٝر٤ٖ ٓٔخٜٓخ حُٔخء 

ٝحُٜٞحء ، ٝحُظ٢ طِؼذ ىٍٝحا ٜٓٔخا ك٢ طلي٣ي ٤ًٔش ح٤ُٔخٙ ٝكًَش حُٜٞحء حُٔلظلع رٜٔخ ك٢ حُظَرش 

حٍُِحػ٤ش ٝرخُظخ٢ُ ٓي١ ٛالك٤ظٜخ ٍُِِحػش، ٝحُطزوش حُٔطل٤ش ٖٓ حُظَرش طئػَ ك٤ٜخ ىٍٝس 

 حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش ٖٓ ١ٍ ٝؿلخف ٍَٝٓٝ آ٤ُخص ٓٔخ ٣ـ٤َ ٓؼٚ ط٤ًَزٜخ.

دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  إسماعيلمؤيد هادي  . أ.م.د         احملاضرة الثانية                 إ 
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ٝطٞكَ حػيحى حُظَرش ٍُِِحػش  رؼٞ حُٜلخص ك٤غ طٌٕٞ حُظَرش ٓلٌٌش ٝٛ٘ش رٔخ ٣ٔٔق         

رش ٝٓ٘يٓـش ح٢ُ حُيٍؿش حُظ٢ طٔخػي حُزٌٍٝ ػ٠ِ حٓظٜخٙ حُٔخء رظالْٓ حُزٌٍٝ ٓغ كز٤زخص حُظَ

ٝحالٗزخص ػْ حٗظ٘خٍ حُـٌٍٝ ٝحٓظٜخٙ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ٝحٕ طٌٕٞ هخ٤ُش ٖٓ حُ٘زخطخص ٓٞحء ًخٗض 

 ٓلخ٤َٛ ٓخروش حٝ أىؿخٍ  كظ٠ ال ط٘خكْ حُٔلٍٜٞ حَُٔحى ٍُحػظٚ ػ٠ِ ح٠ُٞء ٝحُٔخء ٝحُـٌحء.

حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش حُظ٢ ٣ـذ حُو٤خّ رٜخ ُظ٤ٜجش َٓهي ٛخُق إلٗزخص ٣ظ٠ٖٔ طل٤٠َ حُظَرش ًَ      

 حُزٌٍٝ ٢ٛٝ:

 Plowing  or  Tillage. حُلَحػش  -6

 . Disking  or  Harrowingحُظ٘ؼ٤ْ   -7

 .  Levelingحُظ٣ٞٔش  -8

    Division .حُظ٣ِٞق ٝحُظ٣َِٔ )حُظو٤ْٔ( -9

 

 :Plowing  or  Tillage   اٌسشاثخ -6

٤ٔش ك٢ أػيحى حُظَرش ٍُِحػش حُٔلٍٜٞ ٝػ٠ِ ٓي١ ٟزطٜخ ٣ظٞهق ٓي١ ٢ٛ حُؼ٤ِٔش حَُث٤        

ٗـخف ٍُحػش حُٔلٍٜٞ رٍٜٞس ػخٓش ٝطئى١ ػ٤ِٔش حُلَع ح٢ُ طل٤ٌي حُظَرش ٝط٘ؼ٤ْ ٝه٢ِ 

 ؿ٣ِجخص حُظَرش رل٤غ طٜزق ٜٓيحا ٛخُلخا إلٗزخص حُزٌٍٝ ٝٗٔٞ حُٔلٍٜٞ ٠ٗٝـٚ .

ٚ حُل٣ِ٤خث٤ش ٝح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝحُز٤ُٞٞؿ٤ش ُِظَرش ٢ٛٝ ػ٤ِٔش ك٣ِ٤خث٤ش طٜيف ح٢ُ طل٤ٖٔ حُوٜخث       

، ٖٓ هالٍ ط٤٤ٜؾ حٝ طلظ٤ض حٝ هِذ حُظَرش ، كوي ٣ٌٕٞ ػ٤ٔوخ ٣ٔٔق رـؼَ أكخم حُظَرش حُٔل٤ِش ح٢ُ 

حألػ٠ِ هخٛش حألكن حالػ٠ِ ح١ٌُ طظَحًْ ك٤ٚ حُٔـ٣ٌخص حُٔؼي٤ٗش حُظ٢ كِٔظٜخ ٤ٓخٙ حألٓطخٍ أٝ ٤ٓخٙ 

رظ٣ٜٞش حُظَرش ٣ُٝخىس ٤ٔٔٓخطٜخ ٣ٝوظَ حُ٘زخطخص ح٠ُخٍس ٝ  ح١َُ ح٢ُ حألػٔخم ،ًٔخ أٗٚ ٣ٔٔق

حُطل٤ِ٤ش ٝؿ٤َحُٔل٤يس ، ٝهي ٣ٌٕٞ ؿ٤َ ػ٤ٔن ٝهي ٣ٜيف ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ح٢ُ طو٤ِذ حُظَرش ُطَٔ 

 حُزٌٍٝ ٝه٢ِ ٌٓٞٗخطٜخ ٝطلظ٤ض حٌُظَ حٌُز٤َس حىح ؿخءص رؼي حُلَع حُؼ٤ٔن.

 

 فٛائذ اٌسشاثخ :     

ػ٠ِ حُـٌٍٝ حُظـِـَ هالُٜخ ٖٓ ؿٜش ٝالٓظَٔح٣ٍش حُظ٣ٜٞش ك٤ٜخ ٖٓ طل٤ٌي حُظَرش كظ٠ ٣َٜٔ    -6

 ؿٜش أه١َ.

 هِغ حالىؿخٍ ٝحُو٠خء ػِىٜخ . -7

 ٣ُخىس هخر٤ِش حُظَرش الٓظٜخٙ حُٔخء ٗظ٤ـش طلٌٌٜخ . -8

 ه٢ِ ؿ٣ِجخص حُظَرش رؼ٠ٜخ ٓغ حُزؼٞ ًُٝي ُظ٘ظ٤ْ ط٣ُٞغ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ك٤ٜخ . -9

 ألك٤خء حُٔل٤يس ك٤ٜخ .ط٣ٜٞش حُظَرش ك٤غ طٔخػي ػ٠ِ ط٢٤٘٘ ح -:

طؼ٣َٞ حُلَ٘حص حُٔوظزجش ك٢ حُظَرش ح٢ُ حُؼٞحَٓ حُـ٣ٞش حُٔوظِلش ٝألػيحثٜخ  -;

 حُطز٤ؼ٤٤ٖ.

 ُٜٓٞش طو٤ْٔ حُظَرش ٝط٣ِٞلٜخ ٝط٣َِٔٛخ . -7

 

 

 : دسخخ اٌشؽٛثخ اٌّالئّخ ٌٍسشاثخ 

 

٤خّ ح١َُٞرش ٝحٓخ طُليى ح١َُٞرش حُٔالثٔش إلؿَحء ػ٤ِٔش حُلَحػش أٓخ ك٢ حُٔوظزَ ، رـٜخُ ه         

  . رخُط٣َوش حُلو٤ِش ٝحُظ٢ طظْ رؤهٌ حُؼ٤٘خص ٖٓ ٓ٘خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حُظَرش ٟٝـطٜخ ر٤ٖ ٍحكظ٠ ح٤ُي

حُظَرش حُـخكش طٌٕٞ ؿ٣ِجخطٜخ أٝ كز٤زخطٜخ ؿ٤َ ٓظٔخٌٓش ط١َٝ ٣ٍش هل٤لش ك٢ ٌٛٙ حُلخُش هزَ 

  . حُلَحػش

ٌّٕٞ ػـ٤٘ش طٜزق ٓالثٔش ُِلَحػش أٓخ حُظَرش ًحص حُلز٤زخص حُٔظٔخٌٓش ٝٓطلٜخ ٓظ٘ون ٝال   ط

خ ربؿَحء كَحػش ُٔٔخكش  ٝحُظَرش حُظ٢ طٌَُ٘ ػـ٤٘ش طُظَى كظ٠ طـق. ٝطليى ح١َُٞرش حُٔالثٔش أ٠٣ا

ه٤َٜس ٝٓالكظش ٤ٌٖٓ حُٔلَحع حًح ًخٗض ٗظ٤لش ٤ُْ ػِىٜخ ٤١ٖ ُْٝ طظَٜ ًظَ ًز٤َس طٌٕٞ 
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٤ٖ ٓظَرش ٝحٌُظَ ًز٤َس ٝطلظخؽ ح٢ُ حُظَرش ٓالثٔش ُِلَحػش . ك٢ كخُش حُظَرش حُـخكش طٌٕٞ حٌُٔ

  . ح١َُٞرش حُؼخ٤ُش ط٘ظؾ َٗحثق ٖٓ حُط٤ٖ ُٜخ ٓطق الٓغ . ؿٜٞى ًز٤َس

  -اػّبق اٌسشاثخ :

ٖٓ حألك٠َ ػيّ طؼ٤ٔن حُلَحػش ألًؼَ ٖٓ حُؼٔن ح١ٌُ ٣ظطِزٚ حُٔـٔٞع حُـ١ٌٍ ُِٔلٍٜٞ        

حُظَرش ٓؼَ َُٛس حُْ٘ٔ ٝحُوطٖ  حَُٔحى ٍُحػظٚ ، ٓؼال حُٔلخ٤َٛ حُظ٢ طٌٕٞ أؿِحء هخُٗش طلض

ْٓ ، حٓخ   60-:6ْٓ ، ًحص حُـٌٍٝ حُٞطي٣ش ٓؼَ حُؼٜلَ ٝحُِٔـْ  :8-85ٝكٍٞ ح٣ُٜٞخ 

  . 12ْٓ - 10حُ٘ـ٤ِ٤خص  ٓؼَ حُل٘طش ٝحُ٘ؼ٤َ كظلخؽ ح٢ُ حػٔخم 

 

 ا٢الد اٌضساػ١خ اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌسشاثخ :

 اٌّسبس٠ث اٌمذ٠ّخ ٚاٌّس١ٍخ : -1

خ٣ٍغ ٖٓ حُو٘ذ ٣ٝٞؿي ك٢ ١َكٜخ هطؼش كي٣ي٣ش ٝطٔلذ رخُل٤ٞحٕ ٝال طٜ٘غ ٌٛٙ حُٔل         

ْٓ ٌٝٛٙ حُطزوش ٓطل٤ش ٝال ط٤ٜت َٓهيحا 67-65طٔظط٤غ ٌٛٙ حُٔلخ٣ٍغ إٔ طلَع رؼٔن أًؼَ ٖٓ 

 ٛخُلخا ٝٓالثٔخا ُ٘ٔٞ حُـٌٍٝ ٝطلَػٜخ .

 اٌّسبس٠ث اٌسذ٠ثخ : -2

ػ٠ِ ػيس أٗٞحع ٜٓ٘خ حُٔلخ٣ٍغ  ٝطٔلذ ػخىس رخُٔخكزخص حٝ حُـَحٍحص  )حُظَحًظٍٞ( ٢ٛٝ       

حُؼالػ٤ش ٢ٛٝ أٓخ إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٗ ٌٓخ٤ًٖ أٝ طٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٗ أهَحٙ ، ٜٝٓ٘خ ٓلخ٣ٍغ طلض 

 حُظَرش ك٤غ طظؼٔن ح٢ُ ٓٔخكخص ػ٤ٔوش ٝكٔذ كخؿش حُِٔحٍع .

 

 ِٛػذ اٌسشاثخ :

ؼَكش % ٣ٌٖٝٔ 5ٓ:طلَع حُظَرش ػ٘يٓخ طٌٕٞ ٛ٘ش ١ٍٝٞرظٜخ طٌٕٞ ٓ٘خٓزش ٝال طظـخُٝ       

ْٓ ٟٝـطٜخ رَحكش ح٤ُي ػْ كًَٜخ رخإلرٜخّ كبًح  :6-65ًُي رؤهٌ ٤ًٔش ٓ٘خٓزش ٖٓ حُظَرش ٖٓ ػٔن 

ػ٠ِ إٔ حُظَرش ؿخِٛس ُِلَع ٝاًح ًخٕ ٓظؼـ٘خا ك٤ـذ طَى حُظَرش   ُْ طظٔخٓي ؿ٣ِجخطٜخ ىٍ ًُي

 ٓيس ٓ٘خٓزش كظ٠ طـق ألٗٚ أًح كَػض ٢ٛٝ ١ٍزش كبٜٗخ طٌٕٞ ًظال ٤٘٤١ش ٛؼزش حُظلٌي .

 

 إٌمبؽ اٌٛاخت ِشاػبرٙب ػٕذ اٌسشاثخ :

 إٔ طٌٕٞ هط١ٞ حُلَع ٓٔظو٤ٔش ٝػ٠ِ ٓٔخكخص ٓ٘ظظٔش طٔخٓخا . -6    

٣ـذ حٕ طلَع حألٍح٢ٟ حُط٤٘٤ش أًؼَ ٖٓ َٓس ٝحُلَػش حُؼخ٤ٗش طٌٕٞ ػٔٞى٣ش ػ٠ِ  -7

 حُلَػش حأل٢ُٝ .

 ٣ظٞهق ػٔن حُلَحػش ػ٠ِ ٗٞع حُٔلٍٜٞ حَُٔحى ٍُحػظٚ . -8

 َحػش ٓ٘ش رؼي أه١َ ًُٝي ُالٓظلخىس ٖٓ ؿ٤ٔغ ١زوخص حُظَرش .٣ـذ طـ٤٤َ ػٔن حُل -9

 

 

 

  :Disking  or  Harrowingاٌزٕؼ١ُ -2

 

٢ٛٝ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ط٢ِ حُلَحػش حً طَ٘ٔ  طلظ٤ض) طٜـ٤َ( كـْ حٌُظَ حُظَحر٤ش حُ٘خطـش ٖٓ ػ٤ِٔش 

 حُلَحػش ٢ٌُ ٣َٜٔ هيٓظٜخ ٝطٞك٤َ ٜٓي ٓالثْ ُِزٌٍٝ.

ؼي ػ٤ِٔش حُلَحػش حٝ حًؼَ رو٤َِ ٝال ٣ـُٞ حُظؤه٤َ ربؿَحثٜخ الٕ ٓخػش ر 79ٝػخىس طـ١َ رؼي 

 حُظخه٤َ ٣ئى١ ح٢ُ ؿلخف حُظَرش ٝٛؼٞرش طلظ٤ظٜخ ) هخٛش رخُظَد حُط٤٘٤ش ( .  

 -: ٝطـ١َ رٍٜٞس ػٔٞى٣ش ػ٠ِ هط١ٞ حُلَحػش ٖٝٓ كٞحثيٛخ     

 . طلظ٤ض حٌُظَ حُظَحر٤ش - أ

 . ه٢ِ ٌٓٞٗخص حُظَرش - د
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 .ىؿخٍحُظوِٚ ٖٓ حال-ؽ 

 . ط٣ٞٔش ؿِث٤ش ٝٓليٝىس ُألٍٝ-ى

 حُظو٤َِ ٖٓ حُلـٞحص حُٜٞحث٤ش ك٢ حُظَرش . -ٛـ

ٝطـ١َ ػ٤ِٔش حُظ٢٤٘ٔ ػوذ حُلَحػش ٝأك٤خٗخا هزِٜخ ُِظوِٚ ٖٓ حالىؿخٍ ،ٝػيى َٓحص حُظ٢٤٘ٔ 

  .طُليىٛخ ىٍؿش ح١َُٞرش، ٗٞع حُظَرش، كـْ حُزٌٍٝ ٝٗٞع حُٔلٍٜٞ

 ؼ١ٍّخ اٌزٕؼ١ُ :ِالزظبد ٠دت ِشاػبرٙب لجً اٌجذء ث

  ىٍؿش حُظ٘ؼ٤ْ طؼظٔي ػ٠ِ ٗٞع حُظَرش كخُظَد حُط٤٘٤ش ط٘ؼْ حًؼَ ٖٓ ح٤َُِٓش ًُٝي ُوٞس

 طٔخٓي ٝطالٛن حُظَد حُط٤٘٤ش .

  ٣ـذ حٕ طٌٕٞ حُظَرش ًحص ١ٍٞرش ٓ٘خٓزش ػ٘ي حُلَحػش الٕ ح١َُٞرش حُؼخ٤ُش ط٣ِي ٖٓ حؿَحء

 ػ٤ِٔش حُظ٘ؼ٤ْ .

  -: حُٔؼيحص حُٔٔظويٓش ُؼ٤ِٔش حُظ٘ؼ٤ْ

  -أ/ حألٓ٘خ١ حُو٤َٛش 

  ٕد/ حألٓ٘خ١ ًحص حألٓ٘خ-  

 .ؽ/ حألٓ٘خ١ ًحص حألٓ٘خٕ حَُٔٗش

 .ى/ حألٓ٘خ١ ًحص حُلئّٝ حُيٝحٍس 

 

 .  Levelingاٌزغ٠ٛخ -3

طـ١َ ك٢ حٍُِحػش حُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ ح١َُ حُٔطل٢ رؼي ػ٤ِٔظ٢ حُلَحػش ٝحُظ٘ؼ٤ْ رل٤غ ٣ٌٖٔ       

ح٢ُ حُ٘زخطخص رخٗظظخّ ىٕٝ حٕ طظـٔغ ك٢ حُزوغ حُٔ٘ول٠ش حٝ ال  ٤ُِٔخٙ ح٠ُٔخكش ح٢ُ حُلوَ حٍُٞٛٞ

 طَٜ ح٢ُ حُزوغ حَُٔطلؼش ٓٔخ ٣ئى١ ح٢ُ ػيّ حٗظظخّ حالٗزخص ٝػيّ طـخْٗ ٗٔٞ حُ٘زخطخص ك٢ حُلوَ.

ٌُُي ٣ؼَٔ حُِٔحٍع ح١ٌُ ٣ظزغ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حٍُِحػش ػ٠ِ حٕ طٌٕٞ حٍٝ حُلوَ ٓٔظ٣ٞش ؿ٤يح ٓغ 

 ٓظَ( ك٢ حطـخٙ ٤َٓ ٤ٓخٙ ح655.١َُْٓ/ 95-65ق )ٝؿٞى ٤َٓ حٝ حٗليحٍ هل٤

ٝط٣ٞٔش حُظَرش ٤ُٔض ٣ٍَٟٝش ك٢ حُظَرش حُظ٢ طؼظٔي ك٢ ٍُحػظٜخ ػ٠ِ حالٓطخٍ حٝ ػ٠ِ ح١َُ 

 رخَُٕ ر٘لْ حُيٍؿش ك٢ حٍح٢ٟ ح١َُ حُٔطل٢.

إ ػيّ اؿَحء ػ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش ُٔطق حُظَرش ٣ؼظزَ ٖٓ حُؼٞحَٓ حَُث٤ٔ٤ش ُ٘وٚ هيٍس حُظَرش 

 ٤ش ك٤غ طئى١ ا٢ُ طَحًْ حألٓالف ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ هِش حُٔلٍٜٞ.حإلٗظخؿ

 

 

 ٖٝٓ كٞحثيٛخ :

 ط٤َٜٔ ػِٔظ٢ ح١َُ ٝحَُٜف ٝحالهظٜخى رٔخء ح١َُ ٝطؼ٤ن ظٍٜٞ حُزوغ حُِٔل٤ش. •

 ط٤َٜٔ ػ٤ِٔش حٍُِحػش ٝهٜٞٛخ حًح ًخٗض حٍُِحػش ػ٠ِ هط١ٞ . •

ٗض حٍُِحػش ػ٠ِ طئى١ ح٢ُ ػيّ حٗـَحف حُزٌٍٝ ػ٘ي ١ٍ حُلوَ ٝهٜٞٛخ حًح ًخ •

 هط١ٞ.

 ط٤َٜٔ ٤َٓ ح٥الص ٝحٌُٔخثٖ ػ٘ي حُظ٤ٔٔي ٝحُؼِم ٝحٌُٔخكلش . •

ٝطئى١ ػيّ ط٣ٞٔش ٓطق حُظَرش  ح٢ُ حالَٓحف ك٢ ٤ٓخٙ ح١َُ ٝٓخ ٣ظزؼٚ ٖٓ حٍطلخع ٓٔظ١ٞ        

حُٔخء حُظَرش١ ٝؿَٔ حالٓٔيس حُٔؼي٤ٗش ح٢ُ ٓخء حَُٜف ٝحهظ٘خم حُزخىٍحص ك٢ حالٓخًٖ حُٔ٘ول٠ش 

 خف حُزخىٍحص حٝ ػيّ حالٗزخص حٛالا ك٢ حالٓخًٖ حَُٔطلؼش ٝحُظ٢ ال طِٜٜخ ٤ٓخٙ ح١َُ.ٝؿل

ٝػ٠ِ ًُي ٣ـذ حالٛظٔخّ رخُظ٣ٞٔش حُيه٤وش رخُ٘ٔزش ُألُٞحف حٌُز٤َس ٝحالُٞحف  حُٜـ٤َس كظـ١َ 

 حُظ٣ٞٔش 

 -ٓغ َٓحػخس ٓخ ٢ِ٣ : 

ٓ٘ٞحص ك٢  0حّ ًَٝ ٓ٘ٞحص ك٢ حالٍح٢ٟ حُط٤٘٤ش حُؼو٤ِش حُوٞ :حٕ طـ١َ حُظ٣ٞٔش ًَ  •

 حالٍح٢ٟ حُول٤لش حُوٞحّ )حُط٤٘٤ش_ حُول٤لش (.
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 طـ١َ حُظ٣ٞٔش رؼي حُلَحػش حُؼ٤ٔوش رخُٔلَحع  ٝحُظ٘ؼ٤ْ رخُيٓي. •

٣ٝئى١ ًُي ح٢ُ ٣ُخىس ك٢ حٗظخؿ٤ش حُٔلٍٜٞ ٝطٞك٤َ ٤ٛٝخٗش ٓ٘ظٞٓخص  ح١َُ ٝطٞك٤َ ك٢ حٟخكش 

 حالٓٔيس حُٔؼي٤ٗش.

ٌٓخٕ ًُٝي ر٘وَ حُظَحد ٖٓ حألٓخًٖ حَُٔطلؼش ح٢ُ حألٓخًٖ طظْ ط٣ٞٔش حُظَرش  هيٍ حإل       

 حُٔ٘ول٠ش ٝطٔظؼَٔ ٌُُي آالص هخٛش أٓخ إٔ طٌٕٞ ٛـ٤َس أٝ ًز٤َس .

ٝػ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش طٌٕٞ حٓخ ر٤ٔطش ٢ٛٝ طلون طِوخث٤خ حػ٘خء ػ٤ِٔظ٢ ط٘ؼ٤ْ ًٝزْ حُظَرش ٝطٌٕٞ 

 ْٓ.65حُلَٝم ر٤ٖ حالٍطلخػخص ٝحالٗولخٟخص حهَ ٖٓ 

خص حُظ٣ٞٔش حٌُز٤َس ك٢ٜ طـ١َ ػ٘ي ريح٣ش حٓظٜالف حالٍح٢ٟ ٍُِحػظٜخ حٝ ػ٘يٓخ طوظ٢٠ حٓخ ػ٤ِٔ

كخُش حُظَرش ًُي رٔزذ ظٍٜٞ َٓطلؼش حٝ ٓ٘ول٠ش ػخٓخ رؼي حهَ ٗظ٤ـش كَع حالٍح٢ٟ ح٣َُٝٔش 

رخُٔلخ٣ٍغ حُوالرش حُؼ٤ٔوش حٝ ػ٘ي حػخىس طو٤ْٔ حُظَرش ٝحَُؿزش ك٢ ٗوَ حُٔظٕٞ  )حُلٞحَٛ حَُٔطلؼش 

حالُٞحف( ٝحُو٘ٞحص )حُٔٞحهغ حُٔ٘ول٠ش( ح١ ك٢ كخُش ٝؿٞى كَٝم ًز٤َس ك٢ ٓ٘خ٤ٓذ ٓطق  ر٤ٖ

 حُلوَ.

٣ٝليى حُِٔحٍع حُلَٝم ك٢ حٓظٞحء حُظَرش ٖٓ ٓالكظظٚ ُُٜٔٞش ح١َُ ٝٗٔٞ حُ٘زخطخص حػ٘خء ْٓٞٓ 

ٗٔٞ حُٔلٍٜٞ حُلوَ ٝطلظخؽ رؼٞ حُٔلخ٤َٛ ح٢ُ حٍٝ ٓٔظ٣ٞش  ؿ٤يح ك٤غ ط٠َ حَُٔطلؼخص 

ْٓ( ربٗزخص حُزٌٍٝ ٝٗٔٞ حُزخىٍحص ٖٝٓ طِي حُٔلخ٤َٛ  :6-٠65خص حُز٤ٔطش )ك٢ كيٝى ٝحُٔ٘ول

حَُُ ٝحُز٤َْٓ، ٌُٖٝ رٜلش ػخٓش ٣ِىحى حٗظظخّ ٝهٞس ٗٔٞ حُ٘زخطخص ُٔؼظْ حُٔلخ٤َٛ طلض ٗظخّ 

 ح١َُ حُٔطل٢ ك٢ حُظَرش ؿ٤يس حُظ٣ٞٔش.

 

 آالد اٌزغ٠ٛخ :

 

ي ٣ٌظل٢ حك٤خٗخ رلَع حالؿِحء حَُٔطلؼش طـ١َ ػ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش رؼي كَع حُظَرش ٝه     

كو٢ ٣َٝحػ٢ حٕ طٌٕٞ حُظَرش حَُٔحى ط٣ٞٔظٜخ ؿخكش طٔخٓخ كظ٠ ال طوَ ًلخءس حُظ٣ٞٔش 

 رخُوٜخر٤خ ٖٝٓ حْٛ حالص حُظ٣ٞٔش:

 

 آالد رغ٠ٛخ ِسٌّٛخ )ِؼٍمخ( ثبٌدشاس:

ٖٝٓ ٓؼيحطٜخ حُٔؼيالٕ ، ٝٛٞ ًٝ ٓالف ٓوؼَ ٖٓ حُِٜذ ٓؼِن هِق حُـَحٍ حٝ ك٢   

ُـخُذ ٓلٍٔٞ ك٢ ٓويٓش حُـَحٍ رٞحٓطش ؿٜخُ ٤ٛي٢ٌ٤ٍُٝ ه١ٞ ٢ٛٝ حالص ًحص ًلخءس ح

ػخ٤ُش ك٤غ طٔظويّ ك٤ٜخ ؿَحٍحص ًز٤َس ٝطوّٞ رؼ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش حٌُز٤َس ػ٘ي ريح٣ش 

 حٓظٜالف حالٍح٢ٟ.

 

 

 

 : Divisionاٌز٠ٍٛر ٚاٌزّش٠ض )اٌزمغ١ُ(  -4 

 

حا ٝك٢ حألٍح٢ٟ ح٤ُٔل٤ش ًُٝي كٔذ حٓظٞحء أ١ طو٤ْٔ حُلوَ ح٢ُ أُٞحف ك٢ كخُش حٍُِحػش ٗؼَ 

حُظَرش ٝٗٞع حُظَرش أًح ًخٗض ٤٘٤١ش حًح ًخٗض ٤٘٤١ش أٝ ٤ٍِٓش ػْ طؼَٔ حُٔٞحه٢ حُالُٓش ٝكٔذ 

حٗليحٍ حُظَرش ،أٓخ ك٢ كخُش ٍُحػش حُٔلخ٤َٛ حُظ٢ طٍِع ػ٠ِ َُٓٝ طَُٔ حُظَرش حٓخ رٞحٓطش 

ُي٣ـَ( ٣ٝوظِق ١ٍٞ حَُُٔ كٔذ ىٍؿش حَُٔحُحص حُوي٣ٔش أٝ رٞحٓطش حَُٔحُحص حُلي٣ؼش )ح

 حٓظٞحء حُظَرش ٝحٗليحٍٛخ ٝأ٠٣خ كٔذ ٗٞع حُٔلٍٜٞ .

ًٌُٝي ك٢ كخُش حٍُِحػخص حُظ٢ ط١َٝ ٣ٍخ ٓطل٤خ ٣ِِّ حطوخٕ طو٤ْٔ حُظَرش ح٢ُ ٝكيحص ٛـ٤َس 

كظ٠ ٣ٌٖٔ ط٤َٛٞ ح٤ُٔخٙ ح٢ُ ٗزخطخص حُلوَ ر٤ٌٔخص ٓ٘خٓزش ًٌُٝي َٛف حُٔخء حُٔطل٢ حُِحثي 

ُ٘زخطخص. ٌٝٛح حُ٘ظخّ ٛٞ ٓٔش ٤ِٔٓس ٍُِِحػش ك٢ حُٔٔخكخص حُٔليٝىس )ح٤٠ُوش( ٣ٝظزغ ػٖ كخؿش ح
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ك٤ٜخ حُِٔحٍع حالٓخ٤ُذ حُٔل٤ِش ك٢ حٍُِحػش ٝال ٣ظزغ ك٤ٜخ حُطَم حال٤ُش حُلي٣ؼش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ 

 ح٤ٔٛظٜخ ك٢ ٍكغ ًلخءس حىحء حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش ٝهلٞ طٌخ٤ُق حالٗظخؽ.

 ٠ ػيى ٖٓ حُؼٞحَٓ ٜٓ٘خ:ٝطظٞهق ٓٔخكش حالُٞحف  ػِ

 ًلخءس ٝىهش ط٣ٞٔش حُظَرش كظوَ ٓٔخكش حُِٞف ًِٔخ هَ حٗظظخّ حُظ٣ٞٔش. .6

ٗٔـش  حُظَرش ك٤غ طٜـَ ٓٔخكش حُِٞف ك٢ حالٍح٢ٟ حُول٤لش ػٜ٘خ ك٢ حالٍح٢ٟ حُؼو٤ِش  .7

 ُظو٤َِ كوي ح٤ُٔخٙ رخَُٗق.

حُٔلخ٤َٛ  ٗٞع حُٔلخ٤َٛ كل٢ حُٔلخ٤َٛ حُٔلزش ٤ُِٔخٙ طِىحى ك٤ٜخ ٓٔخكش حُِٞف ػٖ .8

 حُلٔخٓش ٣ُِخىس ٤ٓخٙ ح١َُ.

٣َ١وش ح١َُ حًح ًخٕ ح١َُ ؿ٤َ ٤ٓل٢  حٝ ًخٗض ٤ًٔش ح٤ُٔخٙ حُيحه٤ِش ُِلوَ ه٤ِِش طوَِ  .9

 ٓٔخكش حُِٞف طٞك٤َح ُلوي ح٤ُٔخٙ ٝطو٤ِال ُِظٌخ٤ُق ٓغ َٓػش حٗـخُ ح١َُ.

 

 

 

 

 ػ١ٍّبد خذِخ اٌزشثخ ٚاٌّسظٛي  : 
 شثخ ٚخذِزٙب :اٌؼ١ٍّبد اٌسم١ٍخ  ٌزسؼ١ش اٌز -أٚال 

إٔ طل٤٠َ حُظَرش ١ٍَٟٝ إلٗزخص ٝٗٔٞ حُٔلخ٤َٛ ٝؿ٤َٛخ رل٤غ طـٞى رؤكٖٔ ٓخ ٣ٌٖٔ       

ٖٓ حُٔلخ٤َٛ ًٔخ ٝٗٞػخ، الٕ حُظَرش ٢ٛ َٓهي حُزٌٍٝ ٝ ٢ٓٝ حالٗزخص ٝ حُ٘ٔٞ ٢ٛٝ ٜٓيٍ 

حُـٌحء حالٓخّ ، كٖٔ ح١ٍَٝ٠ُ حٕ طظ٤ٜؤ ك٤ٜخ حُظَٝف حُٔالثٔش ُ٘ٔٞ حُٔـٔٞػش حُـ٣ٌٍش 

ٗظ٘خٍٛخ. طظٌٕٞ حُظَرش ٖٓ ه٢٤ِ ٖٓ حُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش ٝحُٔٞحى حُٔؼي٤ٗش ٝر٤ٖ ٓٔخٜٓخ حُٔخء ٝح

ٝحُٜٞحء ، ٝحُظ٢ طِؼذ ىٍٝحا ٜٓٔخا ك٢ طلي٣ي ٤ًٔش ح٤ُٔخٙ ٝكًَش حُٜٞحء حُٔلظلع رٜٔخ ك٢ حُظَرش 

حٍُِحػ٤ش ٝرخُظخ٢ُ ٓي١ ٛالك٤ظٜخ ٍُِِحػش، ٝحُطزوش حُٔطل٤ش ٖٓ حُظَرش طئػَ ك٤ٜخ ىٍٝس 

 ؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش ٖٓ ١ٍ ٝؿلخف ٍَٝٓٝ آ٤ُخص ٓٔخ ٣ـ٤َ ٓؼٚ ط٤ًَزٜخ.حُ

ٝطٞكَ حػيحى حُظَرش ٍُِِحػش  رؼٞ حُٜلخص ك٤غ طٌٕٞ حُظَرش ٓلٌٌش ٝٛ٘ش رٔخ ٣ٔٔق         

رظالْٓ حُزٌٍٝ ٓغ كز٤زخص حُظَرش ٝٓ٘يٓـش ح٢ُ حُيٍؿش حُظ٢ طٔخػي حُزٌٍٝ ػ٠ِ حٓظٜخٙ حُٔخء 

ٝحٓظٜخٙ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ٝحٕ طٌٕٞ هخ٤ُش ٖٓ حُ٘زخطخص ٓٞحء ًخٗض ٝحالٗزخص ػْ حٗظ٘خٍ حُـٌٍٝ 

 ٓلخ٤َٛ ٓخروش حٝ أىؿخٍ  كظ٠ ال ط٘خكْ حُٔلٍٜٞ حَُٔحى ٍُحػظٚ ػ٠ِ ح٠ُٞء ٝحُٔخء ٝحُـٌحء.

٣ظ٠ٖٔ طل٤٠َ حُظَرش ًَ حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش حُظ٢ ٣ـذ حُو٤خّ رٜخ ُظ٤ٜجش َٓهي ٛخُق إلٗزخص      

 حُزٌٍٝ ٢ٛٝ:

 Plowing  or  Tillage. حُلَحػش  -:

 . Disking  or  Harrowingحُظ٘ؼ٤ْ   -;

 .  Levelingحُظ٣ٞٔش  -7

    Division .حُظ٣ِٞق ٝحُظ٣َِٔ )حُظو٤ْٔ( -0

 

 :Plowing  or  Tillage   اٌسشاثخ -:

٢ٛ حُؼ٤ِٔش حَُث٤ٔ٤ش ك٢ أػيحى حُظَرش ٍُِحػش حُٔلٍٜٞ ٝػ٠ِ ٓي١ ٟزطٜخ ٣ظٞهق ٓي١         

س ػخٓش ٝطئى١ ػ٤ِٔش حُلَع ح٢ُ طل٤ٌي حُظَرش ٝط٘ؼ٤ْ ٝه٢ِ ٗـخف ٍُحػش حُٔلٍٜٞ رٍٜٞ

 ؿ٣ِجخص حُظَرش رل٤غ طٜزق ٜٓيحا ٛخُلخا إلٗزخص حُزٌٍٝ ٝٗٔٞ حُٔلٍٜٞ ٠ٗٝـٚ .

دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  مؤيد هادي إسماعيل . أ.م.د         احملاضرة الثانية                 إ 
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٢ٛٝ ػ٤ِٔش ك٣ِ٤خث٤ش طٜيف ح٢ُ طل٤ٖٔ حُوٜخثٚ حُل٣ِ٤خث٤ش ٝح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝحُز٤ُٞٞؿ٤ش ُِظَرش        

، كوي ٣ٌٕٞ ػ٤ٔوخ ٣ٔٔق رـؼَ أكخم حُظَرش حُٔل٤ِش ح٢ُ ، ٖٓ هالٍ ط٤٤ٜؾ حٝ طلظ٤ض حٝ هِذ حُظَرش 

حألػ٠ِ هخٛش حألكن حالػ٠ِ ح١ٌُ طظَحًْ ك٤ٚ حُٔـ٣ٌخص حُٔؼي٤ٗش حُظ٢ كِٔظٜخ ٤ٓخٙ حألٓطخٍ أٝ ٤ٓخٙ 

ح١َُ ح٢ُ حألػٔخم ،ًٔخ أٗٚ ٣ٔٔق رظ٣ٜٞش حُظَرش ٣ُٝخىس ٤ٔٔٓخطٜخ ٣ٝوظَ حُ٘زخطخص ح٠ُخٍس ٝ 

ٌٕٞ ؿ٤َ ػ٤ٔن ٝهي ٣ٜيف ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ح٢ُ طو٤ِذ حُظَرش ُطَٔ حُطل٤ِ٤ش ٝؿ٤َحُٔل٤يس ، ٝهي ٣

 حُزٌٍٝ ٝه٢ِ ٌٓٞٗخطٜخ ٝطلظ٤ض حٌُظَ حٌُز٤َس حىح ؿخءص رؼي حُلَع حُؼ٤ٔن.

 

 فٛائذ اٌسشاثخ :     

طل٤ٌي حُظَرش كظ٠ ٣َٜٔ ػ٠ِ حُـٌٍٝ حُظـِـَ هالُٜخ ٖٓ ؿٜش ٝالٓظَٔح٣ٍش حُظ٣ٜٞش ك٤ٜخ ٖٓ    -0

 ؿٜش أه١َ.

 ٝحُو٠خء ػِىٜخ .هِغ حالىؿخٍ  -5

 ٣ُخىس هخر٤ِش حُظَرش الٓظٜخٙ حُٔخء ٗظ٤ـش طلٌٌٜخ . -65

 ه٢ِ ؿ٣ِجخص حُظَرش رؼ٠ٜخ ٓغ حُزؼٞ ًُٝي ُظ٘ظ٤ْ ط٣ُٞغ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ك٤ٜخ . -66

 ط٣ٜٞش حُظَرش ك٤غ طٔخػي ػ٠ِ ط٢٤٘٘ حألك٤خء حُٔل٤يس ك٤ٜخ . -67

ٝألػيحثٜخ طؼ٣َٞ حُلَ٘حص حُٔوظزجش ك٢ حُظَرش ح٢ُ حُؼٞحَٓ حُـ٣ٞش حُٔوظِلش  -68

 حُطز٤ؼ٤٤ٖ.

 ُٜٓٞش طو٤ْٔ حُظَرش ٝط٣ِٞلٜخ ٝط٣َِٔٛخ . -69

 

 

 : دسخخ اٌشؽٛثخ اٌّالئّخ ٌٍسشاثخ 

 

طُليى ح١َُٞرش حُٔالثٔش إلؿَحء ػ٤ِٔش حُلَحػش أٓخ ك٢ حُٔوظزَ ، رـٜخُ ه٤خّ ح١َُٞرش ٝحٓخ          

  . ٟٝـطٜخ ر٤ٖ ٍحكظ٠ ح٤ُيرخُط٣َوش حُلو٤ِش ٝحُظ٢ طظْ رؤهٌ حُؼ٤٘خص ٖٓ ٓ٘خ١ن ٓوظِلش ٖٓ حُظَرش 

حُظَرش حُـخكش طٌٕٞ ؿ٣ِجخطٜخ أٝ كز٤زخطٜخ ؿ٤َ ٓظٔخٌٓش ط١َٝ ٣ٍش هل٤لش ك٢ ٌٛٙ حُلخُش هزَ 

  . حُلَحػش

ٌّٕٞ ػـ٤٘ش طٜزق ٓالثٔش ُِلَحػش   أٓخ حُظَرش ًحص حُلز٤زخص حُٔظٔخٌٓش ٝٓطلٜخ ٓظ٘ون ٝال ط

خ ربؿَحء كَحػش ُٔٔخكش ٝحُظَرش حُظ٢ طٌَُ٘ ػـ٤٘ش طُظَى كظ٠ طـق. ٝطليى ح١َُٞ رش حُٔالثٔش أ٠٣ا

ه٤َٜس ٝٓالكظش ٤ٌٖٓ حُٔلَحع حًح ًخٗض ٗظ٤لش ٤ُْ ػِىٜخ ٤١ٖ ُْٝ طظَٜ ًظَ ًز٤َس طٌٕٞ 

حُظَرش ٓالثٔش ُِلَحػش . ك٢ كخُش حُظَرش حُـخكش طٌٕٞ ح٤ٌُٖٔ ٓظَرش ٝحٌُظَ ًز٤َس ٝطلظخؽ ح٢ُ 

  . ٜخ ٓطق الٓغح١َُٞرش حُؼخ٤ُش ط٘ظؾ َٗحثق ٖٓ حُط٤ٖ ُ . ؿٜٞى ًز٤َس

  -اػّبق اٌسشاثخ :

ٖٓ حألك٠َ ػيّ طؼ٤ٔن حُلَحػش ألًؼَ ٖٓ حُؼٔن ح١ٌُ ٣ظطِزٚ حُٔـٔٞع حُـ١ٌٍ ُِٔلٍٜٞ        

حَُٔحى ٍُحػظٚ ، ٓؼال حُٔلخ٤َٛ حُظ٢ طٌٕٞ أؿِحء هخُٗش طلض حُظَرش ٓؼَ َُٛس حُْ٘ٔ ٝحُوطٖ 

ْٓ ، حٓخ   60-:6حُِٔـْ  ْٓ ، ًحص حُـٌٍٝ حُٞطي٣ش ٓؼَ حُؼٜلَ ٝ:8-85ٝكٍٞ ح٣ُٜٞخ 

  . 12ْٓ - 10حُ٘ـ٤ِ٤خص  ٓؼَ حُل٘طش ٝحُ٘ؼ٤َ كظلخؽ ح٢ُ حػٔخم 

 

 ا٢الد اٌضساػ١خ اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌسشاثخ :

 اٌّسبس٠ث اٌمذ٠ّخ ٚاٌّس١ٍخ : -3

طٜ٘غ ٌٛٙ حُٔلخ٣ٍغ ٖٓ حُو٘ذ ٣ٝٞؿي ك٢ ١َكٜخ هطؼش كي٣ي٣ش ٝطٔلذ رخُل٤ٞحٕ ٝال          

ْٓ ٌٝٛٙ حُطزوش ٓطل٤ش ٝال ط٤ٜت َٓهيحا 67-65طلَع رؼٔن أًؼَ ٖٓ طٔظط٤غ ٌٛٙ حُٔلخ٣ٍغ إٔ 

 ٛخُلخا ٝٓالثٔخا ُ٘ٔٞ حُـٌٍٝ ٝطلَػٜخ .

 اٌّسبس٠ث اٌسذ٠ثخ : -4
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ٝطٔلذ ػخىس رخُٔخكزخص حٝ حُـَحٍحص  )حُظَحًظٍٞ( ٢ٛٝ ػ٠ِ ػيس أٗٞحع ٜٓ٘خ حُٔلخ٣ٍغ        

َ أهَحٙ ، ٜٝٓ٘خ ٓلخ٣ٍغ طلض حُؼالػ٤ش ٢ٛٝ أٓخ إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٗ ٌٓخ٤ًٖ أٝ طٌٕٞ ػ٠ِ ٌٗ

 حُظَرش ك٤غ طظؼٔن ح٢ُ ٓٔخكخص ػ٤ٔوش ٝكٔذ كخؿش حُِٔحٍع .

 

 ِٛػذ اٌسشاثخ :

% ٣ٌٖٝٔ ٓؼَكش 5:طلَع حُظَرش ػ٘يٓخ طٌٕٞ ٛ٘ش ١ٍٝٞرظٜخ طٌٕٞ ٓ٘خٓزش ٝال طظـخُٝ       

رٜخّ كبًح ْٓ ٟٝـطٜخ رَحكش ح٤ُي ػْ كًَٜخ رخإل :6-65ًُي رؤهٌ ٤ًٔش ٓ٘خٓزش ٖٓ حُظَرش ٖٓ ػٔن 

ػ٠ِ إٔ حُظَرش ؿخِٛس ُِلَع ٝاًح ًخٕ ٓظؼـ٘خا ك٤ـذ طَى حُظَرش   ُْ طظٔخٓي ؿ٣ِجخطٜخ ىٍ ًُي

 ٓيس ٓ٘خٓزش كظ٠ طـق ألٗٚ أًح كَػض ٢ٛٝ ١ٍزش كبٜٗخ طٌٕٞ ًظال ٤٘٤١ش ٛؼزش حُظلٌي .

 

 إٌمبؽ اٌٛاخت ِشاػبرٙب ػٕذ اٌسشاثخ :

 ص ٓ٘ظظٔش طٔخٓخا .إٔ طٌٕٞ هط١ٞ حُلَع ٓٔظو٤ٔش ٝػ٠ِ ٓٔخكخ -6    

٣ـذ حٕ طلَع حألٍح٢ٟ حُط٤٘٤ش أًؼَ ٖٓ َٓس ٝحُلَػش حُؼخ٤ٗش طٌٕٞ ػٔٞى٣ش ػ٠ِ  -;

 حُلَػش حأل٢ُٝ .

 ٣ظٞهق ػٔن حُلَحػش ػ٠ِ ٗٞع حُٔلٍٜٞ حَُٔحى ٍُحػظٚ . -7

 ٣ـذ طـ٤٤َ ػٔن حُلَحػش ٓ٘ش رؼي أه١َ ًُٝي ُالٓظلخىس ٖٓ ؿ٤ٔغ ١زوخص حُظَرش . -0

 

 

 

  :Disking  or  Harrowingاٌزٕؼ١ُ -2

 

٢ٛٝ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ط٢ِ حُلَحػش حً طَ٘ٔ  طلظ٤ض) طٜـ٤َ( كـْ حٌُظَ حُظَحر٤ش حُ٘خطـش ٖٓ ػ٤ِٔش 

 حُلَحػش ٢ٌُ ٣َٜٔ هيٓظٜخ ٝطٞك٤َ ٜٓي ٓالثْ ُِزٌٍٝ.

ٓخػش رؼي ػ٤ِٔش حُلَحػش حٝ حًؼَ رو٤َِ ٝال ٣ـُٞ حُظؤه٤َ ربؿَحثٜخ الٕ  79ٝػخىس طـ١َ رؼي 

 حُظَرش ٝٛؼٞرش طلظ٤ظٜخ ) هخٛش رخُظَد حُط٤٘٤ش ( .  حُظخه٤َ ٣ئى١ ح٢ُ ؿلخف 

 -: ٝطـ١َ رٍٜٞس ػٔٞى٣ش ػ٠ِ هط١ٞ حُلَحػش ٖٝٓ كٞحثيٛخ     

 . طلظ٤ض حٌُظَ حُظَحر٤ش - أ

 . ه٢ِ ٌٓٞٗخص حُظَرش - د

 .حُظوِٚ ٖٓ حالىؿخٍ-ؽ 

 . ط٣ٞٔش ؿِث٤ش ٝٓليٝىس ُألٍٝ-ى

 حُظو٤َِ ٖٓ حُلـٞحص حُٜٞحث٤ش ك٢ حُظَرش . -ٛـ

١َ ػ٤ِٔش حُظ٢٤٘ٔ ػوذ حُلَحػش ٝأك٤خٗخا هزِٜخ ُِظوِٚ ٖٓ حالىؿخٍ ،ٝػيى َٓحص حُظ٢٤٘ٔ ٝطـ

  .طُليىٛخ ىٍؿش ح١َُٞرش، ٗٞع حُظَرش، كـْ حُزٌٍٝ ٝٗٞع حُٔلٍٜٞ

 ِالزظبد ٠دت ِشاػبرٙب لجً اٌجذء ثؼ١ٍّخ اٌزٕؼ١ُ :

 َُِٓ٤ش ًُٝي ُوٞس ىٍؿش حُظ٘ؼ٤ْ طؼظٔي ػ٠ِ ٗٞع حُظَرش كخُظَد حُط٤٘٤ش ط٘ؼْ حًؼَ ٖٓ ح

 طٔخٓي ٝطالٛن حُظَد حُط٤٘٤ش .

  ٣ـذ حٕ طٌٕٞ حُظَرش ًحص ١ٍٞرش ٓ٘خٓزش ػ٘ي حُلَحػش الٕ ح١َُٞرش حُؼخ٤ُش ط٣ِي ٖٓ حؿَحء

 ػ٤ِٔش حُظ٘ؼ٤ْ .

  -: حُٔؼيحص حُٔٔظويٓش ُؼ٤ِٔش حُظ٘ؼ٤ْ

  -أ/ حألٓ٘خ١ حُو٤َٛش 
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  ٕد/ حألٓ٘خ١ ًحص حألٓ٘خ-  

 .ؽ/ حألٓ٘خ١ ًحص حألٓ٘خٕ حَُٔٗش

 .ى/ حألٓ٘خ١ ًحص حُلئّٝ حُيٝحٍس 

 

 .  Levelingاٌزغ٠ٛخ -3

طـ١َ ك٢ حٍُِحػش حُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ ح١َُ حُٔطل٢ رؼي ػ٤ِٔظ٢ حُلَحػش ٝحُظ٘ؼ٤ْ رل٤غ ٣ٌٖٔ       

٤ُِٔخٙ ح٠ُٔخكش ح٢ُ حُلوَ حٍُٞٛٞ ح٢ُ حُ٘زخطخص رخٗظظخّ ىٕٝ حٕ طظـٔغ ك٢ حُزوغ حُٔ٘ول٠ش حٝ ال 

 ٔخ ٣ئى١ ح٢ُ ػيّ حٗظظخّ حالٗزخص ٝػيّ طـخْٗ ٗٔٞ حُ٘زخطخص ك٢ حُلوَ.طَٜ ح٢ُ حُزوغ حَُٔطلؼش ٓ

ٌُُي ٣ؼَٔ حُِٔحٍع ح١ٌُ ٣ظزغ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حٍُِحػش ػ٠ِ حٕ طٌٕٞ حٍٝ حُلوَ ٓٔظ٣ٞش ؿ٤يح ٓغ 

 ٓظَ( ك٢ حطـخٙ ٤َٓ ٤ٓخٙ ح655.١َُْٓ/ 95-65ٝؿٞى ٤َٓ حٝ حٗليحٍ هل٤ق )

٢ طؼظٔي ك٢ ٍُحػظٜخ ػ٠ِ حالٓطخٍ حٝ ػ٠ِ ح١َُ ٝط٣ٞٔش حُظَرش ٤ُٔض ٣ٍَٟٝش ك٢ حُظَرش حُظ

 رخَُٕ ر٘لْ حُيٍؿش ك٢ حٍح٢ٟ ح١َُ حُٔطل٢.

إ ػيّ اؿَحء ػ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش ُٔطق حُظَرش ٣ؼظزَ ٖٓ حُؼٞحَٓ حَُث٤ٔ٤ش ُ٘وٚ هيٍس حُظَرش 

 حإلٗظخؿ٤ش ك٤غ طئى١ ا٢ُ طَحًْ حألٓالف ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ هِش حُٔلٍٜٞ.

 

 

 ٖٝٓ كٞحثيٛخ :

 ظ٢ ح١َُ ٝحَُٜف ٝحالهظٜخى رٔخء ح١َُ ٝطؼ٤ن ظٍٜٞ حُزوغ حُِٔل٤ش.ط٤َٜٔ ػِٔ •

 ط٤َٜٔ ػ٤ِٔش حٍُِحػش ٝهٜٞٛخ حًح ًخٗض حٍُِحػش ػ٠ِ هط١ٞ . •

طئى١ ح٢ُ ػيّ حٗـَحف حُزٌٍٝ ػ٘ي ١ٍ حُلوَ ٝهٜٞٛخ حًح ًخٗض حٍُِحػش ػ٠ِ  •

 هط١ٞ.

 ط٤َٜٔ ٤َٓ ح٥الص ٝحٌُٔخثٖ ػ٘ي حُظ٤ٔٔي ٝحُؼِم ٝحٌُٔخكلش . •

ٝطئى١ ػيّ ط٣ٞٔش ٓطق حُظَرش  ح٢ُ حالَٓحف ك٢ ٤ٓخٙ ح١َُ ٝٓخ ٣ظزؼٚ ٖٓ حٍطلخع ٓٔظ١ٞ        

حُٔخء حُظَرش١ ٝؿَٔ حالٓٔيس حُٔؼي٤ٗش ح٢ُ ٓخء حَُٜف ٝحهظ٘خم حُزخىٍحص ك٢ حالٓخًٖ حُٔ٘ول٠ش 

 ٝؿلخف حُزخىٍحص حٝ ػيّ حالٗزخص حٛالا ك٢ حالٓخًٖ حَُٔطلؼش ٝحُظ٢ ال طِٜٜخ ٤ٓخٙ ح١َُ.

ًُي ٣ـذ حالٛظٔخّ رخُظ٣ٞٔش حُيه٤وش رخُ٘ٔزش ُألُٞحف حٌُز٤َس ٝحالُٞحف  حُٜـ٤َس كظـ١َ  ٝػ٠ِ

 حُظ٣ٞٔش 

 -ٓغ َٓحػخس ٓخ ٢ِ٣ : 

ٓ٘ٞحص ك٢  0ٓ٘ٞحص ك٢ حالٍح٢ٟ حُط٤٘٤ش حُؼو٤ِش حُوٞحّ ًَٝ  :حٕ طـ١َ حُظ٣ٞٔش ًَ  •

 حالٍح٢ٟ حُول٤لش حُوٞحّ )حُط٤٘٤ش_ حُول٤لش (.

 لَحػش حُؼ٤ٔوش رخُٔلَحع  ٝحُظ٘ؼ٤ْ رخُيٓي.طـ١َ حُظ٣ٞٔش رؼي حُ •

٣ٝئى١ ًُي ح٢ُ ٣ُخىس ك٢ حٗظخؿ٤ش حُٔلٍٜٞ ٝطٞك٤َ ٤ٛٝخٗش ٓ٘ظٞٓخص  ح١َُ ٝطٞك٤َ ك٢ حٟخكش 

 حالٓٔيس حُٔؼي٤ٗش.

طظْ ط٣ٞٔش حُظَرش  هيٍ حإلٌٓخٕ ًُٝي ر٘وَ حُظَحد ٖٓ حألٓخًٖ حَُٔطلؼش ح٢ُ حألٓخًٖ        

 خٛش أٓخ إٔ طٌٕٞ ٛـ٤َس أٝ ًز٤َس .حُٔ٘ول٠ش ٝطٔظؼَٔ ٌُُي آالص ه

ٝػ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش طٌٕٞ حٓخ ر٤ٔطش ٢ٛٝ طلون طِوخث٤خ حػ٘خء ػ٤ِٔظ٢ ط٘ؼ٤ْ ًٝزْ حُظَرش ٝطٌٕٞ 

 ْٓ.65حُلَٝم ر٤ٖ حالٍطلخػخص ٝحالٗولخٟخص حهَ ٖٓ 

حٓخ ػ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش حٌُز٤َس ك٢ٜ طـ١َ ػ٘ي ريح٣ش حٓظٜالف حالٍح٢ٟ ٍُِحػظٜخ حٝ ػ٘يٓخ طوظ٢٠ 

حُظَرش ًُي رٔزذ ظٍٜٞ َٓطلؼش حٝ ٓ٘ول٠ش ػخٓخ رؼي حهَ ٗظ٤ـش كَع حالٍح٢ٟ ح٣َُٝٔش كخُش 

رخُٔلخ٣ٍغ حُوالرش حُؼ٤ٔوش حٝ ػ٘ي حػخىس طو٤ْٔ حُظَرش ٝحَُؿزش ك٢ ٗوَ حُٔظٕٞ  )حُلٞحَٛ حَُٔطلؼش 

ر٤ٖ حالُٞحف( ٝحُو٘ٞحص )حُٔٞحهغ حُٔ٘ول٠ش( ح١ ك٢ كخُش ٝؿٞى كَٝم ًز٤َس ك٢ ٓ٘خ٤ٓذ ٓطق 

 َ.حُلو
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٣ٝليى حُِٔحٍع حُلَٝم ك٢ حٓظٞحء حُظَرش ٖٓ ٓالكظظٚ ُُٜٔٞش ح١َُ ٝٗٔٞ حُ٘زخطخص حػ٘خء ْٓٞٓ 

ٗٔٞ حُٔلٍٜٞ حُلوَ ٝطلظخؽ رؼٞ حُٔلخ٤َٛ ح٢ُ حٍٝ ٓٔظ٣ٞش  ؿ٤يح ك٤غ ط٠َ حَُٔطلؼخص 

ْٓ( ربٗزخص حُزٌٍٝ ٝٗٔٞ حُزخىٍحص ٖٝٓ طِي حُٔلخ٤َٛ  :6-65ٝحُٔ٘ول٠خص حُز٤ٔطش )ك٢ كيٝى 

ُز٤َْٓ، ٌُٖٝ رٜلش ػخٓش ٣ِىحى حٗظظخّ ٝهٞس ٗٔٞ حُ٘زخطخص ُٔؼظْ حُٔلخ٤َٛ طلض ٗظخّ حَُُ ٝح

 ح١َُ حُٔطل٢ ك٢ حُظَرش ؿ٤يس حُظ٣ٞٔش.

 

 آالد اٌزغ٠ٛخ :

 

طـ١َ ػ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش رؼي كَع حُظَرش ٝهي ٣ٌظل٢ حك٤خٗخ رلَع حالؿِحء حَُٔطلؼش      

طٔخٓخ كظ٠ ال طوَ ًلخءس حُظ٣ٞٔش كو٢ ٣َٝحػ٢ حٕ طٌٕٞ حُظَرش حَُٔحى ط٣ٞٔظٜخ ؿخكش 

 رخُوٜخر٤خ ٖٝٓ حْٛ حالص حُظ٣ٞٔش:

 

 آالد رغ٠ٛخ ِسٌّٛخ )ِؼٍمخ( ثبٌدشاس:

ٖٝٓ ٓؼيحطٜخ حُٔؼيالٕ ، ٝٛٞ ًٝ ٓالف ٓوؼَ ٖٓ حُِٜذ ٓؼِن هِق حُـَحٍ حٝ ك٢   

حُـخُذ ٓلٍٔٞ ك٢ ٓويٓش حُـَحٍ رٞحٓطش ؿٜخُ ٤ٛي٢ٌ٤ٍُٝ ه١ٞ ٢ٛٝ حالص ًحص ًلخءس 

طٔظويّ ك٤ٜخ ؿَحٍحص ًز٤َس ٝطوّٞ رؼ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش حٌُز٤َس ػ٘ي ريح٣ش ػخ٤ُش ك٤غ 

 حٓظٜالف حالٍح٢ٟ.

 

 

 

 : Divisionاٌز٠ٍٛر ٚاٌزّش٠ض )اٌزمغ١ُ(  -4 

 

أ١ طو٤ْٔ حُلوَ ح٢ُ أُٞحف ك٢ كخُش حٍُِحػش ٗؼَحا ٝك٢ حألٍح٢ٟ ح٤ُٔل٤ش ًُٝي كٔذ حٓظٞحء  

٤٘٤ش أٝ ٤ٍِٓش ػْ طؼَٔ حُٔٞحه٢ حُالُٓش ٝكٔذ حُظَرش ٝٗٞع حُظَرش أًح ًخٗض ٤٘٤١ش حًح ًخٗض ١

حٗليحٍ حُظَرش ،أٓخ ك٢ كخُش ٍُحػش حُٔلخ٤َٛ حُظ٢ طٍِع ػ٠ِ َُٓٝ طَُٔ حُظَرش حٓخ رٞحٓطش 

حَُٔحُحص حُوي٣ٔش أٝ رٞحٓطش حَُٔحُحص حُلي٣ؼش )حُي٣ـَ( ٣ٝوظِق ١ٍٞ حَُُٔ كٔذ ىٍؿش 

 حٓظٞحء حُظَرش ٝحٗليحٍٛخ ٝأ٠٣خ كٔذ ٗٞع حُٔلٍٜٞ .

ٌُي ك٢ كخُش حٍُِحػخص حُظ٢ ط١َٝ ٣ٍخ ٓطل٤خ ٣ِِّ حطوخٕ طو٤ْٔ حُظَرش ح٢ُ ٝكيحص ٛـ٤َس ًٝ

كظ٠ ٣ٌٖٔ ط٤َٛٞ ح٤ُٔخٙ ح٢ُ ٗزخطخص حُلوَ ر٤ٌٔخص ٓ٘خٓزش ًٌُٝي َٛف حُٔخء حُٔطل٢ حُِحثي 

ػٖ كخؿش حُ٘زخطخص. ٌٝٛح حُ٘ظخّ ٛٞ ٓٔش ٤ِٔٓس ٍُِِحػش ك٢ حُٔٔخكخص حُٔليٝىس )ح٤٠ُوش( ٣ٝظزغ 

حُِٔحٍع حالٓخ٤ُذ حُٔل٤ِش ك٢ حٍُِحػش ٝال ٣ظزغ ك٤ٜخ حُطَم حال٤ُش حُلي٣ؼش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ك٤ٜخ 

 ح٤ٔٛظٜخ ك٢ ٍكغ ًلخءس حىحء حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش ٝهلٞ طٌخ٤ُق حالٗظخؽ.

 ٝطظٞهق ٓٔخكش حالُٞحف  ػ٠ِ ػيى ٖٓ حُؼٞحَٓ ٜٓ٘خ:

 ٣ٞش.ًلخءس ٝىهش ط٣ٞٔش حُظَرش كظوَ ٓٔخكش حُِٞف ًِٔخ هَ حٗظظخّ حُظٔ .:

ٗٔـش  حُظَرش ك٤غ طٜـَ ٓٔخكش حُِٞف ك٢ حالٍح٢ٟ حُول٤لش ػٜ٘خ ك٢ حالٍح٢ٟ حُؼو٤ِش  .;

 ُظو٤َِ كوي ح٤ُٔخٙ رخَُٗق.

ٗٞع حُٔلخ٤َٛ كل٢ حُٔلخ٤َٛ حُٔلزش ٤ُِٔخٙ طِىحى ك٤ٜخ ٓٔخكش حُِٞف ػٖ حُٔلخ٤َٛ  .7

 حُلٔخٓش ٣ُِخىس ٤ٓخٙ ح١َُ.

ح٤ُٔخٙ حُيحه٤ِش ُِلوَ ه٤ِِش طوَِ ٣َ١وش ح١َُ حًح ًخٕ ح١َُ ؿ٤َ ٤ٓل٢  حٝ ًخٗض ٤ًٔش  .0

 ٓٔخكش حُِٞف طٞك٤َح ُلوي ح٤ُٔخٙ ٝطو٤ِال ُِظٌخ٤ُق ٓغ َٓػش حٗـخُ ح١َُ.
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 ػ١ٍّبد خذِخ اٌّسظٛي : 

طَ٘ٔ ػ٤ِٔخص هيٓش حُٔلٍٜٞ ًَ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طـ١َ رخُظظخرغ رؼي ٍُحػش حُٔلٍٜٞ           

ٝحُحُظٚ ٖٓ حُظَرش ٝهي ط٢ٔٔ طِي حُؼ٤ِٔخص  ك٢ حُلوَ ٝكظ٠ حهٌ حُٔلٍٜٞ حُ٘خطؾ ٓ٘ٚ )حُلٜخى(

رَػخ٣ش )هيٓش( حُٔلٍٜٞ حُ٘خ٢ٓ ك٤غ طلظخؽ ح٢ُ ٍػخ٣ش حُِٔحٍع ُ٘زخطٚ ٝحالٛظٔخّ رٚ ٝطـ٣ٌظٚ 

ٝحُٔلخكظش ػِىٚ ٖٓ ك٤غ حُؼيى ٝهٞس حُ٘ٔٞ ُظؼط٤ٚ ٓلٜٞال ٝك٤َح ػخ٢ُ حُـٞىس ٌٝٛٙ حُؼ٤ِٔخص 

:٢ٛ 

   Sowingؽشق اٌضساػخ : 

 ٚ عطٛس :اٌضساػخ ػٍٝ خطٛؽ ا -1

٢ٛٝ حٍُِحػش حُظ٢ طظْ حٓخ ٣ي٣ٝش ُِٔٔخكخص حُٔليٝىس حٝ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗخ رٞحٓطش حُزخىٍس 

 ُِٔٔخكخص حُٞحٓؼش .

 اٌضساػخ ػٍٝ ِشٚص : -2

ك٤غ ٣ظْ كظق ٗن ك٢ حُظَرش ُٔٔخكخص ٓؼ٤٘ش طوظِق حرؼخىٛخ كٔذ ٗٞع حُظَرش ٝحُٔلٍٜٞ 

 ٣َ١ٝوش ح١َُ ٝؿ٤َٛخ .

 اٌضساػخ شزال : -3

 ٍ ك٢ ٓ٘خطَ هخٛش ٣ظْ رؼي كظَس ٓؼ٤٘ش ٗوِٜخ ح٢ُ حُلوَ ٍُِحػظٜخ .ك٤غ ٣ظْ ٍُحػش حُزٌٝ

 اٌضساػخ ٔثشا : -4

 ٢ٛٝ ٣َ١وش ريحث٤ش طٔظويّ ػ٠ِ ٗطخم ٓليٝى ٝحٜٛٔخ ك٢ ٍُحػش ٓلخ٤َٛ حُؼِق .

 

 اٌؼٛاًِ اٌّسذدح الخز١بس ؽش٠مخ اٌضساػخ :

ك٢ كخُش ًٕٞ حُٔلٍٜٞ ًٝ ؿٌٍ ؽج١ؼخ ّٔٛ اٌّسظٛي ٚاٌغشع ِٓ صساػزٗ :  -6

ًٝؼ٤َ حُظلَػخص ك٤ـذ حٕ طٌٕٞ حُٔٔخكش ر٤ٖ حُزٌٍٝ حٝ حُ٘ظالص حٝٓغ ٝحُؼٌْ  ٝطي١

 ٛل٤ق .

ٓؼال رٌٍٝ حُظزؾ ٛـ٤َس ؿيح ك٤ـذ حٕ طٍِع ك٢ حُٔ٘ظَ ٍُِحػش زدُ اٌجزٚس :  -2

حُيح٣خص ٖٝٓ ػْ ُظ٘وَ ُِلوَ ، حٓخ حُزٌٍٝ حٌُز٤َس كظٍِع ٓزخَٗس ك٢ حُلوَ ٝطِىحى 

 خ .حُٔٔخكش ر٤ٖ حُزٌٍٝ ر٣ِخىس حكـخٜٓ

ك٢ كخُش حَُؿزش ك٢ حُظز٤ٌَ ٍُِحػش حُوطٖ ٓؼال ك٤ـذ ٍُحػظٚ ك٢ ِٛػذ اٌضساػخ :  -3

 ؿخٗذ حَُُٔ حُٔٞحؿٚ ُِْ٘ٔ .

حُظَرش ًحص حُِٔٞكش حُؼخ٤ُش ٗٔز٤خ طٍِع رط٣َوش حَُُٔٝ ك٤غ طٟٞغ ؽج١ؼخ اٌزشثخ :  -4

 حُزٌٍٝ ك٢ حُؤْ حُٔل٢ِ ٖٓ حَُُٔ ًٕٞ حالٓالف طظًَِ ك٢ حُـِء حُؼ١ِٞ .

 ٌضساػخ ٔثشا :ِغبٚئ ا

ٗؼَ حُزٌٍٝ ٣ي٣ٝخ ٣ئى١ ح٢ُ ػيّ حٗظظخّ حُ٘زخطخص الكوخ ك٢ حُلوَ ٝحهظالف حُٔٔخكخص  -6

 ر٤ٜ٘خ .

 طلظخؽ ح٢ُ ًؼ٤َ ٖٓ حال٣ي١ حُؼخِٓش .  -7

 حالَٓحف ك٢ ٤ًٔش حُزٌٍٝ ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش . -8
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 ٛؼٞرش حؿَحء ػ٤ِٔخص حُؼِم ٝحُظ٤ٔٔي ٝحٌُٔخكلش ٝهخٛش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٜٓ٘خ . -9

 

 

ُظَرش ٖٓ حٓخًٜ٘خ ػ٘ي حؿَحء ػ٤ِٔش ح١َُ ًُٝي ُؼيّ طـط٤ظٜخ حٗـَحف ح -:

 رخُظَرش .

 

 إٌمبؽ اٌٛاخت ِشاػبرٙب ػٕذ اٌضساػخ :

 طٞكَ ٤ٓخٙ ح١َُ . -1

حُظؤًي ٖٓ ٓٞػي حٍُِحػش حُٔ٘خٓذ ُالٓظلخىس ٖٓ حُزلٞع حُٔ٘لٌس ٓغ َٓحػخس  -2

 ٓٞهغ ط٘ل٤ٌ حٍُِحػش .

حى ٍُحػظٚ ٝٓؼَكش طٞك٤َ ح٤ٌُٔش حُالُٓش ٖٓ رٌٍٝ ٛ٘ق حُٔلٍٜٞ حَُٔ -3

 ٗٔزش حٗزخطٜخ ٜٝٓيٍ حُزٌٍٝ .

 حالٛظٔخّ رؼٔن حٍُِحػش حُٔ٘خٓذ رَٔحػخس كـٜٔخ . -4

 حُظؤًي ٖٓ طٞكَ حٌُٔخثٖ ٝحُٔؼيحص ٝكٔذ حُٔٔخكش حَُٔحى ٍُحػظٜخ . -5

 طؼ٤٤َ حُزخًٍس كٔذ ٗٞع حُٔلٍٜٞ ٝحُـَٝ ٖٓ ٍُحػظٚ . -6

 يحى كظلخطٜخ .ٓظخرؼش ػَٔ حُزخًٍس ك٢ حُلوَ ٝٓي١ ط٣ُٞغ حُزٌٍٝ ٝػيّ حٗٔ -7

َٓحػخس  حٕ طٌٕٞ هط١ٞ حٍُِحػش ٝحَُُٔٝ كٔذ ٜٓيٍ ح٤ُٔخٙ ٝحطـخٙ حٗؼش  -8

 حُْ٘ٔ ٝحٗليحٍ حُظَرش .   

 Irrigationاٌشٞ:  -2

ٛٞ ػزخٍس ػٖ حٟخكش حُٔخء ُِٔلٍٜٞ ػ٘ي ٍُحػظٚ ٝحػ٘خء ٗٔٞٙ ، ٣ٝـذ َٓحػخس حٕ ٣ٌٕٞ          

ح١َُٞرش ك٢ حُظَرش ك٢ ٓ٘طوش حٗظ٘خٍ  ح١َُ ٓٞحء ًخٕ ٍٗخ حٝ ٓطل٤خ هخىٍح ػ٠ِ ٍكغ ٗٔزش

حُـٌٍٝ ح٢ُ حُٔؼش حُلو٤ِش ٌُٜٙ حُظَرش ، ًٔخ ٣ـذ حٕ ٣ل٢ رخكظىخؿخص ؿ٤َٔ ٝحُحُش حالٓالف ح٢ُ 

حٓلَ ٝهخٛش ػ٘ي ح١َُ رخَُٕ هٞكخ ٖٓ طلٍٞ حُظَرش ح٢ُ حٍٝ ِٓل٤ش رؼي كظَس ه٤َٜس ٗٔز٤خ 

ًٌُي ٣ـذ حٕ طٌٕٞ ٤ًٔش ٤ٓخٙ  –ٖٓ ٍُحػظٜخ هخٛش ك٢ حُٔ٘خ١ن حُٜلَح٣ٝش حُلخٍس حُـخكش 

ح١َُ حُٔؼطخس ٝح٠٣خ حُلظَس ر٤ٖ ًَ ٣ٍش ٝحه١َ ٓ٘خٓزش ُ٘ٞع حُظَرش حًح ًخٗض هل٤لش حٝ ػو٤ِش 

ِٓل٤ش حٝ ه٣ِٞش ٝكخُش حُطوْ حُٔخثيس ًٌُٝي ُالكظىخؿخص حُٔخث٤ش ٌَُ ٓلٍٜٞ ٝحٓظٜالى 

ح٤ُٔخٙ حُالُٓش ٓٔخ ٣ئى١ حُٔلٍٜٞ حُٞحكي ٤ُِٔخٙ كٔذ َٓحكَ ٗٔٞٙ حُٔوظِلش كظ٠ ال ط٘وٚ ٤ًٔش 

ح٢ُ ػطٖ حُ٘زخص ٝطولٜخ ػٖ حُ٘ٔٞ ٝطِٔق حُظَرش ٝىٕٝ ٣ُخىس كظ٠ ال طـَم حُ٘زخطخص ٝطظَٜ رٜخ 

ػالٓخص حالٛلَحٍ ٗظ٤ـش طؼلٖ حُـٌٍٝ ًٔخ ٣ئى١ حُٔخء حُِحثي ح٢ُ حالَٟحٍ رز٘خء حُظَرش ٣ٝـذ 

٢ كخُش حٌٍُس حُٜلَحء طـ٘ذ ح١َُ ٝهض ٛزٞد ح٣َُخف كظ٠ ال طظؼَٝ حُ٘زخطخص َُِهخى ًٔخ ك

ٝحٌٍُس حُز٠٤خء َُٝٛس حُْ٘ٔ . ٣َٝحػ٢ حٗظظخّ ح١َُ ٝحكٌخٓٚ ك٢ كظَس حُٛخٍ حُٔلخ٤َٛ كظ٠ 

 ال طٔو٢ حالُٛخٍ ٗظ٤ـش حُؼطٖ حٝ حالكَح١ ك٢ ح١َُ.

 Replantingاٌزشل١غ:  -3

ٗزخص ٢ٛ ػ٤ِٔش حػخىس ٍُحػش حؿِحء حُلوَ حُوخ٤ُش ٖٓ حُزخىٍحص حٝ حُظ٢ رٜخ ٗٔزش حال         

ٓ٘ول٠ش )هزَ ظٍٜٞ حُزخىٍحص( ٝهي ٣َؿغ ػيّ ظٍٜٞ حُزخىٍحص ح٢ُ حٓزخد ػي٣يس ٜٓ٘خ ػيّ 

حُؼ٘خ٣ش رظـ٤ِٜ ٜٓي حُزٌٍس، ػيّ ىهش ػ٤ِٔش حٍُِحػش )ػيّ طـط٤ش حُزٌٍٝ حٝ طؼٔن حٍُِحػش(، ػيّ 

ؿٞىس حٍُِحػش ك٢ حُٔٞػي حُٔ٘خٓذ، ػيّ ًلخ٣ش ح١َُٞرش رخُظَرش ٝهض حٍُِحػش ٝحالٗزخص، حٗولخٝ 

حُظوخ١ٝ )ٖٓ ك٤غ ٗٔزش حالٗزخص ٝٗٔزش حُ٘وخٝس(، حٛخرش حُزخىٍحص حُ٘خرظش رؤَٓحٝ كط٣َش حٝ 

 حٛخرخص ك٣َ٘ش حٝ ٜٓخؿٔش حُط٤ٍٞ حٝ حُلجَحٕ ُٜخ.
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٣ٝـذ ٓالكظش حٕ ػ٤ِٔش حُظَه٤غ ال طـ١َ ػ٠ِ حُيٝحّ رَ ال ٗلظخؽ ُٜخ حًح طالك٤٘خ ًَ حٝ          

% ٝحًح 75ر٘خص، ٝال طـ١َ حال حًح ُحىص ٗٔزش ؿ٤خد حُ٘زخطخص ػٖ ٓؼظْ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ حُٔؼٞهش ُال

حؿ٣َض ٣ـذ حٕ طظْ رٔـَى حًظ٘خف ؿ٤خد حؿِحء ٖٓ حُلوَ ٝ. ٝطٔظويّ ك٤ٜخ رٌٍٝ ٓ٘وٞػش ك٢ 

حُٔخء ٝطـ١َ رخُط٣َوش حُٔزظِش. حٝ رٌٍٝ ؿخكش حٝ ٓزظِش هزَ ح٣َُش حال٢ُٝ رؼي حٍُِحػش ٣ٝـذ حٕ 

ْ حُٜ٘ق ح١ٌُ ٍُػض رٚ حُظَرش ٝك٢ كخُش حُظَه٤غ رٔزذ حٗظ٘خٍ طٌٕٞ حُزٌٍٝ حُٔٔظؼِٔش ٖٓ ٗل

حُلَ٘حص ٣ـذ ٓوخٝٓظٜخ رخ٤ٌُٔخ٣ٝخص هزَ حؿَحء ػ٤ِٔش حُظَه٤غ كظ٠ ٣ٌٖٔ ٟٔخٕ ػيّ طٌَحٍ 

 حُظَه٤غ.

 Thinningاٌخف اٚ اٌزخظ١ً :  -4

ُؼيى حُٔالثْ ٢ٛ ػ٤ِٔش حُحُش حُ٘زخطخص حُِحثيس ك٢ حُلوَ ٢ٛٝ ك٢ ١ٍٞ حُزخىٍس ٝحالروخء ػ٠ِ ح     

ٖٓ حُ٘زخطخص حُظ٢ طؼط٢ حػ٠ِ ٓلٍٜٞ، ٝطـ١َ ك٢ حُٔلخ٤َٛ حٌُز٤َس حُلـْ ٓؼَ حُوطٖ ٝحٌٍُس 

حُٜلَحء ٝحٌٍُس حُز٠٤خء حًح ًخٗض ٍِٓٝػش ك٢ ؿٍٞ رظَى ٗزخص حٝ ٗزخط٤ٖ ك٢ حُـٍٞس كٔذ 

حُٔلٍٜٞ حٓخ حًح ًخٗض حٍُِحػش ػ٠ِ هط١ٞ )ٓطٍٞ( ك٤ـ١َ حُوق رظَى ٗزخص ػ٠ِ ٓٔخكخص 

خ٣ٝش. ٝال ٣ـ١َ حُوق ك٢ حُٔلخ٤َٛ حٌُؼ٤لش حُ٘ٔٞ حُظ٢ طٍِع ٗؼَح حٝ طٔط٤َح ٓؼَ حُل٘طش ٓظٔ

 ٝحُ٘ؼ٤َ ٝحٌُظخٕ ٝحُز٤َْٓ ٝحالٍُ.

 إٌمبؽ اٌٛاخت ِشاػبرٙب ػٕذ اخشاء ػ١ٍّخ اٌخف :

حٕ ٣ٌٕٞ حُوق  ٓزٌَح كظ٠ ٣وَ حُظ٘خكْ ر٤ٖ حُزخىٍحص ٝال طٌٕٞ ُي١ حُـٌٍٝ ٝح٤ُٔوخٕ  .6

 ٘خري.كَٛش ُِظل٣َغ ٝحُظ

 طٔظزو٢ حُ٘زخطخص حاله١ٞ ٗٔٞح ٝحًح طَى ٗزخطخٕ ك٢ حُـٍٞس ك٤ٌٞٗخٕ ٓظزخػي٣ٖ ػٖ رؼ٠ٜٔخ. .7

 طِحٍ حُزخىٍحص ح٠ُؼ٤لش ٝحُٜٔخرش. .8

 طوِغ حُزخىٍحص حَُٔحى حُحُظٜخ رـٌٍٝٛخ ىٕٝ حالَٟحٍ رخُ٘زخطخص حُٔٔظزوخس. .9

ٖ حٕ ٣ٌٕٞ حُوق َٓس ٝحكيس حٗٔذ ألؿِذ حُٔلخ٤َٛ حٓخ ك٢ كخُش حٗظ٘خٍ ح٥كخص ٣ٔظلٔ .:

 ػ٠ِ َٓط٤ٖ ٓغ ٓوخٝٓش ح٥كخص.

 ٣ظْ حُوق ػخىس رؼي حُؼ٣ِن كظ٠ ٣ٌٖٔ ط٣ٌَْ حُظَحد ُظؼز٤ض حُ٘زخطخص حُٔٔظزوخس رخُـٍٞس. .;

 Hoeingاٌؼضق اٚ اٌزؼش١ت :  -5

ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ طل٤ٌي حُطزوش حُٔطل٤ش حُـخكش ٖٓ حُظَرش رخ٥الص ح٤ُي٣ٝش حُز٤ٔطش حٝ حُؼخُهخص      

ي ظٍٜٞ حُزخىٍحص ك٢ حُلوَ ك٢ حُٔلخ٤َٛ حُظ٢ طٍِع ػ٠ِ هط١ٞ حٝ ك٢ حال٤ُش ٣ٝـ١َ رؼ

ٓطٍٞ ػ٠ِ ٓٔخكخص ىحهَ حُو٢ ٓؼَ حُوطٖ ٝحٌٍُس حُٜلَحء. ٝحُٜيف حالٓخ٢ٓ ٜٓ٘خ ٛٞ حُظوِٚ 

ٖٓ حالىؿخٍ ًٔخ ٣ل٤ي ك٢ ط٣ٜٞش حُظَرش ٝط٣ٌْٞ رؼٞ حُظَحد حُ٘خػْ كٍٞ ٤ٓوخٕ حُ٘زخطخص ٖٓ حٓلَ 

َرش ٣ٝٔخػي حُؼِم ػ٠ِ كلع ح١َُٞرش رخُظَرش ٝط٤ِٔي رخ١ٖ حُو٢ هزَ ُظيػ٤ٜٔخ ٝطؼز٤ظٜخ ك٢ حُظ

 ح١َُ حُٔطل٢.

ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ حال ٣ـ١َ حُؼِم ك٢ حُ٘زخطخص حٍُِٔٝػش رٌحٍح حٝ طٔط٤َح رخألُش ٣ٌٖٝٔ            

 ٓوخٝٓش حالىؿخٍ ك٢ ٌٛٙ حُٔلخ٤َٛ رخٓظويحّ ٓز٤يحص حالىؿخٍ ح٤ٌُٔخ٣ٝش.
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رٞحٓطش حُؼخُهخص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٢ٛٝ ٓؼِوش ر٘ٞع هخٙ ٖٓ حُـَحٍحص ٣ٝـ١َ حُؼِم حال٢ُ        

٣ِٜق إلؿَحءحص حُؼِم ٍٕٝ حُٔز٤يحص ك٢ حُ٘زخطخص حُ٘خ٤ٓش ُٝٚ ػـِش حٓخ٤ٓش ٝحكيس ٝػـِظخٕ 

هِل٤ظخٕ ٣ٌٖٔ طؼي٣َ حُٔٔخكش ر٤ٜ٘ٔخ رٔخ ٣٘خٓذ حُٔلخ٤َٛ حُٔوظِلش ٝحُٔٔخكش ر٤ٖ ٤ٌِٛش ٖٓ حٓلَ 

 ٔوخٍٗش رخُـَحٍحص حُؼخى٣ش.ٝر٤ٖ ٓطق حُظَرش ٝحٓؼش رخُ

 Fertilizationاٌزغ١ّذ:  -6

ٝٛٞ حٟخكش حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُ٘زخص ح٢ُ حُظَرش حٝ ٍٗخ ػ٠ِ حُ٘زخص ٝهي          

٣ٌٕٞ ٌٛح حُٔٔخى ػ٠ِ ٍٛٞس ػ٣ٞ٠ش حٝ ٤ٔ٤ًخث٤ش ٝحًح ُْ طظٞكَ حالٓٔيس حُؼ٣ٞ٠ش طِـخ ك٢ ٓؼظْ 

٤ٌُٔخ٣ٝش )حُٜ٘خػ٤ش( ،   ٣ٝـذ حالهٌ ك٢ حالػظزخٍ حٕ حٟخكش حُلخالص ح٢ُ حٓظويحّ حالٓٔيس ح

حُٔٔخى ال طلون حُٜيف ٜٓ٘خ حال طلض حك٠َ حُظَٝف حُظ٢ ط٘خٓذ ٗٔٞ حُٔلٍٜٞ ٖٓ ك٤غ ٓٞػي 

 حٍُِحػش ٝحُحُش حالىؿخٍ ٝطل٤ٖٔ هٞحٙ حُظَرش ٓغ حٟخكش ح٤ُٔخٙ ر٤ٌٔش ٣َ١ٝوش ٓالثٔش.

 Pest Controlِمبِٚخ ا٢فبد:  -7

حَٓحٝ  –رٌظ٣َخ  –ص حُظ٢ ط٤ٜذ حُٔلخ٤َٛ حٓخ حٕ طٌٕٞ حَٓحٝ ٗزخط٤ش )كط٣َخص ح٥كخ    

ك٤ُٔٞٞؿ٤خ( حٝ كَ٘حص ح٢ُ ؿخٗذ حالىؿخٍ ٣ٝـذ حُؼ٘خ٣ش رٔوخٝٓظٜخ كظ٠ ال طئى١ ح٢ُ ٗوٚ 

 حُٔلٍٜٞ حُ٘خطؾ ٝؿٞىطٚ.

 ٚرمبَٚ ا٢فبد ثبٌطشق االر١خ ثظفخ ػبِخ:

 :(ِؼبٍِخ اٌجزٚس 1

َٜحص ح٤ٌُٔخ٣ٝش ك٢ كخُش حالَٓحٝ حُظ٢ ط٘ظوَ ػ٠ِ ٓطق حُزٌٍٝ ٝطٌٕٞ طؼخَٓ حُزٌٍٝ رخُٔط       

حُٔز٤يحص حُٔٔظؼِٔش ؿخُزخ ػ٠ِ ٍٛٞس ٓٔخك٤ن طو٢ِ ؿ٤يح رخُزٌٍٝ حٝ ٓلخ٤َٛ طـْٔ ك٤ٜخ 

حُظوخ١ٝ ٝطل٤ي ٌٛٙ حُٔلخ٤َٛ حُظ٢ طوخّٝ رظِي حُط٣َوش حَٓحٝ حُظ٠وْ حُٔـط٢ ك٢ حُل٘طش 

 خ٤ٓش ٝحَُك٤ؼش ٝؿ٤َٛخ.ٝحُ٘ؼ٤َ ٝطؼلٖ حُلزٞد ك٢ حٌٍُس حُ٘

ٝهي ٣ٞؿي ؿَحػ٤ْ حُلطَ ىحهَ حُلزٞد ًٔخ ك٢ كخُش َٓٝ حُظ٠وْ حُٔخثذ ك٢ حُل٘طش         

ّ 9:-8:ٓخػش ػْ ك٢ ٓخء ٓخهٖ ىٍؿش كَحٍطٚ  60-٣ٝ67ؼخُؾ ر٘وغ حُزٌٍٝ ك٢ حُٔخء حُزخٍى ُٔيس 

 ىه٤وش. 68ُٔيس 

 :(ِؼبٍِخ اٌزشثخ 2

ٓخ ٣ٌٕٞ ٓٔزذ حَُٔٝ ٓٞؿٞى رٜخ ًٔخ ك٢ كخُش حُي٣يحٕ طؼخَٓ حُظَرش رخُٔز٤يحص ػ٘ي        

 حُؼؼزخ٤ٗش )ح٤ُ٘ٔخطٞىح(.

 :( سػ اٌّسظٛي 3
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ٌَُ ٓز٤ي ٤ًٔخ١ٝ حٍٗخىحطٚ ٝط٤ٛٞخطٚ حُوخٛش رٚ ٝح٥كخص حُظ٢ ٣٘ـق رٚ ٝح٥كخص حُظ٢ ٣٘ـق         

ُؼالؽ رٌَ ىهش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حك٠َ ٗظخثؾ ح حُظؼ٤ِٔخصك٢ ٓوخٝٓظٜخ ٝػ٠ِ حُِٔحٍع حطزخع طِي 

 ٝىٕٝ كيٝع ٍَٟ ُِٔلٍٜٞ حٝ ُِوخثْ رؼ٤ِٔش حَُٕ.

 

 (اٌزجخش ثبٌغبصاد اٚ ثبٌّٛاد اٌغبِخ }ِؼبٌدخ زششاد اٌّخبصْ{: 4

طٜخؿْ حُلزٞد حٝ حُزٌٍٝ حُٔوِٝٗش ػيس حٗٞحع ٖٓ حُلَ٘حص ٓؼَ حُّٔٞ ٝكَحٗخص حُلزٞد         

ٜ٘خ هخ٤ُش ٖٓ حالٛخرش ٖٝٓ ٝه٘خكْ حُزوٍٞ ًٌُٝي حُلجَحٕ، ٣ٝـذ حٕ طٌٕٞ حُلزٞد هزَ طو٣ِ

حُلزٞد حٌٍُٔٔٞس ٝحٕ طٌٕٞ حُٔوخُٕ ٛخُلش ُِظو٣ِٖ ٗظ٤لش هخ٤ُش ٖٓ حالٛخرش حٝ طزوَ حُلزٞد 

رٜخ، ٝطؼخُؾ كَ٘حص حُٔوخُٕ رظزو٤َ حُلزٞد حُٔوِٝٗش رخُـخُحص حُٔخٓش ٓؼَ ٤ٓخٍٗٞ حٌُخ٤ُّٔٞ 

كظ٠ ال طظَى حػَح ٓخٓخ ك٢ حٝ ػخ٢ٗ ًز٣َظٍٞ حٌَُرٕٞ حٝ ؿ٤َٛخ ٓغ ط٣ٜٞش حُٔوِٕ رؼي حُؼالؽ 

 حُلزٞد.

 :( صساػخ االطٕبف اٌّمبِٚخ 5

ٛ٘خى حٛ٘خف ك٢ ٓوظِق حُٔلخ٤َٛ طلَٔ ٓوخٝٓش ٍٝحػ٤ش ٌُؼ٤َ ٖٓ حالَٓحٝ حُ٘زخط٤ش          

ٝحُل٣َ٘ش ٣ٝـذ حهظ٤خٍ ٌٛٙ حالٛ٘خف هخٛش حًح ًخٕ حَُٔٝ ٓ٘ظَ٘ح رخُٔ٘طوش ٌٝٛٙ حُط٣َوش 

ٕ حُط٣َوش حُؼ٤ِٔش حُٞك٤يس ُٔوخٝٓش حَٓحٝ حُٔلخ٤َٛ حٗـق ٝحٍهٚ ١َم حُٔوخٝٓش ٝهي طٌٞ

 حُظ٢ طٍِع ًؼ٤ل٢ ٓؼَ حَٓحٝ حالٛيحء ك٢ حُل٘طش ٝحُ٘ؼ٤َ.

 ا٢الد اٌّغزخذِخ فٟ ِمبِٚخ ا٢فبد:

 ٝطٔظويّ ك٢ حُٔٔخكخص حُٜـ٤َس.اٌششبشبد اٌظٙش٠خ:     -6

ُيكغ  ٢ٛٝ طظٌٕٞ ٖٓ ٠ٓوخص طٔظٔي كًَظٜخ ٖٓ ٓلًَخص ٛـ٤َسِدّٛػبد اٌشػ:    -2

 ٓلٍِٞ حَُٕ ٝٗوِش رٞحٓطش حُوَح٤١ْ ٝطٔظويّ هخٛش ك٢ ٓلخ٤َٛ حُلخًٜش.

ؿَحٍحص ًحص ٤ٌَٛ َٓطلغ ػٖ ٓطق حُظَرش ُٚ ػالع ػـالص ًَٓذ ػِىٚ خشاساد اٌشػ:  -3

هِحٕ ُِٔلٍِٞ ٠ٓٝوش ٝػيى ٖٓ حَُٔٗخص َُٕ ٓلٍِٞ حُٔز٤ي ػ٠ِ حُظَرش هزَ حٝ رؼي ٟٝغ 

حٝ َُٕ حُٔلٍٜٞ ك٢ َٓحكَ ٗٔٞٙ حُٔزٌَس ٝطؼظزَ حك٠َ حُزٌٍٝ ٓزخَٗس )ٓز٤يحص حالىؿخٍ( 

 حُطَم حُٔٔظويٓش َُٕ حُٔلخ٤َٛ رُٜٔٞش ٝرَٔػش ٓغ حٗظظخّ حَُٕ.

ػ٘ي حٓظؼٔخٍ ح١َُ رخَُٕ حُٔل١ٍٞ ػٖ  خٍؾ اٌّج١ذاد اٌسشش٠خ ٚاٌفطش٠خ ِغ ١ِبٖ اٌشٞ -9

 ٣َ١ن ؿٜخُ حُلوٖ حُٔل١ٍٞ.

لخ٢ُ ًخالص ٍُحػ٤ش َُٕ حُٔلخ٤َٛ طٔظويّ حُطخثَحص ك٢ حُٞهض حُؽبئشاد اٌشػ:  -5

 رخُٔز٤يحص ك٢ حُٔٔخكخص حُ٘خٓؼش.

 0-  :اٌسظبدHarvesting 

حُلٜخى ٛٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُ٘خطؾ حالهظٜخى١ ح١ٌُ ٣ٍِع حُٔلٍٜٞ ٖٓ حؿِٚ ك٢ حُطٍٞ          

حُٔ٘خٓذ ٖٓ ح٠ُ٘ؾ، ٖٝٓ حُْٜٔ ؿيح طلي٣ي حُٞهض حُٔ٘خٓذ ُِلٜخى كال ٣ٌٕٞ ٓزٌَح كظ٘وٚ ٤ًٔش 
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ٍٞ ٝطوَ ؿٞىطٚ ٝه٤ٔظٚ حُـٌحث٤ش ٝطظـؼي حُلزٞد ٍٝرٔخ طظؼَٝ ُِظِق ٝال ٣ٌٕٞ حُلٜخى حُٔلٜ

ٓظؤهَح ك٤لوي حُٔلٍٜٞ ٝهخٛش ك٢ ٓلخ٤َٛ حُلزٞد رٔزذ ٓو١ٞ حُلزٞد ػ٠ِ حُظَرش 

 )حالٗلَح١( ٍٝهخى حُ٘زخطخص.

 

 ٣ٝـ١َ حُلٜخى ٣ي٣ٝخ ك٢ حُٔٔخكخص حُٜـ٤َس حٝ رخالص حُلٜخى ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ك٢ حُٔٔخكخص

 حُٔظٞٓطش ٝحٌُز٤َس 

 Storing :اٌزخض٠ٓ  (9

٣وِٕ ٗخطؾ حُٔلخ٤َٛ ُللظش ٖٓ ْٓٞٓ حُلٜخى كظ٠ ٣ل٤ٖ ر٤ؼش رٔؼَ حك٠َ حٝ طو٣ِ٘ٚ        

ٖٓ هزَ حُيُٝش ٝحُٔئٓٔخص الٓظويحٓٚ ك٢ حُٔٞحْٓ حُظخ٤ُش، ٣ٝـذ حطزخع ٝٓخثَ حُظو٣ِٖ حُلي٣ؼش 

كظ٠ ال طظؼَٝ ُِظِق رٞحٓطش كط٣َخص  ك٢ حُٜٞحٓغ حُٔـِٜس رالص حُظ٣ٜٞش حٝ طـل٤ق حُلزٞد

حُؼلٖ ٓٔخ ٣٘٘خ ػ٘ٚ طِق حُلزٞد حُٔوِٗش ًٔخ ٣ـذ ح٠٣خ حال ط٣ِي ١ٍٞرش حُلزٞد ػ٘ي حىهخُٜخ 

% ٝطٌٕٞ حُٔوخُٕ ٓـِٜس ر٘ظخّ ٣ٔٔق رظزو٤َ حُلزٞد حًح طؼَٟض 68-67ُِٔوخُٕ ػٖ 

 ُإلٛخرش رخُلَ٘حص.

ٝهي ٣ٌٕٞ حُظـل٤ق  Hayٍٞس ى٣ٍْ طوِٕ رؼي طـل٤لٜخ ك٢ ٛ –طو٣ِٖ ٓلخ٤َٛ حُؼِق     

% ػْ :9-:١8ز٤ؼ٤خ حٝ ٛ٘خػ٤خ ٣ٝزيح حُظـل٤ق ١ز٤ؼ٤خ ك٢ حُلوَ كظ٠ ط٘ولٞ ح١َُٞرش ح٢ُ ٗلٞ 

حُظـل٤ق حُٜ٘خػ٢ رٍَٔٝ ط٤خٍ ه١ٞ ٖٓ حُٜٞحء حُزخٍى حٝ حُٔخهٖ كظ٠ ط٘ولٞ ٗٔزش ح١َُٞرش ح٢ُ 

75-7:.% 

ك٢ حُؼَحء ٝحُط٣َوش حال٢ُٝ حك٠َ ٣ٝوِٕ حُي٣ٍْ رٌزٔش ػ٠ِ ٤ٛجش رخالص ك٢ ٓوخُٕ حٝ     

 ُلٔخ٣ظٚ ٖٓ حالٓطخٍ ٝحُْ٘ٔ.

كٜٞ ػزخٍس ػٖ ٓخىس ه٠َحء ٓللٞظش ك٢ ٍٛٞس ػ٣َ٤ٜٚ ١خُؿش  Silageحٓخ ح٤ُٔالؽ       

ٓلظلظش رو٤ٔظٜخ حُـٌحث٤ش ُظـ٣ٌش حُل٤ٞحٗخص ػِىٜخ ك٢ ح١ ٝهض ًُٝي ك٢ حُٔ٘خ١ن حُظ٢ طٌؼَ رٜخ 

ٜخ حُٔخ٤ٗش ٝطٌٕٞ حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ١َُِٞرش رخ٤ُٔالؽ ٖٓ حَُٔحػ٢ حُطز٤ؼ٤ش ٝحٍُِٔ٘ػش ٝطَر٢ ر

 % ٝالري حٕ ٣لظلع رِٞٗٚ حالٛلَ حُٔو٠َ حٝ حُز٢٘ حُلخطق ٝرَحثلظٚ حُطز٤ؼ٤ش.05-:7

٣ٝوِٕ ح٤ُٔالؽ رٔؼٍِ ػٖ حُٜٞحء ك٢ ٛٞحٓغ رَؿ٤ش ٖٓ حُوَٓخٗش حٝ حُلي٣ي حُٔـِٕٞ ًحص      

 حٍطلخػخص ٝحهطخٍ ٓوظِلش.

 

 أث١ش٘ب ػٍٝ اٌّسبط١ً اٌسم١ٍخ :اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚر

ٝأْٛ حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش حُظ٢ طئػَ ػ٠ِ حٗظخؽ حُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش  ٢ٛ : ح٠ُٞء ، حُلَحٍس ، ح١َُٞرش ، 

 ح٣َُخف.

 :Lightاٌؼٛء  -أ

طؼظزَ حُْ٘ٔ حُٜٔيٍ حَُث٢ٔ٤ ُِطخهش حُٞحِٛش  ا٢ُ حألٍٝ ٣ٝوظَم حإلٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ حٌُٕٞ     

ٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش ٝطوّٞ ١زوش حألُٕٝٝ حُٔـِلش ٌَُِس حأل٤ٍٟش رخٓظٜخٙ حُوخٍؿ٢ ػ٠ِ ٌَٗ ٓٞؿخص ًَٜ



 
دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  مؤيد هادي إسماعيل . أ.م.د      (  االوىل احملاضرة)             إ 

حإلٗؼخػخص ح٠ُخٍس ُِ٘زخص ٝحإلٗٔخٕ ٝطٔظٚ حُٔلذ ؿِءحا ٖٓ حإلٗؼخػخص ٤َُٜ حُزخه٢ ا٢ُ حُ٘زخص 

% كو٢ ٖٓ حُطخهش ح٤ُٔٔ٘ش ُِو٤خّ رؼ٤ِٔخطٚ حُل٣ٞ٤ش حُظ٢ طلظخؽ ا٢ُ ٟٞء  7 – 6ح١ٌُ ٣ٔظل٤ي رلٞح٢ُ 

% ١خهش  65 – :% ٣ٔظؼَٔ ُظزو٤َ حُٔخء ٝ  05 – :7ح٤ُٔٔ٘ش حُٔٔظٜش ٓخ ر٤ٖ  )ٖٝٓ ٓـٔٞع حُطخهش

طوِٕ ك٢ حُظَرش(، ٝح٠ُٞء ح١ٌُ ٣ٔظٜٚ حُ٘زخص ٛٞ ح٠ُٞء حُٔ٘ظٍٞ ٝٛٞ حُـِء ٖٓ حإلٗؼخع ح٢ُٔٔ٘ 

ح١ٌُ طيًٍٚ حألرٜخٍ ٝطلٍٞ حُ٘زخطخص ٌٛٙ حُطخهش ح٠ُٞث٤ش ا٢ُ ١خهش ٤ٔ٤ًخث٤ش ك٢ ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢ 

ك٤غ حٕ حألُٞحٕ حٍُِهخء طٔظٚ رٞحٓطش  B )ٝ ًٍِٞٝك٤َ    Aٚ ًٍِٞٝك٤َ حُ٘زخص )  ًٍِٞٝك٣َٝ٤ٔظ

ٝطؼٌْ رخه٢ حألُٞحٕ ٝال ٣ٔظل٤ي حُ٘زخص اال  Aٝحالُٞحٕ حُلَٔحء طٔظٚ رٞحٓطش ًٍِٞٝك٤َ   Bًٍِٞٝك٤َ 

 رـِء ٟج٤َ ٖٓ ٌٛٙ حألُٞحٕ. ٝح٠ُٞء ُٚ طؤػ٤َحص ػ٠ِ حُ٘زخص ٗٞؿِٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :

 ٖ حُٔخىس حُو٠َحء ٝاًظٔخٍ ط٣ٌٖٞ حُزالٓظ٤يحص حُو٠َحء.ط٣ٌٞ -6

 ٣يهَ ك٢ ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢ ًٜٔيٍ ُِطخهش. -7

 ٣ظِح٣ي ٗٔٞ حُ٘زخطخص ٗظ٤ـش ُِظؼَٝ ٠ُِٞء حألٍُم ٝحألكَٔ. -8

طئػَ حُٔٞؿخص ح٠ُٞث٤ش ك٢ ط٣ُٞغ حأل٤ًٔٝ٘خص ٝرخُظخ٢ُ ٣ئػَ ًُي ك٢ ػ٤ِٔش حُ٘ٔٞ ٝحالٗظلخءحص  -9

 ٗخص حألُٛخٍ.ٝط٣ٌٖٞ َٛٓٞ

 ٣ئػَ ح٠ُٞء ك٢ كظق ٝؿِن حُؼـٍٞ )ػ٤ِٔش حُ٘ظق(. -:

٣ظؤػَ حُظ٤ًَذ حُظ٣َ٘ل٢ ُِ٘زخص رخهظالف ٗيس ح٠ُٞء. كخُ٘زخطخص حُٔلزش ُِْ٘ٔ طظ٤ِٔ رٞؿٞى ١زوخص  -;

( ٓغ طٞحؿي ٗؼ٤َحص أٝ ُؿذ ػ٠ِ حُٔطق حُوخٍؿ٢ Epidermٖٓ ح٤ُٔ٘ؾ حُؼٔخى١ ٝأى٣ْ أًؼَ ٓٔي )

ٝٗيس  Quantity، ح٤ٌُٔش  Qualityُِظَ، ٣ٝوظِق طؤػ٤َ ح٠ُٞء ٖٓ ك٤غ حُ٘ٞع  ػٖ حُ٘زخطخص حُٔلزش

 .Durationٝٓيس حإلٟخءس  Light Intensityحإلٟخءس 

٣وظِق طؤػ٤َ ح٠ُٞء ٖٓ ك٤غ ٗٞػ٤ش ح٠ُٞء رخإلٟخكش ا٢ُ : Quality  Lightٔٛػ١خ اٌؼٛء  -أ

ٔٞهغ حُــَحك٢ ك٤ئػَ ًَ ٖٓ حُْٔٞٓ ٌٓٞٗخطٚ ٖٓ حألُٞحٕ حُٔوظِلش ٣ٝوظِق حُ٘ٞع ٖٓ ك٤غ حُْٔٞٓ ٝحُ

ٝحُٔٞهغ ػ٠ِ ُح٣ٝش ٓو١ٞ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٓطق حألٍٝ كِح٣ٝش حُٔو١ٞ طٌٕٞ ػٔٞى٣ش ػ٠ِ ه٢ حالٓظٞحء 

 ٝطٌٕٞ رِح٣ٝش أًزَ ًِٔخ حطـٜ٘خ ٗٔخالا )حُوطذ حُ٘ٔخ٢ُ ٓؼالا(.

حُط٣ِٞش أٓخ ٗٞػ٤ش ح٠ُٞء كِوي ًًَٗخ إٔ حإلٗؼخػخص حُو٤َٜس طٔظٚ رطوزش حألُٕٝٝ ٝحإلٗؼخػخص 

طٔظٚ ٖٓ هالٍ حُٔلذ ٝروخٍ حُٔخء. ًٔخ طئػَ حألطَرش ٝحُيهخٕ ػ٠ِ رخه٢ حُٔٞؿخص ح٠ُٞث٤ش ، ًٝٔض  

ًًَٗخ إٔ ح٠ُٞء ًٝ حُِٕٞ حألٍُم أٝ حألكَٔ أْٛ حألُٞحٕ حُظ٢ طٔظٜٜخ حُزالٓظ٤يحص حُو٠َحء ك٢ ك٤ٖ 

 ٕٞ حألكـَٔ ٣ِ٣ي ٖٓ اٗزخص طؼٌْ حألُٞحٕ حأله١َ ٣ٝالكع إٔ أُٞحٕ ح٠ُٞء طئػَ ػ٠ِ حأل٤ًٔٝ٘خص كخُِ

 

رؼٞ حُزٌٍٝ. ًٌُي ٗـي إٔ حألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ٝحٍُِهخء طٔخػي ك٢ ط٣ٌٖٞ حُِٕٞ حألكَٔ ك٢ حُزٌٍٝ  

أٓخ رخُ٘ٔزش ُِ٘ٔٞ كخألٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش طؼظزَ ٟخٍس ٝطئى١ ا٢ُ طوِّ حُ٘زخطخص ُٜٝخ طؤػ٤َ ػ٠ِ حُ٘زخطخص 

ؼش حُلَٔحء طَٔع ٖٓ اٗزخص رؼٞ حُزٌٍٝ ر٤٘ٔخ حإلٗؼخع حألكَٔ حُ٘خ٤ٓش ػ٠ِ هْٔ حُـزخٍ ك٢ ك٤ٖ إٔ حألٗ

 حُزؼ٤ي ُٚ طؤػ٤َ ِٓز٢ ػ٠ِ اٗزخص حُزٌٍٝ.

 ر٘لٔـ٢ أٍُم أٍُم ٓو٠َ أه٠َ أٛلَ رَطوخ٢ُ أكَٔ
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 ٗخٗٞٓظَ

 

 اإلشؼبػبد اٌّخزٍفخ ٌٍطبلخ اٌشّغ١خ اٌٛاطٍخ ٌألسع أٔٛاع

٢ٛٝ ٤ًٔش ح٠ُٞء حُٔخه٢ ػ٠ِ ٓٔخكش ٓؼ٤٘ش هالٍ كظَس  : Light  Intensity   شذح اإلػبءح -ة

٤ُ٘ٓش ٓؼ٤٘ش ٝطوخّ رٞكيحص ٓوظِلش أهيٜٓخ ٗٔؼش ٟٞث٤ش ٢ٛٝ طؼخىٍ ٤ًٔش ح٠ُٞء حُٔخه٢ ػ٠ِ حُٔطق 

،  ٝطوظِق ٗيس  Luxٝكيحص أه١َ أكيع ٓؼَ : حٌُِْ  هيّ. ٝٛ٘خى 6ٖٓ ٗٔؼش ه٤خ٤ٓش ػ٠ِ رؼي 

ح٠ُٞء رخهظالف حُٔٞهغ ٝ ػالهظٚ روط١ٞ حُؼَٝ ػ٠ِ ٓطق حٌَُس حأل٤ٍٟش. كِح٣ٝش ٓو١ٞ حالٗؼخع 

ح٢ُٔٔ٘ ٍأ٤ٓش ػ٠ِ ه٢ حألٓظٞحء ٝ ط٤َٔ ًَ ٓخ أرظؼيٗخ ٗٔخالا أٝ ؿ٘ٞرخا ٝرخُظخ٢ُ ٣ظُٞع حُ٘ؼخع ػ٠ِ 

٣ٞػَ ٓٔي حُـالف حُـ١ٞ ػ٠ِ آظٜخٙ ٝ ط٘ظض حالٗؼش ٓٔخكش أًزَ ٖٓ ٓطق حالٍٝ . ًٌُي 

ح٠ُٞث٤ش، ك٤غ ٣وَ ٓٔي حُـالف كٞم ه٢ حإلٓظٞحء ٝطِىحى ػ٘ي حُوطز٤ٖ. ٝطلظخؽ حُ٘زخطخص ػ٠ِ حألهَ 

ٗٔؼش ٢ٌُ ط٘ٔٞ ٌُٜٝح طِىحى ٤ًٔش حُٔٞحى حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤ش حُٔظٌٞٗش ك٢ حُ٘زخطخص ر٣ِخىس  755 – 655ٖٓ 

ٗٔؼش هيّ ك٢  65,555 – 0,555أه٢ٜ. ٝطظَحٝف ٗيس ح٠ُٞء ٓخ ر٤ٖ ٗيس ح٠ُٞء كظ٠ طَٜ ا٢ُ كي 

 كَٜ ح٤ُٜق.

٢ٛٝ ٤ًٔش ح٠ُٞء حُظ٢ ال ٣ليع  Light Saturationرشجغ اٌؼٛء  ٔمطخ٣ٝؼَف ٌٛح حُلي حأله٢ٜ 

رؼيٛخ أ١ ٣ُخىس ك٢ ٤ًٔش حُٔٞحى حٌَُر٤ٛٞيٍحط٤ش ، ٝطوظِق ٗوطش حُظ٘زغ ح٠ُٞث٢ ٖٓ ٓلٍٜٞ ا٢ُ آهَ 

 ٗٔؼش هيّ. 65,555 – 555,: ٝطظَحٝف ٓخ ر٤ٖ

ٗٔؼش ٣ئى١ ٌٛح ا٢ُ طو٤َِ حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢ رل٤غ طوَ  755 – 655ٝاًح هِض ٗيس حإلٟخءس ػٖ      

ك٤ٔظط٤َ حُ٘زخص  Elilatedٗٞحطؾ حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢ ػٖ حُٔٔظِٜي رٞحٓطش حُظ٘لْ ٣ٜٝزق حُ٘زخص ٗخكزخا 

 ُٔـ٣ٝ.٢ُِوَ ٓٔي حُٔخم ٣ٝظلٍٞ ُٞٗٚ ا٢ُ حُِٕٞ حألر٤ٞ ٝحٌَُ٘ ح

 

ًٌُي طئػَ ٗيس حإلٟخءس ػ٠ِ حإلٗظلخء ح٠ُٞث٢ كظلَِ حأل٤ًٔٝ٘خص حُٔٔززش ُِ٘ٔٞ ٝطظلَى ٗلٞ حُـِء 

حُٔظِْ ٝرخُظخ٢ُ طئى١ ا٢ُ آظطخُش حُوال٣خ حُزؼ٤يس ػٖ ح٠ُٞء ٓٔخ ٣ئى١ ا٢ُ اٗظلخء حُ٘زخص ٗلٞ ح٠ُٞء. 

 ٣ِ٣ٝي ح٠ُٞء ٖٓ ٗٔزش حإلٗزخص ك٢ رؼٞ حُٔلخ٤َٛ .

حُٔوٜٞى رٜخ ػيى ٓخػخص حإلٟخءس ك٢ ح٤ُّٞ ٝطوظِق ٖٓ :   Duration Light  ِذح اإلػبءح -ج

ٓخػش ١ٍٞ حُؼخّ أٓخ  67ٓٞهغ ا٢ُ آهَ ٖٝٓ ْٓٞٓ ا٢ُ آهَ، كؼ٘ي ه٢ حالٓظٞحء كبٕ ػيى ٓخػخص حُٜ٘خٍ 
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ٓخػش ٤ٛلخا  68ٓخػش ٗظخءحا ا٢ُ   65-:ٓؼالا طظَحٝف ػيى ٓخػخص حُٜ٘خٍ ٖٓ °  :7ػ٘ي ه٢ ػَٝ 

:9ٝػ٘ي ه٢ ػَٝ 
°

ٓخػش ٤ٛلخا ػ٘ي حُوطذ حُ٘ٔخ٢ُ طظَحٝف  ;6ٓخػخص ٗظخءحا ا٢ُ  0طظَحٝف ٓخ ر٤ٖ  

ٓخػش ٤ٛلخا، ٣ٝطِن ػ٠ِ ظخَٛس حهظالف حٓظـخرش حُ٘زخطخص ُِطٍٞ حُ٘ٔز٢  79ٓخ ر٤ٖ ٛلَ ٗظخءحا ا٢ُ 

. ٣ٝئػَ اهظالف ١ٍٞ حُلظَس Photoperiodismٌَُ ٖٓ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ رظخَٛس حُظؤهض ح٠ُٞث٢ 

رخُٜ٘خٍ ك٢ حُ٘زخطخص ػٖ ٣َ١ن حُظؤػ٤َ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُل٣ٞ٤ش ٓؼَ ٗ٘ٞء حُزَحػْ ٝ ًٜٔٞٗخ ٝ ح٠ُٞث٤ش 

حُ٘٘ٞء ح١َُِٛ. ٝط٘ؤْ حُ٘زخطخص ٖٓ ك٤غ آظـخرظٜخ ُٔيس حإلٟخءس ا٢ُ طؤػ٤َٛخ ػ٠ِ ٗ٘ٞء حألُٛخٍ 

 ٣ٌٖٝٔ طو٤ٜٔٔخ ا٢ُ ٗٞػ٤ٖ :

 َُٛسيى ٓخػخص حُٜ٘خٍ ًخُوطٖ ٝحُِٞر٤خ ٝ ُ٘٘ٞء حألُٛخٍ رؼ : ٌٝٛٙ ال طظؤػNeutralَٗزخطخص ٓلخ٣يس  -6

 حُْ٘ٔ .

: ٌٝٛٙ طلظخؽ ُ٘٘ٞء حألُٛخٍ ا٢ُ ػيى ٓخػخص اٟخءس Long day plantsٗزخطخص حُٜ٘خٍ حُط٣َٞ  -7

ط٣ِي ػٖ كي ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُٔخػخص ػ٠ِ حألهَ ٝإٔ ٓخػخص حإلٟخءس طظِح٣ي ك٢ أػ٘خء كظَس ٗ٘ٞء حُظ٤َِٛ 

 ٤َْٓ ، حٌُظخٕ.ٓؼَ: حُل٘طش ، حُ٘ؼ٤َ ، حَُح١ ، حُز

ُ٘٘ٞء حألُٛخٍ ا٢ُ ٓخػخص اٟخءس أهَ ٖٓ  : ٌٝٛٙ طلظخؽ Short day plants ٗزخطخص حُٜ٘خٍ حُو٤َٜ -8

كي ٓؼ٤ٖ ٣ٝـذ إٔ طظ٘خهٚ ٓخػخص حُٜ٘خٍ رخٓظَٔحٍ ٓؼَ: حَُُ ، حٌٍُس حُٜلَحء ، حٌٍُس حُز٠٤خء ، كٍٞ 

 ح٣ُٜٞخ.

٢ُ حُٔ٘طوش حُٔؼظيُش ٣ئى١ ٌٛح ا٢ُ ػيّ اُٛخٍ كبًح ٗوِ٘خ ٗزخص ٜٗخٍ ه٤َٜ ٖٓ حُٔ٘طوش حإلٓظٞحث٤ش ا

حُ٘زخطخص ٝطٔظَٔ ك٢ حُ٘ٔٞ حُو١َ٠. ٝحُؼٌْ ػ٘ي ٍُحػش ٓلخ٤َٛ حُٜ٘خٍ حُط٣َٞ ك٢ ْٓٞٓ ٜٗخٍ 

ه٤َٜ ٣ئى١ ٌٛح ا٢ُ طو٤َٜ كظَس حُ٘ٔٞ حُو١َ٠. ٝطوظِق حألٛ٘خف حُٔوظِلش ُٔلٍٜٞ ٓخ ك٢ 

٢ اٗظوخد أٛ٘خف ال طظؤػَ رطٍٞ حُٜ٘خٍ. ًٌُي آظـخرظٜخ ُٔخػخص حإلٟخءس. هي ٗـق َٓر٢ حُ٘زخطخص اُ

 طئػَ حُلظَس ح٠ُٞث٤ش ك٢ ط٣ٌٖٞ حألٗطخء ك٢ حُ٘ـ٤ِ٤خص.

 :اٌؼٛء ٚػ١ٍّخ اٌزّث١ً اٌؼٛئٟ

ٓزن إٔ أٟٝل٘خ إٔ ح٠ُٞء الُّ ك٢ ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢. ٖٝٓ ٗٞحطؾ ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢ 

ٖ حُـٌحء حُٔظٌٕٞ ك٢ ػ٤ِٔـش حُظ٘لْ حًٌُُِٞٞ ح١ٌُ ٣ظلٍٞ ا٢ُ ًَٓزخص أه١َ. ٣ٝٔظِٜي ؿِء ٓ

Respiration 

 اٌزٕفظ = ٠ؼشف ثبعُ طبفٟ ػ١ٍّخ األ٠غ -ٚاٌفشق ث١ٓ ػ١ٍّخ اٌزّث١ً اٌؼٛئٟ 

net assimilation Rate = Photosynthesis – Respiration 

 

 

م حُطخهش حُظ٢ ٝرخُظخ٢ُ كبٗٚ ٣ٌٖٔ ٣ُخىس ٓؼيٍ ػ٤ِٔش حأل٣ٞ )حُز٘خء( رظو٤َِ حُظ٘لْ. ٝحُظ٘لْ الُّ إلٗطال

٣ٔظؼِٜٔخ حُ٘زخص ك٢ ػ٤ِٔخطٚ حُل٣ٞ٤ش. ًٝخٕ ٛ٘خى اػظوخى إٔ ػ٤ِٔش حُظ٘لْ طظْ أػ٘خء ح٤َُِ كو٢ ، ٌُٖٝ ٝؿي 

 Photoٝ حُظ٘لْ حُظال٢ٓ     Dark respirationأه٤َحا إٔ ٛ٘خى ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُظ٘لْ : حُظ٘لْ ح٠ُٞث٢ 

respiration. 
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 خىس حًؼَ ك٢ ٗٔٞ حُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش ٖٓ هالٍ  :٣ٝؼٔي حُزخكؼٕٞ ػ٠ِ طؼي٣َ حإلٟخءس ُالٓظل

اهظ٤خٍ حُٔلٍٜٞ حُٔ٘خٓذ )ٓلخ٤َٛ حُٔ٘خ١ن حالٓظٞحث٤ش طلظخؽ ُ٘يس ٟٞء أػ٠ِ ٖٓ ٓلخ٤َٛ  -أ

 حُٔ٘خ١ن حُٔؼظيُش(.

 طؼي٣َ حٌُؼخكش حُ٘زخط٤ش .  -د

 حُحُش رؼٞ حُظلَػخص حٝ حالٍٝحم  أٝ هق حُ٘زخطخص. -ؽ

 ٖ ٓلٍٜٞ ٝحكي ك٢ حُلوَ ٗلٔٚ . طل٤َٔ حُٔلخ٤َٛ رٍِحػش حًؼَ ٓ -ى

 آظؼٔخٍ حُ٘زخى ٝحُظظ٤َِ. -ٛـ

 اٗظخؽ أٛ٘خف ٖٓ حُٔلخ٤َٛ طظلَٔ ٗيس حإلٟخءس. -ٝ

 Temperatureدسخخ اٌسشاسح  -ة

ٖٓ أْٛ حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش حُظ٢ طئػَ ػ٠ِ حٌُخث٘خص حُل٤ش. ٝطِؼذ حُلَحٍس ىٍٝحا ٍث٤ٔ٤خا ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ          

٤ٔخث٤ش ٝحُظ٢ طئػَ ريٍٝٛخ ك٢ حُظلخػالص حُل٣ٞ٤ش. كظئػَ حُلَحٍس ػ٠ِ ػ٤ِٔخص حُؼ٤ِٔخص حُطز٤ؼ٤ش ٝحٌُ

اٗظ٘خٍ حُـخُحص ٝحُٔٞحثَ ًٌُٝي ػ٠ِ ػ٤ِٔخص اًحرش حألٓالف ًٔخ طئػَ ػ٠ِ حُظلخػالص حإل٤ٔ٣ِٗش ك٢ 

حُوال٣خ، ٝطوخّ ىٍؿخص حُلَحٍس حُؼظ٢ٔ ٝحُٔؼ٢ِ ٤ٓٞ٣خا ٝرلٔذ ٓؼيٍ ىٍؿش كَحٍس ح٤ُّٞ ًٔظ٢ٓٞ 

 حُلَحٍس. ٝطوظِق ىٍؿخص حُلَحٍس ٖٓ ٣ّٞ ا٢ُ آهَ كٔذ حُْٔٞٓ ٖٝٓ ٌٓخٕ ا٢ُ آهَ.ُيٍؿظ٢ 

طؼَف حُلَحٍس ػ٠ِ أٜٗخ ١خهش حُـْٔ حُظ٢ طؼزَ ػٖ ٓوٞٗش أٝ رَٝىس ًُي حُـْٔ ٝطوخّ حُلَحٍس 

 .( ٝحُٔج٣ٞش ٛٞ حألًؼَ ٤ٗٞػخ ك٢ حالٓظؼٔخٍ Gأٝ حٌُِلٖ ) ° ( أٝ حُلَٜٜٗخ٣ض ) ف° ( رخُٔج٣ٞش ) ّ

ُٕ حُٔؼخىُش:ػ٘ي ط ّٞ  ل٣َٞ ىٍؿش حُلَحٍس ٖٓ حُيٍؿش حُٔج٣ٞش ح٢ُ كَٜٜٗخ٣ض  طٌ

  َْ  . 32( + 8،1× ْف = ) 

 أٓخ  ك٢ كخٍ طل٣َٞ ىٍؿش حُلَحٍس  ٖٓ كَٜٜٗخ٣ض ح٢ُ حُٔج٣ٞش.

 8،1( ÷  32 –َْ = ) ْف 

 87+ ( 0،6×  75ف، ٝرظطز٤ن حُٔؼخىُش ) 0;ٓج٣ٞاخ، كبٜٗخ طٔخ١ٝ  75ًٝٔؼخٍ اًح ًخٗض ىٍؿش كَحٍس 

ٓج٣ٞاخ، ٖٓ هالٍ  75ف، كبّٜٗخ طٔخ١ٝ 0;ف، أٓخ حُؼٌْ كبًح ًخٗض ىٍؿش حُلَحٍس  06;=  87+  ;8= 

6ّ = ) ف6   ّ . 756=  0،6( ÷ 87 – 0;، أ١ )0،6( ÷  87 –ٓؼخىُش 

 

 32  ىٍؿش ٓج٣ٞش 5ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض طٔخ١ٝ.                  

 40   ىٍؿش ٓج٣ٞش 9.9ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض طٔخ١ٝ. 

  50  ىٍؿخص ٓج٣ٞش 65ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض طٔخ١ٝ. 

 60   ىٍؿش ٓج٣ٞش :.:6ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض طٔخ١ٝ. 

 70   ىٍؿش ٓج٣ٞش 76.6ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض طٔخ١ٝ. 
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 -:   ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض. 78ىٍؿخص ٓج٣ٞش ٣ٔخ١ٝ 

 :  ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض. 96ىٍؿخص ٓج٣ٞش طٔخ١ٝ 

 6:  ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض. 5:ىٍؿش ٓج٣ٞش طٔخ١ٝ 

 7:  ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض. 77ىٍؿش ٓج٣ٞش طٔخ١ٝ 

 8:  ىٍؿش كَٜٜٗخ٣ض. :5ىٍؿش ٓج٣ٞش طٔخ١ٝ 

: ٢ٛٝ حُيٍؿخص حُظ٢ طليع ػ٘يٛخ طـ٤َحص كٔخٓش Cardinal Temperatureاٌذسخبد اٌسذ٠خ  

ك٢ ك٣ٞ٤ش حُ٘زخطخص ٝك٢ ٗٔٞٙ ٝك٢ ١خهظٚ حإلٗظخؿ٤ش. ٝهي كيى ٌَُ ػ٤ِٔش ك٣ٞ٤ش ػالع ىٍؿخص كَح٣ٍش 

ـ١َ أٝ حُي٤ٗخ )حُلي حألى٢ٗ( ٝر٤ٜ٘ٔخ حُٔؼ٢ِ ٢ٛٝ أًلت ىٍؿش ٤ِٔٓس ٢ٛ حُو١ٜٞ )حُلي حألػ٠ِ( حُٜ

 كَحٍس ُليٝع حُظلخػَ.

ٝطوظِق حُيٍؿخص حُلي٣ش ٖٓ ٓلٍٜٞ ا٢ُ آهَ ٣ٌٖٝٔ ُِ٘زخطخص ػٔٞٓخا إٔ طؼ٤ٖ ر٤ٖ ىٍؿش كَحٍس 

 ّ .::ّ ٌُٖٝ ػٔٞٓخا ال ط٘ٔٞ حُ٘زخطخص اًح ُحىص ىٍؿش حُلَحٍس ػٖ ° ::ٛلَ ٓج١ٞ ا٢ُ ىٍؿش كَحٍس 

 :Accumulated Temperatureاسح اٌّزدّؼخ اٌسش

٣ٝوٜي رٜخ ٓـٔٞع حُٞكيحص أٝ حُيٍؿخص حُلَح٣ٍش حُظ٢ طظـٔغ كٞم أى٢ٗ ٓظ٢ٓٞ ٢ٓٞ٣ ُِلَحٍس       

٣ٌٖٔ إٔ ط٘ٔٞ ك٤ٚ حُ٘زخطخص رٜلش ػخٓش، ٝرظؼز٤َ آهَ إٔ ٌَُ ٓلٍٜٞ ىٍؿش كَحٍس ى٤ٗخ ُِ٘ٔٞ ٣ظٞهق 

 . Zero Temperature of Growthفش إٌّٛ ثذسخخ زشاسح طرٜخ حُ٘زخص ػٖ حُ٘ٔٞ  طؼَف 

 ٣ٟٝٞق حُـيٍٝ ح٥ط٢ ه٤ْ  ٛلَ حُ٘ٔٞ ُٔـٔٞػش ٖٓ حُٔلخ٤َٛ:

 ٛلَ حُ٘ٔٞ حُٔلٍٜٞ

 ّ; حُل٘طش

 65ّ حٌٍُس حُٜلَحء

 69ّ حُوطٖ

 ّ; حُ٘ٞكخٕ

 0ّ حُز٘ـَ ح١ٌَُٔ

 65ّ حٌٍُس حُز٠٤خء

 65ّ حُظزؾ

 7ّ حُزطخ١خ

طٗ اٌسشاسٞ ألً ِٓ طفش إٌّٛ ٠ىْٛ زشاسرٗ )الشٟء( أٞ ال ٠ّذ ِالزظخ : ا١ٌَٛ اٌزٞ ٠ىْٛ ِزٛع* 

 إٌجبد ثأٞ ٚزذاد زشاس٠خ.

: ٣ٝؼَف حُظـ٤ٔغ  Heat Accumulation اٌزد١ّغ اٌسشاس٣ٌٖٝٞٔ إٔ طلٔذ حُلَحٍس حُٔظـٔؼش )

 ّ حُلَح١ٍ ػ٠ِ أٗٚ ٓـٔٞع ػيى حُٞكيحص حُلَح٣ٍش حُٔوخٓش رخُٔج١ٞ ٝحُلَٜٜٗخ٣ض ُٔيس ٤ُ٘ٓٚ ٓؼ٤٘ٚ ٤ُٞ

 

ٝحكي أٝ ألٓزٞع أٝ َٜٗ أٝ أل١ كظَس(  ؿ٤َ ًُي، اال إٔ حُٔؼظخى ٛٞ كٔخرٜخ ُلَٜ حُ٘ٔٞ رؤًِٔٚ، 

" كبًح ًخٕ ٓظ٢ٓٞ  ;ٝحُلَحٍس حُٔظـٔؼش أل١ ٣ّٞ ٢ٛ حُلَم ر٤ٖ ٓظ٢ٓٞ ىٍؿش كَحٍطٚ ٝٛلَ حُ٘ٔٞ:"

ّ ٝحُلَحٍس  65=  ; - ;6ّ كبٕ حُلَحٍس حُٔظـٔؼش ٌُٜح ح٤ُّٞ طٌٕٞ  ;6ىٍؿش حُلَحٍس ك٢ ٣ّٞ ٓخ ٛٞ 

حُٔظـٔؼش أل١ َٜٗ ٖٓ حألَٜٗ ٢ٛ ٓـٔٞع حُيٍؿخص حُلَح٣ٍش حُٔظـٔؼش ك٢ ؿ٤ٔغ أ٣خّ ٌٛح حَُٜ٘، 

 ػيى أ٣خّ حَُٜ٘." × ; -ٝأر٢ٔ ٣َ١وش ُلٔخرٜخ ٢ٛ: ّ = "ف
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 طـفــش اٌـٕـّــٛ. –اٌسشاسح اٌّزدّؼخ ثـب١ٌَٛ = ِزٛعؾ دسخخ اٌسشاسح ا١ٌِٟٛ 

 ػذد أ٠بَ اٌشٙش.× ـشاسح اٌّـزـدّـؼـخ ثـبٌـ١ـَٛ ٌٚزمذ٠ش اٌسغبة اٌشٙشٞ = اٌـس

 ٌٚزمذ٠ش اٌسشاسح اٌّزدّؼخ ٌّٛعُ إٌّٛ رمذس ثسغبة اإلخّبٌٟ ٌألشٙش اٌٛالؼخ فٟ ِٛعُ إٌّٛ.

ًُٝي ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ "ّ" ٢ٛ حُلَحٍس حُٔظـٔؼش ٝ"ف" ٢ٛ حُٔظ٢ٓٞ ح٢ٓٞ٤ُ ُيٍؿش كَحٍس حَُٜ٘، كبًح 

 65ّ كبٕ كَحٍطٚ حُٔظـٔؼش طٌٕٞ " 65َٜ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ  ٓؼال ٛٞ ًخٕ حُٔظ٢ٓٞ ح٢ٓٞ٤ُ ُيٍؿش كَحٍس ٗ

- ; × "86  =679 .ّ 

ٝهي ىُض حُظـخٍد ػ٠ِ إٔ ٓلٍٜٞ حُل٘طش ٣لظخؽ ٢ٌُ طظْ ك٤خطٚ ا٢ُ إٔ طظـٔغ هالٍ كَٜ ٗٔٞٙ 

ّ ػ٠ِ حألهَ، ٝٓغ ًُي كوي حٓظ٘ز٢ ٖٓ حُل٘طش حٛ٘خف  ٣ٌٖٔ إٔ  ٣6555ٞٓخ،  :76حُٔؼظخى ح١ٌُ كٞح٢ُ 

ك٤خطٜخ ك٢ كظَس أهَٜ ٖٓ ًُي ٝرؼيى أهَ ٖٓ حُيٍؿخص حُلَح٣ٍش حُٔظـٔؼش، ٝرخُظؤ٤ًي  كؤٕ ٝكَس طظْ 

ٟٞء حُْ٘ٔ ك٢ كَٜ ح٤ُٜق ٣ؼظزَ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ َٓػش ٗٔٞ حُ٘زخطخص َٝٓػش 

 ح٠ُ٘ؾ؛ ألٗٚ ٣ؼٞٝ حُ٘وٚ ك٢ ىٍؿش حُلَحٍس ٖٓ ؿٜش ٝهَٜ حُ٘ٔٞ ٖٓ ؿٜش أه١َ. 

حٌٍُس حُٜلَحء ك٢ أٍٝ َٜٗ ٤ٗٔخٕ  ٝكٜي ك٢ حُؼخَٗ ٖٓ طُٔٞ  ًٝخٗض ىٍؿخص ٓؼخٍ: اًح ٍُع ٗزخص 

 حُلَحٍس حُو١ٜٞ ٝحُٜـ١َ ًٔخ ٢ِ٣:                

 آد طُٔٞ ك٣َِحٕ آ٣خٍ ٤ٗٔخٕ 

 أ٣خّ ٓ٘ٚ 65 85 86 85 86 ػـيى حأل٣ـخّ

 99 97 85 87 77 ىٍؿش حُلَحٍس حُو١ٜٞ

 77 :7 78 60 68 ىٍؿش حُلَحٍس حُي٤ٗخ

 :.:8 :.88 86 :7 75 ٔظ٢ٓٞحُ

 :.77 :.75 60 67 7=68- 75 حُلَحٍس حُظَح٤ًٔش ح٤ُّٞ
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ح٠ُ٘ؾ ٝػ٠ِ ٌٛح ًِٔخ أٍطلؼض ىٍؿش حُلَحٍس ًِٔخ ُحىص ػيى حُٞكيحص حُلَح٣ٍش حُظَح٤ًٔش ٣ٝوَ ْٓٞٓ 

ّ ك٢ حٌٍُس ك٘لٔذ ػ٠ِ أٜٗخ حُلي حألػ٠ِ. )حُٞكيحص :8:أٓخ اًح أٍطلؼض ىٍؿش حُلَحٍس ػٖ 

 حُلَح٣ٍش(.

 ٠ّٚىٕٕب أْ ٍٔخض اٌؼاللخ ث١ٓ دسخخ اٌسشاسح ٚز١بح إٌجبربد ف١ّب ٠ٍٟ:



 
دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  مؤيد هادي إسماعيل . أ.م.د      (  االوىل احملاضرة)             إ 

٣طِن  إٔ ٛ٘خى كيح أى٢ٗ ُيٍؿش حُلَحٍس حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ٔٞ ك٤ٜخ حُ٘زخطخص، ٌٝٛح حُلي حألى٢ٗ ٛٞ ح١ٌُ -6

" ٝٛٞ ٣وظِق ٖٓ ٗزخص ا٢ُ آهَ، كز٤٘ٔخ طٔظط٤غ  zero point of growthػِىٚ حْٓ "ٛلَ حُ٘ٔٞ" 

ٗزخطخص حألهخ٤ُْ حُزخٍىس إٔ ط٘ٔٞ ك٢ ىٍؿش كَحٍس أهَ ٖٓ حُٜلَ حُٔج١ٞ ٗـي إٔ أؿِذ ٗزخطخص حألهخ٤ُْ 

ٌح ٛٞ ٛلَ حُ٘ٔٞ حُٔظلن ّ، "ٝٛ ;حُٔؼظيُش ال ط٘ٔٞ اال اًح حٍطلغ حُٔظ٢ٓٞ ح٢ٓٞ٤ُ ُيٍؿش حُلَحٍس ػٖ 

 ػِىٚ ر٤ٖ ًؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ" أٓخ ٗزخطخص حألهخ٤ُْ حُلخٍس ك٤ِِّ ُ٘ٔٞٛخ ُيٍؿخص كَحٍس أػ٠ِ ٖٓ ًُي.

ٝألٕ ٛ٘خى كي أى٢ٗ ُيٍؿش حُلَحٍس حُظ٢ ٣٘ٔٞ ك٤ٚ حُ٘زخص، كبٕ ٛ٘خى ًٌُي كيح أػ٠ِ ُٜخ، ٣ٌٕٝٞ ٌٛح  -7

ُزخٍىس ٓ٘ٚ رخُ٘ٔزش ُ٘زخطخص حألهخ٤ُْ حُلخٍس، كز٤٘ٔخ طٔٞص رؼٞ حُلي أهَ رخُ٘ٔزش ُ٘زخطخص حألهخ٤ُْ حُٔؼظيُش ٝح

ّ، ٗـي إٔ أؿِذ ٗزخطخص حألهخ٤ُْ  76ٗزخطخص حألهخ٤ُْ حُزخٍىس اًح ُحى حُٔظ٢ٓٞ ح٢ٓٞ٤ُ ُيٍؿش حُلَحٍس ػٖ 

 ّ أٝ أًؼَ. 80حُلخٍس ال ٣ئ٣ًٜخ حٍطلخع ٌٛح حُٔظ٢ٓٞ ا٢ُ 

َحٍس ٓؼ٤٘ش ٣ٌٖٔ حػظزخٍٛخ أِٛق ىٍؿش ُ٘ٔٞٙ إٔ َٓػش ٗٔٞ أ١ ٗزخص طزِؾ أهٜخٛخ ك٢ ىٍؿش ك -8

"Optimum Temperature ٢ٛٝ ٤ُٔض ٝحكيس رخُ٘ٔزش ُـ٤ٔغ حُ٘زخطخص، رَ اٜٗخ ٤ُٔض ٝحكيس رخُ٘ٔزش "

ُِ٘زخص حُٞحكي ك٢ َٓحكَ ٗٔٞٙ، حُٔوظِلش، ٢ٛٝ طوغ رطز٤ؼش حُلخٍ ر٤ٖ أى٢ٗ ٝأػ٠ِ ىٍؿظ٢ كَحٍس 

رخُ٘ٔزش ُ٘زخطخص حألهخ٤ُْ حُلخٍس ٜٓ٘خ رخُ٘ٔزش ُ٘زخطخص حألهخ٤ُْ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣٘ٔٞ ك٤ٜٔخ حُ٘زخص، ٝطٌٕٞ أػ٠ِ 

 حُزخٍىس.

إٔ ًَ ٗزخص ٣لظخؽ ٢ٌُ ٣ظْ ك٤خطٚ ٠ٗٝـٚ ا٢ُ ػيى ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُٞكيحص حُلَح٣ٍش حُظ٢ ٣ـذ إٔ  -9

طظـٔغ ك٢ أػ٘خء ك٤خطٚ كٞم "ٛلَ حُ٘ٔٞ" ٣ٝطِن ػ٠ِ ٌٛٙ حُٞكيحص حْٓ حُلَحٍس حُٔظـٔؼش 

Accumulated Temperature. 

ك٢ حألهخ٤ُْ حُٔؼظيُش ٝحُزخٍىس ٣وق ٗٔٞ ٓؼظْ حُ٘زخطخص ك٢ حُلَٜ ح١ٌُ ٣٘ولٞ ك٢ اػ٘خثٚ حُٔظ٢ٓٞ  -:

ح٢ٓٞ٤ُ ُيٍؿش حُلَحٍس ػٖ "ٛلَ حُ٘ٔٞ" ٣ٝظِح٣ي ١ٍٞ ٌٛح حُلَٜ، أٝ رؼزخٍس أه١َ ٣ظ٘خهٚ ١ُٞٚ 

س ٝحُوطز٤ش طٌٕٞ ػخىس ٖٓ حألٗٞحع ًِٔخ حهظَر٘خ ٖٓ حُوطز٤ٖ، ٌُٜٝح كبٕ حُ٘زخطخص حُظ٢ ط٘ٔٞ ك٢ حألهخ٤ُْ حُزخٍى

حُظ٢ طٔظط٤غ إٔ طظْ ك٤خطٜخ ك٢ كظَحص ه٤َٜس ٤ٔٗزخ، ٣ٝالكع ٓغ ًُي إٔ ًؼ٤َح ٖٓ حُ٘زخطخص ال طٔٞص 

طٔخٓخ رخٗظٜخء كَٜ حُ٘ٔٞ رَ طٔٞص كو٢ ٓٞطخ ظخ٣َٛخ، ٝال طِزغ إٔ طيد ك٤ٜخ ٓظخَٛ حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي 

ال طظؤػَ طؤػَح ظخَٛح رزَٝىس كَٜ حُ٘ظخء رَ طظَ  ػ٘يٓخ ٣لَ حُيفء، ًٔخ ٣الكع إٔ رؼٞ حُ٘زخطخص

 ه٠َحء ١ٍٞ حُٔ٘ش.

 Heat Sensitivityاٌسغبع١خ ٌٍسشاسح : 

طلظخؽ حُٔلخ٤َٛ حُل٤ُٞش حُ٘ظ٣ٞش ٝرؼٞ حُٔلخ٤َٛ حُٔؼَٔس ا٢ُ كظَس هخٛش ٖٓ اٗولخٝ حُلَحٍس      

س ا٢ُ ىٍؿخص كَحٍس ٢ٌُ طَِٛ. ٣طِن ػ٠ِ ػ٤ِٔش طؼ٣َٞ حُ٘زخطخص حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔ٘خ١ن حُزخٍى

)ٓؼَ ٓلٍٜٞ حُل٘طش (. ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش  Vernilizationٓ٘ول٠ش ُيكؼٜخ ُإلُٛخٍ رؼ٤ِٔش حالٍطزخع 

ّ  حٝ حهَ كٔذ :ط٘وغ حُزٌٍٝ ك٢ حُٔخء ُلظَس ه٤َٜس ػْ طؼَٝ ُيٍؿش كَحٍس ٓ٘ول٠ش كٞح٢ُ 

 َُر٤غ ا٢ُ َٓػش ٣ّٞ( هزَ حٍُِحػش ٝطئى١ ٍُحػش ٌٛٙ حُزٌٍٝ ك٢ أٍٝ ح5; – :6حالٛ٘خف ُٔيس )

 

اُٛخٍٛخ ك٢ كَٜ ح٤ُٜق أٓخ اًح ُْ طؼَٝ حُزٌٍٝ ُيٍؿش كَحٍس ٓ٘ول٠ش كبٜٗخ طٔظَٔ ك٢ حُ٘ٔٞ 

 حُو١َ٠ ٝال طَِٛ ك٢ حَُر٤غ.
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ًٔخ إٔ رؼٞ حُ٘زخطخص ًح ص حُل٤ُٖٞ ٓؼَ حُز٘ـَ طلظخؽ ا٢ُ ْٓٞٓ ُ٘ٔٞ ه١َ٠ ْٝٓٞٓ آهَ ُِ٘ٔٞ     

ْ حُؼخ٢ٗ ُيكؼٜخ ُإلُٛخٍ. ُٝوي ُٞكع إٔ ٍُحػش ٗزخص ح١َُِٛ ٝطلظخؽ ا٢ُ طؼَٟٜخ ُِزَى ك٢ حُٔٞٓ

 ٣ئى١ ا٢ُ ىكغ حُ٘زخطخص ُإلُٛخٍ ك٢ حُٔ٘ش حأل٢ُٝ. Alaskaحُز٘ـَ ك٢ 

 

 : Date of plantingِٛػذ اٌضساػخ     

٣ؼي ٓٞػي حٍُِحػش أكي حُٔٔخٍٓخص حُلو٤ِش حُٜٔٔش ؿيحا ٝحُظ٢ طئػَ ك٢ اٗزخص ٝرِٝؽ ٝٗٔٞ        

٤َٛ، كٔٞػي حٍُِحػش ٤ُْ طؤ٣ٍوخا ػ٘ٞحث٤خا ٣ظْ أهظ٤خٍٙ ىٕٝ أٓخّ ػ٢ِٔ ٝططٍٞ ٝكخَٛ حُٔلخ

ُظٟٞغ ك٤ٚ حُزٌٍٝ ك٢ حألٍٝ ٝطؼط٢ ٣ٍش حألٗزخص . ٌُح ٓ٘ز٤ٖ ح٤ٔٛش حهظ٤خٍ  ٓٞػي حٍُِحػش 

حُٔالثْ ٍُِِحػش، رؼي إٔ ٣ظْ طل٤٠َ ٜٓي ٓ٘خٓذ ُِزٌٍس ألٕ حُزٌٍس ٣ـذ إٔ طٟٞغ ك٢ طَرش 

َحر٤ش حٌُز٤َس( ٠ُٔخٕ ٓالٓٔش حُظَرش ُِزٌٍٝ ٝأ٣ٜخٍ ح١َُٞرش ُِزٌٍس ٗخػٔش )هخ٤ُش ٖٓ حٌُظَ حُظ

% ٖٓ حُزٌٍٝ حٍُِٔٝػش 55ح٢ُ   75ُـَٝ حُظَ٘د ٝحُظ٢٤٘٘ ٝحَُ٘ٝع رخألٗزخص .حً إٔ كٞح٢ُ 

ك٢ حُظَرش طؼط٢ ٗزخطخص ٣ٝظلٌْ ك٢ ًُي ٟز٢ ٜٓي حُزٌٍس ٝػٔن حٍُِحػش ٝحألَٓحٝ ٝح١َُٞرش 

 ٝحألؿٜخىحص حُز٤ج٤ش حأله١َ . 

ٓٞػي حٍُِحػش ٛٞ ح٤ُّٞ ح١ٌُ طٟٞغ ك٤ٚ حُزٌٍٝ ك٢ حُظَرش ٝطؼط٢ ٣ٍش حألٗزخص )١َٗ( ٝح١ٌُ 

٣لون أ١ٍٞ ٓيس ٤ُ٘ٓش ُ٘ٔٞ ٝططٍٞ حُٔلٍٜٞ ٖٓ حُزِٝؽ ٝكظ٠ ح٠ُ٘ؾ حُل٤ُٔٞٞؿ٢ ٣َٗطش إٔ 

٣َطز٢ ًُي رؤػ٠ِ ٓؼيٍ ُِ٘ٔٞ ٝطَحًْ حُٔخىس حُـخكش ٝى٤َُ كٜخى أ١ أٗظوخٍ ٗٞحطؾ حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢ 

 ٢ حُزٌٍٝ ك٢ حَُٔكِش حُظٌخػ٣َش .حُ

ك٢ حُ٘زخص ٛ٘خى أٗٔـش طوّٞ رؼ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢ طِي حُلخ٣ٝش ػ٠ِ حٌٍُِٞٝك٤َ ًخألٍٝحم 

 ٝح٤ُٔوخٕ ٝح٤ُ٘ٔزالص ٝحُٔلخ...حُن

( أ١ ٜٓيٍ أٗظخؽ حُٔخىس حُـخكش أٓخ حُلزٞد ٝأؿِحء حُ٘زخص ؿ٤َ sourceط٢ٔٔ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ )

( أ١ طٔظوزَ ٗٞحطؾ حُظٔؼ٤َ ٖٓ حُٜٔيٍ ُظظَٓذ sinkظ٢ٔٔ حُٜٔزخص )حُلخ٣ٝش ػ٠ِ حٌٍُِٞٝك٤َ ك

ك٢ حُٜٔذ إٔ ٓويحٍ ٛخك٢ حُظٔؼ٤َ ح١ٌُ ط٘ظـٚ حُٜٔخىٍ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٓٔخٍٓخص اىحٍس حُٔلٍٜٞ 

 ٝحُؼٞحَٓ حُٔ٘خه٤ش )حُلَحٍس ، حألٟخءس ، ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش ، ح٣َُخف( .

 

ٝحُٜٔذ أ١ ٍكغ ًلخءس حُٜٔيٍ ك٢ اٗظخؽ  كٔٞػي حٍُِحػش ٛٞ ٤ًل٤ش ٟز٢ حُؼالهش ر٤ٖ حُٜٔيٍ

أػ٠ِ ٓخىس ؿخكش ٍٝكغ ًلخءس حُٜٔذ أ٠٣خا ك٢ ٓويٍطٚ ػ٠ِ أٓظوزخٍ أػ٠ِ ٤ًٔش ٖٓ حُٔخىس حُـخكش 

حُٜٔيٍس ح٤ُٚ ٖٓ حُٜٔيٍ ًٌُي ػ٤ِٔش حُ٘وَ ر٤ٖ حُٜٔيٍ ٝحُٜٔذ أ٠٣خا ٜٓٔش رل٤غ طٌٕٞ 

 رؤػ٠ِ ٓؼيالطٜخ.

)َٓكِش حُظؤ٤ْٓ( ٣ؼظٔي ػ٠ِ ٓٞػي حٍُِحػش أٝالا )رؼي  إٔ طؤ٤ْٓ ػيى حُ٘زخطخص ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش

ٟز٢ ٜٓي حُزٌٍس ٝحألهظ٤خٍ حُٔ٘خٓذ ُِزٌٍٝ ( ك٢ حُٔ٘طوش حُٞٓط٢ ٝحُـ٘ٞر٤ش ٝط٤َ٘ حُيٍحٓخص 

( ح٢ُ ٓ٘ظٜق 66/:6ح٢ُ إٔ حُل٘طش ك٢ حُؼَحم ٣ٌٖٔ ٍُحػظٜخ ٖٓ ٓ٘ظٜق ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ )

ؿش حألٓخّ ىٍؿخص حُلَحٍس حُظ٢ ط٘ـْ ػٜ٘خ ( ٌٝٛٙ حُٔيس كيىطٜخ رخُي67ٍ/:6ًخٕٗٞ حألٍٝ )

 حُظَحًْ حُلَح١ٍ ٝحألٟخءس )ػيى ٓخػخص حألٟخءس ( ألٕ ٗيس حألٟخءس ُٜخ ػالهش رخُلَحٍس .

 

٣ؼَٟٕٞ حُزٌٍٝ ُيٍؿخص كَحٍس  66/:6إٔ حُِٔحٍػ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ رٍِحػش حُل٘طش هزَ 

( ٝ إٔ ىٍؿخص حُلَحٍس حُؼخ٤ُش طئى١ ح87٢ُػخ٤ُش )أًؼَ ٖٓ  ػيّ كٍٜٞ حألٗزخص رٔزذ اٍطلخع  6ّ

ىٍؿخص حُلَحٍس ٝطلَِ حُزٌٍٝ أٝ ٓوٞٗش حُٔخء طوَِ حألًٝٔـ٤ٖ كظوظ٘ن حؿ٘ش حُزٌٍٝ ٝ أٍطلخع 

ىٍؿخص حُلَحٍس ٣ئى١ ح٢ُ طو٤َٜ حُٔال٤ٓخص ٗظ٤ـش أٍطلخع ٓؼيالص حُظ٘لْ كظٔظِٜي حُو٣ِٖ 

ِٜي ٢ٛٝ ك٢ حُط٣َن حُـٌحث٢ ُألٗيٝٓز٤َّ هزَ إٔ طٔظط٤غ حٍُٞٛٞ ح٢ُ ٓطق حُظَرش كظٔظ

)٣َ١وش حُ٘ٔٞ رؤطـخٙ ٓطق حُظَرش( ُؼيّ ًلخ٣ش حُـٌحء ٝرٌُي ٣وَ ػيى حُزخىٍحص حُزخُؿش ك٤وَ ػيى 

حُ٘زخطخص حُظ٢ ٓظظٌٕٞ ٝحُظ٢ ٍرٔخ طٜخىف ظَٝف أه١َ هالٍ ْٓٞٓ حُ٘ٔٞ طٔزذ ٛالًٜخ 
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كخَٛ حُلزٞد  ك٤٘ولٞ ػيى حُ٘زخطخص ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش ح٢ُ كيٝى ه٤ِِش طئى١ رخُ٘ظ٤ـش ح٢ُ هِش

كظ٠ ُٞ ًخٕ حُطٍٞحٕ حُو١َ٠ ٝحُظٌخػ١َ ؿ٤ي٣ٖ ألٕ ػيى حُ٘زخطخص ال٣ٌٖٔ طؼ٠٣ٞٚ ك٤وَ ػيى 

حُٔ٘خرَ ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش ٝػ٘ي ًُي ٗلٜي كوالا رؼيى ٓ٘خرَ أهَ ٣ؼ٢٘ ػيى كزٞد ٢ًِ أهَ 

 ٌٝٛحٕ ٌٓٞٗخٕ ٍث٤ٔ٤خٕ ُِلخَٛ .

 

 

غ ٝحهظِحٍ حُٔٔخكش حٍُٞه٤ش ٗظ٤ـش ُ٘وٚ إ طز٤ٌَ ٓٞػي حٍُِحػش ٣ئى١ ح٢ُ طؼز٢٤ حُظل٣َ     

ٛخك٢ حُظٔؼ٤َ رٔزذ حٍطلخع ىٍؿخص حُلَحٍس ٣ُٝخىس ٓؼيالص حُظ٘لْ حُظ٢ طٔظِٜي ٗٞحطؾ حُظٔؼ٤َ 

كظوَ ًلخءس حُٜٔيٍ ٝرخُظخ٢ُ ٣ظؤػَ حُطٍٞ حُو١َ٠ ح١ٌُ ٛٞ ١ٍٞحا ٜٓٔخا ُظ٣ٌٖٞ ه٤ٔش ٗزخط٤ش 

َحص ٝح٤ُ٘ٔزالص ٤ٓؼَٟٜخ ُيٍؿخص ٓؼخ٤ُش ٝػيى طلَػخص ٝك٤ٚ ط٘٘ؤ ٓٞحهغ حُلزٞد ٝح٤ُِٛ

كَحٍس ػخ٤ُش ٝططٍٞٛخ ٤ٜٓخىف حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس ٝهخٛش ك٢ ٓ٘ظٜق ًخٕٗٞ حألٍٝ 

ح٢ُ ٓ٘ظٜق ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ كال طظطٍٞ ح٤َُِٛحص ٝطـٜٞ ك٤وَ ٓٞحهغ حُلزٞد رٔزذ ػيّ ططٍٞ 

رَ ٝػيى حُلزٞد ك٢ حُلَٝع ح٢ُ ٓ٘خرَ الكوخا أٝ ػيّ ططٍٞ ٓٞحهغ حُلزٞد ٝرخُظخ٢ُ ٣وَ ػيى حُٔ٘خ

حُٔ٘زِش ٝكظ٠ ُٕٝ حُلزش الكوخا ألٕ ٓٞهغ حُلزش ٤ٌٕٓٞ ٛـ٤َحا رٔزذ ػيّ أهٌٙ ُِٔيس ح٤ُِ٘ٓش 

حٌُخك٤ش ُظطٍٞٙ، ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ ٓٞػي حٍُِحػش حُٔزٌَ هي ٓزذ حٗولخٟخ ًز٤َحا ك٢ ٌٓٞٗخص حُلخَٛ 

حُظز٤ٌَ ك٢ ٓٞػي حٍُِحػش حُؼالػش )ػيى حُٔ٘خرَ ٝػيى حُلزٞد ُِٔ٘زِش ُٕٝٝ حُلزش (، ًٌُٝي  كبٕ 

( ٣ئى١ ح٢ُ إ طٜخىف ػ٤ِٔش رِٝؽ حُٔ٘خرَ ٝطِو٤ق ح٤َُِٛحص ٝحٗولخٝ ىٍؿخص 66/:6هزَ)

( ٍٝرٔخ ٣ئى١ ح٢ُ كَ٘ حُظِو٤ق أٝ حألهٜخد اً إ 7/:6( ح٢ُ )6/:6حُلَحٍس ُِٔيس ٖٓ )

ظطٍٞ حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس ٍرٔخ ٣ئى١ ح٢ُ هظَ كزٞد حُِوخف أٝ كٍٜٞ حُظِو٤ق ٌُٖ ال ط

حألٗزٞد حُِوخك٤ش ك٤لَ٘ حألهٜخد ٝرخُظخ٢ُ ال طظٌٕٞ كزٞد أٛالا ك٤٘ولٞ ػيى حُلزٞد ك٢ 

حُٔ٘زِش حُٞحكيس ك٤وَ حُلخَٛ أٝ هي طظٌٕٞ كزٞد اال إ ػ٤ِٔش ٗوَ حُٔخىس حُـخكش ُٜخ طٌٕٞ رط٤جش 

حُلزٞد رٔزذ هِش ٓؼيالص حُظٔؼ٤َ ك٢ حألٗٔـش حُو٠َحء أٝ هِش ٓؼيالص ٗوَ حُٔخىس حُـخكش ح٢ُ 

رٔزذ حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس ٝرخُظخ٢ُ طظٌٕٞ كزٞد ٟؼ٤لش )هل٤لش حُُٕٞ( ك٤٘ولٞ حُلخَٛ 

 ٗظ٤ـش حٗولخٝ ُٕٝ حُلزش ح١ٌُ ٛٞ أكي أْٛ ٌٓٞٗخص حُلخَٛ .

كٌُي ٣ئى١ ح٢ُ طؼَٝ حُزٌٍٝ ح٢ُ حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس  67/:6أٓخ طؤه٤َ حٍُِحػش ػٖ      

ظ٤ـش طؼز٢٤ أ٣ِٗٔخص حإلٗزخص طلض ظَٝف حُلَحٍس حُٔ٘ول٠ش ًٔخ ٝرخُظخ٢ُ كؤٕ حألٗزخص هي ٣ظؤػَ ٗ

إٔ حألًٝٔـ٤ٖ ٣وَ أ٠٣خا ٗظ٤ـش حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس، ٣ٝئى١ حالٗولخٝ أ٠٣خا ح٢ُ طو٤َٜ 

١ٍٞ حُٔال٤ٓش ٝرطت ٗٔٞٛخ ٝهي ال طٔظط٤غ حُزِٝؽ كظِٜي ك٢ ٣َ١ن حُ٘ٔٞ )حُط٣َن ٖٓ حُزٌٍس 

( ٝرٌٜح ط٘ولٞ ػيى حُزخىٍحص حُزخُؿش ك٤وَ ػيى ىحهَ ٓطق حُظَرش ح٢ُ كٞم ٓطق حُظَرش

حُزخىٍحص حُٔظٌٞٗش ٣ٝوَ ػيى حُ٘زخطخص ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش )حٌُؼخكش حُ٘زخط٤ش( ك٤وَ حُلخَٛ الكوخا )هِش 

ػيى حُٔ٘خرَ ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش(. إٔ طؤهَ رِٝؽ حُزخىٍحص كٞم حُظَرش ػ٘ي حٍُِحػش حُٔظؤهَس 

٠ طـ٤ٔغ حُٞكيحص حُلَح٣ٍش حُالُٓش ُإلٗزخص ٝحُزِٝؽ ( ٣ؼٞى ح٢ُ ػيّ هيٍطٜخ ػ67ِ/:6رؼي)

رٔزذ حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس طظؤهَ حُزٌٍٝ ىحهَ ٓطق حُظَرش ُٔيس ٣ٞ١ِش ٍٝرٔخ طِٜي حألؿ٘ش 

أٝ حُلِوش ٝإٔ حُزخىٍحص حُظ٢ رِؿض كٞم ٓطق حُظَرش ٤ٌٕٓٞ ٗٔٞٛخ رط٤جخا ألٜٗخ ٓظٜخىف 

حُظطٍٞ )هِش حُظـ٤ٔغ حُلَح١ٍ( ٝرٌُي ال طؤهٌ حٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس ٝحُظ٢ ٣وَ ك٤ٜخ حُ٘ٔٞ ٝ

حُزخىٍحص حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش حُالُٓش ُظلو٤ن ١ٍٞ ه١َ٠ ؿ٤ي )ٓٔخكش ٍٝه٤ش ٝطلَػخص ٝأٍطلخع 

ٗزخص ٝٗ٘ٞء ٓٞحهغ ٤َُٛحص ٝططٍٞ ح٤ُ٘ٔزالص ٝؿ٤َٛخ ( ، ٝرٌُي ٣لَٜ ٗوٜخا ٗي٣يحا ك٢ ًلخءس 

٣لَٜ ٗظ٤ـش ػيّ اػطخء حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش  حُٜٔيٍ )أٓخًٖ ط٤ٜ٘غ حُٔخىس حُـخكش ك٢ حُ٘زخص( ٌٝٛح

حٌُخك٤ش ُِطٍٞ حُو١َ٠ ُِ٘ٔٞ ٝحُظطٍٞ الٗولخٝ ىٍؿخص حُلَحٍس رٔزذ حُظؤهَ ك٢ ٓٞػي 

( ٌٝٛح رٔزذ ٗوٚ ك٢ ػيى حُٔ٘خرَ ٝػيى ح٤ُ٘ٔزالص ٝحهظِحٍ كـْ ٓٞحهغ 67/:6حٍُِحػش )

 حُلزٞد ٌٝٛٙ ٌٓٞٗخص كخَٛ حُلزٞد ح١ٌُ ٓظ٘ولٞ طزؼخا ُٜخ . 

كؤٕ ٓٞػي حٍُِحػش ٣ـذ إٔ ٣ظْ ٖٓ هالٍ ٟز٢ ٓٞحػ٤ي ط٣ٌٖٞ  حُزخىٍحص ٝاػطخء ًؼخكش  ٌُح      

ٗزخط٤ش ٓ٘خٓزش ٝ ٓيس ٤ُ٘ٓش ًخك٤ش ُظ٣ٌٖٞ ١ٍٞ ه١َ٠ ٝٓيس ًخك٤ش ُظ٣ٌٖٞ ١ٍٞ طٌخػ١َ ٝرٌٜح 
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٣ظلون طٌٕٞ أًزَ ػيى ٖٓ حُ٘زخطخص ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش ٓغ أًزَ ػيى ٖٓ حُلَٝع ٌَُ ٗزخص ٤ِ٣ٚ 

حُلَٝع حُوٜزش )حُظ٢ طؼط٢ ٓ٘خرَ( ٝأًزَ ػيى ٖٓ ح٤ُ٘ٔزالص ٝح٤َُِٛحص حُوٜزش أًزَ ػيى ٖٓ 

ٌَُ ٓ٘زِش )ػيى حُلزٞد( ُٕٝٝ حُلزش ٤ُظلون أػ٠ِ كخَٛ كزٞد . إً ٓٞػي حٍُِحػش ٛخٍ 

 ػزخٍس ػٖ ٟز٢ حُلَحٍس ٝحألٟخءس ًؤكي حُٔيهالص حُْٜٔ )ٓغ أىحٍس ىه٤وش ُِٔلٍٜٞ( ُظلو٤ن 

 

ٜٔذ ٝطلو٤ن أ١ٞحٍ حُ٘ٔٞ )حُظؤ٤ْٓ حُو١َ٠ ٝحُظٌخػ١َ( رؤػ٠ِ ٓٞحُٗش ر٤ٖ حُٜٔيٍ ٝحُ

ٓؼيالطٜخ ٝحُظ٢ ٓظ٘ؼٌْ ػ٠ِ ٌٓٞٗخص حُلخَٛ )ٗ٘ٞثٜخ ٝططٍٞٛخ( ٝرخُظخ٢ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أػ٠ِ 

ٓؼيٍ ُلخَٛ حُلزٞد ، إً ٓٞػي حٍُِحػش ٣َطز٢ ريٍؿخص حُلَحٍس ٝحُظَحًْ حُلَح١ٍ ٝٓخػخص 

ٍ ٖٓ أ١ٞحٍ حُ٘ٔٞ حُظ٢ أًح ُْ طظلون ٤ٓظؤػَ حُ٘ٔٞ حألٟخءس ٝػيى حُٞكيحص حُٔطِٞرش ٌَُ ١ٞ

 ٝحُظطٍٞ ُِٔلٍٜٞ ٝرخُظخ٢ُ حُلخَٛ .

 

 

 :Plant densityٚ اٌىثبفخ إٌجبر١خ  Seeding rateو١ّبد اٌجزاس 

طظليى ٤ًٔش حُزٌحٍ حٝ حٌُؼخكش حُ٘زخط٤ش رلٔذ حُٜ٘ق حُٔٔظويّ ٌُٜح حُٔلٍٜٞ حٝ ًحى حػظٔخىح      

ٍٝ ٝٗٔزش حالٗزخص ٝحُ٘وخٝس ٣َ١ٝوش حُزٌحٍ. ػٔٞٓخ ٢ٛٞ٣ رخُزٌحٍ ػ٠ِ حُُٕٞ حُ٘ٞػ٢ ُِزٌ

ح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ ألٗٚ ٣ٞكَ ٍُحػش ٓ٘ظظٔش ٝط٣ُٞؼخ ٓظـخٗٔخ ُِ٘زخطخص رٔخ ٣ـؼَ حُٔ٘خكٔش ر٤ٜ٘خ رخُلي 

حالى٢ٗ، ٝرخُظخ٢ُ ٣ٞكَ حُلوٍٞ حُٔظٔخػِش حُ٘ٔٞ ٝحُظ٢ ٣٘ؼٌْ طؤػ٤َٛخ ك٢ ُٜٓٞش ٓظخرؼش ٝحؿَحء 

 حػ٤ش حُالكوش.ٓوظِق حُؼ٤ِٔخص حٍُِ

حٕ ٤ًٔش حُزٌحٍ حٝ ػيى حُزٌٍٝ حُٞحؿذ ط٣ُٞؼٜخ ػ٠ِ ٝكيس حُٔٔخكش ٝحُظ٢ ٣طِن ػِىٜخ ٜٓطِق 

Seeding rate  ٝحُظ٢ ػخىس ٓخ طٔؼَ ٤ًٔخص حُزٌٍٝ ٛـ٤َس حُلـْ حُظ٢ طٍِع ٗؼَح حٝ ٗؼَح ػ٠ِ

ٜٓطِق  هط١ٞ ) حٍُِحػش َٓرخ ( ٓؼَ حُـض ٝحُز٤َْٓ ٝحُل٘طش ٝحُ٘ؼ٤َ ٝؿ٤َٛخ ك٢ ك٤ٖ ٣ٔؼَ

ػيى حُ٘زخطخص حٍُِٔٝػش ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش ٝحُظ٢ طٍِع ػ٠ِ  Plant densityحٌُؼخكش حُ٘زخط٤ش 

هط١ٞ حٝ ػ٠ِ َُٓٝ  ٝطٔظؼَٔ ُِٔلخ٤َٛ ًحص حُزٌٍٝ ًز٤َس حُلـْ ٓؼَ حٌٍُس حُٜلَحء 

 ٝحُزخهالء ٝكٔظن حُلوَ ٝ َُٛس حُْ٘ٔ ٝؿ٤َٛخ .

ٗظخؽ ح٤ٔٛش إلٗظخؽ حُلزٞد ر٤ٌٔخص ؿ٤يس ، ٣ـذ ٟزطٜخ الٕ ٟز٢ حٍُِحػش حكي حًؼَ هطٞحص حال 

 حً حٕ 

  -ُٝظلو٤ن ًُي ػِى٘خ ٓؼَكش :

 ٤ًل٤ش طلي٣ي ٤ًٔش حُزٌحٍ حُٜل٤لش . -6

 ٤ًق ط٠ز٢ رخًٍطي ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٤ًٔش رٌحٍ ٛل٤لش ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش . -7

  -اْ و١ّخ اٌجزاس رؼزّذ ػٍٝ ػٛاًِ ػذ٠ذح ِٕٙب :

 ٝ حُٔخىس حُؼ٣ٞ٠ش ٝ حُؼ٘خَٛ حُٔؼي٤ٗش. pHٝ حُ٘ٔـش ٝ  هٜٞرش حُظَرش ٝٛالك٤ظٜخ ٝحُظ٢ طَ٘ٔ حُِٔٞكش -6

 ٟز٢ ػ٤ِٔخص هيٓش حُظَرش ٝحٜٛٔخ حُلَحػش ٝ حُظ٘ؼ٤ْ ٝ حُظ٣ٞٔش ٝ طو٤ْٔ حُلوَ . -7

 حُيٍٝس حٍُِحػ٤ش ٝٗٞع حُٔلٍٜٞ حٍُِٔٝع ك٢ حُْٔٞٓ حُٔخرن .  -8
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 ٓٞػي حٍُِحػش . -9

 ٗٔزش حٗزخص ٝٗوخٝس حُزٌٍٝ .  -:

 كـْ حُزٌٍٝ .  -;

 

 حػطخء حُظلَػخص .ٓويٍس حُٜ٘ق ك٢  -7

 طٞكَ حُٔـ٣ٌخص ٝح١َُٞرش حُٔ٘خٓزش ٌٝٓخكلش حالىؿخٍ .  -0

 

 دٚس اٌىثبفخ إٌجبر١خ    فٟ اػزشاع اٌؼٛء ٚص٠بدح اٌسبطً :

٣لَٜ حُٔلٍٜٞ ػ٠ِ ٟٞء ًخف ُؼ٤ِٔش حُظ٤ًَذ ح٠ُٞث٢ ٣ظْ ٖٓ هالٍ ٟز٢ ٓٞػي حٍُِحػش 

٣لظخؽ ح٢ُ ٟٞء ١خهش أهَ ٖٓ  كخُٔلٍٜٞ حُ٘ظ١ٞ ٓؼخٍ . ٝحٌُؼخكش حُ٘زخط٤ش ٣َ١ٝوش حٍُِحػش

حُٔلٍٜٞ ح٤ُٜل٢ ٌُح ك٤ـذ ٍُحػش حُٔلٍٜٞ ك٢ ٓٞػي ٣لَٜ ك٤ٚ ػ٠ِ ٓظطِزخطٚ ٖٓ ح٠ُٞء 

 ىٕٝ  ٣ُخىس حٝ ٗوٜخٕ

 ٢ٛ ػيى حُ٘زخطخص ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش   Optimal plant densityخٌُــؼخكش حُ٘زخط٤ـش حُٔؼ٢ِ ك

ٞحُٗش  ك٢  ٣ُخىس ك٢  حالػظَحٝ كظظلون ٖٓ هالٍ حٍُٞٛٞ ح٢ُ ٓٔخكش ه٠َحء طئى١ ح٢ُ ٓ

ُألٗؼش ح٠ُٞث٤ش روط١ٞ ٍُحػ٤ش ٓظوخٍرش  ٝر٤ٖ حُظ٤ِ٠َ  ٝهٜٞٛخ ك٢ حالٍٝحم حُٔل٤ِش 

ُِ٘زخطخص حُٔظ٘خرٌش ٝحُٔظوخٍرش ح١ٌُ ٣ليع ٗظ٤ـش ُظوخٍد هط١ٞ حٍُِحػش  ك٤وَ حُظل٣َٞ ح٢ُ ١خهش 

 ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش .

حُلخَٛ ُِٔلٍٜٞ ٍؿْ ٣ُخىس كـْ حالػظَحٝ طئى١ حٌُؼخكش حُ٘زخط٤ش حُؼخ٤ُش ح٢ُ طو٤َِ حُ٘ٔٞ ٝ

ًٌُٝي ًحص ٓويٍٙ ػ٠ِ حػظَحٝ أًزَ ٤ًٔٚ ٖٓ حألٗؼش حُٔخهطش ٝحُٔٔخكش  .ُألٗؼش حُٔخهطش

حُو٠َحء حُـِء حألًزَ ٜٓ٘خ ٢ٛ حألٍٝحم الٕ أٍٝحم حُ٘زخطخص ٢ٛ ًَِٓ ػ٤ِٔش حُظ٤ًَذ ح٠ُٞث٢ 

 ٝاٗظخؽ حُٔخىس حُـخكش.

 ٘زخص ٓؼ٤خٍ ًخف ُلـْ حالػظَحٝ الٕ حُ٘زخص حُٔلَى ٍرٔخ طٌُْٕٞ ٣ؼي ٓؼ٤خٍ حُٔٔخكش حٍُٞه٤ش ُِ

 ٓٔخكظٚ حٍُٞه٤ش ًز٤َٙ أال إٔ ػيى حُ٘زخطخص ك٢ حُلوَ )حٌُؼخكش حُ٘زخط٤ش ( أهَ ٓٔخ ٣٘زـ٢ ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ

حُٔٔخكخص ر٤ٖ ٗزخص ٝأهَ ًز٤َٙ ٓٔخ ٣وَِ حُظ٘خكْ ك٤٘ٔٞ حُ٘زخص رٔؼيٍ أًزَ ك٤ؼط٢ ٓٔخكش ٍٝه٤ش 

ى حُ٘زخطخص ك٢ حُٔٔخكش ح٤ٌُِش ُِلوَ ٣ٌٕٞ أهَ ٓٔخ ٛٞ ٓطِٞد أ١ إٔ ٛ٘خى إٔ ػي ًز٤َٙ أال

ٌٛٙ حُلَحؿخص ٤َٓٔ ٖٓ هالُٜخ ح٠ُٞء ٤َُٜ ح٢ُ حألٍٝ ىٕٝ  كَحؿخص ر٤ٖ ٗزخص ٝأهَ

حُْ٘ٔ حُٔخهطش ىٕٝ حٓظؼٔخٍ ٢ٌُ طظلٍٞ ح٢ُ ٓخىس  حػظَحٝ أ١ ٛ٘خى ٤ٟخع ُـِء ٖٓ أٗؼش

أىحٍس ح٠ُٞء ٝاىحٍس حُـِء حُو١َ٠  هَِ ك٢ؿخكٚ ٝؿِء ٜٓ٘خ كخَٛ حهظٜخى١ أ١ ٛ٘خى 
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ًلٞءس  ك٢ أىحٍس حُٔلٍٜٞ ك٢  ٝاىحٍس ػ٤ِٔش حُظ٤ًَذ ح٠ُٞث٢ أ١ إٔ حُٔٔخٍٓخص ٝحُظوخٗخص ؿ٤َ

 كَ ٌٛٙ حإلٌٗخ٤ُش .

إٔ طلو٤ن حٗظخؿ٤ش ٝ ٗٞػ٤ش ؿ٤يس ٣ٜيف ح٤ُٚ حُِٔحٍػٕٞ ػ٘ي ٍُحػش حُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش حُٔوظِلش 

 ٕٞ ٓٞحُٗش ك٢ ػيى حُ٘زخطخص ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش ،ك٤غ  طوَ ٤ًٔش ٣ـذ حٕ طٌ ُٝظلو٤ن ٌٛح حُٜيف

 

حُٔلٍٜٞ ر٘وٚ ػيى حُ٘زخطخص ػٖ حُلي حُٔالثْ ٝػ٠ِ ٌٛح ٣لخٍٝ حُِٔحٍع إٔ ٣ٞكن ر٤ٖ ػيى 

 ٗزخطخطٚ ٤ًٔٝش ٓلٍٜٞ حُ٘زخص حُٞحكي اً إٔ :

   xحُلخَٛ ػ٘ي حُلٜخى)ًـْ حٝ ١ٖ /ٌٛظخٍ(  = ػيى حُ٘زخطخص رخٌُٜظخٍ ػ٘ي حُلٜخى 

 .ٓظ٢ٓٞ ٓلٍٜٞ حُ٘زخص حُٞحكي ػ٘ي حُلٜخى

٣ٝظٞهق ػيى ٗزخطخص ك٢ حٌُٜظخٍ  ػ٠ِ ٤ًٔش حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ٝٗٞع حُٔلٍٜٞ حٍُِٔ٘ع ٝحُٜ٘ق 

 ًٌُٝي ػ٠ِ ٤ٓؼخى حٍُِحػش ٝحُـَٝ ٜٓ٘خ.

 

 

 *** ٣ٌٖٝٔ كٔخد ػيى حُ٘زخطخص رخٌُٜظخٍ ٖٓ حُٔؼخىُش حُظخ٤ُش:

 

 ٓٔخكش حٌُٜظخٍ                    

 ػيى حُ٘زخطخص رخٌُٜظخٍ    =        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حُٔٔخكش حُظ٢ ٣٘ـِٜخ حُ٘زخص حُٞحكي            

 

٣ٝـذ إٔ ٠٣غ حُِٔحٍع ك٢ اػظزخٍٙ ػ٘ي كٔخد ٤ًٔش حُظوخ١ٝ حُالُٓش ٍُِِحػش حُو٤ٔش حٍُِحػ٤ش 

٣ٞش ُإلٗزخص ٝحُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُ٘وخٝس حُزٌٍٝ كظ٠ ٣ٌٔ٘ٚ طو٤٤ْ ُِزٌٍٝ ٝحُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ حُ٘ٔزش حُٔج

 طوخ٣ٝٚ ػ٠ِ أٓخّ ٤ِْٓ.

 

ٝٛ٘خى ٓؼخىُش ُٔؼَكش ٤ًٔش حُزٌحٍ ػ٠ِ حٓخّ حُُٕٞ ) رخٝٗي / ح٣ٌَ ( ٢ٛٝ ػيى حُ٘زخطخص 

ٗزخص / هيّ ;6حَُٔؿٞرش أ١ حًح ٍؿز٘خ حٕ طٌٕٞ حٌُؼخكش ه٤ِِش ك٢ ٝكيس حُٔٔخكش ٓؼال 
7
  . 

  -زٌحٍ ٓظٌٕٞ :كخٕ ٤ًٔش حُ

 ٚصْ اٌف زجخ ثبٌغشاَ ( / ػذد اٌجبدساد ) ٔغجخ االٔجبد (× )  2ػذد إٌجبربد اٌّطٍٛثخ / لذَ                                             

٤ًٔش   حُزٌحٍ =

                                                               1..4  
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 ٤ًٔش حُظوخ١ٝ حُالُٓش ٍُِحػش كيحٕ رخٓظويحّ حُٔؼخىُش حُظخ٤ُش :ٝػٔٞٓخ ٣ٌٖٔ كٔخد 

 

 

 ٓظ٢ٓٞ ُٕٝ حُزٌٍس× ػيى حُ٘زخطخص حألٓؼَ ُِليحٕ                                 

 ــــــــ٤ًٔش حُظوخ١ٝ ُِليحٕ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٗٔزش حإلٗزخص(× حُو٤ٔش حٍُِحػ٤ش ُِظوخ١ٝ )ٗٔزش حُ٘وخٝس                          

 

 

 

 Fertilizers and fertilizersاالعّذح ٚاٌزغ١ّذ 

حػظٔيص حٍُِحػش ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ ٣ٞ١ِش، ٝالطِحٍ ٌٓ٘ ريح٣ش حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ػ٠ِ حألٓٔيس رٔوظِق حٗٞحػٜخ     

 ٣ُٝخىس حالٗظخؿ٤ش . ُظَرش رخُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ، ٝحُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُ٘زخص ُِ٘ٔٞرٞٛلٜخ ٓٞحى أٓخ٤ٓش ُظـ٤ِٜ ح

 : Fertilizationاٌزغ١ّذ 

ٛٞ اٟخكش حُؼ٘خَٛ حُٔؼي٤ٗش  حُٔـ٣ٌش ) رٌِٜ٘خ حُٔؼي٢ٗ ٝحُؼ١ٞ٠ ( ُِظَرش حٝ حُ٘زخص ٝحُٜيف حَُث٢ٔ٤ 

١ٍ ػ٘ي أه٢ٜ حٓظـخرش كخإلٗظخؽ حالهظٜخى١ ُِظ٤ٔٔي ٛٞ طلو٤ن حالٓظـخرش حُٔؼ٢ِ ُِ٘زخص ٝحُظ٢ هي ال طٌٕٞ ٖٓ ح٠َُٝ

ُِٔلٍٜٞ ٛٞ حُ٘وطش حُظ٢ ػ٘يٛخ طٌٕٞ ه٤ٔش حالٓظـخرش حُٔظِح٣يس طٔخ١ٝ طٌخ٤ُق حُٔٔخى ح٠ُٔخف ٝحُظ٤ٔٔي رؼي ٌٛح 

حُٔٔظ١ٞ ٣ـذ حػظزخٍٙ ػ٤ِٔش كوي ٌُٖٝ هي طٌٕٞ ك٢ حُلو٤وش ٓخٓش ُِٔلٍٜٞ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ، ٖٓ حُٔؼِّٞ ؿ٤يحا إٔ 

كظىخؿخص ٓليىس ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٔٔخى٣ش ٝٓخ ُحى ػ٠ِ ًُي ٣ظَحًْ ك٢ حُ٘زخطخص ٣ٌَٝ٘ ٌِٓ٘ش ٛل٤ش، ًٌُٝي ُِ٘زخطخص ح

ٓخ ُحى ػ٠ِ كخؿش حُ٘زخص ٣لوي ٖٓ حُظَرش ا٢ُ حُو٘ٞحص حُٔخث٤ش )حُ٘ظَحص ٓؼالا(، أٝ ٣ظطخ٣َ ك٢ حُـٞ، )أًخ٤ٓي ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ( 

رؤٜٗخ  Fertilisersاألعّذح ٝطؼَف   كغ طٌخ٤ُق حُؼ٤ِٔش حإلٗظخؿ٤ش.ٌٝٛح ٣ٔؼَ ٓ٘خًَ ر٤ج٤ش هط٤َس، ٝكخهيحا حهظٜخى٣خا ٣َ

حُٔٞحى حُظ٢ طٔي حُ٘زخص رخُؼ٘خَٛ حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ ٣لظخؽ ح٤ُٜخ حُ٘زخص كظ٠ ٣٘ٔٞ ٣َِٝٛ ٣ٝؼَٔ ٠٘٣ٝؾ رٍٜٞس ١ز٤ؼ٤ش 

 ،ٝٛ٘خى ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُٔٔخى :

 :organic fertilizers اٚال : األعّذح اٌؼؼ٠ٛخ 
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٤ًِخ أٝ ؿِث٤خ ػ٠ِ حُٔٞحى حُٔـ٣ٌش ُِظَرش رٍٜٞس حٍطزخ١خص ػ٣ٞ٠ش ٗزخط٤ش أٝ ك٤ٞح٤ٗش ٢ٛ حألٓٔيس حُلخ٣ٝش 

حُٜٔيٍ. إ حُٔخىس حُؼ٣ٞ٠ش ٢ٛ حٌُٕٔٞ حَُث٤ْ حُٞحؿذ طٞكَٙ ك٢ حُظَرش ٠ُٔخٕ ى٣ٔٞٓش ػطخءٛخ، ٝح١ٌُ ٣وَ أٝ 

خٗٔش ٖٓ حًَُٔزخص حُؼ٣ٞ٠ش حال ٝطظٌٕٞ ٖٓ ًظِش ٓظـ ٣٘ؼيّ ك٢ حُظَد ح٤َُِٓش ك٢ ظَٝف حُٔ٘خ١ن حُـخكش ٝٗزش حُـخكش.

حٕ ٌٛٙ حًَُٔزخص طوظِق ك٢ ىٍؿش طلِِٜخ كزؼ٠ٜخ ٣َٓغ حُظلَِ ٝحُزؼٞ حألهَ رط٢ء حُظلَِ ٝحُٔلِٜش حُٜ٘خث٤ش 

 رٞحٓطش حٌُخث٘خص حُل٤ش حُيه٤وش حُٔـ٣َٜش ٓؼَ حُزٌظ٣َخ . Humusُظلَِ حُٔخىس حُؼ٣ٞ٠ش ٛٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُيرخٍ 

 االعّذح اٌؼؼ٠ٛخ : فبػ١ٍخ

ٕ حألٓٔيس حُؼ٣ٞ٠ش ُٜخ طؤػ٤َ ًز٤َ ك٢ طل٤ٖٔ هٜخثٚ حُظَرش حٍُِحػ٤ش، ك٤غ طَطز٢ رظـ٤ِٜٛخ حٌُخَٓ أ

رخُؼ٘خَٛ ح٣ٍَٝ٠ُش حُٜخٓش ك٢ طـ٣ٌش حُ٘زخص ٝطؼ٣ِِٛخ ُـخ٣ِٛش ػ٘خَٛ حألٓٔيس ح٤ٌُٔخ٣ٝش ح٠ُٔخكش ُٚ. ًٔخ طؼَٔ 

ٔلَٝػش ٖٓ حُظَرش أٝ حُٔل٠َس ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ػ٠ِ ط٤ٜجش حُٔخىس حُؼ٣ٞ٠ش حُلؼخُش ك٣ٞ٤خ ٤ٔ٤ًٝخث٤خ ٟٖٔ حُطزوش حُ

ٝحُظ٢ طؼظزَ ٜٓيٍ حُطخهش ُألك٤خء حُيه٤وش حُٔٞؿٞىس ك٤ٜخ )طؼَٔ ػ٠ِ ط٢٤٘٘ حألك٤خء حُيه٤وش حُٔل٤يس  –حُظَد ح٤َُِٓش 

ؼَٔ ُِظَرش(، ٝحُظ٢ طوّٞ ريٍٝٛخ رظل٣َٞ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ؿ٤َ حُوخرِش ُالٓظٜخٙ ا٢ُ ٓٞحى ر٤ٔطش ِٜٓش حالٓظٜخٙ )ط

ٝطؼَٔ ػ٠ِ طل٤ٖٔ  ػ٠ِ طل٣َٞ هٜٞرش حُظَرش حٌُخٓ٘ش ا٢ُ هٜٞرش كؼخُش( ػزَ ػ٤ِٔش ٓؼيٗش حُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش.

حُوٜخثٚ حُل٣ِ٤خث٤ش ٝح٤ٌُٔخث٤ش ُطزوش حُظَرش حُٔلَٝػش أٝ حُٔل٠َس ٓٔخ ٣ْٜٔ ك٢ ٍكغ ٓؼش حٓظٜخٜٛخ ٝطؼي٣َ 

ٔؼخ٢ُ الٓظٜالى حُٔٞحى حُٔـ٣ٌش ٝحألٓٔيس حُٔؼي٤ٗش ًٔخ ٝطٞكَ حُظَف حُٔ٘خٓذ ٝحُ، كٟٔٞظٜخ ٝطل٤ٖٔ ٗظخٜٓخ حُٔخث٢

ٖٓ هزَ حُ٘زخطخص. ًٔخ ٝطٔخػي ٝريٍؿش ِٓلٞظش ك٢ طو٤َِ حٓظٜالى حألٓٔيس حُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش ٝٗظَٝؿ٤ٖ حُظَرش اٟخكش ا٢ُ 

 ٓٔخٛٔظٜخ ك٢ ط٘ـ٤غ ػ٤ِٔش طؼز٤ض حُ٘ظَٝؿ٤ٖ حُل١ٞ٤.

 أٛاع االعّذح اٌؼؼ٠ٛخ :

ػزخٍس ػٖ ه٢٤ِ  -٢ٛ حألٓٔيس حُؼ٣ٞ٠ش حَُث٤ٔ٤ش:Animal Fertilizers   األعّذح اٌس١ٛا١ٔخ-1

 إلكَحُحص ك٤ٞحٗخص حٍُِٔػش )حُِٜزش ٝحُٔخثِش( ٓغ حُلَٗش حُظ٢ طلظٜخ. إ طؤػ٤َ ٌٛٙ حألٓٔيس ٣ظؤػَ رٔخ ٣ؤط٢:

 

 ٤ًٔش ٝٗٞػ٤ش حُؼالثن حُل٤ٞح٤ٗش.-7حُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ُِوِٕ.                           -6

 ٗٞع حُلَٗش )حُظزٖ، حُللْ حُ٘زخط٢، ٗ٘خٍس حُو٘ذ(.-9                   ٗٞع حُل٤ٞحٕ.   -8

إٔ حألٓٔيس حُل٤ٞح٤ٗش ٣ٌٖٔ إٔ طٔظويّ ك٢ حُلوٍٞ ٝط٤ٔٔي حُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش ٌٛح ٝإٔ ٓيس كخػِىش حألٓٔيس 

 ٍ(. ٓ٘ٞحص )طَطز٢ رٔويحٍ حُظل٤٠َ ٝػٞحَٓ حُز٤جش حُٔٞهؼ٤ش ٝٗٞع حُٔلٜٞ 0-7حُل٤ٞح٤ٗش طظَحٝف ٓخ ر٤ٖ 

 Compost :اٌىّجٛعذ  -7

ٛٞ حُٔٔخى حُٔل٠َ ٖٓ ٗخطؾ طلَِ حُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش رلؼَ طؤػ٤َ ٗ٘خ١ حألك٤خء حُيه٤وش ك٢ ٓل٢٤ ١ٍذ. رلؼَ 

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٔـ٣ٌش ٝرٌَ٘ َٜٓ هخرَ ُالٓظٜخٙ ٖٓ هزَ …ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٣ِىحى ٓلظ١ٞ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٝحُلٔلٍٞ

٣ُِٞش ٝح٣ُِٞ٤ِ٤ٔ٤ُٜٔش ٝحُزٌظ٤٘٤ش )حُٔٔجُٞش ػٖ طل٣َٞ ٍٛٞس حُ٘ظَٝؿ٤ٖ حُ٘زخص، ك٤غ طوَ ٤ًٔش حُٔٞحى ح٤ِ٤ُٔ

ٝحُلٔلٍٞ ك٢ حُظَرش ٖٓ َٜٓ حالٓظٜخٙ ٖٓ هزَ حُ٘زخص ا٢ُ ٍٛٞس أهَ ك٢ هخر٤ِش حٓظٜخٜٛخ(.ٝإٔ حٌُٔزٞٓض ٖٓ 

 ش )ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش( . ٗؤٗٚ طل٤ٖٔ حُوٜخثٚ حُل٣ِ٤خث٤ش ٝح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝحُل٣ٞ٤ش ُِظَرش، ًٔخ ٣ِ٣ٝي كخػِىش حألٓٔيس حُٔؼي٤ٗ

 :Green Fertilizer األعّذح اٌخؼشاء -8

٢ٛٝ حُ٘زخطخص حُو٠َحء حُظ٢ طٍِع ك٢ حُلوٍٞ ٝهٜٞٛخا ك٢ حُٔ٘خ١ن ًحص حُظَرش ح٤َُِٓش حُلو٤َس رخُٔٞحى 

حُؼ٣ٞ٠ش. ٝؿخُز٤ش ٌٛٙ حُ٘زخطخص ٖٓ حألٗٞحع حُزو٤ُٞش حُٔؼزظش ُِ٘ظَٝؿ٤ٖ حُٜٞحء ك٢ حُظَرش،ك٤غ ٣ظْ ٍُحػظٜخ ٌُٜح 

 حُـَٝ، اٟخكش إلػَحثٜخ رخُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش رؼي كَحػظٜخ ٝه٢ِ حُٔلٍٜٞ ؿ٤يح ٓغ ؿ٣ِجخص حُظَرش
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: ٢ٛٝ حالٓٔيس  حُظ٢ ٣ظْ ط٤ٜ٘ؼٜخ طلض  Chemical Fertilizerاألعّذح اٌى١ّ١ب٠ٚخ )اٌظٕبػ١خ(  -ثب١ٔب

خى ح٤ٔ٤ٌُخ١ٝ ، ط٠خف ٌٛٙ ظَٝف هخٛش ٣ٌٕٝٞ أٓخّ ط٤ٜ٘ؼٜخ حُٔخىس حُؼ٣ٞ٠ش ٗلٜٔخ ك٢ٜ حُٔخىس حأل٤ُٝش ُٜ٘غ حُٔٔ

حألٓٔيس ح٢ُ حُظَرش ُظـ٣ٌش حُ٘زخص ٓؼَ حألٓٔيس حُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش ٝحألٓٔيس حُلٔل٣ٍٞش ٝحألٓٔيس حُزٞطخ٤ٓش .ٌُُي ٖٓ 

ح١ٍَٝ٠ُ حإلُٔخّ رٔخ ٣ظؼِن رٌٜٙ حألٓٔيس ٖٓ هالٍ ٓؼَكش ١ز٤ؼش ٝٗٞػ٤ش ٤ًٔٝش ٝظَٝف ٝٝهض حٓظويحٜٓخ، ٝاال 

ػ٠ِ ٗٔٞ حُ٘زخص ٝحإلٗظخؽ، اٟخكش ا٢ُ حألَٟحٍ حأله١َ، ٌُح ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ  ٤ٌٕٓٞ حٓظويحٜٓخ ًح َٓىٝى ػ٢ٌٔ

حٓظؼٔخٍ حألٓٔيس حُٔؼي٤ٗش رٌَ٘ ٓيٍّٝ ٝػ٢ِٔ ٝر٘خءا ػ٠ِ كٔذ حُظ٤ٛٞش حُٔٔخى٣ش. ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ رخٕ حُؼ٘خَٛ 

 حُظخ٤ُش ٢ٛ ػ٘خَٛ ٣ٍَٟٝش ُِ٘زخص ٝطيهَ ك٢ ِٛذ ٛ٘خػش حالٓٔيس حُٔؼي٤ٗش رٔوظِق حٗٞحػٜخ ٢ٛ :

ٌخٍرٕٞ ٝح٤ُٜيٍٝؿ٤ٖ ٝحألًٝٔـ٤ٖ ٝحُ٘ظَٝؿ٤ٖ )ػ٘خَٛ ٜٓخىٍٛخ حُٜٞحء حُـ١ٞ ٝحُٔخء( حُ٘ظَٝؿ٤ٖ حُ

ٝحُلٔلٍٞ ٝحٌُز٣َض ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ٝحٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُٔـ٤ّٔ٘ٞ ٝحُلي٣ي ٝحُٔ٘ـ٤ِ٘ ٝحُ٘لخّ ٝحُِٗي ٝح٤ُُٞٔزي٤ّٗٞ ٝحُزٍٕٞٝ 

٣ٌٖٔ طو٤ْٔ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش كٔذ ٝ ،ٝحٌٍُِٞ ٝحُٜٞى٣ّٞ ٝح٤ِ٤ٌُٕٔٞ ٝحٌُٞرِض )ػ٘خَٛ ٜٓخىٍٛخ حُظَرش(

 :حكظىخؿٜخ ُِ٘زخص

: ٢ٛٝ حُؼ٘خَٛ ٣لظخؿٜخ حُ٘زخص ر٤ٌٔخص Essential nutrients اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ األعبع١خ .6

   O , H , Cطلٞم حالالف حَُٔحص حُؼ٘خَٛ حٌُز١َ ٢ٛٝ ٓٞؿٞىس ك٢ حُٔخء ٝحُٜٞحء ٝحُظَرش ٌٝٛٙ حُؼ٘خَٛ ٢ٛ : 

٢ٛٝ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُ٘زخص  (Macronutrientsٌىجشٞ  )اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ ا .7

   N ,P, K , S , Ca , Mgر٤ٌٔخص ًز٤َس ٗٔز٤خا ٢ٛٝ 

٢ٛٝ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُ٘زخص  (Micronutrientsاٌؼٕبطش اٌغزائ١خ اٌظغشٞ ) .8

  Fe , Zn , Mn , Cu , Mo  . B , Clر٤ٌٔخص ه٤ِِش ٌٝٛٙ حُؼ٘خَٛ ٢ٛ : 

ٓوظَٜس ػ٠ِ حُؼ٘خَٛ ًحص حُطز٤ؼش  إ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ح٣ٍَٝ٠ُش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُ٘زخص حأله٠َ

 (  كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣وظِق حُ٘زخص حأله٠َ أٓخٓخ ػٖ حإلٗٔخٕ ٝحُل٤ٞحٕ ٝحٌُخث٘خص Inorganic matter) حُالػ٣ٞ٠ش

 

اٌؼٕظش ٝ   ًَزخص ػ٣ٞ٠ش ًٔخىس ؿٌحث٤ش.حُل٤ش حُيه٤وش حُظ٢ طلظخؽ رخإلٟخكش ا٢ُ حُؼ٘خَٛ ؿ٤َ حُؼ٣ٞ٠ش ٓ

: ٛٞ ًُي حُؼَٜ٘ ح١ٌُ ٣لظخؿٚ حُ٘زخص إلًٔخٍ ىٍٝس ٗٔٞٙ ٝػ٤ِٔخطٚ حُل٣ٞ٤ش ٝحٕ ٝظخثق ٌٛح حُؼَٜ٘ ال٣ٌٖٔ  اٌغزائٟ

 طظٞكَ ك٤ٚ ح١َُٝ٘ حُظخ٤ُش:حٕ طؼٞٝ حٝ طٔظزيٍ رخٟخكش ػَٜ٘ آهَ ح٢ُ حُظَرش 

     ٤خى٣ش.طلظخؿٚ ؿ٤ٔغ حُ٘زخطخص ك٢ ىٍٝس ك٤خطٜخ حالػظ-6 

  ٝظ٤لظٚ ال ٣ٌٖٔ إ طؼٞٝ رًَٔذ ٤ًٔخث٢ آهَ.-7

 ٣يهَ ٓزخَٗس ك٢ طـ٣ٌش حٌُخثٖ حُل٢.-8

 

 طٛس االِزظبص ِٓ لجً إٌجبد اٌشِض اٌى١ّ١بئٟ اٌؼٕظش د

 C CO2 حٌُخٍرٕٞ  .1

 H H2O ح٤َُٜٝؿ٤ٖ  .2

 O H2O حالًٝٔـ٤ٖ  .3

N NH4 ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ  .4
+
 , NO3

-
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P H2PO4 حُلٔلٍٞ  .5
-
 , HPO4

2-
 

K K زٞطخ٤ّٓٞحُ  .6
+

 

Ca Ca حٌُخ٤ُّٔٞ  .7
2+

 

Mg Mg حُٔـ٤ّٔ٘ٞ  .8
2+

 

S SO4 حٌُز٣َض  .9
2-

 , SO3
2-

 , SO2 

Na Na حُٜٞى٣ّٞ  ..1
+

 

Fe Fe حُلي٣ي  .11
2+

 , Fe
3+

 

Zn Zn حُِٗي  .12
2+

 , Zn(OH)2 

Cu Cu حُ٘لخّ  .13
+
 , Cu

2+
 

Mn Mn حُٔ٘ـ٤ِ٘  .14
2+

 , Mn
3+

 

Mo MoO4 ح٤ُُٞٔزي٤ّٗٞ  .15
2-

 

B BO3 حُزٍٕٞٝ  .16
3-

 

Cl Cl حٌٍُِٞ  .17
-

 

 Si Si(OH)4 ح٤ٌُِٕٔٞ  .18

Co Co حٌُٞرِض  .19
2+

 

 

 

 

 دٚس ) ٚظبئف ( اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ فٟ إٌجبد :

 طئى١ حُؼ٘خَٛ حُٔؼي٤ٗش ٝظخثق ػيس ًٌَٗ ٜٓ٘خ:

 طٔخْٛ ك٢ ر٘خء حألكٔخٝ حأل٤٘٤ٓش ٝح٣ُٝٞ٘ش ٝحُزَٝط٤٘خص ٝحٌٍُِٞٝك٤َ  ٓؼَ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ.-6

ك٢ حُـ٘خء حُزال٢ُٓ، ٓؼَ ػَٜ٘ حُزٞطخ٤ّٓٞ ح١ٌُ ٣ْٜٔ ك٢ ط٢٘٘ ػَٔ حأل٣ِٗٔخص، ٣ِٝىحى ط٤ًَِٛخ  -7

 ٠ٓوش حُزٞطخ٤ّٓٞ ح٣ٍَٝ٠ُش ك٢ حُ٘وَ حُـ٘خث٢.

 طٔخْٛ ك٢ ر٘خء حُـيحٍ ح٢ٌِ٤ُٜ، ٝحُ٘وَ حُـ٘خث٢ ٓؼَ حٌُخ٤ُّٔٞ.-8

 ٣ٍَٟٝش ُِظ٘لْ حُو١ِٞ ٝحالٗؤخّ حُو١ِٞ، ًٔخ ٣يهَ ك٢ ٌٓٞٗخص حُوال٣خ ٓؼَ حُلٔلٍٞ. -9

 حٌٍُِٞٝك٤َ  ٝط٢٤٘٘ حإل٣ِٗٔخص ٓؼَ حُٔ٘ـ٤ِ٘.طيهَ ك٢ ط٣ٌٖٞ -:

 طيهَ ك٢ ط٤ًَذ رؼٞ حألكٔخٝ حأل٤٘٤ٓش ًخٌُز٣َض.-;

 لبث١ٍخ اٌؼٕبطش ٌالعزفبدح ثٛاعطخ إٌجبد:)طٛس اٌؼٕبطش اٌزٟ ٠غزف١ذ ِٕٙب إٌجبد(

 كخٗٚ ٣ٞؿي ك٢ ٍٛٞط٤ٖ : –ٖٓ ك٤غ حالٓظلخىس ٖٓ حُؼَٜ٘       
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٢ٛٝ حٍُٜٞس حُظ٢ ٣ٌٖٔ ُِ٘زخص حٕ  Available Elementح(  اٌؼٕظشاٌّز١غش ) لبثً  ٌالعزفبد-6

٣ٔظٚ ك٤ٜخ حُؼَٜ٘ رُٜٔٞش ٝطَ٘ٔ ٍٛٞس حُؼَٜ٘ ك٢ حُٔلٍِٞ ٝك٢ ٍٛٞطٚ حُٔظزخىُش رخإلٟخكش ح٢ُ ٍٛٞس حُؼَٜ٘ 

 حُٔؼزظش ٌُٜٝ٘خ هخرِش ُالٗلالٍ.

٢ ال ٢ٛٝ حٍُٜٞس حُظ Unavailable Elementاٌؼٕظش غ١ش اٌّز١غش) غ١ش لبثً ٌالعزفبدح(  -6

 ٣ٔظط٤غ حُ٘زخص ك٤ٜخ حالٓظلخىس ٖٓ حُؼَٜ٘ حُٔٞؿٞى.

 ٝحْٛ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئػَ ك٢ ط٤َٔ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش:

 ١ٍٝٞرش حُظَرش ٝحُٜٞحء حأل٢ٍٟ ٝحُٔٞحى حُؼ٣ٞ٠ش ٝٗٞع حُ٘زخص.  pHىٍؿش كٟٔٞش حُظَرش

 ؽشق أػبفخ االعّذح : 

 ظِلش ُٟٞغ حُٔٔخى ٢ٛ :حٕ ٣َ١وش ٟٝغ حُٔٔخى ٢ٛ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٜٔٔش ٝٛ٘خى ١َم ٓو 

 اٟخكش حألٓٔيس هزَ حٍُِحػش . -6          

 اٟخكش حألٓٔيس رؼي حٍُِحػش : -7

 ٝطٌٕٞ رؼيس أٌٗخٍ ٢ٛ :

 حُ٘ؼَ. - أ

 ٟٝغ حألٓٔيس هِق حُٔلَحع ٝرخطـخٙ رخ١ٖ حألٍٝ ح٢ُ حألٓلَ ك٢ ه٢ . - د

 ٟٝغ حألٓٔيس كٍٞ حُ٘زخص رٌَ٘ ىحث١َ حٝ ؿخٗز٢ ٝط٢ٔٔ رخأل١َٗش . - ص

 ٟٝغ حألٓٔيس كٞم حُٔلٍٜٞ رؼي ظٍٜٞٙ ٗؼَح . - ع

 ٟٝغ حألٓٔيس ؿخٗز٤خا رخطـخٙ حَُُٔ . - ؽ

 

 ٓؼخِٓش حُزٌٍٝ رخألٓٔيس ) حُظ٣ِٞغ حٝ حُظؼل٤َ( -ف

 ؽشق إػبفخ األعّذح اٌغبئٍخ :

 ط٠خف ٓزخَٗس ح٢ُ حألٍٝ ٓغ ٓخء ح١َُ . -6

 . Foliar Applicationػٖ ٣َ١ن حٓظويحّ حَُٔٗخص  -7

 االعّذح : ِٛػذ إػبفخ

حٓخ رخُ٘ٔزش ُٔٞػي اٟخكش حألٓٔيس ك٤ؼظٔي ػ٠ِ حُؼَٜ٘ حُـٌحث٢ حُٔٔظويّ ٝحُٔلٍٜٞ رخإلٟخكش ح٢ُ ٗٞع 

ه٣َزش ٖٓ حُ٘زخص ٤ُْٝ ػِىٚ هيٍحإلٌٓخٕ ٝط٠خف ػ٠ِ  Nحُظَرش ٝحُٔ٘خم ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٣ـذ اٟخكش حألٓٔيس حُـــ 

 ىكؼخص هالٍ َٓحكَ ٗٔٞ حُ٘زخص .

حأل٢ُٝ ٠٣ٝخف هَد حُٔـٔٞع  ٣Nٌٖٔ اٟخكش ىكؼش ٝحكيس ك٢ ريح٣ش اٟخكش ىكؼش حُــ  Pٍ حٓخ رخُ٘ٔزش ُِلٔلٞ

 كخٗٚ ال ٣ٜ٘ق رخٓظؼٔخُٚ هَد حُ٘زخص ٝرظ٤ًَِ ػخ٢ُ .  Kحُـ١ٌٍ ، ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ 

 أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رزسىُ فٟ طٕبػخ األعّذح :
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 .١ز٤ؼش حُٔخىس حُؼ٣ٞ٠ش حُ٘زخط٤ش )أٍٝحم ، ٤ٓوخٕ ، هٖ ،ٓوِلخص (  -6

 ىٍؿش حُلَحٍس . -9ٗٔزش ح١َُٞرش .        -٤ًٔ8ش حُ٘ظَٝؿ٤ٖ .      -7

إٔ اٟخكش حألٓٔيس ألؿَ طـ٣ٌش حُ٘زخص رخُؼ٘خَٛ ح٣ٍَٝ٠ُش حُٔالثٔش ٣ؼظٔي ػ٠ِ ػيس ػٞحَٓ ٖٓ ٗخك٤ش ٓؼيٍ 

 ٝٝهض حُظ٤ٔٔي ٣َ١ٝوش اٟخكش حُٔٔخى أٜٛٔخ :

ىس ٜٓ٘خ ٖٓ هزَ حُ٘زخص كٔذ حهظالف حألؿ٘خّ : ك٤غ ٣وظِق حٓظٜخٙ حألٓٔيس ٝحالٓظلخ ػٛاًِ إٌجبد -6

 ٝحألٗٞحع حُ٘زخط٤ش ٝهٜخثٚ حُـٌٍٝ ٝحُؼٞحَٓ حُٔئػَس ػ٠ِ ٗٔٞٛخ .

:ٖٓ ك٤غ ٗٔـش حُظَرش ٤ًٔٝش حُؼ٘خَٛ حُٔؼي٤ٗش حُٔظٞكَس ُِ٘زخص ك٢ حُظَرش هالٍ ْٓٞٓ  ػٛاًِ اٌزشثخ -7

 حُ٘ٔٞ ًِٜٝخ ُٜخ أ٤ٔٛش ك٢ طلي٣ي ػ٤ِٔخص حُظ٤ٔٔي .

:طوظِق حُ٘زخطخص حُ٘خ٤ٓش ك٢ حُ٘ظخء أٝ حَُر٤غ رلخؿظٜخ ح٢ُ حُظ٤ٔٔي ػٖ طِي حُ٘خ٤ٓش ك٢  إٌجبد ِٛعُ ّٔٛ -8

 ح٤ُٜق أٝ حُو٣َق .

: إٔ ٤ًٔش حُٔخء ح٠ُٔخف ُِظَرش ٣َ١ٝوش ١ٍ حُ٘زخطخص هخٛش حُ٘خ٤ٓش ك٢ حُز٤ٞص حُِؿخؿ٤ش  سٞ إٌجبربد -9

 ُ٘زخص ٣َ١ٝوش حٟخكظٚ .حٝ حُزالٓظ٤ٌ٤ش ح٠٣خا طليى ٤ًٔش حُٔٔخى حُظ٢ ٣لظخؿٜخ ح

: حٕ حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش ٜٝٓ٘خ ًٕٞ حٍُِحػش ًؼ٤لش حّ ال ٝؿ٤َٛخ ح٠٣خا طليى ٤ًٔخص  ؽش٠مخ اٌضساػخ -8

 حألٓٔيس ح٠ُٔخكش .

 

 اٌزغز٠خ اٌّؼذ١ٔخ ّٚٔٛ إٌجبد :

الٗي حٕ حُٜيف ٖٓ حٍُِحػش أل١ ٗزخص ٛٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حػ٠ِ كخَٛ حهظٜخى١ ٝحك٠َ ٗٞػ٤ش ٝرخهَ 

ؿَ طلو٤ن ٌٛح حُٜيف الري ٖٓ ط٤ٜجش ًَ حُظَٝف حُز٤ج٤ش حُٔالثٔش ٝحالٛظٔخّ رٌَ حُؼٞحَٓ حاله١َ حُظ٢ طئػَ ًِلش . ٝأل

 ػ٠ِ ٌٛح حُ٘زخص ٝك٢ َٓحكَ ٗٔٞٙ حُٔوظِلش. حٕ حُظـ٣ٌش حُٔؼي٤ٗش حُٜل٤لش ٝحُٔظٞحُٗش طِؼذ ىٍٝح ٜٓٔخ ح٢ُ ؿخٗذ 

 

ٞحَٓ حٍُٞحػ٤ش)طل٤ٖٔ ٝحٗظوخد حك٠َ حالٛ٘خف ػٞحَٓ حُ٘ٔٞ حاله١َ ٝحٌُؼ٤َس ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ حؿٔخُٜخ رخُؼ

ًحص حالٗظخؿ٤ش حُؼخ٤ُش ٝحُ٘ٞػ٤ش حُـ٤يس ػٖ ٣َ١ن حىهخٍ حُـ٤٘خص ٝؿ٤َٛخ(حٓخ حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش حُظ٢ طئػَ ػ٠ِ ٗٔٞ حُ٘زخص 

 ىٍؿش حُلَحٍس ٝح٠ُٞء ٝحُٔخء ٝحُٜٞحء ٝ ٗٔـش حُظَرش ٝؿ٤َٛخ.

ـ٢ ح١ٌُ ٣لَٜ ُِ٘زخص ٖٓ ريء ك٤خطٚ ٝحُظ٢ طزيح ٣ؼَف رخٗٚ حُ٘٘ٞء حٝ حُظلٍٞ حُظي٣ٍ Growthٝحُ٘ٔٞ

رخإلٗزخص ٝكظ٠ َٓكِش ح٠ُ٘ؾ حٌُخَٓ ٝح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٜٓلٞرخ ر٣ِخىس حُُٕٞ حُـخف ُِ٘زخص حٝ ر٣ِخىس كـٔٚ حٝ ١ُٞٚ حٝ 

 هَٜٙ.

ًٔخ ٣ٌٖٔ طؼ٣َق حُ٘ٔٞ رخٗٚ ٣ُخىس حُٔخىس حُزَٝطٞرال٤ُٓش حُل٤ش ٌُِخثٖ حُل٢ حٝ ٣ُخىس ػيى هال٣خٙ كؼ٘ي حٗزخص 

حُزٌٍٝ طليع ك٤ٚ طـ٤َحص ٤ٔ٤ًخ٣ٝش ك٣ٞ٤ش ك٤غ ٣زيح حالٗزخص رخٓظٜخٙ حُزٌٍٝ ُِٔخء ٝرٌُي ط٘ظلن ٗظ٤ـش ُظَ٘د حُزٌٍٝ 

رخُٔخء ٓٔخ ٤ٜ٣ت حُظَٝف حُٔالثٔش ُؼ٤ِٔش حُظ٘لْ. ٝػ٘ي حٓظٜخٙ حُزٌٍٝ ُألًٝٔـ٤ٖ كخٕ حُٔوِٕٝ ٖٓ 

٤ًٔي حٌُخٍرٕٞ ٝحُٔخء ٣ٝ٘ظؾ ػٖ ًُي ١خهش ٓظلٍَس حٌَُر٤ٛٞيٍحص ٝحُيٕٛٞ ٝحك٤خٗخ حُزَٝط٤٘خص طظؤًٔي ح٢ُ ػخ٢ٗ حٝ

. ٌٝٛٙ حُطخهش ٣ٍَٟٝش ُؼ٤ِٔش حُ٘ٔٞ ٝحُزَٝط٤٘خص حُٔوِٝٗش ك٢ حُزٌٍٝ طظلَِ ٓخث٤خ  ATP ٝNADPHػ٠ِ ٌَٗ 

ٝحالكٔخٝ حُٔخث٤ش حُ٘خطـش طٔظؼَٔ ك٢ ط٣ٌٖٞ حال٣ِٗٔخص ٝحُزَٝط٤٘خص ، ٝػ٤ِٔش حالٗزخص طلظخؽ ح٢ُ ىٍؿش كَحٍس ٓؼ٢ِ 

٢ُ طـ٤ِٜ حُزٌٍٝ رخُٔخء ٝحالًٝٔـ٤ٖ حال حٜٗخ ػالٝس ػ٠ِ ًُي كؤٜٗخ طلظخؽ ح٢ُ ػٞحَٓ ٓالثٔش ك٢ ىحهَ حُزٌٍٝ ٝطلظخؽ ح

. حٕ ػ٠ٞ حُ٘زخص حالٍٝ ح١ٌُ  IAAٝحٗيٍٝ كخٓٞ حُو٤ِي   ABAٌٛٙ حُؼٞحَٓ ٢ٛ حَُٜٓٞٗخص كخٓٞ حالر٤ٔي
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ّٞ رخٓظٜخٙ حُٔخء ٝحُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ٝرؼي ًُي ٣ظٌٕٞ رؼي ػ٤ِٔش حالٗزخص ٛٞ حُـ٣ٌَ ٝح١ٌُ ٣ظطٍٞ ح٢ُ حُـٌٍ ح١ٌُ ٣و

٣زيح ٗٔٞ حؿِحء حُ٘زخص حُؼِىخ حُٜٞحث٤ش ٝػ٘يٓخ طوظَم حُطزوش حُٔطل٤ش ٖٓ حُظَرش طزيح ػ٤ِٔش ط٣ٌٖٞ حٌٍُِٞك٤َ رٔٔخػيس 

ش ح٠ُٞء. حُٔٞحى حُٔظٔؼِش ٖٓ ػ٤ِٔش حُظ٤ًَذ ح٠ُٞث٢ ك٢ حالٍٝحم حُوي٣ٔش طٌٕٞ حُٜٔيٍ حُظـ١ِ٤ٜ ُالٗٔـش حُلي٣ؼ

 حُظ٣ٌٖٞ ٣ٝٔظَٔ طـ٤ِٜ حالٍٝحم حُلي٣ؼش حُظ٣ٌٖٞ رخٌُخٍر٤ٛٞيٍحص . 

٣ٝظزغ حُطٍٞ حُو١َ٠ ١ٍٞ حُظٌخػَ ٝح١ٌُ ٣زيح رظ٣ٌٖٞ حالُٛخٍ ٝػ٘يٓخ ٣ليع حُظِو٤ق ٝحالهٜخد ٣زيح 

 ط٣ٌٖٞ حُزٌٍٝ ٝحُؼٔخٍ ػ٘يٛخ ٢ٜ٘٣ حُ٘زخص حُل٢ُٞ ىٍٝس ك٤خطٚ.

 :ًٚاٌسبطاٌّؼذ١ٔخ اٌؼاللخ اٌى١ّخ ث١ٓ اٌزغز٠خ 

حٕ حُٜيف ٖٓ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔٔي حٝ ػ٤ِٔش حٟخكش حُٔـ٣ٌخص ُِ٘زخص ٛٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حػ٠ِ كخَٛ حهظٜخى١ 

ٝحكٖٔ ٗٞػ٤ش ٝرخهَ حُظٌخ٤ُق ًُٝي ػٖ ٣َ١ن ٣ُخىس ًلخءس ػ٤ِٔش حُظ٤ٔٔي رخهظ٤خٍ ٗٞع حُٔٔخى حُٔ٘خٓذ ُ٘زخص ٓؼ٤ٖ 

حُٔالثٔش ٝحُط٣َوش حُٔ٘خٓزش حُٔٔظويٓش إلٟخكظٚ ٝك٢ طَرش ٓؼ٤٘ش ٝحٟخكش ٌٛح حُٔٔخى ك٢ حُٔٞػي حُٔ٘خٓذ ٝرخ٤ٌُٔش 

 ٝح١ٌُ ٖٓ ٗخٗٚ حٕ ٣لون حػ٠ِ حٓظلخىس ) ح١ حك٠َ حٓظـخرش ٖٓ حُ٘زخص ٌُٜح حُٔٔخى(.

ُوي كخٍٝ ًؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ح٣ـخى ٓؼخِٓش ٣ٍخ٤ٟش طؼزَ ٤ًٔخ ػٖ حُؼالهش ر٤ٖ حُلخَٛ ٝحُظـ٣ٌش حُ٘زخط٤ش ُٝوي 

ٍحثيح ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٟٝٝغ حُوخٕٗٞ ٝح١ٌُ ٣لَٔ حٓٔٚ ٛٞ هخٕٗٞ حُؼخَٓ حُٔليى )  Liebigًخٕ حُؼخُْ حالُٔخ٢ٗ ٤ُزي  

حُؼَٜ٘ حُـٌحث٢ حُٔٞؿٞى ك٢ حُظَرش حٝ ٢ٓٝ ٗٔٞ حُ٘زخص ٝرخهَ ح٤ٌُٔش رخُ٘ٔزش ُلخؿش حُ٘زخص ٓ٘ٚ ٓوخٍٗش رخُؼ٘خَٛ 

٣وش هخ١جش ػ٘ي ٛيٍٝٙ ػ٘يٓخ حُـٌحث٤ش حاله١َ ٣ٌٕٞ ٛٞ حُؼخَٓ حُٔليى ُالٗظخؽ(. ؿ٤َ حٕ ٌٛح حُوخٕٗٞ هي كَٔ رطَ

حٗخٍ ٤ُزي حٕ حٟخكش ح١ ٤ًٔش ٖٓ حُؼَٜ٘ حُٔليى ٣ِ٣ي حالٗظخؽ ر٘ٔزش ٓطَىس ػخرظش ٝحٕ حٟخكش ح١ ػَٜ٘ ؿٌحث٢ حهَ 

ُٖ ٣ٌٕٞ ُٚ ح١ طؤػ٤َ ك٢ ٣ُخىس حُلخَٛ كظ٠ ٣ِ٣ي ٓويحٍ حُؼَٜ٘ حُٔليى ػٖ ح٤ٌُٔخص حُظ٢ ًخٕ ٓٞؿٞىح ػِىٜخ حٛال 

 حُ٘زخص.ك٢ حُظَرش حٝ ك٢ ٢ٓٝ ٗٔٞ 

 :اٌزغز٠خ اٌّؼذ١ٔخ ٚٔٛػ١خ اٌسبطً

حُ٘ٞػ٤ش طَ٘ٔ ًَ ٖٓ حُٜلخص حُـ٤يس ٝحَُٔؿٞرش حُظ٢ ٣ٍِع ٖٓ حؿِٜخ حُ٘زخص. ٤ُْٝ ٖٓ حَُٜٔ طؼ٣َق 

 حُ٘ٞػ٤ش حٝ ه٤خٜٓخ ك٤غ حٕ ًؼ٤َح ٖٓ حُٜلخص حُ٘ٞػ٤ش ٓؼَ حُطؼْ حٝ حٌُٔحم حٝ حَُحثلش ٝحُٜالرش ٝحُطَحٝس حٝ ُٜٓٞش 

 

٤َٛخ ٖٓ حالٍٓٞ حُظ٢ ٣ٜؼذ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حالك٤خٕ ه٤خٜٓخ حٝ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ ًٔخ حٕ حٝ ٛؼٞرش ح٠ُْٜ ٝؿ

 حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٜؼٞرش رٌٔخٕ ، ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُٜيف ٖٓ حٓظويحّ حُظـ٣ٌش حُٔؼي٤ٗش ٛٞ طل٤ٔض حُ٘ٞػ٤ش.

حُز٤َس  ًٔخ حٕ حُ٘ٞػ٤ش طوظِق كٔذ حُـَٝ ح١ٌُ ٣ٍِع ٖٓ حؿِٚ حُ٘زخص، كٔؼال حُ٘ؼ٤َ حٍُِٔٝع ُـَٝ

طوظِق ٗٞػ٤ش ػٖ حُ٘ؼ٤َ حٍُِٔٝع ُـَٝ ػِق حُل٤ٞحٗخص ك٤غ حٕ حُ٘ؼ٤َ حٍُِٔٝع ألؿَحٝ ١ز٤ش ٣ـذ حٕ ال 

% الٕ ٣ُخىس حُ٘ٔزش ػٖ ًُي ٣ٌٕٞ ػ٠ِ كٔخد ٗٔزش حٌَُر٤ٛٞيٍحص ٝرخُظخ٢ُ ٣وَ ٓويحٍ 7ط٣ِي ٗٔزش حُزَٝط٤ٖ ك٤ٚ ػٖ 

ًؼ٤َح ٖٓ حًَُ٘خص طَكٞ حٓظالٓٚ ، ك٢ ك٤ٖ حٕ حُ٘ؼ٤َ  حُٔٔظوِٚ ٓ٘ٚ ًٔخ طوَ ًلخءطٚ ُؼ٤ِٔش حُظؤَ ٌُٜٝح كخٕ

حُٔوٜٚ ُؼِق حُل٤ٞحٗخص ٣ل٠َ ٣ُخىس ٗٔزش حُزَٝط٤ٖ ك٤ٚ. حٕ حُظـ٣ٌش حُٔؼي٤ٗش ك٢ كخُش ػيّ ٓالثٔظٜخ ٓٞحء رخ٣ُِخىس 

 حٝ حُ٘وٜخٕ هي طٔزذ ط٘ٞٛخص رٔزذ ٗوٜٜخ حٝ ح٤ُٔٔش رٜخ رٔخ هي ٣ئػَ ِٓزخ ػ٠ِ ٌَٗ حٝ ٓظَٜ حٝ ُٕٞ حُلخٛالص

 حٍُِحػ٤ش.

 أػشاع ٔمض اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ:

طلظخؽ حُ٘زخطخص ٢ٌُ ط٘ٔٞ ٗٔٞ ؿ٤يحا ا٢ُ أٗٞحع ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ٣ٝظؤػَ ٗٔٞ حُ٘زخطخص ُـ٤خد أٝ ٗوٚ 

ػَٜ٘ أٝ أًؼَ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ٓٔخ ٣ئى١ ا٢ُ ظٍٜٞ حٟطَحرخص ٝحٗلَحكخص ك٢ حُ٘ٔٞ طؤهٌ ٓظَٜحا ٤َٟٓخا. ًٔخ 



 
دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  مؤيد هادي إسماعيل . أ.م.د      (  االوىل احملاضرة)             إ 

ٞ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ هي ٣ئى١ ا٢ُ طؤػ٤َ ٓخّ ػ٠ِ حُ٘زخص ٝكيٝع رؼٞ حُٔظخَٛ ؿ٤َ حُطز٤ؼ٤ش ك٢ ٗٔٞ إٔ ٣ُخىس رؼ

 حُ٘زخص.

ٛ٘خى ًؼ٤َ ٖٓ حألػَحٝ طظ٘خرٚ ٌُٖ ٛ٘خى ىهخثن ر٤ٔطش ؿيحا ال ٣ؼَكٜخ اال حُٔوظ٤ٜٖ ٝحُيح٤ٍٖٓ ُٜخ، كٔؼالا 

كٔذ حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش ٝٗوٚ ك٢ ػ٘خَٛ  حٛلَحٍ حألٍٝحم ٛ٘خى أٓزخد ًؼ٤َس ؿيحا الٛلَحٍ حألٍٝحم ٌُٜ٘خ طوظِق

ؿٌحث٤ش،  كؼ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حالٛلَحٍ ٣زيأ ٖٓ أػ٠ِ حُ٘زخص ؿ٤َ ُٔخ ٣ٌٕٞ ٖٓ أٓلَ حُ٘زخص، ؿ٤َ ُٔخ طٌٕٞ ٓؼخٙ أػَحٝ 

أه١َ ٝٛ٘خى ػ٘خَٛ ٓظلًَش ك٢ حُ٘زخص ٝٛ٘خى ػ٘خَٛ أه١َ ه٤ِِش حُلًَش ٝ ٛ٘خى أٓزخد أه١َ ر٤ج٤ش ؿ٤َ ٗوٚ 

 حُـ٣ٞش ًخُلَحٍس ٝح١َُٞرش ًَٝ ٢ٗء ُٚ أػَحٟٚ.حُؼ٘خَٛ، ٓؼَ: حُؼٞحَٓ 

٣ٝل٤ي ػخىس طل٤َِ حُظَرش ٝٓؼَكش ٓلظٞحٛخ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ُٔؼَكش ٗوٚ حُؼ٘خَٛ حٌُز١َ حُظ٢ ظَٜص 

ػ٠ِ حُ٘زخص أٝ حُظ٢ هي طظَٜ رؼي كظَس ٖٓ ك٤خس حُ٘زخص. ًُي إٔ حُلي حُلَؽ ٝحٌَُ٘ ح١ٌُ ٣ٞؿي رٚ ًَ ػَٜ٘ ٜٓ٘خ 

ٌُي حُظيحهالص ر٤ٖ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٝطؤػَ رو٤ش حُؼٞحَٓ ػِىٜخ أٓخ رخُ٘ٔزش ُِؼ٘خَٛ حُٜـ١َ كبٕ ٌٛٙ أٛزق ٓؼَٝكخا ً

حُط٣َوش ال ٣ٌٖٔ حالػظٔخى ػِىٜخ ٤ًِخا ُٔؼَكش ٗوٚ حُؼ٘خَٛ ٗظَحا ُؼيّ ٓؼَكش حُلي حُلَؽ ٝحٌَُ٘ ح١ٌُ ٣ٞؿي رٚ 

ِىٚ رٌَ٘ ًخَٓ ٝهي ظَٜص أػَحٝ ٗوٚ حُؼَٜ٘ رٌَ٘ ٛخُق ُالٓظٜخٙ ك٢ حُظَرش ًٌُي ًَ حُظؤػ٤َحص حأله١َ ػ

رؼٞ حُؼ٘خَٛ ػ٠ِ ٗزخطخص ٗخ٤ٓش ػ٠ِ طَرش طلظ١ٞ ٤ًٔخص ٖٓ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ أًزَ رٌؼ٤َ ٖٓ طَرش أه١َ ُْ طظَٜ ػ٠ِ 

 ٗزخطخطٜخ  أ٣ش أػَحٝ.

 االػشاس إٌبردخ ػٓ ص٠بدح اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ )اٌزغُّ اٌّؼذٟٔ(:

Damage due to increased mineral elements  (Mineral Toxicity) 

حُؼ٘خَٛ حُٔؼي٤ٗش ٓٞؿٞىس رخُظَرش ٓٞحء ًخٗض ٓطِٞرش ُظـ٣ٌٚ حُ٘زخص حٝ ال طٔظٚ رٞحٓطش حُ٘زخص ٌُُي 

٣لظخؽ ًَ ٗزخص ح٢ُ ػ٘خَٛ حٓخ٤ٓش ر٤ٌٔخص ٓؼ٢ِ ُ٘ٔٞٙ حُطز٤ؼ٢ ٌُٖ حٕ ٝؿيص ر٤ٌٔخص كخث٠ش ػٖ حُلخؿش  كخٕ 

خَٛ طٔزذ حػَحٝ ٤َٟٓش ٓؼَ ٗوٚ حُؼ٘خَٛ ٝٓويٍس حُ٘زخص حُ٘زخص ٣ٔظٜٜخ ٝطظَحًْ ر٤ٌٔخص ٓخٓش ، ٣ُخىس حُؼ٘

ػ٠ِ طلَٔ ٗٔزش ُحثيس ٖٓ حُؼ٘خَٛ ٣ظٞهق ػ٠ِ حُ٘ٞع حُ٘زخط٢ ٝطلِٔٚ حٍُٞحػ٢ ٝٓويٍطٚ ػ٠ِ حٓظٜخٙ ٝطَحًْ 

ح٣ٞٗخص ٓوظِلش ، حالٓظٜخٙ حُـٌحث٢ ٝطَحًْ حُؼ٘خَٛ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ػٞحَٓ ٍٝحػ٤ش ٝر٤ج٤ش ًخُوٞحٙ حُطز٤ؼ٤ش 

ظَرش ٝحُ٘ٔذ ر٤ٖ حُؼ٘خَٛ حُٔوظِلش حُٔٞؿٞىس رخُظَرش طئػَ ػ٠ِ كٔذ ٤ٔٓظٜخ ك٤غ ٣ُخىس رؼٞ حُؼ٘خَٛ ٝح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ُِ

 . حألهَٟحُـٌحث٤ش ٣ئى١ ُ٘وٚ حُؼ٘خَٛ 

 

 Excess of Nitrogenرأث١ش ص٠بدح ا١ٌٕزشٚخ١ٓ 

ك٢ حُظـ٣ٌش ،  ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٣ٌَ٘ حًؼَ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش حُٔؼي٤ٗش ٗ٘خ١خ ٝطؤػ٤َح ك٢ حُ٘زخص ٖٓ ك٤غ ٓ٘خًٍظٚ

ٝك٢ حُظَٝف حُؼخى٣ش كخٕ ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٗخىٍح ٓخ ٣ٞؿي ر٤ٌٔش ُحثيس رل٤غ ٣ٔزذ ٍَٟ ُِ٘زخص هخٛش حُٔلخ٤َٛ ، ٌُٖ 

 ح٣ُِخىس ٗخطـش ػٖ رؼٞ حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش ػٖ ٣َ١ن حٟخكش ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حالٓٔيس ح٤ُ٘ظَٝؿ٤٘٤ش.

 حالَٟحٍ حُظ٢ ٣ٔززٜخ ٣ُخىس ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ :

 ٠ٗؾ حُٔلٍٜٞ ًُي الٕ ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٣٘ـغ حُ٘ٔٞ حُو١َ٠ . طٔزذ طؤهَ -6

طـؼَ حُوٖ ٟؼ٤ق ٝطٔزذ حَُهخى ك٢ ٓلخ٤َٛ حُلزٞد ٝطٔزذ ٣ُخىس ًز٤َس ك٢ ١ٍٞ حُ٘زخص ٝ ١ٍٞ  -7

 حُٔال٤ٓخص ٓغ ٟؼق حُٔخم ٝػوَ حُٔ٘زِش ك٤ئى١ ح٢ُ حَُهخى .

 طيٍٛٞ حٗظخؿ٤ش حُ٘زخص ٓٔخ ٣ؼ٤ن ػ٤ِٔٚ حُ٘لٖ ٝحُظو٣ِٖ . -8
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حُ٘زخص ًٝ ٓـٔٞع ه١َ٠ ػٜخث١َ ٝؿيٍحٕ حُوال٣خ ٟؼ٤ق رخُظخ٢ُ ٣وَِ هيٍس حُ٘زخص ػ٠ِ  طـؼَ -9

 ٓوخٝٓٚ حالَٓحٝ حُطل٤ِ٤ش.

 Excess of Potassiumرأث١ش ص٠بدح اٌجٛربع١َٛ 

٣ُخىس حُزٞطخ٤ّٓٞ طٔزذ حُظْٔٔ ُِ٘زخص ٌُٜ٘خ ٗخىٍس حُليٝع ٣ٌٖٝٔ حٕ طليع كو٢ ك٢ كخُٚ ١ٍٞ ٓيس حٓظؼٔخٍ 

 خ٤ٓش حٝ ح٤ُ٘ظَؿ٤٘٤ش .حالٓٔيس حُزٞط

 حالَٟحٍ حُظ٢ طٔززٜخ ٣ُخىس حُزٞطخ٤ّٓٞ :

حُٔٔظ١ٞ حَُٔطلغ ٖٓ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٤ُْ ٓخٓخ ٓزخَٗس ٌُٖ ٣زيٝ حٕ حُظؤػ٤َحص حألٓخ٤ٓش ٢ٛ طليع ٗوٜخ ك٢  -6

 حال٣ٞٗخص حأله١َ ٓؼَ حٌُخ٤ُّٔٞ ٝحُٔـ٤ٔ٤ّ٘ٞ ٝحُلي٣ي .

% ك٢ حالٍٝحم ٣ٌٖٔ حٕ 8ٕ حُظَح٤ًِ حُؼخ٤ُش حُظ٢ ط٣ِي ػٖ ٗظَح الٕ ُِزٞطخ٤ّٓٞ طؤػ٤َح ه٣ِٞخ ٝرخُظخ٢ُ كخ -7

 ٣ٌٕٞ ُٜخ طؤػ٤َ ٟخٍ ٓ٘خرٚ ألَٟحٍ حُو٣ِٞش .

٣ٌٖٔ حٕ ٣ؼَٔ حُزٞطخ٤ّٓٞ ٓغ حُٜٞى٣ّٞ حٝ ٣ٌٕٞ ري٣ال ُٚ ٝرخُظخ٢ُ ٣ليع ػيّ طٞحُٕ ك٢ ٗٔزٚ  -8

 حُٜٞى٣ّٞ ح٢ُ حٌُخ٤ُّٔٞ .

 Excess of Sodium and Calciumرأث١ش ص٠بدح اٌظٛد٠َٛ ٚاٌىبٌغ١َٛ 

ح٤ٌُٔخص حُِحثيس ٖٓ حُٜٞى٣ّٞ حٝ حٌُخ٤ُّٔٞ ٣ٌٖٔ حٕ طٔزذ حَٟحٍ ٓزخَٗس ُِ٘زخص ٌُٖ ؿخُزخ ٓخ طٌٕٞ 

حالَٟحٍ ٓظؼِوٚ رخُِٔٞكش حٝ حُٜلخص حُو٣ِٞش حُظ٢ طٔززٜخ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ُِظَرش ، ٣ٔزذ ٣ُخىس حُٜٞى٣ّٞ حَٓحٝ 

 ٓظؼيىس ُِ٘زخطخص ٜٓ٘خ :

 : White Tip of Grainsزٞد َٓٝ حُؤش حُز٠٤خء ك٢ حُل-6

ٌٝٛح حَُٔٝ ٗخثغ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ٓلخ٤َٛ حُلزٞد حُظ٢ طٍِع ك٢ حٍح٢ٟ َٓطلؼش حُٜٞى٣ّٞ ) حٍح٢ٟ 

ه٣ِٞٚ ( ك٤غ طظَٜ حالػَحٝ ػ٠ِ هٔٚ حٍُٞهش رخٕ طظلٍٞ ح٢ُ حُِٕٞ حالر٤ٞ حٝ حالر٤ٞ حُٔو٠َ ٣ِٝظق َٜٗ 

 طٌٕٞ حُلزٞد ٓ٘ٞٛٚ .حٍُٞهش ٝطلَ٘ حُٔ٘خرَ ٖٓ حٕ طوَؽ ٖٓ حؿٔخىٛخ ٣ٌٖٝٔ حٕ 

 :Tip Burnَٓٝ حكظَحم حُؤش  -7

 ٣ظَٜ ٌٛح حَُٔٝ ػ٘ي ح١َُ ر٤ٔخٙ ٓخُلش ك٤غ حٕ حُٜٞى٣ّٞ ٣ٔظٚ رَٔػش ٓٞحء ًخٕ ػٖ ٣َ١ن حُـٌٍ حٝ حالٍٝحم .

 Excess of Chlorineرأث١ش ص٠بدح اٌىٍٛس٠ذ 

٤ّٔٞ ، ٌُُي حُظ٤ًَِحص حُٔخٓش ٖٓ ح٤ٌُٔش حٌُز٤َس ٖٓ حٌٍُِٞ طٌٕٞ ٓٞؿٞىس ىحثٔخ َٓحكوٚ ُِٜٞى٣ّٞ حٝ حٌُخُ

حٌٍُِٞ ٓ٘لَىح ٣ٌٖٔ حٕ طٞؿي ك٢ حُظَرش حٝ ٓخء ح١َُ ك٢ ؿ٤خد ٣ُخىس حُٜٞى٣ّٞ حٝ حٌُخ٤ُّٔٞ ، طٌٕٞ حَٟحٍ حٌٍُِٞ 

حًؼَ ٗيس ػ٘يٓخ طٌٕٞ ىٍؿخص حُلَحٍس ػخ٤ُش ٝحُظزو٤َ ٣َٓؼخ طلض ٌٛٙ حُظَٝف كخٕ حٓظٜخٙ ٝطَحًْ حٌٍُِٞ ٣ٌٕٞ 

َ ط٤ًَِ حٌٍُِٞ ح٢ُ ىٍؿٚ حُظْٔٔ حال حٕ ٗٔزٚ حٌٍُِٞ حُظ٢ طٞؿي ك٢ حُٔـٔٞع حُو١َ٠ ٝحُظ٢ حػ٠ِ ٝال ٣ؼزض حٕ ٣ٜ

 % ٖٓ حُُٕٞ حُـخف ٍُِٞهش .6 - :.5طِِّ ُظٍٜٞ كخُٚ حُٔٞص طظَحٝف ٖٓ 

 Excess of Manganeseرأث١ش ص٠بدح إٌّغ١ٕض 

ٕ ؿ٤َ ٓظٞكَ ُِ٘زخص ػ٘يٓخ ٣٘ولٞ ٓؼظْ حُٔ٘ـ٤ِ٘ حُٔٞؿٞى رخُظَرش َٓطزطخ رؤٌٗخٍ ؿ٤َ ًحثزش ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٞ

٣ٜزق حُٔ٘ـ٤ِ٘ هخرال رٌَ٘ ًز٤َ ٝٓظٞكَ رظَح٤ًِ ٓخٓٚ ُِ٘زخص ، طؼظٔي ىٍؿش  PH=  :.:ٍهْ كٟٔٞٚ حُظَرش ح٢ُ ٍهْ 

ح٤ُٔٔش ٝح٠ٍَُ ح١ٌُ ٣ليػٚ حُٔ٘ـ٤ِ٘ ػ٠ِ حٌُلخءس حٍُٞحػ٤ش ك٢ ٓويٍس حُ٘ٞع حُ٘زخط٢ ػ٠ِ حٓظٜخٙ حٝ حٓظ٤ؼخد 
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ؼٞ حُ٘زخطخص ٓؼَ حُ٘ٞكخٕ ػ٠ِ حُ٘ٔٞ ك٢ حالٍح٢ٟ ًحص حُٔٔظ١ٞ حُؼخ٢ُ ٖٓ حُٔ٘ـ٤ِ٘ ٣ؼ١ِ ح٢ُ حُٔ٘ـ٤ِ٘ ، حٕ ٓويٍس ر

 حٗولخٝ حٓظٜخٜٛخ ٝحالٓظزؼخى حالهظ٤خ١ٍ ُِٔ٘ـ٤ِ٘ ًلخءس حُ٘زخص ك٢ ٗوَ حُٔ٘ـ٤ِ٘ ٖٓ حُـٌٍٝ ح٢ُ حُٔـٔٞع حُو١َ٠.

 ٣ٝٔزذ ٣ُخىس حُٔ٘ـ٤ِ٘ رؼٞ حالَٓحٝ ٜٓ٘خ :

 طـؼي حٍُٞهش . -7ُوط١ٞ حُٔظلِِش ك٢ حُٔخم.                طلَِ حُوِق حُيحه٢ِ حٝ ح -6

: ُِظو٤َِ ٖٓ ٤ٔٓش حُٔ٘ـ٤ِ٘ ٣ـذ حُؼَٔ ػ٠ِ هلٞ كٟٔٞش حُظَرش ًُٝي ربٟخكش ًَرٞٗخص اٌّمبِٚخ

 حٌُخ٤ُّٔٞ حٝ حُٔٞحى حُٔ٘خرٜش ك٤غ طوَِ ًٝرخٕ ٝطٞكَ حُٔ٘ـ٤ِ٘ ُِ٘زخص .

 Excess of Boronرأث١ش ص٠بدح اٌجٛسْٚ 

ٍٕٝ طٔؼَ ٌِٓ٘ش ٍُحػ٤ش ٛخٓش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُــَحك٤ش ك٤غ ٣ٞؿي حُزٍٕٞٝ ر٘ٔزش ػخ٤ُش ٤ٔٓش حُزٞ

١ز٤ؼ٤خ ك٢ رؼٞ حالٍح٢ٟ ػٖ حأله١َ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ٗٔزظٚ ك٢ ٓخء ح١َُ ػخ٤ُش ، ٝطظَٜ حػَحٝ ح٤ُٔٔش ػ٠ِ 

٣خىس حُزٍٕٞٝ ٣ٌٖٔ حٕ ٣ؼز٢ حُٔلخ٤َٛ  رٌَ٘ َٓػش ك٢ ٗٔٞ حالكَع حُلي٣ؼش ػْ ال ٣ِزغ حٕ ٣ليع ك٤ٜخ ٓٞص ، رَ حٕ ُ

طٌ٘ق حالُٛخٍ هخٛٚ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حٌُخ٤ُّٔٞ ٓظٞكَح رٌؼَس ، ٌُٖ طؤػ٤َ ٤ٔٓظٚ ػ٠ِ حٗظخؽ حُؼٔخٍ ٣ٌٕٞ رٌَ٘ ؿ٤َ 

ٓزخَٗ ًُٝي رٔزذ طلطْ حٗٔـٚ حٍُٞهش ، ٣ٝؼظزَ حُزٍٕٞٝ ًٝ طؤػ٤َ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ط٤ًَِٙ ػخ٤ُخ ٣ٝئػَ ػ٠ِ حالٗٞحع 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ك٢ حٗٔـٚ حٍُٞهش ، 655ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ك٢ حُٔخء حٝ حًؼَ ٖٓ  :.٤ً5ِٙ ػٖ حُ٘زخط٤ش حُلٔخٓش حًح ُحى طَ

ٝحالهظالكخص حٌُز٤َس ك٢ كٔخ٤ٓش حُ٘زخطخص ُِزٍٕٞٝ طَؿغ ح٢ُ حالهظالكخص حٌُز٤َس ك٢ ٓؼيٍ طَحًْ حُزٍٕٞٝ ك٢ حُظَرش 

 ٝحُٔخء .

 Excess of Copperص٠بدح إٌسبط 

حُٔ٘ٞحص ٝحٓظـِض ٌٛٙ حُٜلش ك٢ حٓظؼٔخٍ حُ٘لخّ ًٔز٤ي ُِلط٣َخص ػَكض ٤ٔٓش حُ٘لخّ ٌٓ٘ حُؼي٣ي ٖٓ 

ُٝٔوخٝٓش حُؼي٣ي ٖٓ ح٥كخص ح٠ُخٍس ُِ٘زخص ٝحُل٤ٞحٕ ، ٝطؼظزَ ح٤ٌُٔش حٌُز٤َس ٖٓ حُ٘لخّ ٟخٍس ُِ٘زخطخص حَُحه٤ش ك٢ٜ 

٤ِٕٔٞ ك٢ حُٔخء ؿِء رخُ :.5طولٞ طٌ٘ق حُـٌٍٝ ح٤ُِل٤ش ٝطولٞ حالٗظخؽ حُ٘زخط٢ ، ػ٘يٓخ ٣ِ٣ي ط٤ًَِ حُ٘لخّ ػٖ  

كخٕ ٗٔٞ حُ٘زخص ٣٘ولٞ حٓخ حالٍطلخع حُطل٤ق ػٖ ًُي ٣ٔزذ ٗلٞد ُِ٘زخص ٓؼَ حُ٘لٞد حُٔظٔزذ ػٖ ٗوٚ حُلي٣ي ، 

ٝحُٔزذ ك٢ حَٟحٍ حُ٘لخّ رٔزذ طيحهِٚ ك٢ طلخػالص حُز٘خء ٝحُٜيّ ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ طؼط٤َ طلخػالص ح٤ٔ٣ِٗش ٓظوٜٜش 

 ٝحُظ٢ طلظخؽ ح٢ُ كي٣ي.

 

 Excess of aluminumص٠بدح اال١ٌَِٕٛٛ 

حُظ٤ًَِ حُٔخّ ُأل٤ُّ٘ٓٞٞ ٣ليع ١ز٤ؼ٤خ ك٢ حالٍح٢ٟ ًحص ح٤ٌُٔخص حُؼخ٤ُش ٖٓ حالٓطخٍ ك٤غ ٣ِ٣ي ط٤ًَِ 

حال٤ُّ٘ٓٞٞ حٝ ٗظ٤ـش الٓظؼٔخٍ حالٓٔيس حٝ حٛالف حُظَرش رخٌُز٣َض )ٗظ٤ـش الٓظؼٔخٍ حالٓٔيس حُلخ٣ٝش ػ٠ِ حٌُز٣َض  

يى ( ٣ٝٞؿي حال٤ُّ٘ٓٞٞ ػ٠ِ حٌٗخٍ ٓوظِلش ًُٝي حػظٔخىح ػ٠ِ كٟٔٞٚ ٓؼَ ًز٣َظخص حال٤ُّ٘ٓٞٞ ، ًز٣َظخص حُلي٣

حُظَرش ك٤غ طظـٔغ ح٤ٌُٔخص حٌُز٤َس ٓ٘ٚ ك٢ حالٍح٢ٟ حُلخ٤٠ٓش ٣ٌٖٝٔ حٕ ٣ٌٕٞ حال٤ُّ٘ٓٞٞ ٟخٍ ك٢ حٌَُ٘ حٌُحثذ حًح 

 .PH = 5رش ؿِء / ح٤ُِٕٔٞ ٣ٜٝزق حال٤ُّ٘ٓٞٞ ػخ٢ُ حٌُٝرخٕ ٝػخ٢ُ ح٤ُٔٔش حًح َٝٛ ٍهْ كٟٔٞٚ حُظ65َُحى ػٖ 

 Excess of Ironص٠بدح اٌسذ٠ذ 

٣ٌٖٔ حٕ طٔزذ ٣ُخىس حُلي٣ي ٤ٔٓش ك٢ رؼٞ حُلخالص ًٔخ ك٢ حالٍُ ك٤غ طٔزذ ٣ُخىس حُلي٣ي حَُٔٝ 

ك٢ ؿ٤٘٤خ ٝحُظزوغ حُز٢٘ ك٢ ٤ٓالٕ ، ك٤غ طظَٜ روغ ر٤٘ٚ ػ٠ِ حالٍٝحم حُوي٣ٔش ٝرخُظي٣ٍؾ طٜزق هْٔ  Mentekح٢ُٔٔٔ 

طظلٍٞ ٌٛٙ  لَٔ ٝح١ٌُ ٣٘ظَ٘ رخطـخٙ حُوخػيس هخٛش ػ٠ِ ١ٍٞ حُلٞحف ًِٔخ طويّ حٌَُٔٝٛٙ حالٍٝحم ًحص ُٕٞ ر٢٘ ٓ

 حالؿِحء ح٢ُ حُِٕٞ حُز٢٘ .
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 االثبس اٌغٍج١خ إلػبفخ االعّذح اٌّؼذ١ٔخ : 

حُىحىص ٝط٤َس حٓظويحّ حألٓٔيس ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ك٢ حُؼوٞى حألٍرؼش حأله٤َس رٜيف ٣ُخىس هٜٞرش حُظَرش ٍٝكغ 

 لخ٤َٛ حٍُِحػ٤ش، ٝطَطذ ػ٠ِ ًُي ٗظخثؾ ِٓز٤ش أٜٛٔخ:اٗظخؿ٤ظٜخ ٖٓ حُٔ

 طِٞع حُظَرش حٍُِحػ٤ش ٝحهظالٍ طٞحُٜٗخ حُٔؼي٢ٗ ٝحُل٣ِ٤خث٢ ٝحُز٤ُٞٞؿ٢. .6

 طِٞع ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش. .7

 طِٞع حُـٞ ٖٓ هالٍ ططخ٣َ حألٓٔيس ٗظ٤ـش حٍطلخع ىٍؿخص حُلَحٍس )أًخ٤ٓي حألُٝص(. .8

 ٝحٌُخث٘خص حُل٤ش ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ.كيٝع أَٟحٍ ؿ٤ٔٔش ػ٠ِ ٛلش حإلٗٔخٕ ٝحُل٤ٞحٕ  .9

 حُظٔزذ رؤخثَ حهظٜخى٣ش ٗظ٤ـش حُلخهي ٖٓ حألٓٔيس ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش، ٌٝٛح ٣َكغ ٖٓ طٌخ٤ُق حإلٗظخؽ. .:

 

 

 Seedsاٌجزٚس 

  Definition and Importanceاٌزؼش٠ف ٚاال١ّ٘خ  :    

 رٌٍس ٕٞطظٌ ٝهي. حٌُٕٔٞ ١ٍٞ ك٢ ٓلظ٣ٞخطٜخ ٓغ ٗخٟـش ٓوٜزش ر٠٣ٞش رخٜٗخ حُزٌٍٝ طؼَف

 .حُؼَٔس ىحهَ حُزٌٍٝ ٖٓ ػيى حٝ ٝحكيس

 ٜٓ٘خ حُ٘زخص ٝططٍٞ ُ٘٘ٞء حُل٤خس ٓٔظِِٓخص ًَ ػ٠ِ طلظ١ٞ حُظ٤ًَذ ٓؼوي ك٢ ًخثٖ حُزٌٍس حٕ

 ك٢ٜ: حال٢ُٝ ُِِٞٛش طويّ ال هي ًز٤َس ح٤ٔٛش ُِٝزٌٍٝ. ٗٔٞٙ َٓحكَ حٍٝ ك٢

 ٣َ١ن ػٖ ألهَ ٌٓخٕ ٖٓ الٗظ٘خٍٙ ٝٝحٓطش حُ٘زخط٢ ٌُِخثٖ حُ٘ٞع ٝكلع ُِظٌخػَ ٤ِٓٝش -6

 .ٝحُٜٞحء ٝحُٔخء ٝحُل٤ٞحٕ حالٗٔخٕ

 حٌُخث٘خص ٖٓ ُِٝؼي٣ي ٝحُل٤ٞحٕ ُإلٗٔخٕ ْٜٓ ؿٌحث٢ ٜٓيٍ ك٢ٜ ٜٓٔش ٤٘١ٝش ػَٝس ٢ٛٝ  -7

 . حاله١َ حُل٤ش

 . حٍُِحػ٤ش حُٔ٘ظـخص ٖٓ ُِؼي٣ي ٜٓٔخ ٜٓيٍح حٜٗخ ًٔخ -8

 طؼذ ٜٓيٍ ٌُٞٗخٙ َر ُِـٌحء ٜٓيٍح ٌُٜٞٗخ ٤ُْ حالٗٔخٕ رٜخ حٛظْ حُزٌٍٝ ٖٓ حٗٞحع ٛ٘خى -9

 (.Weed Seeds) حالىؿخٍ رٌٍٝ ٢ٛٝ ك٤ٜخ حَُٔؿٞد ؿ٤َ حُزٌٍٝ ٢ٛ طِي – ُٚ ٝهِن

 :اٌجزٚس ٚعجبد ٚٔؼح رشو١ت

  Seed composition :اٌجزسح رشو١ت -1

 ح٣ُٞٔيحء ػ٠ِ طلظ١ٞ ٝهي( embryo) ٝحُـ٤ٖ٘( testa) حُزٌٍٝ ؿطخء ٖٓ حُ٘خٟـش حُزٌٍس طظٌٕٞ

(endesperm .)ٕٝٓوخّٝ ِٛزخ ٣ٌٕٞ ح١ٌُ حُوخٍؿ٢ حُـالف ٖٓ ػخىس ٣ظٌٕٞ ُزٌٍسح ؿطخء ح 

 كِوش ػ٠ِ حُـ٤ٖ٘ ٣لظ١ٞ. ٗلخف ٝٗزٚ ٍه٤وخ ٣ٌٕٞ ػخىس ٝح١ٌُ ىحه٢ِ ٝؿالف حُوخٍؿ٤ش ُِظَٝف

 حٜٗخ ًٔخ حُزٌٍس حٗزخص ريء ػ٘ي حالٍٝحم ٓوخّ حالك٤خٕ حؿِذ ك٢ طوّٞ حُلِن ٌٝٛٙ حًؼَ حٝ ٝحكيس

 ٜٓيٍ حكيحٛٔخ حُ٘خ٤ٓظ٤ٖ رخُؤظ٤ٖ ٣ؼَف ٓخ ٣ٞؿي حُلِن ر٤ٖ ٝٓخ ك٤ٜخ حُٔوِٕ رخُـٌحء حُـ٤ٖ٘ طـِٜ

 ك٢ كؤٜٗخ ح٣ُٞٔيحء حٓخ(. epicotyl) ٝط٢ٔٔ حُٔخم ٜٓيٍ ٝحُؼخ٤ٗش( hypocotyl) ٝط٢ٔٔ حُـ٣ٌَ
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 طلظ١ٞ ال حُزٌٍٝ ٌٛٙ ٓؼَ كخٕ ٝرٌح حُزٌٍس ٠ٗٞؽ كظَس هالٍ حُـ٤ٖ٘ هزَ ٖٓ طٔظٚ حُزٌٍٝ ٓؼظْ

 ٝطؼظزَ ٜٓ٘خ ًز٤َح ؿِء ح٣ُٞٔيحء طٌٕٞ حُزٌٍٝ رؼٞ ٛ٘خى حٕ ؿ٤َ ؾ،ح٠ُ٘ ػ٘ي ح٣ُٞٔيحء ػ٠ِ

 .حالٗزخص ػ٘ي حُـ٤ٖ٘ ُظـ٣ٌش ٜٓٔخ ٜٓيٍح

  Maturation seed :اٌجزسح ٔؼح -2

 ٌٛٙ حُو٤ِش ٝرخٗؤخّ رَٔػش رخُ٘ٔٞ ٝحكيس ه٤ِش ٖٓ حٌُٕٔٞ حُـ٤ٖ٘ ٣زيأ حالهٜخد ػ٤ِٔش رؼي   

 ٍث٤ٔش حؿِحء ػالػش طظٌٕٞ حُـ٤ٖ٘ ٗٔٞ ٝهالٍ. حُ٘خ٢ٓ حُـ٤ٖ٘ ُظلظ١ٞ حُز٠٣ٞش طظٞٓغ ٝطٌخػَٛخ

 طوِٕ ك٤غ حُلِن طؼوٖ حُ٘ٔٞ حٓظَٔحٍ ٝٓغ حًؼَ حٝ ٝحكيس ٝكِوش حُٔخم ٝحَٛ حُـ٣ٌَ حَٛ ٢ٛ

 ك٢ حُـٌحث٤ش حُٔٞحى طـٔغ حٕ. ٝحُزَٝط٤٘خص ٝح٣ُِض ٝح٣ٌَُٔخص حُ٘٘ؤ ٓؼَ ك٤ٜخ حُـٌحث٤ش حُٔٞحى

 حٓظالء َٓكِش ٝطؼظزَ. حُزٌٍس ٠ٗؾ هَد ػ٠ِ ٣يٍ سحُزٌٍ ٖٓ حاله١َ حالؿِحء ك٢ حٝ حُـ٤ٖ٘

 حُـٌحث٤ش حُٔٞحى ٖٓ ًز٤َس ٤ًٔخص طٜ٘غ ك٤غ حالّ ُِ٘زخص حُٔـٜيس حَُٔحكَ ٖٓ ٝح٣ُٞٔيحء حُـ٤ٖ٘

  ٝطـق حُـ٤ٖ٘ ط٠وْ ٣ظٞهق ًُي رؼي. حُٔظٌٞٗش حُزٌٍٝ ح٢ُ ٝط٘ظوَ حالٍٝحم هزَ ٖٓ حُؼ٣ٞ٠ش

 

 ُٔٞحؿٜش حالٓظؼيحى ُٚ حُٔزخص ىٍٝ ك٢ ك٢ ثًٖخ رؼيٛخ حُزٌٍس ٝطٜزق حاله١َ حُٔلظ٣ٞخص

 .حالػظ٤خى٣ش ؿ٤َ حُظَٝف

 ٣ٝوَ حُٜالرش ٗي٣يس طٜزق كؤٜٗخ كٜخى ريٕٝ ٣ٞ١ِش كظَس ٠ٗـٜخ رؼي حُزٌٍٝ طًَض ٓخ حًح

 كظَس حٝ ٗي٣يس كَحٍس ح٢ُ حُزٌٍٝ ط٣ٌٖٞ ١ٍٞ هالٍ حُٔلخ٤َٛ طؼَٟض ٓخ ٝحًح. حُٔلٍٜٞ

. حُٔلٍٜٞ ٣ٝوَ ط٠َٔ حُزٌٍٝ كخٕ حالٓطخٍ ٓو١ٞ ؼيُّ حٝ ح١َُ هِش رٔزذ حُـلخف ٖٓ ٣ٞ١ِش

 حُزٌٍٝ رؼٞ ٣ؼَٝ ح٠ُ٘ؾ َٓكِش هالٍ ح١َُٞرش ٝٗٔزش ح١َُ ٣ُٝخىس حالٓطخٍ ٓو١ٞ حٕ ًٔخ

 .حُوِٕ ػ٘ي ػِىٜخ ٣ئػَ ًُي حٕ ًٔخ ٗٞػ٤ظٜخ ٝط٘ولٞ ُِظِق

 Vernalization: االسرجبع -8

 هالٍ ٓ٘ول٠ش كَحٍس ُيٍؿخص ٠٣َٚرظؼ ًُٝي حُظ٤َِٛ ػ٠ِ حُ٘زخص هخر٤ِش طؼـ٤َ ػ٤ِٔش ٢ٛ

 ٣َٝٔ حُو٣َق ك٢ طٍِع ػخىس حُظ٢( Winter wheat) حُ٘ظ٣ٞش كخُل٘طش. حال٢ُٝ ٗٔٞٙ حىٝحٍ

 ٓخ حًح حُ٘ظ٣ٞش ٝحُل٘طش حُلزٞد ٝطٌٕٞ كظَِٛ حَُر٤غ ك٢ ٗ٘خ١ٜخ ٣زيأ حُزخٍى حُ٘ظخء ْٓٞٓ ػِىٜخ

 حُظ٤َِٛ ألؿَ طلظخؽ حُ٘ظ٣ٞش حُل٘طش كخٕ آهَ ٝرٔؼ٢٘ حُلزٞد طٌٕٞ ال كؤٜٗخ حَُر٤غ ك٢ ٍُػض

 حً حال ٣َِٛ ال حُل٢ُٞ حُ٘زخص حٕ ػ٠ِ ٝؿي ُٝوي. ٓ٘ول٠ش ك٤ٜخ حُلَحٍس ىٍؿش طٌٕٞ رلظَس حٍَُٔٝ

 رخُـ٤ٖ٘ حُٔل٤طش حُلَحٍس ريٍؿش ٝػ٤وش ػالهش ًحص حال٢ُٝ حُيحه٤ِش حُظـ٤َحص ٖٓ رَٔكِظ٤ٖ َٓ

 كزٞد حٕ ٝؿي ًٔخ. ٤ٓٞ٣خ حُ٘زخص ٜخُ ٣ظؼَٝ حُظ٢ ٝحُظالّ ح٠ُٞء ٓخػخص رؼيى َٓطزطش ٝحُؼخ٤ٗش

 ٝطْ. حالُٛخٍ ًٝٞٗض حَُر٤غ ك٢ ٍُحػظٜخ حٌٖٓ هي ٝح١جش كَحٍس ريٍؿش حُٔ٘زظش حُ٘ظ٣ٞش حُل٘طش

 رظ٤١َذ طظْ حُل٘طش ك٢ حالٍطزخع ػ٤ِٔش حٕ حط٠ق ُٝوي حُٞهض ر٘لْ ٓزٌَ ٓلٍٜٞ ػ٠ِ حُلٍٜٞ

 كَحٍس ىٍؿش ك٢ ٟٝؼٜخ ٓغ( ٓخء ٝكيس 77 ح٢ُ ك٘طش ٝكيس 655 ر٘ٔزش)  رخُٔخء حُلزٞد

 .٤ٓٞ٣خ 5:-:8 ر٤ٖ ٓخ طوظِق ُٔيس. 8ّٝ ٛلَ ر٤ٖ طظَحٝف

  Dormancy seed(: اٌغىْٛ) عجبد اٌجزسح  -4
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 حُٔخء ٢ٛٝ ُإلٗزخص حالٓخ٤ٓش حُظَٝف ُٜخ ط٤ٜؤص ٝحٕ كظ٠ حٗزخطٜخ ػيّ حُزٌٍٝٛٞ ٓزخص حٕ

 .ٝحُلَحٍس ٝح٠ُٞء ٝحُٜٞحء

 اعجبة عجبد اٌجزٚس :

 :٢ٛٝ ك٤ٜخ ىحه٤ِش ػٞحَٓ ح٢ُ ٣ؼٞى حُزٌٍٝ ٓزخص ذٓز حٕ ػ٠ِ ػزض ُوي

 :(Hard seed coat) اٌجزسح غالف طالثخ -1

 ح٢ُ حُـخُحص ٗلًٞ ٝاػخهش ح٤ُٜخ حُٔخء ٗلًٞ حػخهش رٔزذ ٓزخطٜخ ح٢ُ حُزٌٍس ؿالف ٛالرش ٣ئى١

 ٞحعحالٗ رٌٍٝ طٌٕٞ حُظ٢ حُؼٞحثَ أًؼَ ٖٓ حُزو٤ُٞش حُؼخثِش ٝطؼظزَ حُـ٤ٖ٘ طٔيى ٝحػخهش حٝ ىحهِٜخ

 ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗخ حُزٌٍٝ رظوي٣ٖ حُلخُش ٌٛٙ ػ٠ِ حُظـِذ ٣ٌٖٝٔ. حُٔخء ح٤ُٜخ ٣٘لٌ ال ِٛزش حؿِلش ًحص ك٤ٜخ

(Scarification )كخٓٞ ٓؼَ ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش حًَُٔزخص رزؼٞ حُزٌٍٝ رٔؼخِٓش ًُي حؿَحء ٣ٌٖٔ ًٔخ 

 .ٝحٌُلٍٞ ٝحال٤ٓظٕٞ حٌُز٣َظ٤ي

 

 

 

  :(Immature embryo) إٌبػح غ١ش اٌد١ٕٓ -2

 حُ٘و٤و٤ش حُؼخثِش رٌٍٝ حال ػِىٚ حُظـِذ ٣ٌٖٔ كال ك٤ٜخ حُ٘خٟؾ ؿ٤َ حُـ٤ٖ٘ رٔزذ حُزٌٍٝ زخصٓ حٓخ

(Ramunculaceae )ٖٔحُٔزخص ٖٓ حُلخُش ٌٛٙ ػ٠ِ حالٓؼِش حك. 

  :(After ripening period إٌؼح ) ثؼذ ِب ثفزشح اٌّشٚس ػشٚسح-3

 ٓ٘خٓزش ظَٝف طلض ًُٝي ح٠ُ٘ؾ رؼي ٓخ كظَس ط٢ٔٔ كظَس ح٢ُ حكظىخؿٜخ رٔزذ حُزٌٍٝ طٌٖٔ هي

 هخرِش رؼيٛخ كظٜزق حُزٌٍس ىحهَ ك٤ُٔٞٞؿ٤ش طلٞالص طلَٜ حُلظَس ٌٛٙ هالٍ حٗٚ ٣ٝؼظوي. ُإلٗزخص

 ًٔخ حُوِٕ حػ٘خء ػخ٤ُش كَحٍس ُيٍؿخص حُزٌٍٝ رظؼ٣َٞ حُلخُش ٌٛٙ ػ٠ِ حُظـِذ ٣ٌٖٝٔ. ُإلٗزخص

 رـ طؼَف حاله٤َس لخُشحُ ٌٝٛٙ ٓ٘ول٠ش كَحٍس ىٍؿخص ٓغ ١َُٞرش طؼَٝ ٜٓ٘خ هٔٔخ حٕ

Stratification ػْ ٗ٘خف ٍٝم أٝ حََُٓ ٖٓ ١زوخص ٓغ رخُظزخىٍ حُزٌٍٝ ٖٓ ١زوخص طٟٞغ ك٤غ 

 .ُإلٗزخص ؿخِٛس رؼيٛخ ٖٓ حُزٌٍٝ كظٌٕٞ ٓ٘ول٠ش كَحٍس ىٍؿخص ٝطوِٕ حُطزوخص ٌٛٙ ط١َذ

  :((Specific light requirement اٌؼٛء اٌٟ اٌسبخخ -9

  . ٠ُِٞء ػَٟض حًح حال ٘زضط ال حُزٌٍٝ ٖٓ حٗٞحع ٝٛ٘خى

 حٕ : ًٔخ(Specific temperature requirement) ِؼ١ٕخ زشاسح دسخبد اٌٟ اٌسبخخ -:

 َٓطلؼش كَحٍس ىٍؿخص ٓغ ٓ٘ول٠ش كَحٍس ُيٍؿخص ٝرخُظزخىٍ طظؼَٝ حٕ ح٢ُ ٣لظخؽ آهَ هٔٔخ

 .حُ٘ـ٤ِ٤ش حُؼخثِش حٗٞحع رؼٞ ك٢ ٢ٛ ًٔخ

 :(germination inhibitors) ٌإلٔجبد اٌّثجطخ اٌّٛاد ٚخٛد -6

 حُزٌٍٝ حٗزخص ػيّ ٣ٔزذ ٓٔخ حُ٘زخطخص رؼٞ طلَُٛخ هي حُظَرش ك٢ ًَٓزخص ٛ٘خى حٕ ػ٠ِ ٝؿي ُٝوي

 .ٝحال٤ٗٞٓخ حٌُخٓخ٣ٍٖ ٜٝٓ٘خ حُ٘ٔٞ رٔؼزطخص حُٔؼَٝكش ٢ٛ حًَُٔزخص ٌٝٛٙ حُظَرش طِي ك٢

  :اٌجزٚس ٚرذس٠ح ٚفسض رشخ١ض

 :إمبذور تشخيص وطرق إمهية -1
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 ك٢ ٝهخٛش حُزٌٍٝ ىٍحٓخص ك٢ حُٜٔٔش حُ٘زخص ط٤ٜ٘ق ػِّٞ ٖٓ ٝحكيحا  ُزٌٍٝح ط٘و٤ٚ ٣ؼظزَ

 ُلخؿش ٗظَح ًُي ٝططٍٞ حُٔخ٤ٟش ٓ٘ش حُو٤ٖٔٔ هالٍ حُؼِْ ٌٛح ٗ٘ؤ ُوي. ٗوخٝطٜخ ىٍؿش ٓؼَكش

 ؿ٣َزش ٗزخطخص رٌٍٝ ٝؿٞى ػيّ ٖٓ ُِٝظؤًي حُظـخ٣ٍش حُزٌٍٝ ٗٞػ٤ش ُٔؼَكش حُِٔلش حالٗٔخٕ

 :حَُث٤ٔش حُزٌٍٝ ٓغ ٓوظِطش ؿخٍأى رٌٍٝ أٝ أه١َ ًٔلخ٤َٛ

 حًؼَ حٝ ٝحكيس ٣َ١وش طظزغ كوي رؼ٠ٜخ ػٖ ٝط٤ِٔٛخ ٝحالٗٞحع حالٛ٘خف رٌٍٝ ط٘و٤ٚ ُٝـَٝ

 -:٢ِ٣ ٓٔخ

 :Morphological features:  اٌّٛسفٌٛٛخ١خ اٌظفبد أـ

 ٌٝٛٙ. ٝحَُحثلش ٝحُطؼْ ٝحُِٕٞ ٝحُلـْ حٌَُ٘ ٢ٛٝ ُِزٌٍٝ حُوخٍؿ٤ش حُٜلخص ػ٠ِ ٣ؼظٔي ك٤غ

 حٕ ًٔخ. ًز٤َس ريٍؿش ػِىٜخ حالػظٔخى ٣ٌٖٔ ٌُٝح حُٔل٤طش رخُظَٝف ًؼ٤َح طظؤػَ ال خصحُٜل

 ط٘و٤ٚ ػ٠ِ ًؼ٤َح ٣ٔخػي( Seed herbarium) حُٔ٘وٜش حُزٌٍٝ ٖٓ رٔـٔٞػش حالكظلخظ

 .ٓؼَكظٜخ كظَٜٔ حُٔ٘وٜش ٓغ حُٔـُٜٞش حُزٌٍٝ طوخٍٕ ك٤غ حُط٣َوش رٌٜٙ حُزٌٍٝ

 

 Internal anatomy -:ٌٍجزسح اٌذاخٍٟ اٌزشش٠ر ثـ

 ١ٝز٤ؼش حُـ٤ٖ٘ ٝٓٞهغ ًلـْ ُِزٌٍس حُٔوظِلش حُيحه٤ِش حالؿِحء طظَٜ حٕ حُظ٣َ٘ق رٞحٓطش ٣ٌٖٔ

 رخُؼ٤ٖ ط٘خٛي ال هي حه١َ ىحه٤ِش ٛلخص ٝؿٞى ٖٓ حُظؤًي ٣ٌٖٔ حُٔـَٜ ٝرخٓظويحّ. ح٣ُٞٔيحء

 .حُٔـَىس

 Chemical test -:اٌى١ّ١بٚٞ اٌفسض -ج

 حُزٌٍٝ ٓؼخِٓش ٣ٌٖٔ حُٜلخص حُٔظوخٍرش حالٛ٘خف ٝرٌٍٝ ٘خرٜشحُٔظ حالٗٞحع رٌٍٝ ط٘و٤ٚ ُـَٝ

 ًٔخ. حُزؼٞ رؼ٠ٜخ ػٖ ط٤ِٔٛخ ٣َٜٔ ٓٔخ ٓوظِلش حُٞحٗخ طؼط٢ هي حُظ٢ ح٤ٌُٔخ٣ٝش حًَُٔزخص رزؼٞ

 ٝحٌَُر٤ٛٞيٍحط٤ش حُزَٝط٤٘٤ش حُٔٞحى ٓؼَ ٝٗٔزٜخ ًَٓزخطٜخ ٝٓؼَكش ُِزٌٍٝ ح٤ٌُٔخ١ٝ حُظل٤َِ حٕ

 .حٍُٔٞكُٞـ٤ش حُٜلخص ك٢ حُٔظ٘خرٜش حُزٌٍٝ ط٤٤ِٔ ك٢ ًؼ٤َح ٣ٔخػي ٘خصٝحُل٤ظخ٤ٓ ح٣ُِظ٤ش ٝحُٔٞحى

 ٓي١ ػ٠ِ حُظؼَف ك٢ حُٜل٤لش حُؼ٤ِٔش حُطَم حٓظويحّ كٖ ٛٞ حُزٌٍٝ كلٚ  :إمبذور حفص -2

 حٕ. حُظـخ٣ٍش ُألؿَحٝ ػِىٜخ ح٣ٍَٝ٠ُش حُٔٞحٛلخص حٗطزخم ٝٓي١. ٍُِِحػش حُزٌٍٝ ٛالك٤ش

 -:ػ٠ِ ٣ؼظٔي ٝحُظـخ٣ٍش ٍُِحػ٤شح ُألؿَحٝ حُزٌٍٝ ٛالك٤ش طوي٣َ

 .اٌغشع زغت اٌّطٍٛثخ اٌفسض اخزجبساد -ة اٌؼ١ٕبد             اخز -أ

 ٣ـذ( Sample) حُؼ٤٘ش كخٕ حُزٌٍٝ كلٚ ٖٓ حُـَٝ ًخٕ ٜٓٔخ كخٗٚ حُؼ٤٘خص ألهٌ رخُ٘ٔزش حٓخ

 حػيهٞ ٝٛ٘خى حُيٍحٓش طلض حُ٘ل٘ش حٝ حالٍٓخ٤ُش طٔؼَ رل٤غ ٝرط٣َوش ًخك٤ش ر٤ٌٔش طئهٌ حٕ

 ػ٠ِ حّ ٤ٌٓٔش ًخٗض حٕ ٝؿٞىٛخ ٝكخُش حالٍٓخ٤ُش ٤ًٔش كٔذ حُؼ٤٘خص ألهٌ ٓؼ٤٘ش ١َٝم هخٛش

 حهٌ حهالّ حٝ ػ٢ٜ كظٔظويّ ٝحٌُٞح٢ٗ ًخأل٤ًخّ ػزٞحص ك٢ حُزٌٍٝ ٝؿٞى كخُش كل٢. أًٞحّ ٌَٗ

 ؼٔخٍرخٓظ حُؼ٤٘ش كظئهٌ حًٞحّ ٤ٛجش ػ٠ِ حالٍٓخ٤ُش ًخٗض حًح حٓخ حُؼ٤٘ش حٝ حًُ٘ٔٞؽ ُٔلذ حُؼ٤٘خص

 .حُـَٝ ٌُٜح ( probes) هخٛش حٗخر٤ذ
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 ٜٓ٘خ طئهٌ ٢ٌُ ؿ٤يح طِٔؽ حُؼ٤٘خص طِي كخٕ ٜٓ٘خ حؿِحء ػيس ٖٝٓ حالٍٓخ٤ُش ٖٓ حُؼ٤٘خص حهٌ رؼي

 test) حُللٚ ػ٤٘ش طئهٌ ٜٓ٘خ ٝحُظ٢( lot Sample) حالٍٓخ٤ُش ػ٤٘ش ط٢ٔٔ حُظ٢ حُؼ٤٘ش

sample )كلٜٜخ حَُٔحى حُزٌٍٝ ٗٞع ٝكـْ طظ٘خٓذ ر٤ٌٔش. 

 ُألؿَحٝ ٓؼيس حُزٌٍٝ ًخٗض كخًح حُٔطِٞرش حُللٞٛخص ػِىٜخ طـ١َ حُللٚ ػ٤٘ش طل٤٠َ ٝرؼي

 ٝٗٔزش( cleaning and purity test) ٝحُ٘وخٝس حُ٘ظخكش كلٞٛخص ػِىٜخ كظـ١َ حُظـخ٣ٍش

 ُٕٝ ٝٓؼَكش ٝحُلَ٘حص حالَٓحٝ ٓٔززخص ٝط٘و٤ٚ(moisture percentage)  ح١َُٞرش

 حُزَٝط٤ٖ ٗٔزش طوي٣َ ٓؼَ ٓوظِلش ٤ٔ٤ًخ٣ٝش كلٞٛخص ػِىٜخ طـ١َ ًٔخ رٌٍس 6555

 ٗٔزش كلٚ كظظْ حٍُِحػش ألؿَحٝ حُزٌٍٝ ًخٗض حًح حٓخ ٝؿ٤َٛخ، ٝح٣ُِض ٝحٌَُر٤ٛٞيٍحص

 حُظؤ٤ًي ٣ٝظْ حػالٙ ًًَص حُظ٢ حُللٞٛخص ح٢ُ رخإلٟخكش(  germination percentage)حالٗزخص

 حٕ. ٝحٗٞحػٜخ حالىؿخٍ ٝرٌٍٝ أله١َح حالٛ٘خف رٌٍٝ ٗٔزش ػ٠ِ ٝحُ٘وخٝس حُ٘ظخكش كلٚ ك٢

 ٌَُ هخٛش ٝٓؼيحص أؿِٜس رخٓظويحّ حُٔوظزَ ك٢ طـ١َ حػالٙ حًٌٍُٔٞس حُزٌٍٝ كلٚ حهظزخٍحص

 .كلٚ

 

 ٖٓ حُـَٝ ًخٕ ٜٓٔخ ٝط٣ٞٔوٜخ هِٜٗخ هزَ حُزٌٍٝ طي٣ٍؾ ح١ٍَٝ٠ُ ٖٓ      :إمبذور تدرجي ـ3

 .حٓظؼٔخُٜخ

 ًز٤َس ح٤ٔٛش ُِٝظي٣ٍؾ. ٓليىس ٝٓوخ٤٣ْ ٓٞحٛلخص رٔٞؿذ ٝطو٤٤ٜٔخ كَُٛخ ٣ؼ٢٘ حُزٌٍٝ طي٣ٍؾ حٕ

 حُزٌٍٝ ػ٠ِ حُلٍٜٞ ك٢ حُٔٔظِٜي ٣ٝٔخػي حالٗظخؽ طل٤ٖٔ ػ٠ِ ٝحُيُٝش حُِٔحٍع ٣ٔخػي حٗٚ ك٤غ

 حُيٍؿخص كٔذ ؿٔؼٜخ ػ٠ِ ٣ٔخػي حُزٌٍٝ طي٣ٍؾ حٕ ح٢ُ حٟخكش ٌٛح حُٔوظِلش، ُألؿَحٝ حالك٠َ

 ر٤ٖ ٓخ ح٤ُِْٔ ٝحالهظٜخى١ حُظـخ١ٍ ُظؼخٕٝح ٠٣ٖٝٔ هِٜٗخ ٣َٜٔ ٓٔخ حُٔظ٘خرٜش ٝحُٔٞحٛلخص

 .حُؼخُْ ىٍٝ

 ٗٔزش كلٚ ح٢ُ رخإلٟخكش ٝحُ٘وخٝس حُ٘ظخكش كلٞٛخص ػِىٜخ كظـ١َ حُزٌٍٝ طي٣ٍؾ ُٝـَٝ

 ٖٓ حُؼ٤٘ش ٌٓٞٗخص ٣ليى حُ٘ظخكش كلٚ حٕ. حالٗزخص حهظزخٍ حؿَحء ح٢ُ حُلخؿش ٝػ٘ي ح١َُٞرش

 كلٚ حٓخ. حُـ٣َزش ٝحُٔٞحى حالىؿخٍ ٌٍٝٝر حاله١َ حُٔلخ٤َٛ ٝرٌٍٝ ُِٜ٘ق حُ٘و٤ش حُزٌٍٝ

 ٝك٢ ُِٜ٘ق حُٔـخ٣َس حُزٌٍٝ ٗٔزش ٝطوي٣َ حُللٚ طلض حُزٌٍٝ ٝٛ٘ق ٗٞع ٣ليى كخٗٚ حُ٘وخٝس

 .ٝٓليىس ٝحٟلش ٤ِٔٓحص ُٜخ ًخٗض حًح حُزٌٍٝ ٓالُش طليى حُلخالص رؼٞ

 حُزٌٍٝ ُٔوظِق ٓؼ٤٘ش ٝٓوخ٤٣ْ ٓٞحٛلخص ػ٠ِ طلظ١ٞ حٗظٔش ٟٝؼض كوي حُزٌٍٝ طي٣ٍؾ ٝألؿَ

 .حُؼَحه٢ حُوطَ ٜٝٓ٘خ حُؼخّ ىٍٝ ٓؼظْ ك٢ ًُٝي

 :اٌضساػخ ثزٚس

 ٝػِىٚ. حٍُِحػ٢ حالٗظخؽ ػِىٜخ ٣ؼظٔي حُظ٢ حالٓخ٤ٓش حًَُخثِ ٖٓ ٍُِِحػش حُٔٔظويٓش حُزٌٍٝ طؼظزَ

 حال٢ُٝ حالٓخ٤ٓش حُوطٞحص ٖٓ ٓخ ٓ٘طوش ك٢ ٍُِِحػش ٝحُٔالثٔش حُٜخُلش حُزٌٍٝ حٓظؼٔخٍ كخٕ

 حُزٌٍٝ ٢ٛ حُٔز٤َ ٌٛح ك٢ ػِىٜخ ٣ؼظٔي حُظ٢ ٝحُزٌٍٝ ٝٗٞػخ ًٔخ حُٔلٍٜٞ حٗظخؽ ك٢ ُِظلٌْ

 طلٞهٜخ طؼزض ٝحُظ٢ حُٔلٔ٘ش ُألٛ٘خف حُ٘و٤ش حُزٌٍٝ طٔؼَ ٝحُظ٢( Improved Seeds) حُٔلٔ٘ش
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. حُ٘ٞػ٤ش حٝ حالٗظخؽ ٤ًٔش ك٤غ ٖٓ ًُي ًخٕ ٓٞحء حًؼَ حٝ ُٜلش ٓل٤ِخ حُٔٔظؼِٔش حالٛ٘خف ػ٠ِ

 .حُؼي٣يس حُظـخٍد ٖٓ َٓحكَ حؿظ٤خُ رؼي حُٔلٔ٘ش ٌٍٝحُز ػ٠ِ حُلٍٜٞ ٣ٝظْ

 ٓزن حُظ٢)  حُٔوظِلش حُللٞٛخص حؿَحء ٛٞ حٍُِحػش ألؿَحٝ حُزٌٍٝ حهظزخٍ ك٢ ػِىٚ حُٔؼٍٞ حٕ

 ػ٠ِ ُِٝللخظ. حٓظويحٜٓخ ٖٓ حُـَٝ ٣لون كخَٛ ٝحٗظخؽ ٍُِِحػش ٛالك٤ظٜخ ٣ٌلَ رٔخ(  ًًَٛخ

 .حُٜل٤لش رخُطَم رظو٣ِٜ٘خ الٛظٔخّح ٣ـذ حٓظالٜٓخ رؼي ٤ِْٓ رٌَ٘ حُزٌٍٝ ٌٛٙ

 :ٌٍضساػخ اٌّؼذح اٌجزٚس فٟ رٛفش٘ب اٌٛاخت اٌششٚؽ

 Important factors to be considered in buying seeds for seeding 

. ك٤ٜخ ٍُحػظٜخ حَُٔحى ُِٔ٘طوش حُز٤ج٤ش حُظَٝف طالثٜٔخ رل٤غ رٔٞحٛلخص حُزٌٍٝ طٌٕٞ حٕ ٣ـذ -6

 ٝػزخص حُٔ٘طوش ظَٝف طلض طـَرظٜخ رؼي حال حُٔٔظٍٞىس حُزٌٍٝ حػشٍُ ػٖ حالٓظ٘خع ٣ـذ ٝػِىٚ

 .ُٜخ ٓالءٓظٜخ

 .حُوطَ ك٢ حٍُِحػ٤ش حُيٝحثَ ٢ٛٝ رٜخ ٓٞػٞم ٜٓخىٍ ٖٓ حُزٌٍٝ ط٘ظ١َ حٕ -:

 

 .ٓؼ٤ٖ ٝكـْ ُٕٝ ًحص طٌٕٞ ٝحٕ ٝحُِٕٞ ٝحٌَُ٘ حُلـْ ك٢ ٓظـخٗٔش حُزٌٍٝ طٌٕٞ حٕ -8

 حُزٌٍٝ ٝهخٛش ٝحكيس ٓ٘ش ػٖ ػَٔٛخ ٣ِ٣ي حال ٣ل٠َ ٝػٔٞٓخا  هي٣ٔش حُزٌٍٝ طٌٕٞ ال إٔ ٣ـذ -9

 .ط٤ًَزٜخ ك٢ ح٣ُِض ٖٓ ػخ٤ُش ٗٔزش ػ٠ِ طلظ١ٞ حُظ٢

 .حٌُٕٔٞ ١ٍٞ ٌَُٔ حُطَم ربكي١ ػِٞٓض هي حٜٗخ حٝ حٌُٕٔٞ ١ٍٞ ك٢ حُزٌٍٝ طٌٕٞ حال -:

 .ٜٓ٘خ حُٞرخث٤ش ٤ٓٔخ ٝال ٝحُلَ٘حص حالَٓحٝ ٓٔززخص ٖٓ هخ٤ُش طٌٕٞ حٕ -;

 . ٪ 05 ػٖ ك٤ٜخ حُٔوظز١َ حالٗزخص ٗٔزش طوَ حال ٣ـذ -7

 ٝحالٝٓخم ًخألطَرش ك٤ٜخ حُل٤ش ؿ٤َ حُٔٞحى ٗٔزش ًٌُٝي ك٤ٜخ حالىؿخٍ رٌٍٝ ٗٔزش ط٣ِي حال -0

 حُزٌٍٝ ٗٞع ٝكٔذ رٜخ حُٔؼٍٔٞ حالٗظٔش طليىٛخ حُظ٢ حُ٘ٔزش ػٖ حٗزٚ ٝٓخ حٌٍُٔٔٞس ٝحُزٌٍٝ

 .ٍُِِحػش حُٔؼيس

 حالٗظٔش طليىٛخ حُظ٢ حُ٘ٔزش ػٖ حأله١َ ٝحالٗٞحع ه١َحأل حالٛ٘خف رٌٍٝ ٗٔزش ط٣ِي حال -5

 .ٗلٜٔخ حُزٌٍٝ ٗٞع ٝكٔذ ؿٜخ حُٔؼٍٔٞ

 Marketing: اٌزغ٠ٛك

. حُِٖٓ ٖٓ ُلظَس طو٣ِٜ٘خ رؼي حٝ ٓزخَٗس حُلٜخى رؼي حُلو٤ِش حُٔلخ٤َٛ ٓ٘ظـخص طٔٞم هي

 ػخ٢ٗ ُٝوي. ك٤ٚ ٝح٤ُٔخ٢ٓ حالهظٜخى١ حُ٘ظخّ كٔذ ًُٝي ألهَ رِي ٖٓ حُظ٣ٞٔن ١َم ٝطوظِق

 ُِلخٛالص حُظ٣ٞٔن ١َم ٓٞء ٗظ٤ـش حالٓظـالٍ ٖٓ ٣ٞ١ِش ُٝلظَس ٝحُٔٔظِٜي حُؼَحه٢ حُلالف

 رٔٞؿزٚ طْ ٝح١ٌُ حُٔٞؿٚ حُظ٣ٞٔن ٗظخّ ٟٝغ كوي ٝحُٔٔظِٜي حُٔ٘ظؾ ُٝلٔخ٣ش. حُٔوظِلش حٍُِحػ٤ش

 حػ٤شحٍُِ ُِٝظؼخ٤ٗٝخص. ٝحُِ٘ذ ٝحُ٘ؼ٤َ ًخُل٘طش حٍُِحػ٤ش حُلخٛالص ط٣ٞٔن ػ٠ِ ح٤ُٔطَس
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 حُيٍٝ حُٔوظِلش حٍُِحػ٢ ٝحالٛالف حٍُِحػش ُٝحٍس ٝٓئٓٔخص حُوطَ ك٢ حُظؼخ٤ٗٝش ٝحُـٔؼ٤خص

 .حٍُِحػ٤ش ُِٔ٘ظـخص حُٔٞؿٚ حُظ٣ٞٔن ػ٤ِٔخص ك٢ حٌُز٤َ

 

 Weeds and their control:   ِٚىبفسزٙب االدغبي

 كخٕ ٌُٝح ٓلِٜخ ؿ٤َ ك٢ حُ٘خ٤ٓش حُ٘زخطخص حٜٗخ ػ٠ِ( Weeds) حالىؿخٍ ٗزخطخص طؼ٣َق ٣ٌٖٔ

 .حالىؿخٍ ٗزخطخص ٖٓ طؼظزَ كؤٜٗخ حُل٘طش كوٍٞ ك٢ ٗخ٤ٓش ًخٗض حٕ حُ٘ؼ٤َ ٓؼَ حالهظٜخى٣ش حُ٘زخطخص

 حُ٘زخطخص ٖٓ ك٢ٜ حُٔؼٞهخص ًخكش ٖٓ رخَُؿْ ٝط٘ظَ٘ طظٌخػَ حٕ ػ٠ِ حُوخر٤ِش حألىؿخٍ ُٝ٘زخطخص

 ر٤جخص ك٢ ُِ٘ٔٞ حُظ٤ٌق ػ٠ِ طٔخػيٛخ رٔٞحٛلخص الٓظ٤خُٛخ ٗظَحا  حُطز٤ؼش ك٢ حُٔ٘خكٔش حُ٘ي٣يس

 .ٓوظِلش

 ٤ِٓٝش حًؼَ ٛٞ رخُزٌٍٝ حالٗظ٘خٍ حٕ. حُو٣َ٠ش ٝحُٞٓخثَ رخُزٌٍٝ ػخىس حالىؿخٍ ٗزخطخص ط٘ظَ٘

 حًؼَ ٣٘ظؾ حُٞحكي حُيٗخٕ ك٘زخص حُزٌٍٝ ٖٓ ؿيح ًز٤َس ٤ًٔخص ط٘ظؾ ٜٓ٘خ كخُؼي٣ي حالىؿخٍ رٜخ ط٘ظَ٘

 ٗزخص ٣٘ظؾ ر٤٘ٔخ رٌٍس حُق ػَ٘ ٓظش كٞح٢ُ ٣٘ظؾ حُٞحكي حُلخٍٓٞ ٝٗزخص رٌٍس حالف ٓزؼش ٖٓ

 كؤْ ٛلخطٜخ كٔذ ٝٓخث٢ رؼيس حالىؿخٍ رٌٍٝ ٝط٘ظَ٘ رٌٍس حُق ه٤ٖٔٔ ٖٓ أًؼَ حُٞحكي حُزَر٤ٖ

 ٝحالٗٔخٕ حُل٤ٞحٗخص رٞحٓطش حٝ حُل٠٤ٔش ٓؼَ رخُٔخء حٝ حُلِلخ ٓؼَ ح٣َُخف رٞحٓطش ٣٘ظوَ ٜٓ٘خ

 ػي٣يس حٗٞحع ٢ٛٝ حُظ٘ظ٤ق رؼي حُزٌٍٝ ٝهِلخص حٍُِحػ٤ش ٝح٥الص حٌُٔخثٖ رٞحٓطش حٝ ًخ٣ُِِؾ

 حُيٍٗخص أٝ حُـٌٍٝ ٝهطغ( stolons) ٝحُٔيحىحص رخ٣َُِٝٓخص ه٣َ٠خ حالىؿخٍ ٗزخطخص ٝط٘ظَ٘

(Nuts )٢ِ٤ٓ ًٔخ ًًَٙ. 

 -( إميت حتدهثا الادغال يف الاوجه إمتامية:Lossesويكن إجامل إخلسائر )

 كخَٛ هلٞ طٔزذ حالىؿخٍ حٕ ػ٠ِ هطَٗخ ك٢ حُيٍحٓخص حٟٝلض ُوي :اٌسبطً خفغ -1

 ٝك٢% 95 رلٞح٢ُ ٝحُ٘ؼ٤َ حُل٘طش كخَٛ ٝك٢ ٪75 ػٖ ٣وَ ال رٔخ ح١ٌَُٔ ٝحُز٘ـَ حُوطٖ

 ٪.5: رلٞح٢ُ ٝحَُُ حُٜلَحء حٌٍُس كوٍٞ

 حٍُِحػ٤ش حُٔلخ٤َٛ كوٍٞ ك٢ حالىؿخٍ ٗزخطخص طٞحؿي حٕ اٌضساػٟ: االٔزبج ٔٛػ١خ خفغ -7

 طِي ٗٞػ٤ش طو٤َِ ا٢ُ ٣ئى١ حُٔلخ٤َٛ ٓ٘ظـخص ك٢ رٌٍٝٛخ حٝ ٝحُـخكش حُو٣َ٠ش حؿِحءٛخ ٝطٞحؿي

 ٓغ حُز١َ ٝحُوَىٍ ٝح٣ُِٞحٕ حُز١َ حُ٘ٞكخٕ حىؿخٍ رٌٍٝ طٞحؿي ك٢ حُلخُش ٢ٛ ًٔخ حُٔلخ٤َٛ

 ػ٘ي حُوطٖ كوٍٞ ك٢ حُـخكش ٝحٌُٔٞد حُٔلَٗيس ٗزخطخص ٝطٞحؿي ٝحٌُظخٕ ٝحُ٘ؼ٤َ حُل٘طش كزٞد

 حُطز٤ؼ٤ش حَُٔحػ٢ ك٢ حُٔخٓش حالىؿخٍ ٗزخطخص طٞحؿي حٕ ًٔخ. حال٤ُخف ٗٞػ٤ش طولٞ حُـ٢٘

 .طَػخٛخ حُظ٢ حالؿ٘خّ ٝٓٞص َٓٝ ٣ٔزذ ٓؼال ًخَُٝؿش

 ك٤ٜخ حُٔؼَٔس حالىؿخٍ ٗزخطخص طٞحؿي كخُش ك٢ ٝهخٛش اٌضساػ١خ االسع ٚا١ّ٘خ ل١ّخ رم١ًٍ -8

 .ٝحُٔلَٗيٙ ٝحُلِلخ حُٔي٣ي ٓؼَ

 ٜٓ٘خ ط٘ظوَ هي حُظ٢ االِشاع ِٚغججبد اٌسششاد ( ٌّؼ١شخ ِشفأ االدغبي ػبئً) ٔجبربد رؼزجش -9

 .حُ٘ظخء كَٜ ك٢ حُٔي٣ي ٗزخص ػ٠ِ حُٖٔ كَ٘حص ًظٞحؿي حالهظٜخى٣ش حُ٘زخطخص ح٢ُ
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 ًخُوٜذ حُٔؼَٔس ٗزخطخص ٗٔٞ ك٢ حُلخٍ ٢ٛ ًٔخ ٚاٌجضي اٌشٞ لٕٛاد فٟ ا١ٌّبٖ زشوخ اػبلخ -5

 ًز٤َس ٤ًٔخص طٔظِٜي حُ٘زخطخص ٌٝٛٙ. حُٔخء طلض حُـخ١ٔش حالىؿخٍ ٗزخطخص ٝٝؿٞى ٝحُزَى١ حُز١َ

 .حُو٘ٞحص ك٢ حُٔخء كًَش حػخهظٜخ ح٢ُ رخإلٟخكش ح٤ُٔخٙ ٖٓ

 

 ٖٓ حٌُؼ٤َ ُي١ حُلٔخ٤ٓش طٔزذ حالىؿخٍ ٗزخطخص ٖٓ حُؼي٣ي كٜ٘خى. االٔغبْ طسخ ػٍٝ اٌزأث١ش -;

 .ح٣ٌُذ ًؼ٤٘ذ ٓخٓش طؼظزَ حالىؿخٍ ٖٓ هٔٔخ حٕ ًٔخ. ًخُؼ٤َ حُ٘زخطخص ُزؼٞ حُِوخف كزٞد

 ٝحُٔز٤يحص رخٌُٔخكلش حُوخٛش ٝحالىٝحص ٝح٥الص حٌُٔخثٖ رخٓظؼٔخٍ ٓظٔؼِش ِىبفسزٙب وٍفخ -7

 .حٍُِحػ٢ ُإلٗظخؽ ح٤ٌُِش حٌُِلش ٖٓ ط٣ِي ًِٜخ حُؼخِٓش ٝحال٣ي١ حُٔٔظؼِٔش

 Classification of weed plants: االدغبي ٔجبربد رظ١ٕف

. ىٍحٓظٜخ ُظ٤َٜٔ ٓوظِلش ٓـخ٤ٓغ ح٢ُ ًُٝي ٝحكيس ٣َ١وش ٖٓ رؤًؼَ حالىؿخٍ ٗزخطخص ط٤ٜ٘ق ٣ٌٖٔ

 طو٤ْٔ ٣ٌٖٝٔ(. Life Cycle) ك٤خطٜخ ىٍٝس ح٢ُ رخُ٘ٔزش ط٤ٜ٘لٜخ ٢ٛ ٤ٗٞػخ حُطَم حًؼَ ٖٝٓ

 :ح٢ُ ك٤خطٜخ ىٍٝس كٔذ حالىؿخٍ ٗزخطخص

 Annual Weeds:  اٌس١ٌٛخ االدغبي ٔجبربد. 6

 ٖٓ حهَ كظَس ك٢ حُزٌٍٝ حٗظخؿٜخ ٝكظ٠ حالٗزخص ٖٓ حرظيحء ك٤خطٜخ ىٍٝس طٌَٔ حُظ٢ حُ٘زخطخص ٢ٛٝ

 ح٣َُٔغ ٝٗٔٞٛخ حٗظ٘خٍٛخ ٝٓؼش ُِزٌٍٝ حٗظخؿٜخ ًؼَس حٕ حال رُٜٔٞش حالىؿخٍ ٌٛٙ ٌٓخكلش ٣ٌٖٔ ٓ٘ش

 حُل٤ُٞش حالىؿخٍ ٗزخطخص حٗظ٘خٍ ٌُؼَس ُٔؼَٔس حالىؿخٍ ٓوخٝٓش ًِلش ٖٓ حًؼَ ٌِٓلش ٓوخٝٓظٜخ ٣ـؼَ

 ح٢ُ طو٤ٜٔٔخ ٣ٌٖٝٔ حٍُِحػ٤ش حُلوٍٞ ك٢ Common weeds حُ٘خثؼش حالىؿخٍ ٖٓ طؼظزَ ك٢ٜ

 .ٓـٔٞػظ٤ٖ

 ك٢ ٝطٔٞص حَُر٤غ ك٢ ط٘زض ٌٝٛٙ (Summer annuals) اٌظ١ف١خ اٌس١ٌٛخ االدغبي ٔجبربد -أ

 حُيٛ٘خٕ، حُيٗخٕ،  حُيه٤ٖ، حُزَر٤ٖ، حُي٣ي، ٝػَف(. حُلٔي) ح٣ُِِؾ حٓؼِظٜخ ٖٝٓ حُو٣َق

 ًخَُُ ح٤ُٜل٤ش حٍُِحػ٤ش حُٔلخ٤َٛ كوٍٞ ك٢ طظٞحؿي ػخىس ح٤ُٜل٤ش حُل٤ُٞش ٝحالىؿخٍ. ٝحُٜخُٞى

 .ٝحُزطخ١خ ٝحُطٔخ١ش ٝحُوطٖ

 حُو٣َق ك٢ ػخىس ط٘زض ٌٝٛٙ (Winter annuals) اٌشز٠ٛخ اٌس١ٌٛخ االدغبي ٔجبربد -ة

 حُوَىٍ ح٣ُِٞحٕ، حُل٤٘طش، حُز١َ حُ٘ٞكخٕ ٜٝٓ٘خ ح٤ُٜق حٝحثَ حٝ حَُر٤غ ٜٗخ٣ش ك٢ ٝطٔٞص

 حُ٘ظ٣ٞش حٍُِحػ٤ش حُٔلخ٤َٛ كوٍٞ ك٢ ػخىس ط٘ظَ٘ حُٔـٔٞػش ٌٝٛٙ. ٝحُل٘يهٞم ح٤ُِٔـش. حُز١َ

 .ٝحُٔز٤٘خؽ ٝحُِٜخٗش ٝحُزخهالء ٝحٌُظخٕ حُل٘طش ٓؼَ

 Biennial Weeds: اٌّسٌٛخ االدغبي ٔجبربد -7

 حالىؿخٍ ٌٛٙ ٖٓ ٓليٝى ػيى ٝٛ٘خى. ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ أًؼَ ٤ُْ ٌُٖٝ ٓ٘ش ٖٓ حًؼَ حُ٘زخطخص ٌٛٙ طؼ٤ٖ

 ٌٛٙ إٔ حُٔالكع ٖٝٓ حألٍؿٞح٢ٗ ٝحٌُٔٞد حُز١َ حُـٍِ حٓؼِظٜخ ٖٝٓ حٍُِحػ٤ش حُلوٍٞ ك٢

 ك٢ ٝهخٛش حُٔ٘ش ٗلْ ك٢ حُزٌٍٝ ٝطٌٕٞ ط٘زض حٜٗخ حال حُٔلُٞش حُ٘زخطخص ٖٓ ًخٗض ٝحٕ حُ٘زخطخص

 .حُؼَحم ؿ٘ٞد ٢ٓٝ
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 Perennial weeds: اٌّؼّشح االدغبي -8

 رخُٞٓخثَ ُِزٌٍٝ رخإلٟخكش حالىؿخٍ ٌٛٙ ٓؼظْ ٝطظٌخػَ ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ ألًؼَ حُ٘زخطخص ٌٛٙ طؼ٤ٖ

 :ٓـٔٞػظ٤ٖ ح٢ُ طٌخػَٛخ ٝٓخثَ ح٢ُ رخُ٘ٔزش حالىؿخٍ ٌٛٙ ط٤ٜ٘ق ٣ٌٖٝٔ. حُو٣َ٠ش

 

 ُٜخ ٤ُْٝ كو٢ رخُزٌٍٝ طظٌخػَ ٌٝٛٙ( Simple Perennials) اٌجغ١طخ اٌّؼّشح االدغبي -أ

 ٗزخطخص ٝطٌٕٞ ط٘ٔٞ هي ٝحُـٌٍٝ ًخ٤ُٔوخٕ ٜٓ٘خ حُٔوطٞػش حالؿِحء ٌُٖٝ رٜخ ط٘ظَ٘ ه٣َ٠ش ٝٓخثَ

 حُ٘خّ ٗٞى ، حُِرخى ، حُل٤ٔٞ ، حُّٔٞ ، ٝحُؼخًٍٞ حُ٘ٞى حالىؿخٍ، ٌٛٙ ٖٝٓ. ؿي٣يس ٓٔظوِش

 .ٝحُٜلٜخف

 رخإلٟخكش طظٌخػَ هي حالىؿخٍ ٌٝٛٙ Creeping Perennials اٌضازفخ اٌّؼّشح االدغبي -ة

 حُلِلخ حالىؿخٍ ٌٛٙ ٖٝٓ ٝحَُح٣ِٝٓخص( Stolons) ٝحُٔيحىحص حُِحكلش حُـٌٍٝ رٞحٓطش ُِزٌٍٝ

 ٢ٛ حُظ٢ رخُيٍٗخص طظٌخػَ ٓخ حُِحكلش حالىؿخٍ ٖٝٓ ٝحُـ٤٘زَس حُز١َ ٝحُوٜذ ٝحُؼ٤َ ٝحُٔلَٗيس

 .حُٔؼي  ٓؼَ ٓلٍٞس ُحكلش ٣ٍِٝٓخص

 Methods of weed control االدغبي ِىبفسخ ؽشائك

 ط٤ٜ٘لٜخ ٜٓ٘خ حُطَم طِي ُظ٤ٜ٘ق حٓخ٤ُذ ػيس ٛ٘خى حٕ ًٔخ ػي٣يس، حالىؿخٍ ٌٓخكلش ١َم حٕ

 :٢ِ٣ ًٔخ ًُٝي ٝحٓظؼٔخُٜخ ح٤ٔٛظٜخ كٔذ

 Mechanical Methods ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌطش٠مخ -1

. طوطغ حٝ طوِغ حٝ حالىؿخٍ ٗزخطخص ططَٔ كوي حُ٘زخطخص ػ٠ِ حُل٣ِ٤خث٢ حُظؤػ٤َ حُط٣َوش ٌٛٙ طؼظٔي

 ٓؼَ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش حٝ ٝحُٔ٘ـَ ٝحُيحًٍٞ ًخُلؤّ ٣ي٣ٝش ٜٓ٘خ ٝحىٝحص آالص طٔظويّ ًُي ُٝظلو٤ن

 .حُلَحػش حالص ًٌُٝي حُوطغ ٝحالص حُظ٘ؼ٤ْ ٝحالص حُؼخُهخص

 ٗزخطخص ٌُٔخكلش كؼخُش ػ٤ِٔش طؼظزَ حُظ٘ؼ٤ْ حٝ حُلَحػش حالص ٖٓ رخ١ حالىؿخٍ ٗزخطخص ١َٔ حٕ

 ٗزخطخص ١َٔ حٓخ. ٜٓ٘خ حُ٘خ٤ٓش حُؤْ ١َٔص ٓخ حًح ٝهخٛش حُزخىٍحص ىٍٝ ك٢ ٢ٛٝ حُل٤ُٞش حالىؿخٍ

 ٖٓ ؿي٣يس ٗٔٞحص ُظ٣ٌٖٞ هخرِش حُٔطٍٔٞس حؿِحءٛخ حٕ ١خُٔخ حُظؤػ٤َ ه٤ِِش كؤٜٗخ حُٔؼَٔس حالىؿخٍ

 .حُظَرش ٓطق حٓلَ

( Cultivators) حُؼخُهخص رخٓظويحّ ُٜخ حُـ١ٌٍ حُٔـٔٞع روِوِش ك٤ظْ حالىؿخٍ ٗزخطخص هِغ حٓخ

 ك٢ طٔض ٓخ حًح كؼخ٤ُش حًؼَ طٌٕٞ حُؼ٤ِٔش ٌٝٛٙ. حُظَرش ٖٓ حُـٌٍٝ ٝطَى طوط٤غ ػ٠ِ طؼَٔ حُظ٢

 َٓحص ػيس حُؼِم ػ٤ِٔش طؼخى حٕ ػ٠ِ رخُؼِم حُٔؼَٔس حالىؿخٍ ٌٓخكلش ٣ٌٖٝٔ. ٝؿخف كخٍ ٓ٘خم

 حُٔٞحى حٓظِ٘حف رٜيف ُ٘ٔٞٛخ حُ٘زخطخص حٓظؼخىس رؼي حٓخر٤غ 8-7 ٍَٓٝ رؼي ًُٝي حُْٔٞٓ هالٍ

 .حُز١َ ٝحُوٜذ حُلِلخ ك٢ حُلخُش ٢ٛ ًٔخ حُظَرش طلض حؿِحثٜخ ك٢ حُٔوِٗش حُـٌحث٤ش

 حُو٤َٜس ٤ُْٝ حُ٘ٔٞ حُط٣ِٞش حالىؿخٍ ٌٓخكلش ك٢ كؼخُش طؼظزَ كؤٜٗخ( Mowing) حُوطغ ػ٤ِٔش حٓخ

 طوِغ حٕ ٣ٌٖٔ ٝحُٔلَٗيس ٝحُلِلخ ٝحُـ٤٘زَس ٝحُل٘يهٞم حُز١َ حُ٘ٞكخٕ ٓؼَ كخألىؿخٍ ٝحُٔلظَٗش

 كؼخُش حُوطغ ػ٤ِٔش طؼظزَ. حُو٤َٜ حُ٘ٔٞ ًحص ٝحُوزخُ ٝحُِرخى ٝحُٔؼي حُؼ٤َ ٗزخطخص رؼٌْ رُٜٔٞش
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 ًِٔخ ًُٝي حُْٔٞٓ هالٍ َٓحص ػيس طؼخى حٕ ١َٗ ػ٠ِ حُ٘ٔٞ حُط٣ِٞش حُٔؼَٔس حالىؿخٍ ػ٠ِ

 .طي٣ٍـ٤خ حٟؼخكٜخ ٣ٔزذ ًُي حٕ ك٤غ ٓ٘خٓذ رطٍٞ ٝحٛزلض ٗٔٞٛخ حُ٘زخطخص حٓظؼخىس

 

 

 Crop competition: إٌّبفغخ اٌّسبط١ً صساػخ -2

 ُِِٔحٍع كخثيس ٝحًؼَٛخ حالىؿخٍ ٌٓخكلش ١َم حٍهٚ ٖٓ طؼظزَ حُٔ٘خكٔش حُٔلخ٤َٛ ٍُحػش حٕ

 ٝػ٘ي حٍُِحػ٢ حالٗظخؽ ك٢ حُٞٓخثَ حك٠َ ٝططز٤ن حُٔلٍٜٞ حٓظويحّ كٖٔ ػ٠ِ طيٍ حٜٗخ ك٤غ

 ٗي٣يس هخر٤ِش ًحص حالىؿخٍ ٗزخطخص حٕ ػ٠ِ حُزخٍ ػٖ ٣ـ٤ذ حال ٣ـذ حُٔ٘خكٔش ٓزيأ ك٢ حُظل٤ٌَ

 حُٔؼِّٞ كٖٔ. حُٔلخ٤َٛ ر٘زخطخص ٓوخٍٗش حالػظ٤خى٣ش ؿ٤َ حُظَٝف ٓوخٝٓش طٔظط٤غ ك٢ٜ ُِٔ٘خكٔش

 حُظَرش ك٢ حال٤ُٝش ٝحُٔٞحى ٝح١َُٞرش ح٠ُٞء ػ٠ِ حٍُِحػ٤ش حُٔلخ٤َٛ ط٘خكْ حالىؿخٍ ٗزخطخص رؤٕ

 ك٢ ُِٔلٍٜٞ حالىؿخٍ ٓ٘خكٔش رخٕ ٝؿي ُٝوي. ُِ٘ٔٞ حُٔ٘خٓذ ٝحٌُٔخٕ حٌُخٍرٕٞ ح٤ًٔٝي ٝػخ٢ٗ

 ػٞحَٓ ػ٠ِ حُٔ٘خكٔش طٔزذ ٓٔخ رٌؼ٤َ حًؼَ حُلخَٛ ك٢ هٔخٍس طٔزذ ك٤خطٚ ٖٓ حال٢ُٝ حَُٔحكَ

 .حٓخ٢ٓ حَٓ ٓزٌَ رٞهض حالىؿخٍ ٌٓخكلش كخٕ ٝػِىٚ حُٔظؤهَس حالىٝحٍ ك٢ حًٌٍُٔٞس حُ٘ٔٞ

 ٝحُوَىٍ ٝحُؼٜلَ ٝحُ٘ؼ٤َ حُـض ٢ٛ ر٘ـخف ٍُحػظٜخ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُٔ٘خكٔش حُٔلخ٤َٛ ٖٝٓ

 ٝط٤ٔٔيٙ ٣ٍٚ حكٖٔ ٓخ حًح ٝهخٛش ُِلِلخ ٗي٣يس ريٍؿش ٓ٘خكْ ٓلٍٜٞ ٣ؼظزَ كخُـض. ٝحُزخهالء

 حىٝحٍ ك٢ ٝهخٛش ح١ٌَُٔ ٝحُز٘ـَ حٌُظخٕ ك٢ٜ حُٔ٘خكٔش ح٠ُؼ٤لش حُٔلخ٤َٛ ٗزخطخص حٓخ ٝهطؼٚ

 .حال٢ُٝ ٗٔٞٛخ

 crop rotations: اٌضساػ١خ اٌذٚساد ارجبع -3

 ٓؼ٤٘ش ٓلخ٤َٛ ك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ حًؼَ طظٞحؿي حالىؿخٍ ٗزخطخص ٖٓ حٗٞحػخ ٛ٘خى رخٕ حُٔؼَٝف ٖٓ

 كوٍٞ ك٢ رٌؼَس طظٞحؿي حُز١َ ٝحُوَىٍ ٝح٣ُِٞحٕ ٝحُل٤٘طش حُز١َ حُ٘ٞكخٕ كؤىؿخٍ. حه١َ ىٕٝ

 ٝحُل٤ٔٞ ٝحَُؿَ حُٜ٘يرخء حٕ ًٔخ. حٌُظخٕ كوٍٞ ٝك٢ ٝحُ٘ؼ٤َ ًخُل٘طش حُلزٞد ٓلخ٤َٛ

 حُٜلَحء حٌٍُس كوٍٞ ك٢ رٌؼَس طظٞحؿي ٝحُٔلَٗيس ٝحُز٤َْٓ، حُـض كوٍٞ ك٢ رٌؼَس طظٞحؿي

 ٣ظٞحؿي حالٛلَ ٝحٌُٔٞد حُ٘ظ٣ٞش حُو٠َٝحص كوٍٞ ك٢ ٝحَُؿَ حُيؿخؽ ٝه٘خم ٝحُز٠٤خء،

 ٣ؼظزَ حُٔ٘طوش ك٢ حُٔ٘خٓزش حٍُِحػ٤ش حُيٍٝحص حطزخع كخٕ ٝػِىٚ. ٝحُوطٖ حُؼٜلَ كوٍٞ ك٢ رٌؼَس

 حُيٍٝحص ٛلخص ٖٝٓ. ٓؼٜخ حُ٘خ٤ٓش ُِٔلخ٤َٛ حالىؿخٍ ٌٛٙ ٝطٞحؿي ٗٔٞ ُظو٤َِ كؼخُش ٣َ١وش

 حهٔخٜٓخ ًخكش ك٢ ٓ٘خكٔش ٓلخ٤َٛ ٍُحػش حالػظزخٍ ر٘ظَ طؤهٌ حُظ٢ ٢ٛ حُ٘خؿلش حٍُِحػ٤ش

 حُلزٞر٤ش حُٔلخ٤َٛ ػشٍُٝح ٝحُوط١ٞ حَُُٔٝ ػ٠ِ ح٤ُٜل٤ش حُٔلخ٤َٛ ٍُحػش ا٢ُ رخإلٟخكش

 .حُؼِق ُـَٝ ٝٗؼَح حُلزٞد ُـَٝ هط١ٞ ػ٠ِ حُ٘ظ٣ٞش

 Biological method:  اٌج١ٌٛٛخ١خ اٌطشق -9

 حٕ ػ٠ِ حالىؿخٍ ُ٘زخطخصNatural enemy  حُطز٤ؼ٢ حُؼيٝ حٓظويحّ ػ٠ِ حُط٣َوش ٌٛٙ طؼظٔي

 ٝٓٔززخص حُلَ٘حص حٓظويحّ ٣ٌٖٝٔ. حالهظٜخى٣ش ُِ٘زخطخص ح٠ٍَُ ػي٣ْ حُٞهض ر٘لْ ٣ٌٕٞ
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 ٓٔززخص حٕ ًٔخ. حُـَٝ ٌُٜح ٝحالٓٔخى ٝحالُٝ حَُػ٢ ٝك٤ٞحٗخص حُطل٤ِ٤ش ٝحُ٘زخطخص حالَٓحٝ

 .حُٔخث٤ش حالىؿخٍ ٗزخطخص رؼٞ ٌُٔخكلش حٓظويٓض هي حُلط٣َش حالَٓحٝ

 ٝحُٜز٤َ ٝحَُٝؿٚ حٌُطذ ٓؼَ ر٘ـخف حالىؿخٍ ٗزخطخص رؼٞ ٌُٔخكلش حُلَ٘حص حٓظويٓض ٝهي

 رؼٞ ٌُٔخكلش كؼخٍ رٌَ٘ طٔظويّ كؤٜٗخ ٝحُٔخػِ ًخألروخٍ حَُػ٢ ك٤ٞحٗخص حٓخ. حُ٘ـ١َ٤ ٝح٤ُٔ٘خ

  حٗٞحع رؼٞ حٓظويحّ ٣ٌٖٔ حٗٚ ػ٠ِ حُوطَ ك٢ حال٤ُٝش حُٔ٘خٛيحص ىُض ٝهي. حُ٘ـ٤َحص حٗٞحع

 

 ح٣َُِٛش حُٔـخ٤ٓغ ػ٠ِ ُِظطلَ حُلط٣َخص حٗٞحع ٝرؼٞ ُِٔي٣ي ٝحُزٌٍٝ حالُٛخٍ ٌُٔخكلش حُو٘خكْ

 .ح٣ََُٔ ٗزخص ػ٠ِ ُِظطلَ حُٖٔ حٗٞحع ٝرؼٞ ُِٔلَٗيس

 use Fire:)اٌسشق(  إٌبس اعزخذاَ -:

 ٝحُطَم ح١َُ ه٘ٞحص ؿٞحٗذ ػ٠ِ حُ٘خ٤ٓش حالىؿخٍ ٗزخطخص ُلَم ح٤َُ٘حٕ حٓظويحّ ٣ٌٖٔ

 ٝحٌٍُس حُوطٖ ٓؼَ حُٔلخ٤َٛ هط١ٞ ر٤ٖ ٓخ حُ٘خ٤ٓش حالىؿخٍ ٌُٝٔخكلش حٍُِحػ٤ش ؿ٤َ ٝحالٍح٢ٟ

 كٖٔ ٝحُلِلخ حُز١َ ًخُوٜذ حُٔؼَٔس حالىؿخٍ ٌُٔخكلش حُ٘خٍ حٓظويٓض ٓخ ٝحًح. حُٜلَحء

 .ٗٔٞٛخ حُ٘زخطخص ٌٛٙ حٓظؼخىص ًِٔخ حُْٔٞٓ هالٍ َٓحص ػيس حُلَم ػ٤ِٔش حػخىس ح١ٍَٝ٠ُ

 herbicides:  اٌى١ّ١ب٠ٚخ االدغبي ِج١ذاد اعزخذاَ -;

 ٌُٔخكلش حُلؼخُش حُٞٓخثَ ٖٓ حالرلخع ح٤ُٚ طِٞٛض ٓخ حكيع ٢ٛ ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش حالىؿخٍ ٓز٤يحص حٕ

 حًؼَ ٖٓ ٝطؼظزَ. ٠ٓٔٞٗش ٗظخثؾ طؼط٢ كؤٜٗخ حًَُٔزخص ٌٛٙ حٓظويحّ حكٖٔ ٓخ ٝحًح. حُ٘زخطخص ٌٛٙ

 حُٔلخ٤َٛ ٓغ ٜٓ٘خ ٗخّ ًخٕ ٓخ ٓٞحء حُٔوظِلش رؤٗٞحػٜخ حالىؿخٍ ٌٓخكلش ك٢ كؼخ٤ُش حُٞٓخثَ

 حُ٘ل٢ ٝكوٍٞ ًخُٔطخٍحص حٍُِحػ٤ش حالٍح٢ٟ ٝك٢ ٝحُزٍِ ح١َُ ه٘ٞحص ػ٠ِ حٝ حٍُِحػ٤ش

 .حُطَه٢ ٝؿٞحٗذ ٝحُٜٔخٗغ

 ٌُٜٞٗخ حُيٍٝ ٖٓ حُؼي٣ي ٝك٢ حُو٤ٔٔ٘خص ٌٓ٘ طـخ١ٍ ٗطخم ػ٠ِ حالىؿخٍ ٓز٤يحص حٓظويٓض ُوي

 كوي هطَٗخ ك٢ حٓخ. حأله١َ حُطَم رٌخكش هٍٞٗض ٓخ حًح كؼخ٤ُش ٝحًؼَ حُ٘لوخص ك٢ حهظٜخى٣خ أًؼَ

 ربٌٓخٕ حٛزق حُٔزؼ٤٘خص حٝحثَ ٝك٢ حُٔز٤يحص ٌٛٙ ُظـَرش حُٔظ٤٘خص ٌٝٓ٘ حُـٜٞى حٓظَٔص

 حَُث٤ٔش حُٔلخ٤َٛ ُزؼٞ حالىؿخٍ ٌٓخكلش ك٢ حُٔز٤يحص رؼٞ حٓظويحّ حُؼَحه٢ حُِٔحٍع

 رؼيس طٜ٘ق كؤٜٗخ ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش حالىؿخٍ ىٍحٓش ُُٜٝٔٞش. حُٜلَحء ٝحٌٍُس ٝحَُُ ٝحُوطٖ ًخُل٘طش

 -:٢ِ٣ ٓخ ٜٓ٘خ ًٌَٗ ١َم

 Type of effect إٌجبربد ػٍٝ رأث١ش٘ب ؽش٠مخ زغت أـ

. حُ٘ل٢ ٝٓ٘ظوخص حُزخٍحًٞحص ٓز٤ي ٜٝٓ٘خ( Contact) رخُٔالٓٔش حالىؿخٍ ػ٠ِ طئػَ ٓز٤يحص كٜ٘خى

 ؿٜخ٣ُش ٓز٤يحص ح١ حُ٘زخص ىحهَ الٗظوخُٜخ ٗظ٤ـش حُ٘زخطخص ػ٠ِ ٣ئػَ ٓخ حُٔز٤يحص ٖٓ حالهَ ٝحُ٘ٞع

(Systemic )ٌٙٛٝ َٝحُيحالرٕٞ ى١ - كٍٞ - طٞ ٓز٤يحص ٓؼَ ٝحُو٘ذ، حُِلخء حٗٔـش ك٢ ط٘ظو 

 .ٝحالطَح٣ُٖ

 Time of spraying اٌّج١ذاد سػ ٚلذ زغت ـ ة
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 preplanting حُٔلٍٜٞ ٍُحػش هزَ ٓخ ًُٝي حُظَرش ٓطق ػ٠ِ ٣َٕ ٓخ حُٔز٤يحص كٖٔ

treatment ٍُحػش رؼي ٓخ حُظَرش ػ٠ِ طَٕ حٕ حٝ حُظَحرلٍِٞح٤ُٖ٘ ٓز٤ي حٓظؼٔخٍ ك٢ ًٔخ 

 ٓز٤ي حٓظؼٔخٍ كخُش ك٢ ًٔخ Treatment Pre-emergence حالٗزخص ٝهزَ ٓزخَٗس حُٔلٍٜٞ

 ٝحالىؿخٍ حُٔلٍٜٞ حٗزخص رؼي حُ٘زخطخص ػ٠ِ حُٔز٤يحص طَٕ حٕ حٝ ٝحُل٤٘٤َِٕٓٞٝ حالطَح٣ُٖ

(Post emergence  )َى١ - كٍٞ - طٞ ٓز٤ي ٓؼ (D ،4 ،2 )ٕٞٝحُزخٍرخٕ ٝحُيالر. 

 

 حُؼَحم ك٢ حٍُِحػ٤ش حُٔلخ٤َٛ كوٍٞ ك٢ حالىؿخٍ ٌُٔخكلش حُٔز٤يحص حٓظويحّ ػ٠ِ حالٓؼِش ٖٝٓ

 ٝٓز٤ي حُل٘طش كوٍٞ ك٢ ًخ٣ُِٞحٕ حالٍٝحم ػ٠٣َش حألىؿخٍ ٌُٔخكلش D،7،9 حُٔز٤ي حٓظويحّ

 حالىؿخٍ ٌُٔخكلش حُل٤٘٤َِٕٓٞٝ ٓز٤ي حٓظويحّ ًٌُٝي. ك٤ٜخ حُ٘خ٢ٓ حُز١َ حُ٘ٞكخٕ ٌُٔخكلش حُزخ٣ٍخٕ

 ٣ٌٖٔ ًٔخ. حُٜلَحء حٌٍُس كوٍٞ ك٢ حالىؿخٍ ٌُٔخكلش حالطَح٣ُٖ ٓز٤ي ٝحٓظويحّ حُوطٖ كوٍٞ ك٢

 ح١َُ ه٘ٞحص ؿٞحٗذ ػ٠ِ حُ٘خ٢ٓ حُز١َ ٝحُوٜذ حُزٔخط٤ٖ ك٢ حُلِلخ ٌُٔخكلش حُيحالرٕٞ حٓظويحّ

 هي ح١ٌُ حُزَٝٓخ٤َٓ ٓؼَ حُظَرش ك٢ ًٔؼؤخص ر٘ـخف حٓظؼِٔض هي ٓز٤يحص ٛ٘خى حٕ ًٔخ. ٝحُزٍِ

 .حىٗخٙ حُـيٍٝ ٓ٘ش ٖٓ ألًؼَ حُظَرش ك٢ ٣زو٢

 ٣َ١وش ٓؼَكش ٝؿٞد ػ٠ِ حُظؤ٤ًي ح١ٍَٝ٠ُ كٖٔ ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش حالىؿخٍ ٓز٤يحص حٓظويحّ كخُش ٝك٢

 رٌٜٙ حُظو٤ي حٕ ك٤غ. حٓظؼٔخُٚ حُٞحؿذ ٝحُٔؼيٍ َُِٕ حُٔ٘خٓذ ٝحُٞهض حُٜل٤لش حالٓظؼٔخٍ

 طٌٕٞ ٓٞف حُ٘ظخثؾ كخٕ رؼٌٔٚ ٝ ٠ٓٔٞٗش ٗظخثؾ ٝحػطخء حُٔز٤ي حٓظؼٔخٍ ٗـخف ح٢ُ ٣ئى١ حالْٓ

 .ٓ٘ـؼش ٝؿ٤َ ِٓز٤ش

 : االعزخذاَ فٟ االعٛاق اٌؼشال١خ  ٚاعؼخ االدغبي ِج١ذاد اعّبء

 حٓالف حُٔز٤يحص ٌٛٙ ٓؼظْ حٕ //Inorganic Herbicide اٌالػؼ٠ٛخ االدغبي ِج١ذاد-6

 حُٜٞى٣ّٞ ٤ٍُٗوخص ٓؼَ ك٤ٜخ حَُٔؿٞد ؿ٤َ حُ٘زخطخص ُوظَ رؼ٤ي ُٖٓ ٌٓ٘ حٓظويٓض ٝكٞحٓٞ

 طٌٕٞ حالك٤خء ػ٠ِ ٓخّ حػَ ُٜٝخ ُِز٤جش ِٓٞػٚ حُٔز٤يحص ٌٛٙ طؼظزَ ٝحال٤ّٗٞٓٞ، حُلي٣ي ًٝز٣َظخص

 ػ٠ِ حٓظويحٜٓخ ٣وظَٜ حُلخَٟ حُٞهض ك٢ حُٔخء، ك٢ حٌُٝرخٕ ػ٠ِ حُويٍس ُٜخ ًٔخ حٗظوخ٤ُش ؿ٤َ

 ٌٛٙ حٓؼِش ٖٓ حُٜ٘خػ٤ش ٝحُٔ٘خ١ن حُلي٣ي ًٌٔي ٍِٓٝػش حُـ٤َ حُٔ٘خ١ن ك٢ حالىؿخٍ ٌٓخكلش

 Sulfumate ,Borax حُٔز٤يحص

 ك٢ حالٍٝحم ػ٠٣َش حىؿخٍ ٌٓخكلش ك٢ حُٔز٤يحٕ ٌٛحٕ ٣ٔظويّ//  MCPA   &    D -4,2ِج١ذ-2

 . حُلـ٤ِش ًيؿَ ٝحُ٘ؼ٤َ ًخُل٘طش حُ٘ـ٤ِ٤ش حُ٘زخطخص كوٍٞ

 ػ٤ِٔش ػ٠ِ ٣ٌٕٞ حُظخػ٤َ حُِ٘ذ كوٍٞ ك٢ حُيٗخٕ ىؿَ ٌُٔخكلش ٣ٔظويّ : Propanil ثشٚثب١ًٔ-8

 رخُـَع حٓظويّ حًح حَُُ ػ٠ِ ال٣ئػَ حالٌُظَٝٗخص، ٗوَ ػ٤ِٔش ك٢ حُظيحهَ هال ٖٓ ح٠ُٞث٢ حُز٘خء

 . رٜخ ح٢ُٛٞٔ

 كوٍٞ ك٢ حُل٤ُٞش ك٢ حالٍٝحم ٝػ٠٣َش ٍك٤ؼش حالىؿخٍ ٣ٌخكق//  Alachlor االالوٍٛس ِج١ذ-9

 حُـٌٍٝ حٓظطخُش ٣ٔ٘غ ٝحُو٠َٝحص،طخػ٤َٙ حُٜلَحء ٝحٌٍُس ح٣ُٜٞخ ٝكٍٞ حُوطٖ ٓلخ٤َٛ ٗزخطخص

 . حُزَٝط٤٘خص طو٤ِن ٝح٣وخف
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 ٓلخ٤َٛ ك٢ حالٍٝحم ٝحُؼ٠٣َش حَُك٤ؼٚ حُل٤ُٞش حالىؿخٍ ٣ٌخكق//  Trifluralinرشفالْ ِج١ذ-5

 ػٖ ٣ظْ حُوظَ حُو٠َ، ٝٗزخطخص حُلخًٜش ٝحٗـخٍ ح٣ُِ٘ش ٝٗزخطخص ٝحُؼٜلَ حُْ٘ٔ َُٝٛس حُوطٖ

 .حُو١ِٞ حالٗؤخّ ػ٤ِٔش طؼز٢٤ ٣َ١ن

 ٝح٣ُِظٕٞ حُل٤٠ٔخص رٔخط٤ٖ ك٢ حُل٤ُٞش حالىؿخٍ ٌُٔخكلش ٣ٔظويّ ٓز٤ي//  Diuron د٠ٛسْٚ-;

 ػِٔٚ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش ٗٔز٤خ، ٓ٘ول٠ش ُِزخثٖ ٤ٔٓظٚ ٝحُوطٖ حُٜلَحء ٝحٌٍُس حٌَُٔ ٝهٜذ ٝحٌَُّٝ

 . Hillreaction طلخػَ ك٢ حُٔخء ٖٓ O2 حالًٝٔـ٤ٖ طل٣ََ ٣ٔ٘غ

 

 

7- Granstar + Logran //ٕحُل٘طش كوٍٞ ك٢ حالٍٝحم ػ٠٣َش حالىؿخٍ ٌُٔخكلش ٣ٔظويٓخ 

 حالٗؤخّ ػ٤ِٔش ك٢ طٞهق ح٢ُ ٓٔخ٣ئى١ حال٤٘٤ٓش حالكٔخٝ ٣ؼز٢ طؤػ٤َٙ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش ٝحُ٘ؼ٤َ،

 .حُو١ِٞ

 ح١ٌَُٔ ٝحُز٘ـَ ٝحُز٤َْٓ حُـض كوٍٞ ك٢ حُل٤ُٞش ُالىؿخٍ ٣ٔظويّ// Prophan ثشٚفبْ-0

 . حُو١ِٞ حالٗؤخّ ٓ٘غ ٝرخُظخ٢ُ حُـ٣ٌَ ٗٔٞ ٓ٘غ حُوظَ ح٤ُش ٝحُزو٤ُٞخص،

 . ح١ٌَُٔ ٝحُوٜذ حُٜلَحء حٌٍُس ٌُٔخكلش ٣ٔظويّ//  Simazine ع١ّبص٠ٓ -5

 . حُلخًٜش رٔخط٤ٖ ك٢ حُٔي٣ي ٌُٔخكلش حُزِٝؽ هزَ ٣ٔظويّ//  Oxadazine اٚوغ١ذص٠ٓ-65

 حُؼخثِش حىؿخٍ ٓخػيح حالٍٝحم ػ٠٣َش حالىؿخٍ ٌُٔخكلش ٣ٔظويّ/ /Tordon رٛسد٠ٓ-66

 . ح٤ُِٜز٤ش

 حُل٤٠ٔخص حُزٔخط٤ٖ ك٢ ٝحُٔؼَٔس حُل٤ُٞش حالىؿخٍ ٌُٔخكلش ٣ٔظويّ// Sinbar عٕجبس-67

 . ٝحُوٞم ٝحُظلخك٤خص

 ٓخّ ٌُ٘ٚ ٝحُ٘ؼ٤َ حُل٘طش كوٍٞ ك٢ حَُك٤ؼش حالىؿخٍ ٌُٔخكلش ٣ٔظويّ//  ILoxan االوغبْ-13

 ٣ٝٔ٘غ حٌٍُِٞٝك٤َ ط٣ٌٖٞ ػ٤ِٔش ٣ؼز٢ حُظخػ٤َ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش ح١ٌَُٔ، ٝحُوٜذ ٝحَُُ حُٜلَحء ٌٍُِس

 . حُـ١ٌٍ ح٢ُ حُو١َ٠ حُٔـٔٞع ٖٓ حُـٌحث٤ش حُٔٞحى حٗظوخٍ

69- Gallant –Soper  //ّك٢ حالٍٝحم ٍك٤ؼش ٝحُٔؼَٔس حُل٤ُٞش حالىؿخٍ ٌُٔخكلش ٣ٔظوي 

 . ٝحالػ٘خد ٝحُزطخ١خ حُو٠َٝحص

 ٝحُ٘ؼ٤َ حُل٘طش كوٍٞ ك٢ حالٍٝحم ٍك٤ؼش حالىؿخٍ ٌُٔخكلش ٣ٔظويّ//  Topik رٛثه-:6

 . ٝح٣َُٝطش ٝحُ٘ٞكخٕ

6;- Paraquat & Diquat 

• Paraquat أزخبثٟ غ١ش ِج١ذ . 

• Diquat االٚساق اٌؼش٠ؼخ ٌالدغبي ِج١ذ . 

 حُٔز٤يحٕ ٝح٣ُِظٕٞ،ٌٛحٕ ٝحُظلخف حالػ٘خد رٔخط٤ٖ ك٢ حالىؿخٍ ٌٓخكلش ك٢ حُٔز٤يحٕ ٣ٔظويٓخٕ

 ٝحُظٞه٢ حُلٌٍ ٣ـذ ٌُُي Anti – dote ٓخىس ػ٠ِ ال ٣لظ٣ٞخٕ حٜٗٔخ ٓٔخإٛٔخ ٖٓ ٌُٖ ؿ٤يحٕ

 .حُٔز٤يحٕ ٌٛحٕ حٓظوخّ ػ٘ي
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 ك٢ حُز١َ ٝحُوٜذ حُلِلخ ٌٓخكلش ك٢ ٣ٔظويّ الٗٚ ؿيح ْٜٓ حُٔز٤ي ٌٛح//  Dalopan دٌجْٛ-67

 . ح١َُ ه٘ٞحص

 : رٔزذ حٗظ٘خٍح حالٝٓغ ٌٛح//  Glyphosate وال٠فٛع١ذ -60

 ٝحُٔؼَٔس حُل٤ُٞش حُل٤ُٞش حالىؿخٍ ٌٓخكلش حٝ هظَ ك٢ حُؼخ٤ُش ًلخثظٚ -6

 . ػخ٤ُش حُز٤جش ك٢ حٓخٗظٚ ىٍؿش -7

 . ه٤ِِش ٤ٔٓظٚ -8

 

 . ٝحُٜٞحء حُٔخء ك٢ طلِِٚ َٓػش -9

 ح٠ُٞث٢ حُز٘خء ػ٤ِٔش ك٢ طيهِٚ ٣َ١ن ػٖ حُ٘زخطخص ٣وظَ ػِٔٚ ح٤ُش حٗظوخ٢ُ، ؿ٤َ ؿخ١ِٛ ٓز٤ي

 طو٤ِن ك٢ حٓخ٤ٓش طؼي حُظ٢ Aromatic amino acide طو٤ِن ػٖ حُٔٔئٍٝ EPSPS ٝطؼز٢٤

 . حالٓٔخى ػ٠ِ ح٤ٖٓ حُٔز٤ي ٌٛح ًٌُٝي حُزَٝط٤ٖ

 

 الحقلية :  عالقة الماء بالمحاصيل

تحديد مناطق زراعة المحاصيل عمى سطح  يما لمماء من أىمية بالغة فعمى احد  ال يخفي
التربة فتوجد مساحات شاسعة ما زالت جرداء وذلك لعدم وفرة الماء الالزم لنمو نباتات عمييا 

عامل  يبكميات أكبر من أو والماء ىو أحد العناصر الضرورية لحياة النبات وتحتاج النباتات إلي
% وفي البذور 09-57الخضراء ما بين  جزاءواألالقمم النامية  يوتبمغ كمية الماء الموجود ف

 %.57حوالى 

وجود  يأو النضج إال ف يالنبات حيث ال يتم النمو الخضر  يويقوم الماء بوظائف عديدة ف
جميع التفاعالت الكيمائية والحيوية بالنبات وال يمكن لمعناصر  والماء فيو الوسط الذي تحدث في

الماء لتكوين ذائب التربة الذي يمتص  يوبانيا فذعد تركيب النبات إال ب يالغذائية أن تدخل ف
صورة غاز إال  يكسيد الكربون يدخل النبات عن طريق الثغور فو أ يبواسطة الجذور كما أن ثان

 . يعممية التمثيل الضوئ يالماء قبل أن يدخل ف ييذوب ف وأن

تكتفي بكمية قميمة  وتختمف النباتات في كمية الماء الالزمة لنموىا ويمكن لبعض النباتات أن
طريق كما  يمن الماء عن طريق قدرتيا عمى حفظ كمية كبيرة في داخميا وتقميل عممية النتح بأ

في النباتات الصحراوية حيث أن طبيعة نموىا ال تحتاج إلى ماء كثير نسبيًا والمعروف أن الذرة 
وبمقارنة  صفراءة الالذر  وتتحمل العطش وال تحتاج لعدد من الريات بقدر ما تحتاجبيضاء ال
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 يوالمجموع الجذر صفراء في الذرة ال ونصف مثيم بيضاءلمذرة ال يالنباتين نجد أن السطح الخضر 
يمتصيا جذر الذرة  يوعمى ذلك فأن كمية الماء الت يفي الثان يفي األول ضعف المجموع الجذر 

لنتح( في الذرة إال أن درجة التبخر من األوراق )ا صفراءالذرة الو ضعف ما تمتص بيضاءال
 .بيضاءفي الذرة ال مثيمتياتكون ضعف  صفراءال

تحتفظ والبد أن  ريىذا وتتوفر المياه لمزراعة الناجحة أما عن طريق األمطار أو عن طريق ال
 بجزء كبير من ىذا الماء لمدة طويمة نسبيًا حتى تتمكن النباتات من أخذ ما يكفييا منو. تربةال

 :  Soil water formsيف الرتبةصور املاء 

 في التربة ىي: االرضي** تبعًا لنظرية برجز فإن الصور التي عمييا الماء 

 :Hygroscopic  water( الماء الهايدرسكوبي 1

يوجدد عمدى سدطح الحبيبدات فدي صدورة أغشدية دقيقدة جددا ويكدون ممتصدقا  يوىو الماء الذ
الجذور وكمية الماء اليايدرسكوبي بالتربة الرممية أقدل  بيا بقوة شديدة جدا أكبر من قوة إمتصاص

وال يتحدرك تربدة مما في الترب الطينية اي أن كمية الماء اليايدرسكوبي تقل بزيادة قطر حبيبات ال
 .                تربةالماء اليايدرسكوبي بال

 :Capillary water يأو الغشائ ي( الماء الشعر 8

ية أكبدر سدمكا وىدو شدالمداء اليايدرسدكوبي يكدون فدي صدورة أغ بعدد ياتي وىو الماء الذي 
ممسوك حول الحبيبات بقوة تسمح لو بدالتحرك مدن مكدان إلدى مكدان إلدى مكدان وىدو يتحدرك عدادة 

سدتعمال يلمداء الشدعر اويمكدن لمنباتدات إمتصداص  ةاألفقيدة محددود ومن أسفل ألعمدى حركتد فدي  ووا 
كمدا يتدأثر بيدا المداء الحدر وىدو الصدورة الثالثدة مدن  ةاالرضديبيدة ذجاالنمو النباتات وىدو ال يتدأثر ب

 .تربةماء ال

 : Free waterاالرضي  ( الماء الحر أو ماء الجذب 3

حوليددا والددذي يتحددرك إلددى أسددفل تبعددا لمجاذبيددة و وىددو المدداء الزائددد عمددا يمكددن لمحبيبددات أن تمسددك
إلسددفل بفعددل  حدددةتربددة أقددل مددن وذلددك ألن قددوة إرتبدداط جزيئددات المدداء الحددر بحبيبددات ال االرضددية

ويتدراكم المداء الحدر فدي بداطن التربدة فدي  رضديجاذبية التربة ويصل الماء الحر لمسدتو  المداء اال
 غير المستوية.لترب حالة ا
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وعمددى ذلددك فعندددما تددرو  التربددة أو عندددما تسددقط عمييددا األمطددار تمتمدد  المسددافات البينيددة  
بأنيدا فدي  التربدةيا مشدبعة تقريبدا وتعدرف ئقصيرة تكون أثنا الموجودة بالطبقة السطحية بالماء لفترة

 العممداءثم تبدأ قوة الجاذبية تحرك أكثر الماء إلدى أسدفل وبنسدبة أقدل لمجواندب ووجدد  حالة التشبع 
بالضددبط كميددة المسددافات  يأن كميددة المدداء الددالزم لتشددبع تربددة طينيددة حقميددة أو رمميددة خفيفددة تسدداو 

 % في الحالة الثانية.07-09% في الحالة األولى  79تقريبا تساو   البينية الموجودة بيا وىي

 : Field capacityالسعة احلقلية 

أقصددى مددا يمكددن أن تحددتفظ بددو التربددة  وتعددرف السددعة الحقميددة لدددرض الجيدددة الصددرف بأندد
ويمكدددن  يأيدددام مدددن الدددر  6-0وتصدددل التربدددة ليدددذه الحالدددة بعدددد  رضدددية مدددن المددداء ضدددد الجاذبيدددة اال

خاصددة تنتيددي بمصددفاة مدداء يسددمح بدددخول  وتقددديرىا بأخددذ عينددة مددن التربددة ووضددعيا فددي إسددطوان
الماء لمتربة بالخاصة الشعرية وينتظر حتى تصل المياه فدوق سدطح التربدة ثدم تتدرك حتدى تتسداقط 

بفعدددل الجاذبيدددة ثدددم تؤخدددذ العيندددة وتدددوزن ثدددم تجفدددف فدددي فدددرن عمدددى درجدددة  ةآخدددر قطدددره مدددن المصدددفا
 ق بالتربة.الة مئوية وتحسب نسبة الماء العدرج599

عندىا يستفيد المحصول من الماء لتدوافر المداء  يوتعتبر السعة الحقمية أوفق الحاالت الت
بدداليواء بنسددب متوازنددة أمددا إذا زادت نسددبة الرطوبددة فددأن اليددواء يقددل ويضددعف اإلنتدداج رغددم تددوافر 

ء بدددالتبخر مدددن سدددطح التربدددة والندددتح بواسدددطة الرطوبدددة ولكدددن ىدددذه الحالدددة ال تددددوم طدددويال لفقدددد المدددا
النباتددات وليددذا ال يسددتمر وجددود المددداء بالتربددة عنددد سددعتيا الحقميدددة إال وقتددا محدددودا يتوقددف عمدددى 

تسددداعد عمدددى ضدددياع المددداء بالرشدددح إلدددى الطبقدددات السدددفمية  يالظدددروف الجويدددة وخدددواص التربدددة التددد
 البعيدة عن مجال إنتشار الجذور.

 : Permanent Wiltingدائم الذبول ال

يتسددرب  التربددة تمتمدد  مسدداميا بالمدداء مباشددرة وتصددبح التربددة فددي درجددة التشددبع ثددم يبعددد ر 
ة إلدددى أسدددفل وىدددذا المددداء ىدددو المددداء الحدددر أو مددداء جدددذب التربدددة رضددديالمددداء منيدددا بقدددوة الجاذبيدددة اال

التربددة نتيجددة ( وبإسددتمرار جفدداف يبكميددة مددن المدداء تغمددف الحبيبددات )المدداء الشددعر  تربددةوتحددتفظ ال
متصدداص النباتددات لممدداء يقددرب المدداء الشددعر  غيددر قددادرة عمددى  لتربددةمدن النفدداذ وتصددبح ا يالتبخدر وا 

إمدداد النباتدات بالمداء لبقداء الخاليدا النباتيددة منتفخدة بالمداء وبدذلك تدذبل النباتدات وتقددف باإلسدتمرار 
ذبدول األوراق تامدة  يالدة ىدالعمميدات الحيويدة وأول الظدواىر التدي تبددو عمدى النباتدات فدي ىدذه الح

ثددم أخيددرا يصددبح الددذبول  )وقددت الظييددرة( النضددج كمددا يظيددر الددذبول فددي الوقددت الحددار مددن النيددار
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كامال بحيث أن النباتات الذابمة ال تعود إلى حالتيا األصمية بإعادة توفير الرطوبة مرة ثانيدة وىدذا 
 الماء عندىا. ما يسمى بالذبول الدائم وىو أدنى درجة يمكن لمنبات إمتصاص

 :Temporary Wilting املؤقتالذبول 

يرجددع إلددى جفدداف التربددة بينمددا  لدددائموىددو يختمددف عددن الددذبول الدددائم فددي حالددة أن الددذبول ا
الذبول المؤقت يرجع إلى جفاف الجو وليس شدديدا بحيدث أن النباتدات ترجدع إلدى حالتيدا الطبيعيدة 

 من األنتفاخ إذا انخفض ماء النتح.

 

 

 :الحقمية  الذبول عمى المحاصيلأضرار 

يقف نمو المحاصيل عندما تصل نسبة الرطوبدة فدي التربدة لمدذبول الددائم إذا حددث ىدذا فدي  (5
نخفاض المحصول.  مرحمة مبكرة من النمو أد  إلى موت النباتات وا 

يحدددث بيددا فدداذا حدددث فددي  ييددؤدي الددذبول المؤقددت إلددى أضددرار تختمددف حسددب المرحمددة التدد (2
المراحل المبكرة أنخفض معددل النمدو والتفريدع فدي محاصديل العمدف األخضدر و المحاصديل 

ذا حدث أثناء  حنطةالنجيمية كال نخفاض التفريع يؤدي ألى إنخفاض المحصول وا  والشعير وا 
نتيجة  ألختالل العمميات الفسيولوجية بالنبات االزىار طقو التزىير وعقد الثمار يؤدي ألى س
 إلختالل التوازن المائي بالنباتات.

 تدددؤد  زيددددادة النددددتح وفقددددد المدددداء مددددن األوراق إلددددى رداءة جددددودة بعددددض المحاصدددديل كددددالبنجر (0
وتندتج  وحيث يقف إنتقال السدكريات مدن األوراق إلدى البدذور فيقدل محصدولو وجودتد السكري

 جذور متشعبة غير اقتصاديو إلستبعادىا في المصنع .
 :(  Water   Available)املاء اجلاهز او املتيسر إلمتصاصاملاء القابل ل

كمية الرطوبة المحصورة بين السعة  ومما سبق يمكن تعريف الماء القابل لإلمتصاص بأن
تمثددل السدعة الحقميددة حدددىا األعمددى  يم أو بمعندى آخددر ىددو كميددة الرطوبدة التدددائالحقميدة والددذبول الدد

ل عمدى تدوفير ىدذا المداء بمنطقدة نمدو الجدذور عدن طريدق حددىا األدندى ويجدب العمد الددائموالذبول 
 . وتتوقف كمية الماء القابل لإلمتصاص عمى مايمى:يالر 

 نوع التربة: (1
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بالمدداء  الثقيمددة ذات معامددل ذبددول مرتفددع بددالرغم مددن قدددرتيا الكبيددرة عمددى اإلحتفدداظ لتربفددا
وعمى ذلك تظير عمى النباتات المزروعة بيدا عالمدات الدذبول مدع وجدود نسدبة كبيدرة مدن الرطوبدة 

 كما يتضح من الجدول اآلتى:

 رممية رممية صفراء صفراء خفيفة صفراء ثقيمو طينية التربة

 0.2 0.7 56.5 25.5 2..2 المكافئ الرطوبى

 5.9 2.0 5.7 59.0 50.2 درجة الذبول الدائم

 ومن الجدول السابق يتضح ما يمى: -

ادت نسدددبة الحبيبدددات الناعمدددة كممدددا ذبمدددت ز ** درجدددة ذبدددول النباتدددات تتوقدددف عمدددى قواميدددا فكممدددا 
 الرممية. لتربعالية من الماء قد تفوق ما يمكن أن تحتفظ بو االنسبة ذات ال لتربةالنباتات وا

** قد تحتوي التربة عمى كمية كبيرة من الرطوبدة إال أن كميدة المداء القابدل لدمتصداص بيدا أقدل 
تحددتفظ بكميددة أقددل مددن المدداء وذلددك ألن معامددل الددذبول فددي األولددى أكبددر مددن  يمددن التربددة التدد

 الثانية.

وكدذلك  يالرممية الخفيفة تحتاج إلضافة كمية كبيدرة مدن مداء الدر  لترب** المحاصيل النامية في ا
 حتى ال تصل النباتات لدرجة الذبول الدائم. يلتقريب فترات الر 

 :   رضي( تركيز المحمول اال 8

كثيدددر مدددن األمدددالح الذائبدددة وكممدددا ازدادت كميدددة األمدددالح الذائبدددة كممدددا  بمددداء التربدددةيوجدددد 
بزيدددادة األمدددالح  االرضدددي إنخفضدددت سدددرعة جزيئدددات المددداء ويرتفدددع الضدددغط االزمدددوزي بدددالمحمول 

وىدذا  الرضديائبة وعمى ذلك فأن سيولة إمتصداص النباتدات لممداء تقدل بزيدادة تركيدز المحمدول االذ
 رضددديالممحيدددة لتخفيدددف تركيدددز المحمدددول اال تدددربيوضدددح لندددا ضدددرورة تقريدددب فتدددرات الدددري فدددي ال

 بإستمرار.

 :Water requirements of cropsجات املائية للمحاصيل يااالحت

تمددزم لتكددوين وحدددة  يعدددد الوحدددات )بددالوزن( مددن المدداء التدد وبأندد ييعددرف االحتيدداج المددائ 
 599النبات إلى وزن المادة المكونة فمدثال إذا إمدتص نبدات البنجدر  وواحدة من الماء الذي يمتص
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مدن المدادة الجافدة فيدذا يعندى أن كدل  لتدر 2 ووعندد النضدج كدان وزند همن الماء أثناء فتدرة نمدو  لتر
 .ومن الماء إلنتاج لترا 079من المادة الجافة يحتاج  لتر

في إحتىاجاتيا المائية بينما يكون االحتياج  ضحااو وتختمف المحاصيل فيما بينيا إختالفا 
تظيددر فيددو عالمددات العطددش أسددرع مددن  ولمحصددول مددا قمدديال نسددبيا إال أن المحصددول نفسدد يالمددائ

منددو كميددة أكبددر مددن المددادة الددالزم  دونمأكبددر وذلددك ألنددو ينددتح الدد يجددو المددائحتيامحصددول آخددر أ
 يوضح اإلحتياجات المائية لممحاصيل اليامة.ي . والجدول التالدونملم

 

 

 رامات.غرام واحد من المادة بالغكمية الماء الالزمة لتكوين 

 م(غاالحتياج المائي ) المحصول م(غاالحتياج المائي ) المحصول

 626 القطن 022 بيضاءالذرة ال

 559 الرز .06 صفراءالذرة ال

 05. جتال 005 بنجر السكر

 097 الكتان 750 الحنطة

   702 الشعير

المائيددة بددين المحاصدديل وبعضدديا إلددى حجددم المجمددوع  وترجددع اإلختالفددات فددي اإلحتياجددات
الخضدددري إذ تدددزداد كميدددة المددداء الدددذي تفقدددده النباتدددات عدددن طريدددق الندددتح بزيدددادة حجميدددا وكممدددا قدددل 
االحتيدداج المددائي لمنبددات نسددبيًا. ىددذا باإلضددافة إلددى أن المحاصدديل مختمفددة مددن ناحيددة مدددة مكثيددا 

 ي موسم النمو.بالتربة ومن ناحية الظروف البيئية السائدة ف

 :يالعوامل المؤثرة عمى االحتياج المائ

اج يددلممحاصدديل بددإختالف أعمارىددا وقددد وجددد أن اإلحت ياج المددائيدديختمددف اإلحت عمررر النبررات: -1
مددن  قددلأي لمنبددات يقددل كممددا ازداد النبددات فددي العمددر فالنبددات الصددغير يكددون احتىاجددو المددائ يالمددائ

 النبات الكبير. 
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الخصدبة عنيدا فدي التدرب الضدعيفة حيدث  التدرباج المائي قد يقدل فدي ياإلحت خصوبة التربة: -8
رام غد 779ام واحد من المادة في نبات الذرة الصفراء فدي التدرب الضدعيفة يمزمدو غر وجد أن إنتاج 

رام فقدط مدن المداء. ولديس معندى ذلدك أن المقدنن غد 002من الماء بينما في الترب الخصبة يمزمو 
الترب القوية  يبة أقل منيا في الترب الضعيفة أو أن كمية الماء الالزم لر المائي في الترب الخص

أكبر منيا في الترب الضعيفة إذ تتطمب زيادة المحصدول النداتج مدن التدرب القويدة كميدة أكبدر مدن 
 الماء عن كمية المحصول القميمة الناتجة من الترب الضعيفة.

 

 

اج يددقدل كممدا زادت الرطوبدة  الجويدة فكدان اإلحتاج المدائي ييدوجدد أن اإلحت الظرروف الجويرة: -3
وعنددما إرتفعدت  .2عندما كانت نسدبة الرطوبدة داخدل التربدة  لتر 029مثال المائي لمذرة الصفراء 

اج المدائي يكما وجد أن اإلحتى لتر 505اج المائي لمذرة يأثناء النيار كان اإلحتى 52الرطوبة إلى 
 اإلختالفات في ظروف الجو والتربة.يختمف من منطقة ألخر  وىذا يرجع إلى 

سددبق أن ذكرنددا أن االحتيدداج المددائي يختمددف بددإختالف المحصددول فددالقطن  نرروع المحاصرريل : -4
 022والددددذرة البيضدددداء  .06رطددددال والددددذرة الصددددفراء  559رطددددال واألرز  226 المددددائي  واجدددديإحتى

وموعددد  تربددةبال ووثددومدددة مك وويرجدع ذلددك إخددتالف طبيعددة نمددو المحصددول مددن حيدث مسدداحة أوراقدد
 زراعتو وغيرىا من العوامل.

 :   Water rationing of crop املقنن املائي للمحصول

من اي محصول ريدة واحددة  لري دونمكمية األمتار المكعبة من الماء الالزمة  ويعرف بأن 
وىددو يختمددف حسددب نددوع المحصددول وأطددوار نمددوه ونددوع التربددة ومتوسددط درجددة الحددرارة فددي المنطقددة 

 .الرضيوبعد مستو  الماء ا

ة يدددوالغددرض مددن معرفدددة المقددنن المدددائي لمحاصددالت الزراعيددة ىدددو إمكددان رسدددم سياسددة مائ
ا فييدا فدي الوقدت المناسدب بالكميدة المحاصديل بمد يزراع مدن ناحيدة إتاحدة الفرصدة لدو لدر متوافق ال

 المناسبة ولم تعرف اآلن المقننات المائية التقريبية لممحاصيل المختمفة في الجدول اآلتى:

 المقنن المائي بالمتر المكعب المحصول المقنن المائي بالمتر المكعب المحصول
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 079 صفراءذرة  799 قصب السكر

 079 اسمسم وبطاط 279 حنطة وشعير

 699 جت 279 باقالء

 699 رز 299-079 برسيم

 079 فستق الحقل 079 قطن

حسدددددددب الجيدددددددة  جافدددددددة فدددددددي منددددددداطق ال 0م 099-599ىدددددددذا وتزيدددددددد المقنندددددددات بمقددددددددار 
 والمحصول.

 

 احملاصيل للماء: الحتياجالفرتة احلرجة 

لمنباتددددات تددددوافر الرطوبددددة الالزمددددة بالتربددددة إذا لددددو زادت كميددددة  ييتطمددددب النمددددو الطبيعدددد
كسدددجين الدددالزم لتدددنفس و الرطوبدددة عدددن حدددد معدددين فإنيدددا تحدددل محدددل اليدددواء االرضدددي فيدددنقص األ

الجددددذور ونموىددددا باإلضددددافة لددددذلك يجددددب أن ال تتعددددرض النباتددددات لفتددددرات تكددددون فييددددا الرطوبددددة 
 .سرعة النمو فينخفض المحصول  االرضية غير كافية لمنمو مما يترتب عميو نقص في

وتختمف المحاصيل في درجة تحمميا لنقص رطوبة التربدة وتعتبدر أحدرج فتدرة يحتداج فييدا 
يددتم فييددا النمددو فددي أوائددل عمددر النبددات أكثددر منيددا قددرب  يعددام تمددك الددو المحصددول لممدداء عمددى وجدد

والتكاثر ويبدو ذلك واضحًا في محاصيل  النضج فعندئذ تكون الخاليا نشطة في عمميات األنقسام
العمددف األخضددر ىددذا وتسددتجيب النباتددات فددي األطددوار المختمفددة بدددرجات متفاوتددة لددنقص الرطوبددة 

 وتسمى الفترة في حياة النبات وتختمف ىذه الفتره بإختالف النبات.

دة وقدد وجدد أن الفتدرة الحرجدة فدي القطدن تكدون وقدت اإلزىدار اي وقدت نشداط الخاليدا وزيددا
ولدددو تعرضدددت  رسدددرعة إنقسددداميا وسدددرعة العمميدددات الفسددديولوجية ويحددددث تسددداقط األوراق واألزىدددا

يدؤثر  يوز متكدون بددون ر جدالنباتات لمعطش أو لزيادة ماء الري كما شوىد أن ترك القطن وعميدو 
وز المتفتح وصفات التيمة. وفي نفس الوقت نجد أن زيدادة الرطوبدة فدي التربدة وقدت جعمى نسبة ال

 تنتشر في نياية الموسم. يلإلصابة بالحشرات واإلمراض الت ووز ويعرضجنضج يؤخر تفتح الال
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وبالنسبة لمحاصيل الحبوب وجد أن العطدش المؤقدت يقمدل مدن محصدول الحبدوب الناتجدة 
بدرجة كبيرة وخاصة إذا تعرضدت النباتدات لمعطدش أثنداء طدرد السدنابل وتعتبدر ىدذه المرحمدة الفتدرة 

اجا لمماء في ىدذه الفتدرة لعمميدات األنقسدام يالحبوب اذ تكون النباتات أكثر إحتىالحرجة لمحاصيل 
واإلستطالة والعمميات الفسيولوجية األخر  وعند دراسة عالقة الماء بنبات الحنطة وجدد أن الكميدة 

لمنبات كمدا يدؤثر عمدى عددد األفدرع الحاممدة لمسدنابل  يالمناسبة من الماء تؤثر عمى التفريع القاعد
 وجد أن الري الغزير يقمل من عدد األفرع القاعدية الحاممة لمسنابل.و 

توافق فترة اإلزىار. أما في بنجر السدكر تعتبدر  ووجد أن الفترة الحرجة ل باقالءوبالنسبة لم
فترة النمو السريع لمجذور وفترة تراكم السدكر فدي الجدذور فتعدرض النباتدات  يى يالفترة الحرجة لمر 

 ترة يوقف نمو الجذور ويتشوه شكميا ويقل المحصول من الجذور والسكر.لمعطش في ىذه الف

 

 

 

 

 

 
 

 أأس تطالح إمرتب إملتأأثرة ابلأمالح )إمرتب إمللحية وإمرتب إمللحية إمقلوية(

 :(Soil Salinity)إمرتبة ملوحة

تصل الً الحد لمنطقة جذور النبات  ًف األمالحزٌادة تركٌز  النظر النباتٌةتعنً من وجهة      
 ينقص الر الناتجة عن الجفافالً حالة مشابهة محصوله بأعراض ونقص  هنمو فًٌؤثر  يالذ
المخالف لطبٌعتها االعتٌادٌة كاللون الداكن و ظهور اللون وتقزم النبات أ األوراقجفاف ك

ٌمكن القول على أنها أمالح معدنٌة تأتً بصورة  علوم التربةوالمزرق. ومن وجهة النظر 
مٌة من األمالح رئٌسٌة من مادة األصل المكونة للتربة بفعل عملٌات التجوٌة والتعرٌة مشكلة ك

الذائبة فً محلول التربة على هٌئة أنٌونات والكلورٌدات والكربونات والبٌكربونات والكبرٌتات 
 النظر وجهة . ومنالصودٌوم والكالسٌوم والمغنٌسٌوم والبوتاسٌوموالنترات لألٌونات متمثلة ب

 من والهدف. جٌتهوإنتا النبات نمو فً المؤثرة المعدنٌة التربة مكونات أحدي هًالزراعٌة 
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 خصائص فً الحاصلة التغٌرات من العدٌد فً ٌسهم تراكمها لكون النبات فً تأثٌرها دراسة
 :أهمها الفسلجٌة النبات

 المانٌتول وسكر البرولٌن مثل النبات فً البروتٌنات أنواع بعض زٌادة الً تؤدي الملوحة.1
 األكثر النبات حٌاة بداٌة فً األكثر ولكن النبات، نمو مراحل جمٌع فً توجد التً واألوزموتٌن

 .للملوحة حساسٌة
 على الرطوبة تقلٌل فً تسهم لكونها النبات فً الجافة المادة زٌادة على تعمل الملوحة زٌادة.2

 الجافة المادة بزٌادة والزٌوت البروتٌن تركٌز ٌزداد سوف الحالة هذه وفً. الملحً اإلجهاد أثر
 .واطئة اإلنتاجٌة لكن عالٌة الجودة تكون وبالتالً الخضري، النمو حساب على

 المسؤول األنزٌم عمل من ٌثبط لكونه السكر زٌادة ٌحفز التربة فً الصودٌوم نسبة ارتفاع.3
 السكر حساب على النشأ نسبة زٌادة فً ٌسهم الكلورٌد وجود حٌن فً. نشأ الً السكر تحول عن

 .الصودٌوم تأثٌر من ٌقلل لكونه
 الزٌوت نسبة زٌادة فً تسهم التً الجافة المادة تزداد الرطوبة وانخفاض الملوحة زٌادة.4

 .النهائً المنتج فً أكثر بنسبة مرتبطة لكونها العطرٌة
 

 القلوية: والترب الملحية الملحية الفرق بين الترب 
 تحولت التً والقاحلة والصحراوٌة المروٌة الترب مشكالت إحدي تعد التربة ملوحة إن     

 عدد توفر هً عام بشكل والملوحة فٌها، األمالح تراكم بسبب منتجة غٌر ترب الً منها العدٌد
 كبرٌتات أو كلورٌدات مثل المعدنٌة األمالح لبعض التربة فً الكٌمٌائٌة المركبات من كبٌر

 من قلوٌة أمالح توفر وعند. ملحٌة تربة تسمً عندئذ الصودٌوم أو المغنٌسٌوم أو الكالسٌوم
 بٌن التمٌٌز وٌمكن. قلوٌة تربة تسمً الصودٌوم السٌما الذكر، السابقة الثالثة العناصر كربونات

 المئوٌة النسبة تقدٌر مع التربة وتفاعل الكهربائٌة االٌصالٌة تقدٌر خالل من التربتٌن هاتٌن
 األمالح تأثٌر هما النبات على التربة فً األمالح لتراكم تأثٌران وهناك. للتبادل القابل للصودٌوم
 دخول ٌعنً بار4 مقداره أزموزي ضغط ٌعادل تركٌز إلً الملوحة وصول وعند والقلوٌات،

 للملوحة العالً بتحملها المعروفة النباتات نمو من ٌقلل وهذا الدائم، الذبول مرحلة النبات
 كلورٌد أمالح على المحتوٌة التربة هً المالحة والتربة. السكري والبنجر والقطن كالبرسٌم

 للتبادل القابل الصودٌوم أٌون ونسبة عالٌة، بنسب الصودٌوم وكبرٌتات والكالسٌوم الصودٌوم
 أكثر للتبادل القابل الصودٌوم أٌون نسبة تكون القلوٌة التربة أما ،5.5 وتفاعلها ،%15 فٌها
 على% 5.5-5.25بٌن الصودٌوم نسبة تتراوح وعندما ،5.5 من أعلى وتفاعلها% 15من

  ٌتحرك  الكلورٌد وأٌون. الحساسة للنباتات األوراق فً حرق ٌظهر الجاف الوزن أساس
 

 فً الكلورٌد ٌتجمع حٌث النتح عملٌات خالل من النبات وٌستهلكه التربة محلول مع بسهولة
 ٌصل البورون حٌن فً%. 1-5.6نسبته تتراوح عندما األوراق على ضرره وٌبدو األوراق،

 ٌتراوح النبات لنمو به المسموح األعلى الحد وان ،1-لتر ملجم15 المالحة المٌاه فً تركٌزه
 . 1-لتر ملجم4-2بٌن
 

 : التربة ملوحة مصادر

 : ٌأتً بما اٌجازها ٌمكن متعددة مصادر  من تأتً األمالح ان الً Kovda الروسً العالم أشار

 الداخلٌة المناطق فً والهٌٌدروكلورٌك والكبرٌتٌك الكربونٌك أحماض أمالح تتكون: قارية.1
 من أو النارٌة الصخور تجوٌة عملٌات نتٌجة الجاري الماء بواسطة تعرٌة فٌها ٌحدث ال التً

 .  باألمالح الغنٌة الثانوٌة الصخور
 الساحلٌة الودٌان فً الصودٌوم كلورٌد خاصة وبصفة البحر أمالح تجمع عن تنتج: بحرية.2

 الً المواقع بعض فً األمالح تركٌز وٌصل الضحلة، الخلجان سواحل وعلى الجافة لألراضً
 .الصودٌوم كلورٌد عن فٌها المغنٌسٌوم كلورٌد ٌزٌد ما وكثٌرا ،1-لتر جم 155
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 وتتمٌز. العصور أقدم من األنهار دلتا ري من تمكن اإلنسان ألن االنتشار واسعة وهً :الدلتا.3
 تراكم وعملٌات األنهار بواسطة القارة من األمالح نقل عملٌات بٌن باالزدواج األنهار دلتا

 . البحر من المنقولة األمالح
 .القارٌة المنخفضات فً األمالح تجمع ثم العمٌقة الجوفٌة المٌاه بتبخٌر ذلك وٌحدث :جوفية .4
 تتحكم التً القواعد معرفة وعدم لإلنسان االقتصادي النشاط بأخطاء المتصلة وهً: بشرية.5

 والري األرضً الماء مستوي ارتفاع عن الناتج المروٌة األراضً تملح مثل األمالح تجمع فً
 هً المروٌة الترب عند األمالح تجمع فً تتحكم رئٌسة عوامل ثالثة وهنالك المالحة، بالمٌاه
 وكمٌة فٌه، األمالح تركٌز مع األرضً الماء وعمق رٌة، كل فً ٌضاف الذي الماء مقدار

 .المتساقطة األمطار
 األرضً الماء بعمق وثٌقا ارتباطا ٌرتبط التربة فً األمالح بتجمع األرضً الماء وعالقة
 محصلة السطحٌة الطبقة فً األرضً الماء من األمالح تجمع فان وعلىه. فٌه األمالح وتركٌز
 الشعرٌة، الخاصة بواسطة السطح إلً األرضً الماء مستوي من الماء صعود األولً: لعملٌتٌن
 الماء حركة مٌكانٌكٌة وان. التربة فً األمالح من محتوٌاته تاركا بالتبخر الماء فقد والثانٌة

 ٌوجد عندما والماء التربة نظام فً أخر إلً موقع من الماء حركة تتضمن الشعرٌة بالخاصٌة
 الموقعٌن . كال عند( التوتر)  stressالشد  فً فرق

 :العراقية الترب في التملح أسباب 
 نتٌجة والجنوب الوسط ترب فً السٌما الزمن، مع ازدادت العراق فً الملوحة مشكلة ان 

 المتبعة الري نظم ورداءة اختالف مع المضخات وانتشار الزراعٌة الجغرافٌة الرقعة لزٌادة
 بعض فً وجدت ان والبزل الري شبكات رداءة عن الناتجة األرضٌة المٌاه مناسٌب وارتفاع

 من والبد%. 45-35بٌن تتراوح التً النهرٌة المائٌة الضائعات عن فضال العراقٌة، األراضً
 تم وقد التملح، عملٌة فً تسهم كمٌاتها تكن مهما الري مٌاه مع المحمولة األمالح أن الً اإلشارة
 : اآلتٌة المعادلة من التربة فً األمالح كمٌة فً التغٌر حساب

S=S1+(S2-S3)+S4 

 :ان إذ
 S.٤ًٔش حُظـ٤َ ك٢ حألٓالف هالٍ ٓيس ٤ُ٘ٓش ٓؼ٤٘ش = 

 S1 .٤ًٔش حُِٔٞكش حأل٤ِٛش ك٢ حُظَرش= 

S2 .٤ًٔش ح٤ُٔخٙ حُٔ٘وُٞش ٖٓ حُٔخء حأل٢ٍٟ= 

S3 .٤ًٔش ح٤ُٔخٙ حُٔـُٔٞش ٖٓ حُظَرش = 

S4= الري ماء من المضافة المٌاه كمٌة . 
 

 كمٌة تقدٌر فً الصعوبة ان إال حسابها سهولة الري مٌاه من المضافة األمالح كمٌة حساب وان
 من حسابها ٌمكن الري مٌاه من المضافة المالح فكمٌة. األرضً الماء من المضافة األمالح

 :اآلتٌة العالقات
ppm= EC×640           

 ان: إذ
ppm=بالـ علىها ٌطلق التربة محلول فً الذائبة األمالح كمٌة وهً بالملٌون جزء TDS ،

EC =5.64 ،(1-م سٌمنز دي وحدات تساوي التً 1-سم بالماٌكروموز) الكهربائٌة االٌصالٌة =
 .ثابت

 
ٖٝٓ حُٔالكع إٔ ط٤ًَِ حألٓالف ح٢ٌُِ ٣ئػَ ػ٠ِ ٗٔوٞ حُ٘زخطوخص ٝأٛوزق ٛوٞ حُؼخٓوَ حألٓخٓو٢ كو٢ 

حٓظـالٍ ٌٛٙ حألٍح٢ٟ ٣ٌٖٝٔ طو٤ْٔ حُظوَد كٔوذ ط٤ًَوِ حألٓوالف رخ٤ُُِِٔٔٞ/ٓوْ كو٢ ٓٔوظوِٚ 

 حُٔ٘زؼش رخُٔخء ٝأػَٙ ػ٠ِ ٗٔٞ حُ٘زخطخص ًٔخ ٢ِ٣:ػـ٤٘ش حُظَرش 
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 ٗٔٞ حُ٘زخطخص ط٤ًَِ حألٓالف رخ٤ُُِِٔٔٞ/ْٓ 

 ال ٣ليع ٍَٟ ُِ٘زخطخص حُظ٢ ط٘ٔٞ رٜخ ٓؼَ حُزخهالء  7حهَ ٖٓ 

 ٣ٌٕٞ ح٠ٍَُ هخَٛحَ ػ٠ِ حُٔلخ٤َٛ حُلٔخٓش ُألٓالف 7-9

ُٛووَس حُ٘وؤْ -حٌُظووخٕ  -حُووٌٍس  -حُووَُ  -حُل٘طووش  ٓؼووَ

 حٌٍُس ح٣ٌَُٔش. -حُوَٝع 

حُ٘ؼ٤َ  ٌُٖٝ ٣٘ٔٞ ك٤ٜخ طظؤػَ أؿِذ حُٔلخ٤َٛ حُ٘خ٤ٓش رٜخ 9-0

 حُوطٖ. -ر٘ـَ حٌَُٔ  -

ال ٣٘ـق رٜخ ؿ٤َ حُٔلخ٤َٛ ٗي٣يس حُٔوخٝٓش ُألٓالف ٓؼَ  ;0-6

 حُـض . –ك٤٘٘ش حُٔٞىحٕ 

 

 إعزظالذ  األساػٟ اٌٍّس١خ ٚاٌم٠ٍٛخ :
ٓزن إٔ أٟٝل٘خ إٔ حُظَد حُِٔل٤ش ٢ٛ حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓويحٍ ُحثي ٖٓ حألٓالف حٌُحثزش ٝحُظَد  

حُو٣ِٞش ٢ٛ حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٗٔزش ػخ٤ُش ٖٓ حُٜٞى٣ّٞ حُٔظزخىٍ ٓٔخ ٣ـؼِٜخ ر٤جش ؿ٤َ ٛخُلش ُ٘ٔٞ 

ظَرش حُٔلخ٤َٛ حٍُِحػ٤ش ٗٔٞحا حهظٜخى٣خا، ٝػِىٚ ٣ـذ حٓظٜالف ٌٛٙ حُظَد رؼ٤ِٔخص حُـ٤َٔ ُِ

حُِٔل٤ش ٝحُظوِٚ ٖٓ ٤ًٔش حُٜٞى٣ّٞ حُٔظزخىٍ حٌُحثذ ك٢ حُظَد حُو٣ِٞش ًُٝي هالٍ حٌُخ٤ُّٔٞ 

  ٓلِٚ ػ٠ِ ٓطق حُلز٤زخص حُـ٣َٝش ُِظَرش ٣ٝظْ حإلٓظٜالف ًٔخ ٢ِ٣ :
  Leaching of Saline Soilsإواًل: غس يل إمرتب إمللحية : 

َرش إلًحرش حألٓالف ٝكِٜٔخ ٓغ حُٔخء أٝ ٣وٜي رٌُي ٛٞ آَحٍ ٓويحٍ ٖٓ حُٔخء هالٍ هطخع حُظ 

 حُٜٔخٍف ا٢ُ رخ١ٖ حألٍٝ رؼ٤يحا ػٖ ٓ٘طوش ٗٔٞ حُـٌٍٝ.

 ٝػ٤ِٔش حُـ٤َٔ ٣ـذ إٔ طلون حألؿَحٝ ح٥ط٤ش : 

 ( اًحرش حألٓالف حُوخرِش ٌُِٝرخٕ ك٢ هطخع حُظَرش، ٝاُحُظٜخ ٓ٘ٚ كظ٠ ػٔن حُـٌٍٝ. أ

 

رش ح٣َُٝٔش رٔ٘غ طَحًْ حألٓالف ك٢ حُظَرش)ٖٓ ٤ٓخٙ (حالكظلخظ رٔٔظ١ٞ ٓ٘خٓذ ٖٓ حُِٔٞكش ك٢ حُظَ د

 ح١َُ أٝ حُٔخء حأل٢ٍٟ(.

ؿـ( اُحُش أٓالف حُٜٞى٣ّٞ حُظ٢ ط٘ظؾ ػٖ ػ٤ِٔش اكالٍ حٌُخ٤ُّٔٞ ٓلَ حُٜٞى٣ّٞ حُٔظزخىُش ك٢ 

 حٓظٜالف حُظَرش حُو٣ِٞش.

 ٚػِّٛبً ٠دت ِشاػبح إٌمبؽ اٌزب١ٌخ فٟ ػ١ٍّبد اٌغغ١ً: 

حُظٔوو٣ٞش حُالُٓووش ًوطووٞس ط٤ٜٔي٣ووش إلٛووالف حألٍحٟوو٢ حُِٔل٤ووش ًٝووٌُي ٣ـووذ اؿووَحء ػ٤ِٔووخص -6

ٓوْ ػوْ طـٔوغ حُ٘زخطوخص كو٢ أكوي أًٍوخٕ حُلووَ ػوْ  65حُظوِٚ ٖٓ حُ٘زخطوخص حُز٣َوش روخُلَع رؼٔون 

٪ كو٢ حطـوخٙ :.5طلَم. ٝػ٤ِٔخص حُظ٣ٞٔش حُٔؼخ٤ُش ٢ٛ حُظ٢ طؼطو٢ حٗلويحٍ كو٢ حألٍٝ كو٢ كويٝى 

 ٝحكي ٓغ طـخْٗ ػٔن حُوطخع حألٍٝ.
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اٗ٘خء حُٔزخٍُ  رخُٔٞحٛلخص حُالُٓش ُِظوِٚ ٖٓ ٓخء حُـ٤َٔ. ٣ٝؼظٔي ٗظوخّ حُٜوَف حُٞحؿوذ  -7

ط٘ل٤ووٌٙ ٝهٜٞٛووخا ك٤ٔووخ ٣ظؼِوون ربرؼووخى ٝأػٔووخم حُٜٔووخٍف ػِوو٠ حٍطلووخع ٓ٘ٔووٞد حُٔووخء حألٍٟوو٢ 

 ٝٗلخ٣ًش حُطزوخص ًٌُٝي ػ٠ِ ًؼخكش حُـ٤َٔ حُظ٢ طظليى ر٤ٌٔخص حألٓالف ك٢ حُظَرش. 

٠ِ ًلخءس حُٜٔخٍف طو١ٞ ؿٍٔٞ ًَ ٗوطش كظ٠ ٣ٌٜٔ٘خ طلَٔ ٟـ٢ حُٔخء ػْ ًخهظزخٍ ػ٢ِٔ ػ -8

ْٓ ٣ٝظَى حُٔخء ٣َٗق ٜٓ٘خ كبًح ٍٗق ٌٛح حُٔويحٍ ٓوٖ حُٔوخء  :6 -65طٔأل حُوطغ رخُٔخء ا٢ُ ػٔن 

أ٣خّ ٣ؼ٢٘ كخؿوش حُظَروش اُو٢ ٣ُوخىس ٓزوٍِ حُوطوغ ٝٝؿوذ كلوَ ٓزوٍِ رو٤ٖ ًوَ  :ك٢ ٓيس أ١ٍٞ ٖٓ 

 رؼيٛخ. ٓز٤ُِٖ رٜلش ٓئهظش ٍٝىٓٚ

 أعجبة  فشً اعزظالذ اٌزشة اٌٍّس١خ ٚاٌزأخ١ش فٟ اعزظالزٙب:

 ( حُظ٣ٞٔش ؿ٤َ ٓالثٔش ٓٔخ ٣ئى١ ا٢ُ حُظزوغ رخُِٔٞكش.6

 ( ػيّ ًلخ٣ش ٤ٓخٙ حُـ٤َٔ حُالُّ ُزيء حٍُِحػش ُألٓزخد ح٥ط٤ش :ـ 7

 أ ـ ٗٞرخص ح١َُ ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ ٓٞحؿٜش حكظىخؿخص حُـ٤َٔ.  

 لخءس أهَ ٖٓ ٓٞحؿٜش حكظىخؿخص حُـ٤َٔ.د ـ ٓلطخص ح٠ُن ًحص ً 

 ؿـ ـ   ٓٔخكش حألٍٝ أًزَ ٖٓ ٤ًٔش ح٤ُٔخٙ حُٔظٞكَس. 

 ( حُظ٤ْٜٔ حُوخ١ت َُِٜف ٖٓ ك٤غ ٗٞع حُٜٔخٍف ٝػٔوٜخ ٝحُٔٔخكخص ر٤ٜ٘خ ٝٓٞحٛلخطٜخ.8

 ( اطزخع ؿيحٍٝ ٤ُ٘ٓش هخ١جش ُِـ٤َٔ.9

 ـ٤خا ا٢ُ ٤ٓخٙ ًحص ٗٞػ٤ش ؿ٤يس.(حٓظويحّ ٤ٓخٙ ًحص ِٓٞكش ػخ٤ُش ك٢ حُـ٤َٔ ىٕٝ طـ٤٤َٛخ طي٣ٍ:

( ػيّ طٞك٤َ حإلٌٓخ٤ٗخص حُز٣َ٘ش ٝحُويٓخص ُْٜ ٓوٖ ٓزوخ٢ٗ ١ٝوَم ٤ٓٝوخٙ ٗوَد هزوَ رويء ػ٤ِٔوش ;

 حالٓظٜالف.

  :ٛ٘خُووي ػوويى ٓووٖ حُؼ٤ِٔووخص حُظطز٤و٤ووش حُظوو٢ طظؼِوون رووبىحٍس حُٔلخٛوو٤َ إدارة المحاصرريل والمموحررة

٤وخٍ حُٔلٜوٍٞ حُٔ٘خٓوذ ُِظَروش حُِٔل٤وش ٓؼوَ ٝحُِٔٞكش ٖٓ حؿَ حالٓظٜالى حألٓؼَ ٤ُِٔوخٙ ٜٓ٘وخ حهظ

ٓلخ٤َٛ حُؼِق أًؼَٛخ طلٔال، ٝػِىٚ ٣ٌٖٔ طل٣َٞ حألٍح٢ٟ حُٔظلِٔش ح٢ُ ٓ٘خ٣ٍغ اٗظخؽ ك٤ٞح٢ٗ 

ًحص حَُٔىٝى حالهظٜخى١. ٝحُـيٍٝ حُظخ٢ُ ٣ز٤ٖ حُٔلخ٤َٛ حُٔ٘خٓوزش ٝحُٔوخٝٓوش ُِٔٞكوش ٤ٓوخٙ حُو١َ 

٤ش حُـَٔ. ٝك٤ٚ حُ٘زخص ح١ٌُ ٣ًٌَ ك٢ رخىة حألَٓ ٖٓ ٝحُظَرش، ًٌُٝي ح٤ٌُٔش حُالُٓش ٖٓ ح٤ُٔخٙ ُؼِٔ

أًؼَ حُ٘زخص طلٔال ُِِٔٞكش ٝحأله٤وَ أهِٜوخ. ٝٛ٘خُوي ٓـٔٞػوش ٓوٖ حُؼٞحٓوَ حُظو٢ طوئػَ كو٢ ٓوخٝٓوش 

حُ٘زخص ُِٔٞكش حُظَرش ٤ٓٝخٙ ح١َُ ٜٓ٘خ َٓكِش ٗٔٞ حُ٘زخص حُظ٢ طؼظٔي ػ٠ِ ىٍؿش طلَٔ ًُي حُ٘زوخص 

٤َس ٖٓ حُ٘ٔٞ ُِِٔٞكوش، ٝحٕ ٛوٌح حُظوؤػ٤َ ٍرٔوخ ال ٣ؼوٞى كوو٢ حُو٢ هالٍ كظَس حإلٗزخص ٝحَُٔحكَ حأله

كٔخ٤ٓش حُ٘زخطخص ُِِٔٞكش رَ ٣ؼٞى ح٢ُ ٣ُخىس ط٤ًَوِ حُِٔٞكوش كو٢ ٜٓوي حُزوٌٍٝ ٗظ٤ـوش ُلًَوش حُٔوخء 

ح٢ُ حألػ٠ِ، ًٌُٝي ُؼ٤ِٔش طزووَ حُٔوخء ٓوٖ حُظَروش حُظو٢ طوئى١ حُو٢ طوَحًْ حألٓوالف رظَح٤ًوِ ػخ٤ُوش 

 ؿ٤خد اٟخكش حُٔخء. ٝػِىٚ كخٕ ٓلخ٤َٛ حُ٘ؼ٤َ ٝحُل٘طش ٝحٌٍُس  هَد حُزٌٍٝ، ال٤ٓٔخ ك٢

ٓوخٍٗوش رَٔكِوش حإلٗزوخص  حُٜلَحء طٌٕٞ أًؼَ كٔخ٤ٓش ُِِٔٞكش كو٢ ريح٣وش َٓكِوش ظٜوٍٞ حُزوخىٍحص

ٝحَُٔحكَ حأله٤َس ٖٓ حُ٘ٔٞ. ك٢ ك٤ٖ حُز٘ـَ ح١ٌَُٔ ٝحُؼٜلَ ٝحُوٜذ ح١ٌَُٔ طٌوٕٞ كٔخٓوش 

ُِِٔٞكووش ٗٔووز٤خ هووالٍ َٓكِووش حإلٗزووخص. ر٤٘ٔووخ حُووَُ ٣ٌووٕٞ كٔووخّ ُِِٔٞكووش هووالٍ َٓكِووش ظٜووٍٞ 

حُٜو٣ٞخ  حُزخىٍحص، ًٌُٝي حُوطوٖ كٔوخّ كو٢ طِوي حَُٔكِوش ٝكو٢ َٓكِوش حإلُٛوخٍ أ٠٣وخ. أٓوخ كوٍٞ

٣ٌٕٞ ٓوخّٝ ُِِٔٞكش رخَُٔحكَ حُٔوظِلوش ٓوٖ حُ٘ٔوٞ هوي طوِىحى أٝ طو٘ولٞ طلوض طوؤػ٤َ حٛو٘خف ٛوٌح 

حُٔلٜووٍٞ. ٝحُؼخٓووَ حُؼووخ٢ٗ حألٛوو٘خف حُظوو٢ طوظِووق كوو٢ ٓوخٝٓظٜووخ ُِِٔٞكووش ٓؼووَ ٗزخطووخص حُل٘ووخثٖ 

ٝحُ٘ـ٤ِ٤خص ًخُل٘طوش ٝحُ٘وؼ٤َ ٝحُوَُ ٝؿ٤َٛوخ. ٝهٜوٞرش حُظَروش ٝحُو١َ ٝاىحٍطوٚ طوؤػ٤َ كو٢ ؿؼوَ 

ٝٛ٘خُووي أٛوو٘خفي ػي٣وويسي ٓووٖ حُ٘زخطووخص حُٔظلِٔووش ُألٓووالف ٝٛووٌٙ حُ٘زخطووخص حُ٘زووخص ٓوووخّٝ ُِِٔٞكووش. 

َُ أٓالا ًز٤َحا ك٢ ٍُحػش حُٜلخ١ٍ ٝحألٍح٢ٟ ؿ٤َ حُوخرِش ٍُِِحػش ٓٞحءا رخالٓوظلخىس  أٛزلض طٌ٘

ٍَ ٓزخَٗ، ًُٝي رٍِحػظٜخ ًٔلخ٤َٛ هخرٍِش ُالٓوظٜالى حُز٘و١َ ًٔوخ ٛوٞ حُلوخٍ كو٢ ٗزو خص ٜٓ٘خ رٌ٘

حُٔووخ٤ٌٍٗٞ٤ُخ أٝ ًووؤػالٍف ُِٔخٗوو٤ش، أٝ حالٓووظلخىس ٜٓ٘ووخ رط٣َوووش ؿ٤ووَ ٓزخٗووَس ًُٝووي رٔلخُٝووش ٗوووَ 

 .حٍُٔٞػخص حُٔوخٝٓش ُألٓالف ٖٓ طِي حُ٘زخطخص ا٢ُ حُٔلخ٤َٛ حٍُِحػ٤ش حُظو٤ِي٣ش
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 .جدول يوحض الايطامية إمكهرابئية نلرتبة ومياه إمري مع الاحتىاجات إملائية عند نسب خمتلفة من إخنفاض إحلاضل

 

ٝٛ٘خُي ػٞحٓوَ أهو١َ ٓظيحهِوش ك٤ٔوخ ر٤ٜ٘وخ ًخُِٔٞكوش ٝىٍؿوش حُلوَحٍس، ٝحُِٔٞكوش ٝٗويس ح٠ُوٞء، 

ٍُحػوش حُزوٌٍٝ حُظو٢ ال ٣ل٠وَ ٝحُِٔٞكش ٝح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش. ٖٝٓ اىحٍس حُٔلخٛو٤َ ٝحُِٔٞكوش ٛو٢ 

ٍُحػظٜخ ك٢ هٔش حَُُٔٝ ُلًَش حألٓالف حٌُحثزش رخُوخ٤ٛش حُ٘ؼ٣َش طوئى١ حُو٢ طوَحًْ حألٓوالف كو٢ 

طِي حُٔ٘طوش، ٝاٗٔخ هَد أًظخف حَُُٔٝ حُظ٢ طٌٕٞ رؼ٤يس ػٖ طـٔغ حألٓالف، ٝرخُظخ٢ُ ٓٞف طِىحى 

الكظش ٗوطوش ٜٓٔوش إلٗـوخف حٍُِحػوش ٓوخٝٓش حُ٘زخص ُِِٔٞكش، ًٌُٝي طِىحى ٗٔزش حإلٗزخص. ٣ٝـذ ٓ

ك٢ حُٔوَُٝ حُٔ٘لوَىس ٝحُِٔىٝؿوش ٓوٖ هوالٍ ٣ُوخىس ػٔون ٓوخء حُو١َ ىحهوَ أهويٝى حُٔوَُ ُظلٔو٤ٖ 

اٗزخص حُزٌٍٝ. ًٌُي ٣ٌٔوٖ حُٔو٤طَس ػِو٠ حُِٔٞكوش ر٘وٌَ أك٠وَ ػوٖ ٣َ١ون ٍُحػوش حُزوٌٍٝ ػِو٠ 

 حَُُٔٝ حُٔظيٍؿش حالٗليحٍ أػ٠ِ حُو٢ حُٔخث٢ ٓزخَٗس.
 

 :القموية الممحية أو القموية الترب استصالح
% :6ٓزن ًًَ إٔ حألٍح٢ٟ حُو٣ِٞش ؿ٤َ حُِٔل٤ش طظ٤ِٔ رؤٕ ٗٔزش حُٜٞى٣ّٞ حُٔظزخىٍ أًؼَ ٖٓ 

ٌٝٛٙ حألٍح٢ٟ  :.0ك٢ ك٤ٖ إٔ ٍهْ حُلٟٔٞش ٣ِ٣ي ػٖ  ٤ُِِٓٔٞ 9أهَ ٖٓ  ٢ٝطوَ حألٓالف اُ

ِٝٗـؤ ك٢  ٝطؼط٢ ر٤جش ؿ٤َ ٓ٘خٓزش ُ٘ٔٞ حُ٘زخص.ًحص ٛلخص ١ز٤ؼ٤ش ٤ٓجش حُظ٣ٜٞش رط٤جش حُ٘لخ٣ًش 

حٓظٜالف ٌٛٙ حألٍح٢ٟ حُوخ٤ُش ٖٓ ًَرٞٗخص أٝ ًز٣َظخص حٌُخ٤ُّٔٞ ا٢ُ آيحى حألٍٝ رخٌُخ٤ُّٔٞ 

ٓزخَٗس ًُٝي ربٟخكش أكي أٓالف حٌُخ٤ُّٔٞ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗس ًُٝي رؼٞ حُٔٞحى حُظ٢ ٣٘ظؾ ػٖ 

حٌُز٣َض ٝكخٓٞ حٌُز٣َظ٤ي ًٝز٣َظخص حُلي٣ي أٝ  طؤػ٤َٛخ ك٢ حألٍٝ طٞك٤َ حٌُخ٤ُّٔٞ حٌُحثذ ٓؼَ

 حأل٤ُّٗٞٔٞ ٝحُـ٤َ حٌُز٣َظ٢.

 أهٔخّ: 8ٝط٘ؤْ حألٍح٢ٟ حُو٣ِٞش ٖٓ ك٤غ حٓظـخرظٜخ ا٢ُ حُِٜٔلخص ا٢ُ 

 ( طَرش طلظ١ٞ ػ٠ِ ًَرٞٗخص ًخ٤ُّٔٞ.6

ك٢ حُطزوش حُٔطل٤ش ٝطٌخى طٌٕٞ هخ٤ُش ٖٓ  :.7( طَرش ًحص ٍهْ كٟٔٞش ٓ٘ولٞ ػٖ 7

 ٌخ٤ُّٔٞ.ًَرٞٗخص حُ

 ٝال طلظ١ٞ ػ٠ِ ًَرٞٗخص حٌُخ٤ُّٔٞ. :.7( طَرش ًحص ٍهْ كٟٔٞش أػ٠ِ ٖٓ 8

 

 حُٔلٍٜٞ

حُلي  ٗٔذ حالٗولخٝ رخُلخَٛ

حألػ٠ِ

ECG  
 %5: %:7 ٛلَ%

ECe ECi LR% ECe ECi LR% ECe ECi LR% 

 99 77 67 60 79 65.7 ;6 67 8.: 0.5 حُ٘ؼ٤َ

 97 ;7 65.7 ;6 76 0.7 68 66 :.9 7.; حُز٘ـَ ح١ٌَُٔ

 97 ;7 65.7 ;6 65 0 67 66 :.9 7.; حُوطٖ

 70 :.70 0 69 ;7 7.8 66 :.67 :.8 8.: حُؼٜلَ

 95 78 5.8 69 67 7.; 65 0 8.6 9.7 حُل٘طش

 ;8 77 0 67 67 ; 5 :.7 7.7 9 حٌٍُس حُز٠٤خء

 ;7 78 ; 5 60 9.7 7 65 :.7 8.7 كٍٞ ح٣ُٜٞخ

 79 77 8.: 0 ;6 9 ; 5 7.7 8.8 حَُُ

 60 ;7 9.7 7 77 9 ; 67 7.7 8.8 حٌٍُس حُٜلَحء

 60 79 9.8 :.; 67 8 :.9 0 :.6 7.8 حُزخهالء

 60 79 9.8 :.; 67 8 :.9 7 6.8 7 حٌُظخٕ

 67 65 7.8 :.8 66 6.8 7 ; 5.7 6 حُلخ٤ُٞٛخ
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ٝرٜلش ػخٓش كبٕ أٍح٢ٟ حُ٘ٞع حألٍٝ )حُٔلظ٣ٞش ػ٠ِ ًَرٞٗخص ًخ٤ُّٔٞ( ٣ٌٖٔ حٓظٜالكٜخ رؤ١ 

 ٓٞحى طٔي حُظَرش رخٌُخ٤ُّٔٞ ٓزخَٗس أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗس.

ألكٔخٝ ُٜخ أٝ حُٔٞحى حُظ٢ ط٣ِي ٖٓ أٓخ أٍح٢ٟ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ كال ٣ٜ٘ق ربٟخكش ح

حُٔخىس حُؼ٣ٞ٠ش ٝ ٓلٔ٘خص حُظَرش  ربٟخكشكٟٔٞش حُظَرش ٣ٝل٠َ حٓظؼٔخٍ ٓٞحى ٤ًِٔٚ ك٤ٜخ ٝطظْ 

 رخهظالف حٗٞحػٜخ .

 إضافة الامسدة إمعضوية : -1

 حُٔخىس ٌٝٛٙ ٜٓ٘خ ٓلظٞحٛخ ٣ُخىس أٝ ُِظَرش حُؼ٣ٞ٠ش حُٔخىس اٟخكش حُؼ٣ٞ٠ش رخألٓٔيس ٣وٜي

 ٛخُلش ٍٛٞس ك٢ ٓـ٣ٌش ػ٘خَٛ ٖٓ طلظ٣ٞٚ ٝرٔخ طلِِٜخ طٔخّ رؼي ُِظَرش طؼط٢ حُؼ٣ٞ٠ش

 حُل٣ِ٤خ٣ٝش حُظَرش هٞحٙ طل٤ٖٔ ك٢ طؤػ٤َٛخ ا٢ُ اٟخكش حألٗـخٍ ؿٌٍٝ رٞحٓطش ُالٓظٜخٙ

 أٝ حُ٘زخط٤ش حُل٤ش حٌُخث٘خص طلَِ ٗٞحطؾ ػٖ ػزخٍس ػخىس حُؼ٣ٞ٠ش حُٔخىس ٝطٌٕٞ ، ٝح٤ٌُٔخ٣ٝش

 . ر٤ٜ٘ٔخ ه٢٤ِ أٝ حُل٤ٞح٤ٗش

 -: اٌؼؼ٠ٛخ اٌّبدح ِظذس

 رـٞ ا٤ُٜخ ط٠خف حُظ٢ حُظَرش ك٢ ط٘٘ؤ حُظ٢ ٝحُل٤ٞح٤ٗش حُ٘زخط٤ش حُٔٞحى ًَ ٢ٛ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔخىس

 ُِٔخىس حألٓخ٢ٓ حُٜٔيٍ ٢ٛ حُ٘زخطخص أٗٔـش ٝطؼظزَ ، ا٤ُٜخ ِٝٛض حُظ٢ حُظلَِ َٓحكَ ػٖ حُ٘ظَ

 طظَى حُظ٢ حُ٘زخط٤ش ٝحألؿِحء حُ٘زخطخص ؿٌٍٝ ٝطَ٘ٔ ٝحُ٘ـ٤َحص حألٗـخٍ أٍٝحم ٝطٔؼَ حُؼ٣ٞ٠ش

 ٝحُلَ٘حص حُٔوظِلش حُل٤ٞحٗخص أؿٔخّ طَ٘ٔ ًٔخ حٍُِحػ٤ش رخُؼ٤ِٔخص ك٤ٜخ طيكٖ أٝ حُظَرش ك٢

 حُٔٞحى حُٜٔخىٍ أْٛ أ٣ـخُ ٣ٌٖٝٔ.  حُظَرش ك٢ حُٔٞؿٞىس حُيه٤وش حُل٤ش ٝحٌُخث٘خص ٝك٠الطٜخ

 :رخُظخ٢ُ حألٍح٢ٟ ك٢ حُؼ٣ٞ٠ش

 ٝؿٌٍٝ. ٤ٓٝوخٕ أٍٝحم ٖٓ حُ٘زخطخص روخ٣خ -6

 ٝحَُحه٤ش. حُيه٤وش حُل٤ش حٌُخث٘خص روخ٣خ -7

 حُزِي١. حُؼ١ٞ٠ حُٔٔخى -8

 .( حُٔيٕ ٝهٔخٓش حُٔلخ٤َٛ ٓوِلخص) حُٜ٘خػ٢ حُؼ١ٞ٠ حُٔٔخى -9

 حأله٠َ. حُٔٔخى -:

 حُٔـخ١ٍ. ٤ٓٝخٙ حُٔـخٍُ ٓوِلخص -;

 : اٌؼؼ٠ٛخ اٌّٛاد رسًٍ

 حُيه٤وش حٌُخث٘خص ٖٓ ًخك٤ش أػيحى طٞكَ ٛٞ حُظَرش ك٢ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔٞحى ُظلَِ حألٓخ٢ٓ ح١َُ٘ إ

 ُٖ ٓؼ٤٘ش طَرش ك٢ حٍُِٔٝػش حُ٘زخطخص ٝحٕ حٌُخث٘خص ٌٛٙ ٝٗ٘خ١ ُ٘ٔٞ حُٔ٘خٓزش ح١َُٝ٘ ٝطٞكَ

 ا٢ُ ٝطلُٜٞخ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔٞحى ٌٛٙ طلَِ رؼي اال حُظَرش ك٢ حُٔٞؿٞىس حُؼ٣ٞ٠ش حُٔخىس ٖٓ طٔظل٤ي

 . حُ٘زخطخص ؿٌٍٝ هزَ ٖٓ ُالٓظٜخٙ هخرِش ٝػ٘خَٛ ًَٝٓزخص ٤ٛؾ

 ؟ اٌؼؼ٠ٛخ األعّذح أ١ّ٘خ ٟ٘ ِب

 :حُظخ٤ُش حألؿَحٝ ُظلو٤ن ُِ٘زخطخص ط٠خف حُؼ٣ٞ٠ش حألٓٔيس إ

 ٢ٌُ ط٣ٜٞظٜخ ٝطل٤ٖٔ ٜٓ٘خ حُؼو٤ِش هخٛش حُظَرش كز٤زخص طل٤ٌي هالٍ ٖٓ حُظَرش هٞحٙ طل٤ٖٔ -6

 ٝحُٔخء. حُٜٞحء ٣ظوَِ
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 .ح٤َُِٓش حألٍح٢ٟ ٝهخٛش رخُٔخء حالكظلخظ ػ٠ِ حُظَرش ٓويٍس ٣ُخىس -7

 . ُٜخ حٌُظ٤ٗٞ٤ش حُٔؼش ٣ُٝخىس حُظَرش هٜٞرش ٣ُخىس -8

 رٜخ ٣ِىحى حُؼ٣ٞ٠ش حُٔٞحى طلَِ حًظٔخٍ كؼ٘ي حُٔوظِلش حُـٌحث٤ش حُؼ٘خَٛ ٖٓ حُظَرش ٓلظ١ٞ ٍكغ -9

 ( .حُيه٤وش حُؼ٘خَٛ ٝرؼٞ ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ٝحُلٔلٍٞ )حُ٘ظَٝؿ٤ٖ حُؼ٘خَٛ

 حٌُخٍرٕٞ ح٤ًٔٝي ٝػخ٢ٗ حُؼ٣ٞ٠ش حألكٔخٝ ٖٓ حُؼي٣ي ػٜ٘خ ٣٘ظؾ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔٞحى طلَِ ػ٘ي -:

 ػ٠ِ حألكٔخٝ ٌٛٙ طؼَٔ ك٤غ حٌُخٍر٤ٗٞي كخٓٞ ٌٓٞٗخ حأل٢ٍٟ حُٔلٍِٞ ك٢ ٣ٌٝد ٝح١ٌُ

 ٝحُٔ٘ـ٤ِ٘ ٝحُِٗي ٝحُلي٣ي حُلٔلٍٞ)  هخٛش حُظَرش ك٢ حُٔٞؿٞىس حُـٌحث٤ش حُؼ٘خَٛ اًحرش

 . حُـٌٍٝ رٞحٓطش حالٓظٜخٙ ػ٠ِ هيٍس أًؼَ ٝطـؼِٜخ( ٝحُ٘لخّ

 : اٌؼؼ٠ٛخ األعّذح أٔٛاع

 ٝحُظ٢ حُٔٔظؼِٔش حُؼ٣ٞ٠ش حألٓٔيس أْٛ ٖٓ حُزِي١ حُٔٔخى ٣ؼظزَ:  اٌجٍذٞ)اٌىِٛجٛعذ( اٌغّبد -6

 رزؼٞ حُظَرش ُظ٣ِٝي ٛخّ ٜٓيٍ ٣ٝؼي ٝح٤ٌُٔخ٣ٝش حُل٣ِ٤خ٣ٝش حُظَرش هٞحٙ طل٤ٖٔ ػ٠ِ طؼَٔ

 ح٤ٌُٔخ١ٝ حُظ٤ًَذ إٔ حُٔؼَٝف ٖٝٓ ، ٝحُٔ٘ـ٤ِ٘ ٝحُ٘لخّ حُزٍٕٞٝ ٓؼَ حُيه٤وش حُؼ٘خَٛ

 ا٢ُ اٟخكش حُٔٔخى ٓ٘ٚ حُٔؤهًٞ حُل٤ٞحٕ ٗٞع رخهظالف ٣ٝوظِق ٓؼوي ٣ٌٕٞ حُزِي٣ش ُألٓٔيس

 حُٔٔخى ٓلظ١ٞ إ ، طو٣ِ٘ٚ ٣َ١ٝوش حُٔٔخى ؿٔغ ٣َ١وش ا٢ُ اٟخكش طـ٣ٌظٚ ٝأِٓٞد ػَٔٙ

 ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ% 9,5 ٝحُلٔلٍٞ% 5,: ػٖ الط٣ِي ه٤ِِش ح٢ٌُِ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ػَٜ٘ ٖٓ حُزِي١

 ، ٖٝٓ ٓٞحٛلخص حُظَرش ك٢ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔخىس ٗٔزش ٖٓ ٣َكغ ػخٓش رٜلش حٗٚ ؿ٤َ% 7,6

 :حُ٘خٟؾ حُـ٤ي حٌُٔزٞٓض

 

 ٝٛٞ حُل٤ٞحٗخص ٝرٍٞ ٍٝع ٖٓ ٣ظٌٕٞ ح١ٌُ حُؼ١ٞ٠ حُٔٔخى ٖٓ هخٙ ٗٞع ٢ٛٝ:  اٌضثً -7

 حُـٌحث٤ش حُؼ٘خَٛ ٖٓ ٓلظٞحٛخ ك٢ حُزِي١ حُٔٔخى ٖٓ أؿ٢٘ ٝطؼظزَ حُظ٤ٔٔي ك٢ رٌؼَس ٣ٔظويّ

 % .6,6 ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ% 6 ٝحُلٔلٍٞ% 6,: كٞح٢ُ رٜخ ح٢ٌُِ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ك٘ٔزش حُؼ٣ٞ٠ش ٝحُٔٞحى
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 ػخ٤ُش ٗٔزش ػ٠ِ الكظٞحثٚ حُؼ٣ٞ٠ش حألٓٔيس أٗٞحع أؿٞى ٖٓ ٣ؼي:  ٚاٌذٚاخٓ اٌط١ٛس ِخٍفبد -8

 حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٗٔزش ٝطظَحٝف ، ػخ٤ُش ٓ٘ٚ حألٗـخٍ حٓظلخىس إٔ ًٔخ حُٔوظِلش حُـٌحث٤ش حُؼ٘خَٛ ٖٓ

 % .7,7 - 5,7 ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ% 7,9 –6,6 ٝحُلٔلٍٞ% 9,7 – 7,6 كٞح٢ُ رٚ ح٢ٌُِ

 ٛخُلش رٍٜٞس ٣ٝٞؿي%( 65) كٞح٢ُ رخُ٘ظَٝؿ٤ٖ ؿ٢٘ حُظلَِ ٣َٓغ:  اٌّدفف اٌذَ -9

 ػ١َٜ٘ ٖٓ ٓ٘ول٠ش ٓٔظ٣ٞخص ػ٠ِ ٣لظ١ٞ حٗٚ اال حألٗـخٍ ؿٌٍٝ رٞحٓطش ُالٓظٜخٙ

 . ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ حُلٔلٍٞ

 ٖٓ َٓطلؼش ٗٔزش ػ٠ِ ٣ٝلظ١ٞ حُوطٖ رٌٍس ػَٜ ٗٞحطؾ حكي ٣ٔؼَ:  اٌمطٓ ثزسح وغت -:

 رٚ ح٢ٌُِ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ك٘ٔزش حُٔوظِلش حُـٌحث٤ش ٝحُؼ٘خَٛ حٌُخٍرٞٛخ٣يٍحط٤ش ٝحُٔٞحى ٝحُيٕٛٞ حُزَٝط٤ٖ

 % . 7,6ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ% 7,: ٝحُلٔلٍٞ% 7

 رٚ ح٢ٌُِ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٗٔزش هخٛش أكٞحٝ ك٢ حإلٗٔخٕ ٓوِلخص طـل٤ق ٖٓ ٣ل٠َ:  اٌجٛدس٠ذ -;

 % .5,; ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ% 7,: ٝحُلٔلٍٞ% 0,6 كٞح٢ُ

 -: اٌؼؼ٠ٛخ األعّذح إلػبفخ األِثً اٌّٛػذ اٌّثٍٟ ٚ اٌطش٠مخ

 أٝ طؼِم ػْ حُظَرش ٓطق ػ٠ِ ر٘ؼَٛخ ُِٔلخ٤َٛ رخهظالف حٗٞحػٜخ حُؼ٣ٞ٠ش حألٓٔيس ط٠خف

 ٓـخٍ ا٢ُ حُلؼخُش حُؼ٘خَٛ حٗظ٘خٍ ُٝظ٤َٜٔ حُظلَِ ػ٤ِٔش أػ٘خء حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٖٓ حُلوي ُظو٤َِ طلَع

حُ٘زخطخص  كٍٞ ر٘ؼَٛخ حألٓٔيس ط٠خف ًٔخ حُٔلخ٤َٛ هزَ ٖٓ حٓظٜخٜٛخ ٤َُٜٔ حُـٌٍٝ حٗظ٘خٍ

 ٝكَػٜخ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔٞحى ٗؼَ إٔ ٝؿي ُٝوي ، رخُظَرش طـط٢ ػْ ؿٞحٍٛخ ه٘خىم ك٢ ٝرٟٞؼٜخ

 ك٤غ حُؼ٣ٞ٠ش حألٓٔيس ط٣ُٞغ حٗظظخّ ا٢ُ ًُي ٣َٝؿغ ًلخءس ٝأًؼَ ٣َ١وش أك٠َ ٣ؼظزَ رخُظَد

 كَٜ أػ٘خء ٓزٌَح حُؼ٣ٞ٠ش حألٓٔيس ط٠خف ٝ. رٌلخءس حإلٟخكش ٌٛٙ ٖٓ حُـ١ٌٍ حُٔـٔٞع ٣ٔظل٤ي

 ٣ٞ١َ ٝهض ا٢ُ طلظخؽ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔخىس الٕ ًُٝي ٣ٞ١ِش رلظَس ٝحُ٘٘خ١ حُ٘ٔٞ ْٓٞٓ ٝهزَ حُ٘ظخء

 ْٓٞٓ ريح٣ش حُٔلخ٤َٛ ؿٌٍٝ هزَ ٖٓ ُالٓظٜخٙ ٤َٓٝٔس ٛخُلش رٍٜٞس ٝطٜزق طظلَِ ٢ً

 . حَُر٤غ ك٢ حُ٘ٔٞ

ضافة  -7  :  Soil conditioner حمس نات إمرتبةإ 

ٝروخٛش ك٢ حُز٤جخص  حالرظٌخ٣ٍٔظِِّ طط٣َٞ حٍُِحػش ٝحُللخظ ػ٠ِ حُٜٔخىٍ حُطز٤ؼ٤ش ططز٤ن 

حُظ٢ طؼخ٢ٗ حُظَرش ك٤ٜخ ٖٓ هِش ح٤ُٔخٙ ٝحُٔـ٣ٌخص حُٔل٤يس، ٓخ ٣ٔلَ ريٍٝٙ ػٖ  ٝحُٜخ٤٘ٓش ٝحُٔخُلش 

ػ٠ِ ًُي،  ٝػالٝس٣ُخىس حُلخؿش ا٢ُ ؿ٤َٔ حُظَرش ٝكويحٕ حُٔـ٣ٌخص ٝطِٞع ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش. 

ٍَٟٝس ا٣ـخى ١َم ؿي٣يس   حُٔط١ٍَ طٔظيػ٢ ىٍؿخص حُلَحٍس حَُٔطلؼش حُٔظَحكوش ٓغ هِش حُٜطٞ

ٝحُلي ٖٓ كويحٕ حُٔٞحى حُٔـ٣ٌش ك٤غ ٣ٔخػي ًُي ػ٠ِ طؼ٣ِِ  ٜخطل٤ٖٔ هٜخثٜٝ حُظَرشُِللخظ 

 .حُٔٔظوز٤ِش ػ٠ِ حُٔٔظ١ٞ حُؼخ٢ُٔ حألؿ٤خٍاٗظخؿ٤ش حُٔلخ٤َٛ ٟٝٔخٕ حٓظيحٓش 

ػٔي  حُزخكؼٕٞ ك٢ رٜلش حُظَرش ٝىٍٝٛخ ك٢ طل٤ٖٔ حُ٘خطؾ حٍُِحػ٢،  حالػظ٘خءأ٤ٔٛش ٝحٗطالهخ ٖٓ 

ًُٝي ٖٓ أؿَ  ٝحُالػ٣ٞ٠شٓلٔ٘خص حُظَرش حُؼ٣ٞ٠ش  يحّ ٓـخٍ حٓظٜالف حالٍح٢ٟ ػ٠ِ حٓظو

 .طل٤ٖٔ حُظَرش ٝاٗظخؽ حٌُظِش حُل٣ٞ٤ش

٘ظـخص ٢ٛ :  Soil conditioner حُظَرش كٔلٔ٘خص     آ٤ُظٜخ ُظل٤ٖٔ حُظَرش ا٢ُ ط٠ُخف ُٓ

 ػ٠ِ طَ٘ٔ إٔ ٣ٌُٖٔ ٓخ ؿخُزخا  حُظَرش ٓلٔ٘خص ُٜٓطِق حُل٣ِ٤خث٤ش، ٝهٜخثٜٜخ ٝهٜٞرظٜخ

 ُظل٤ٖٔ حُظَرش ُٓلٔ٘خص حٓظويحّ ٣ٌٖٝٔ. حُؼ٣ٞ٠ش ؿ٤َ ٝحُٔٞحى حألٓٔيس ٖٓ ٝحٓؼش ٓـٔٞػش

 إٔ ٣ٌٖٝٔ. ح٤ُِٔٔش  ؿ٤َ حُظَرش اىحٍس ؿَحء ٖٓ ط٠ٍَص حُظ٢ حُظَرش ر٘خء اػخىس أٝ حُلو٤َس، حُظَرش
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 كخُش ك٢ حُظَرش ػ٠ِ ُِللخظ أ٠٣خا  حٓظويحٜٓخ ٣ٌٖٝٔ ُالٓظويحّ، هخر٤ِش أًؼَ حُلو٤َس حُظَرش طـؼَ

ؼَٔ ٌٛٙ حًَُٔزخص ػ٠ِ طل٤ٖٔ حُوٜخثٚ حُل٤ٔ٤ًٞ٣ِ٤خث٤ش ُِظَرش، ٖٓ هالٍ ٣ُخىس ٝط.حٌٍُٝس

حُظزخىٍ حٌُظ٢ٗٞ٤ ُِؼ٘خَٛ، ٝحَُكغ ٖٓ هيٍس حُظَرش ػ٠ِ حالكظلخظ رخُٔخء، ًٔخ أٜٗخ طِؼذ ىٍٝ ْٜٓ 

ُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ٣ُخىس حُوٜٞرش ػٖ ٣َ١ن طٞك٤َ حُٔ٘خم حُٔالثْ ُِزٌظ٣َ٤خ حُ٘خكؼش ك٢ طؼز٤ض حُؼ٘خَٛ ح

 .حُٔـ٣ٌش

 : اٌفشق ث١ٓ ِسغٕبد اٌزشثخ ٚاالعّذح

 حُظ٣ٜٞش ك٢ حك٠َ رـؼِٜخ حُظَرش ُظل٤ٖٔ طٔظويّ ٗزخطخص  ٢ٛ ٓٞحى حٝ  حُظَرش ٓلٔ٘خص    

 حُـٌحث٤ش رخُٔٞحى ُٜخ ال ػالهش حُٔلٔ٘خص حُظَرش ٌٝٛٙ ه٣ِٞش ٖٓ ٣وَِ حٜٗخ ًٔخ رخ١َُٞرش ٝحالكظلخظ

 ػٖ ال طـ٢٘ حٜٗخ ح١ ٜٓ٘خ حُو٤َِ ػ٠ِ طلظ١ٞ هي حٝ ػِىٜخ طلظ١ٞال  ك٢ٜ حُ٘زخص ٣لظخؿٜخ حُظ٢

ٓخ  حٝ ٤ٔ٤ًخث٤خ حٝ ٓٔخىح compostرخُـ  ٓخ ٣ؼَف ٝٛٞ ١ز٤ؼ٤خ)ػ٣ٞ٠خ( ٣ٌٕٞ حٕ حٓخ ح١ٌُ حُٔٔخى

 ٢ٛٝ حٌُز١َ حُؼ٘خَٛ ٢ٛ حُٔٔخى ك٢ طٞحؿيٛخ حُٔطِٞد حُٜٔٔش ٝحُؼ٘خَٛ fertilizerـ ر ٣ؼَف

ٝحُٔـ٤ّٔ٘ٞ ٝؿ٤َٛخ ٖٝٓ ٌٛٙ  حُلي٣ي ٓؼَ حه١َ ػ٘خَٛ ٝٛ٘خى ٝحُزٞطخ٤ّٓٞ ٝحُلٔلٍٞ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ

 حُٔلٔ٘خص: 

 :( CasO4 2H2O)  Agricultural gypsum  اٌضساػٟ  اٌدجظ -1

 ػخ٤ُش ٗؼٞٓش ًٝ حُٔخث٤ش، حٌُخ٤ُّٔٞ ًز٣َظخص ٖٓ ُِظَرش ١ز٤ؼ٢ ٗو٢ ٓوٜذ ٛٞ حٍُِحػ٢ حُـزْ

 .حألٓالف ٖٓ ٝحُظوِٚ حُظَرش ه٣ِٞش ػالؽ ك٢ حُٞٓخثَ أك٠َ ٖٓ ٝٛٞ ٝؿخف،

 ػ٘ي حأل٢ُٝ: هطٞط٤ٖ ك٢ طٌٖٔ ٝحُِٔل٤ش حُٜٞى٣ش حُظَد حٓظٜالف ك٢ حُـزْ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش حٕ

 ٝٗلخ٣ًظٜخ حُظَرش ؿ٤ٞ  طل٤ٖٔ ح٢ُ ٣ئى١ ح١ٌُ حألٌُظ٤َُٝض ٖٓ ٓ٘خٓذ ٓٔظ١ٞ ٣لون ًٝرخٗٚ

 حُٔظ٠ٔ٘ش حُؼخ٤ٗش حُوطٞس طظلون ٝح٠٣خ أػٔخهٜخ، ك٢ ٝطـِـِٚ حُظَرش هالٍ حُٔخء كًَش ُظ٤َٜٔ

 :ح٥ط٤ش ُِٔؼخىُش ١زوخ رخٌُخ٤ُّٔٞ حُٜٞى٣ّٞ أ٣ٞٗخص حٓظزيحٍ

2Nax + CaSO4         Cax  + Na2SO4  
 ح٢ُ ًُي ٣ئى١ ٓٔخ حٌُخ٤ُّٔٞ، رؤ٣ٞٗخص طي٣ٍـ٤خ ُِظَرش حُظزخىٍ ٓؼوي ط٘ز٤غ ٣ـ١َ ًُي هالٍ ٖٝٓ

 ٝط٣ٌٖٞ حُظـٔغ ػ٠ِ حُـ٣َٝخص ط٘ـ٤غ ك٢ ٣ْٜٔ ٌٝٛح حُٔظزخىٍ، ُِٜٞى٣ّٞ حُٔج٣ٞش حُ٘ٔزش هلٞ

.اٗظخؿ٤ظٜخ ٣ُٝخىس حٍُِحػ٤ش طل٤ٖٔ حُٔلخ٤َٛ ٝرخُظخ٢ُ ػزخط٤ظٜخ، ٣ُٝخىس حُٔـخ٤ٓغ  
 ػِو٠ طؼٔوَ حُظوَٝف ٛوٌٙ حُظَروش ٝؿ٤ٔوغ طلخػوَ هلوٞ ًُي ٣َحكن حُظَرش، ٝٗلخ٣ًش ٝٓٔخ٤ٓش ر٘خء 

  ٗٔٞ طل٤ٖٔ
 أٝ ر٠٤خء حُظَرش ٓطق ػ٠ِ ِٓل٤ش هَ٘س ٝؿٞى حٍُِحػ٢، حُـزْ حٓظويحّ أٓزخد أْٛ ٖٓ إٔ ٝ

 ٟؼق ، 7 ٖٓ ألًؼَ حُظَرش ك٢ pH حٍطلخع طٔخٌٜٓخ، ٝهِش ط٣ٜٞظٜخ ٝهِش حُظَرش ٗلخ٣ًش هِش ىحً٘ش،

 أػَحٝ ٝظٍٜٞ ٍُِِهش، ٤ٔ٣َ ىحًٖ أه٠َ رِٕٞ ٝط٣ِٜٞ٘خ حُ٘زخطخص طوِّ ٗٔٞٛخ، ٝهِش حُ٘زخطخص

 .حألٍٝحم ٝحٛلَحٍ ٝحكظَحم حُ٘زخطخص ػ٠ِ حُؼطٖ

 ا٢ُ ٣ئى١ رخُظَرش حٌُحثذ ٌُِخ٤ُّٔٞ أٓخ٢ٓ ٜٓيٍ حٗٚ أٜٛٔخ ػي٣يس، ٤ِٔٓحص حٍُِحػ٢ ُِـزْ إٔ

 طوّٞ ٝحُظ٢ رخُظَرش حُيه٤وش حٌُخث٘خص ٣ُخىس ػ٠ِ ٣ٔخػي ًٔخ ح٠ُخٍس، حُٜٞى٣ّٞ أ٣ٞٗخص ٖٓ حُظوِٚ

 حُو٣ِٞش ُألٍح٢ٟ حٓظٍِحػٜخ أػ٘خء حُِٔل٤ش حألٍٝ ٛلخص طيٍٛٞ ٣ٝٔ٘غ ح٤ُ٘ظَٝؿ٤ٖ، رظؼز٤ض

 ُٜٓٞش ا٢ُ ٣ئى١ ٓٔخ ٝحُٜٞى٣ش ح٤ٌُِٔش ٝحُٔـٔٞػخص حَُٝحر٢ رظل٤ٌي ٣ٝوّٞ حُِٔل٤ش، ٝحُو٣ِٞش

 .حُـٌحث٤ش ُِؼ٘خَٛ حُـٌٍٝ حٓظٜخٙ
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 ٗٔزش ػ٠ِ ٣لظ١ٞ ًٔخ حُٔخٓش، حُؼو٤ِش حُؼ٘خَٛ ٖٓ روِٞس ٣ظ٤ِٔ كٜٞ ُِز٤جش ٛي٣ن حٍُِحػ٢ حُـزْ

 حهظَحم ُٜٓٞش ا٢ُ ٣ئى١ ٓٔخ ط٣ٜٞظٜخ ٝؿٞىس حُظَرش ٗلخ٣ًش ٣ُخىس ا٢ُ رخإلٟخكش حٌُز٣َض، ٖٓ ػخ٤ُش

 .حُٔخء حٓظٜخٙ ػ٠ِ هيٍطٜخ ٣ُٝخىس ُٜخ حُ٘زخطخص ؿٌٍٝ

 :اٌضساػٟ اٌدجظ إػبفخ ِٚٛاطفبد  ششٚؽ

 % . 05إٔ ٣ٌٕٞ ٗخػْ ٝىٍؿش ٗوخٝطٚ ط٣ِي ػٖ  -1

 .إٔ ٣ٌٕٞ هخ٢ُ ٖٓ ِٓق ٣ًٍِٞي حُٜٞى٣ّٞ -7

 ًز٤َس ٖٓ ح٤ُٔخٙ.ٝؿٞى ٗزٌش َٛف ؿ٤يس رخألٍٝ ٓغ طٞك٤َ ٤ًٔخص  -8

 ٍُحػش حَُُ ٤ٛلخا ٝحُ٘ؼ٤َ ٗظخءحا. -9

ٝط٠خف ا٤ُٜخ حألٓٔيس حُؼ٣ٞ٠ش ٝح٤ٌُٔخ٣ٝش ٣ُِخىس هٜٞرظٜخ  إٔ طٌٕٞ حألٍٝ ؿ٤يس حُ٘لخ٣ًش، -:

 ٝطل٤ٖٔ هٞحٜٛخ.

 حُلَٙ ػ٠ِ إٔ ال طظلٍٞ حألٍٝ ٖٓ ِٓل٤ش ح٢ُ ه٣ِٞش أػ٘خء ؿ٤َٔ حألٍٝ. -;

ٗؼَ حألٓٔيس رٔويحٍ ٤ًِٞ ؿَحّ ٌَُ ٓظَ َٓرغ رؼي حُو٤خّ ٣ظْ ٗؼَ حُـزْ حٍُِحػ٢ ٣ي٣ٝخ أٝ -7

 رظ٣ٞٔش ٓطق حُظَرش.

 طلَع حالٍٝ كَػخ ػ٤ٔوخ ٤ُو٢ِ حُـزْ حٍُِحػ٢ رخُظَرش.-0

طؤْ حالٍٝ ا٢ُ هطغ أٝ أكٞحٝ ػْ ط٘ن ه٘ٞحص ٜٝٓخٍف ٓخث٤ش ػْ ط١َٝ حألكٞحٝ رخُٔخء -5

 ْٓ.:6ػ٠ِ حٍطلخع 

 

 :اٌضساػٟ اٌدجظ ٚو١ّبد إػبفخ ١ِّضاد

 ك٢ ٣ئى١ ٝح١ٌُ كخ٢٠ٓ طؤػ٤َ ٖٓ ُٚ ُٔخ ُِظَرش pHحُـ ٍهْ هلٞ ػ٠ِ حٍُِحػ٢ حُـزْ ٣ٔخػي

 ٓؼخُـش ػ٠ِ أ٠٣خا  ٣ٝؼَٔ ُإلٓظٜخٙ، ٛخُلش ٝؿؼِٜخ حُؼ٘خَٛ رؼٞ ط٤ٔ٤َ ح٢ُ حُٜ٘خ٣ش

 حُظزخىٍ ٓؼوي ػ٠ِ ٖٓ حإلٓظٜخٙ ًَٓذ ٖٓ حُٜٞى٣ّٞ ٣طَى ك٤غ ٝحُٜٞى٣ش حُِٔل٤ش حألٍح٢ٟ

٠٣ٝخف .ُِظَرش ٝحُطز٤ؼ٤ش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُوٞحٙ طل٤ٖٔ ػ٠ِ ٣ٔخػي ًٔخ ٓلِٚ، حٌُخ٤ُّٔٞ ٣ٝلَ

 حُـزْ حٍُِحػ٢ ُِظَرش كٔذ :

 ٣ٞ٘ٓخا  حٍُِحػ٢ حُـزْ ٠٣خف ٤ُِِٓٔٞ 9 ٖٓ أهَ ك٤ٜخ حُِٔٞكش ٗٔزش إٔ حُظَرش طل٤َِ ٖٓ ظَٜ اًح –أ

 .١ٖ/ٛـ :.8 – 7 ر٤ٖ ٓخ كٞح٢ُ

 ا٢ُ حٍُِحػ٢ حُـزْ ٤ًٔش ٣ُخىس ٣ـذ  ٤ُِِٓٔٞ 0 – 9 ر٤ٖ ٓخ ٓظٞٓطش ِٓل٤ش حألٍٝ ًخٗض اًح –د

 .حألٍٝ هٜٞرش ػ٠ِ ُِٔلخكظش ًُٝي( ١ٖ/ٛـ 7 – ;)  كٞح٢ُ

 حُـزْ ٤ًٔش ٤ُِِٓٔٞ، طِىحى 67 – 0 ر٤ٖ ٓخ ػخ٤ُش ر٘ٔزش ِٓل٤ش حألٍٝ إٔ حُظل٤َِ ٖٓ ظَٜ اًح –ؽ

 .حألٓالف ؿ٤َٔ ػ٘ي هخٛش( ١ٖ/ٛـ65 – 7)  ا٢ُ حٍُِحػ٢

 :Agricultural sulfur اٌىجش٠ذ اٌضساػٟ  -2

 ًز٣َض ح٢ُ حُ٘زخص ك٢ ٣وظٍِ ػْ SO4 ًز٣َظخص ٍٛٞس ػ٠ِ ٣ٔظٚ ٓظلَى حٌُز٣َض ػَٜ٘    

 ٤ًٔش ط٘وٚ ًٔخ حُظَرش pH ٍهْ ٣ولٞ ٓؼ٤ٖ كي ػٖ ٤ًٔظٚ ًحىص حًح ًز٣َظخص ح٤ُٜي٤ًٍٔٝي حٝ
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 ك٢ حُ٘ظَحص حًٝٔـ٤ٖ ح٢ُ طلظخؽ حٌُز٣َض طئًٔي ٢حُظ حُزٌظ٣َخ الٕ ُالٓظٜخٙ حُٜخُلش حُ٘ظَحص

 ٣ٌٚؼَ ٝؿٞى حٌُز٣َض ك٢ حُطزوش حُٔطل٤ش ٖٓ حُظَرش حٍٝ ٓخ طظَٜ حػَحٝ ٗوٜ .حالًٔيس ػ٤ِٔش

ٍِحػ٢ أٓظويٓٚ حإلٗٔخٕ ك٢ ٓوخٝٓش حُؼي٣ي ٖٓ حٌُز٣َض حُ ٝحٕ  ػ٠ِ حالٍٝحم كي٣ؼش حُظ٣ٌٖٞ.

حُزٔظخ٤ٗش ك٤غ ٣ؼَٔ حٌُز٣َض ًٔز٤ي ح٥كخص حٍُِحػ٤ش حُظ٢ ط٤ٜذ ٓوظِق حُٔلخ٤َٛ حُلو٤ِش ٝ 

 حُٜخٓش ُِ٘زخص . شكط١َ ٝ ك١َ٘ كظ٠ أٗٚ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٔٔخى٣

 :اٌىجش٠ذ ػٕظش ٚظبئف ٚأ١ّ٘خ

 .حُ٘زخط٤ش ٝحَُٜٓٞٗخص حال٤٘٤ٓش حالكٔخٝ ط٤ًَذ ك٢ ٣يهَ-6

 .حُظ٘لْ ػ٤ِٔش ك٢ ٛخٓخ ىٍٝح ٣ِؼذ-7

 .ٝحُؼّٞ حُزَٜ ك٢ ًٔخ حُط٤خٍس ح٣ُِٞص ط٤ًَذ ك٢ ٣يهَ-8

 .حٌٍُِٞٝك٤َ ط٣ٌٖٞ ك٢ ٣ٔخػي-9

 .حُظَرش هٞحّ ػ٠ِ طل٤ٖٔ ٣ؼَٔ-:

 .حُظَرش ه٣ِٞش طؼخىٍ حُلخ٤٠ٓش هٞحٛٚ إٔ ك٤غ حُو٣ِٞش حألٍح٢ٟ الٓظٜالف ٣ٔظويّ-;

 .حُظَرش ك٢ طؼ٤ٖ حُظ٢ ح٥كخص ػ٠ِ ٣و٢٠-7

 ٣ٔززٚ ُٔخ P-Fe-Zn-Mn ػ٘خَٛ رخٓظٜخٙ حُ٘زخص ؿٌٍٝ طوّٞ كظ٠ ٓالثٔخا  ٝٓطخا  ٣ٞكَ-0

 حُو٣ِٞش ٓؼخىُش ٖٓ حٌُز٣َض

 ًـْ طو٣َزخ 5:;:  9:5 رٔؼيٍ ٣ٔظويّ حُٔلخ٤َٛ أٗٞحع ُـ٤ٔغ :اٌىجش٠ذ اعزخذاَ ِؼذالد

 طلِِٚ . َُٔػش حُؼ١ٞ٠ حُٔٔخى ٓغ هِطش ٣ٝل٠َ حُٞحكي ٌُِٜظخٍ

 

 الادإرة إملتاكمةل ملاكحفة حرشإت إحملاضيل إحلقلية  

 حُٜٔخكزش رخُز٤جش ٓوَٝٗخ حُٔوظِلش رؤٗٞحػٜخ حٌُٔخكلش ُطَم حُٔظ٘ٞع حالٓظويحّ ػٖ ػزخٍس 

 ٓٔظ١ٞ إلروخء حالٌٓخٕ هيٍ ٓظٞحُٗش رط٣َوش حُٔ٘خٓزش حُظ٤ٌٌ٘خص ًَ ٝطٞظ٤ق حالكش، ٝػ٤َ٘س

 .ُالكٚ حالهظٜخى١ ح٠ٍَُ ىٕٝ ح٥كخص

 اٌضساػ١خ: ا٢فبد ٌّىبفسخ اٌؼبِخ اٌطشق

 -:طَ٘ٔ حُوٜٞٙ ٝؿٚ ػ٠ِ حُؼ٣ٞ٠ش ٝحٍُِحػش ػٔٞٓخ حٍُِحػش ك٢ حٌُٔخكلش ١َم حٕ

 .ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش حٌُٔخكلش .6

 .حٍُِحػ٤ش حٌُٔخكلش -7

 .حُظ٣َ٘ؼ٤ش حٌُٔخكلش- 8

 (.حالك٤خث٤ش) حُل٣ٞ٤ش حٌُٔخكلش-9

 .ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حٌُٔخكلش-:

 (.حُـ٤ٔ٘ش حُـخًرخص) حُلَٓٞٗخص حٓظويحّ-;
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 .حُ٘زخط٤ش حُٔٔظوِٜخص حٓظويحّ-7

 .حرشإت إحلنطة وإمشعري:  -6

 Cereal Leaf Miner، Syringopais temperatella (Led) زفبس اٚساق اٌسٕطخ -1

 .ح٤َُهش اٌطٛس اٌؼبس:

ح٤َُهش رَطوخ٤ُش حُِٕٞ ًحص ٍحّ حٓٞى، ٝٛ٘خى ُٕٞ حٛلَ ر٤ٖ ًَ كِوش ؿ٤ٔٔش ٝحه١َ،  اٌٛطف:

ر٢٘ ك٢ ٓ٘ظٜق حُلِوش حُـ٤ٔٔش حال٢ُٝ ٝروؼش ر٤٘ش ك٢ ٓ٘ظٜق حُلِوش حاله٤َس. ١ٍٞ ح٤َُهش  ُٕٝٞ

 ِْٓ. 7حُظخٓش 

ٝؿٞى هط١ٞ ٗلخكش ػ٠ِ حالٍٝحم ٗخطـش ػٖ طـ١ٌ ح٤َُهخص ر٤ٖ ٝؿ٢ٜ  حػَحٝ حالٛخرش:

 حٍُٞهش، ٝٗلٞد حالٍٝحم ٝحٛلَحٍٛخ ٝػيّ ٗٔٞ حُ٘زخص رٍٜٞس ١ز٤ؼ٤ش.

 ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ ٝٗزخ١. هالٍ ١َٜٗ ٚلذ اٌّىبفسخ:

 ًـْ/ ىْٝٗ. 9% ٓلزذ ر٘ٔزش 65ى٣خ٣ُٕ٘ٞ   اٌّىبفسخ:

 Cereals Ground Beetle، Zabrus morio (Ment) ِبػغبد ثبدساد اٌسٕطخ -2

 .حُلَ٘س حٌُخِٓش ٝح٤َُهش اٌطٛس اٌؼبس:

حَُٔٔس. حُلَ٘س حٌُخِٓش ه٘لٔخء ٓٞىحء، حٓخ حالٍؿَ ٝحٓلَ حُـْٔ كِٜٞٗخ ر٢٘ ٓخثَ ح٢ُ  اٌٛطف:

ِْٓ. ح٤َُهش ٣َٓؼش حُلًَش، ُٜٞٗخ ك٢ ح١ٞحٍٛخ حال٢ُٝ ر٢٘ ؿخٓن ٝك٢ ١ٍٞٛخ  ١60ُٜٞخ ٗلٞ 

حاله٤َ حر٤ٞ ٗٔؼ٢ رخٓظؼ٘خء حَُحّ ٝحُزطٖ ٝحالٍؿَ، حً ٣ٌٕٞ ُٜٞٗخ ر٤٘خ حٝ حَٓٔ كخطق. ٝك٢ 

 .ِْٓ 85ٜٗخ٣ش حُلِوش حُزط٤٘ش حاله٤َس هَٗخٕ َٗؿ٤خٕ ه٤َٜحٕ. ١ُٜٞخ ػ٘ي طٔخّ ٗٔٞٛخ ٗلٞ 

طظـ١ٌ حُلَ٘حص حٌُخِٓش ٤ُال ػ٠ِ حُلزٞد حُوخػي٣ش ُِٔ٘خرَ. حٓخ ح٤َُهش كؤٜٗخ  اػشاع االطبثخ:

طوَٝ حٍٝحم رخىٍحص حُل٘طش ٝطٔلزٜخ ح٢ُ ىحهَ حالٍٝ ك٤غ ط٠ٔـٜخ ٛ٘خى ٝال طظَى ٜٓ٘خ 

ؿ٤َ ٤ٛخًِٜخ )ػَٝهٜخ(. ٢ٛٝ طظـ١ٌ ح٠٣خ ػ٠ِ ح٤ُٔ٘ؾ حُل١ٞ٘ ٍُِٞهش كظٔزذ حُظلخكٜخ. ٝحًح ًخٗض 

 حالٛخرش ٗي٣يس كخٕ حُزخىٍحص طٔٞص.

 هالٍ َٜٗ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ. ٝهض حٌُٔخكلش:

 ًـْ/ ىْٝٗ. 9% ٓلزذ ر٘ٔزش 65ى٣خ٣ُٕ٘ٞ  :اٌّىبفسخ

 .Wheat Head Breaker، Oria musculosa Hubn وبعشاد اٌغٕبثً -3

 ح٤َُهش. اٌطٛس اٌؼبس:

ػالػش هط١ٞ ٤ُٞ١ش، حال٢ٓٝ ٜٓ٘خ حه٠َ كخطق،  ظَٜ ح٤َُهش حه٠َ ٜٓلَ ػِىٚ :اٌٛطف

ٝحُـخٗزخٕ ر٤٘خٕ، ٝػ٠ِ ؿخٗذ ًَ كِوش ؿ٤ٔٔش طٞؿي ٗوطش ٓٞىحء. ١ٍٞ ح٤َُهش ػ٘ي طٔخّ ٗٔٞٛخ 

 ِْٓ. 79ٗلٞ 

ٝؿٞى ػوٞد ٓٔظي٣َس ر٤ٖ حُـٔي ٝحُٔخم ك٢ حُ٘زخطخص حُط٣َش ٓٔخ ٣ٔزذ ًَٔ  :اػشاع االطبثخ

ٓٞص حُٔ٘خرَ ٝؿلخكٜخ ٝكَحؽ كزٞد ُٜٝٓٞٚ ٓلزٜخ  ك٢ حُٔخم رُٜٔٞش، ٌٝٛح ريٍٝٙ ٣ئى١ ح٢ُ
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رخ٤ُي. حٓخ ك٢ حُ٘زخطخص ؿ٤َ حُط٣َش كخٕ ح٤َُهش طظـ١ٌ ػ٠ِ حُلزٞد حُط٣َش ك٢ حُٔ٘خرَ ٝرٌُي طٔ٘غ 

 طٌٕٞ حُلزٞد.

 هالٍ ١َٜٗ ٗزخ١ ٝحًحٍ. ٚلذ اٌّىبفسخ:

ؿْ/  55: % ّ م د ر٘ٔزش:0ٓلٖ ،   ٝ/ ى8ْْٗٝٓ 855% ّ. ّ ر٘ٔزش 5;ى٣خ٣ُٕ٘ٞ  اٌّىبفسخ:

 ىْٝٗ.

 .Phytophaga destructor Say رثبثخ ١٘شبْ -4

 ح٤َُهش. :اٌطٛس اٌؼبس

ح٤َُهش ر٠٤خء ٜٓلَس ٓ٘ٞرش رلَٔس. ٢ٛٝ ٛـ٤َس ػي٣ٔش حالٍؿَ ٓٔ٘٘ش حُٜ٘خ٣ش.  اٌٛطف:

 ِْٓ. 9-٣8ظَحٝف ١ُٜٞخ ػ٘ي طٔخّ ٗٔٞٛخ 

ٝط٘ٞٙ ٓ٘ظَٛخ. ٝطٌٕٞ حُ٘زخطخص حُٜٔخرش  ٝؿٞى حٗظلخهخص ػ٠ِ ٤ٓوخٕ حُزخىٍحص اػشاع االطبثخ:

ىٕٝ كـٜٔخ حُطز٤ؼ٢ ٝحًؼَ حٛلَحٍح ٖٓ حُ٘زخطخص ح٤ُِٔٔش ٝطٌٕٞ حالٍٝحم حُـخٗز٤ش ٌَُ ٗزظٚ 

 ٜٓخرش ه٤َٜس رٔزذ طـ١ٌ ح٤َُهش ػ٠ِ حُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ حٍُٞهش.

 .حُلٜخى رؼي حُٜٔخرش حُ٘زخطخص روخ٣خ ٖٓ حٍُِحػ٤ش، ٝحُظوِٚ حُيٍٝس حٓظؼٔخٍ اٌّىبفسخ:

 European Wheat Stem Sawfly، Cephus صٔجٛس عبق اٌسٕطخ إٌّشبسٞ -5

pygmaeus L. 

 ح٤َُهش. اٌطٛس اٌؼبس:

ح٤َُهش ر٠٤خء، حٓطٞح٤ٗش حٌَُ٘، كِوخطٜخ حُٜي٣ٍش ٓ٘ظلوش ه٤ِال، ٢ٛٝ ػي٣ٔش حالٍؿَ  اٌٛطف:

 ِْٓ. 69-65حُزط٤٘ش. ١ُٜٞخ ػ٘ي طٔخّ ٗٔٞٛخ 

ظي٣َ ػ٠ِ حُٔخم. ٝحُ٘زخطخص حُٜٔخرش ال ط٠٘ؾ كزٞرٜخ ٣ٝظ٤زْ ٝؿٞى ػوذ ٓٔ :اػشاع االطبثخ

حُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ حُ٘زخطخص ٣ٜٝزق ًٝ ُٕٞ ٓز٤ٞ ٣ٌٖٝٔ كِٜش ػٖ حُ٘زخص رٔـَى ٓلزش رخ٤ُي، 

 ٝهي طظٌَٔ ٤ٓوخٜٗخ رُٜٔٞش.

 كَم روخ٣خ حُٔلٍٜٞ رؼي حُلٜخى.،     حُلٜخى حُٞح١ت ٝح٣َُٔغ اٌّىبفسخ:

 .Sunn Bug، Eurygaster integriceps Put اٌغٛٔخ -6

 .حُلَ٘س حٌُخِٓش ٝحُل٣ٍٞش اٌطٛس اٌؼبس:

حُلَ٘س حٌُخِٓش ًحص ُٕٞ حٛلَ َٓٔٔ ح٢ُ ٍٓخى١ َٓٔٔ، ٝػ٠ِ ظَٜٛخ روغ ٝهط١ٞ  اٌٛطف:

 68-0هخطٔش حُِٕٞ. حُيٍع حُظ١َٜ ػ٣َٞ ًٝز٤َ ؿيح ٣ٝـط٢ حُزطٖ رؤؿٔؼٚ. ٣ظَحٝف ١ُٜٞخ ر٤ٖ 

٣ٍٞش ك٤ظـ٤َ ُٜٞٗخ هالٍ ٗٔٞٛخ ٖٓ حُِٕٞ حُل٘ط٢ ح٢ُ ِْٓ، ٝحًٌَُ حٛـَ ٖٓ حالٗؼ٢. حٓخ حُل

 ِْٓ. 68ؿٜٔٔخ ر١ٞ٠٤ ال ٣ظـخُٝ ١ُٞٚ ،حالَٓٔ حٝ حالٓٞى

طٔظٚ حُلَ٘س حٌُخِٓش ٝحُل٣ٍٞش حُؼٜخٍس حُ٘زخط٤ش ٖٓ ٤ٓوخٕ ٝحٍٝحم ٝكزٞد  :اػشاع االطبثخ

حُظـ١ٌ حك٤خٗخ.  حُل٘طش ٝحُ٘ؼ٤َ، ك٤ئى١ ًُي ح٢ُ طؤهَ ٗٔٞ حُ٘زخص ٝح٢ُ ٓٞص ح٤ُٔوخٕ كَم ٓ٘خ١ن

ٝطٌٕٞ حُلزٞد حُٜٔخرش ٟخَٓس ٛ٘ش كخٍؿش، كخٕ ُْ طٌٖ كخٍؿش كخٕ ػـ٤٘ظٜخ طٌٕٞ ؿ٤َ ٓظٔخٌٓش 
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)ػـ٤ٖ ٤ٓخٍ(. ٝطظَى حُلَ٘حص ٍحثلش ٣ًَٜش ػ٠ِ روخ٣خ حُ٘زخص )حُظزٖ( كظؼخكٚ حُل٤ٞحٗخص ٝال 

 طؤًِٚ.

 هالٍ ١َٜٗ حًحٍ ٤ٗٝٔخٕ. ٚلذ اٌّىبفسخ:

 ر٘ٔزش ٙ ّ ف 0 ٓخ٣لِٞػ٣َٖ -ىْٝٗ  ٝ ر٤ظخ/ ُظَ :.5 ر٘ٔزش ٙ ّ ف% :6.7 ى٤ٔ٣ِ اٌّىبفسخ:

 .ىْٝٗ/ ُظَ :.5

 Green Aphid ،Schizaphis graminum (Rond) ِٓ اٌسجٛة -7

 ؿ٤ٔغ ح١ٞحٍ حُٖٔ. اٌطٛس اٌؼبس:

 كَ٘س ٛـ٤َس ه٠َحء هخطٔش حُِٕٞ، ك٢ ٢ٓٝ ظَٜٛخ ه٢ حه٠َ ىحًٖ. اٌٛطف:

/ َٓ 6-5.7 ر٘ٔزش ّ ّ% : ًخٍحط٢ ، ُظَ ٓخءؿْ/  6% ّ م د ر٘ٔزش 5:ر٣ٍَٔٞ  اٌّىبفسخ:

 .ٓخء ُظَ

 .Soft scale ،Exaeretopus tritici Williams اٌسششح اٌمشش٠خ اٌشخٛح -8

 ؿ٤ٔغ حال١ٞحٍ. اٌطٛس اٌؼبس:

حالٗخع حٌُخِٓش ػي٣ٔش حالؿ٘لش ِٝٓظٜوش رخُ٘زخص، حؿٔخٜٓخ ر٣ٞ٠٤ش ٓظطخُٝش ٗي٣يس  اٌٛطف:

 ِْٓ. 8ِْٓ ٝػَٟٜخ  ;َ ىحًٖ. ١ُٜٞخ ػ٘ي طٔخّ ٗٔٞٛخ حُظليد ُٜٝٞٗخ حَٓٔ ٜٓلَ ح٢ُ حٓٔ

طظـ١ٌ حالٗخع ٝحُل٣ٍٞخص رخٓظٜخٙ حُؼٜخٍس حُ٘زخط٤ش ٖٓ حُٔطق حُٔل٢ِ  اػشاع االطبثخ:

ٍُِٞهش ػخىس، ٝطظًَِ حالٛخرش ك٢ ٓلَ حطٜخٍ حَُٜ٘ رخُٔخم. ٌُُي كخٕ ٖٓ حػَحٝ حالٛخرش 

ٝؿلخف حالٍٝحم ٝطـٔغ حالكَحُحص حُؼ٤ِٔش ٝؿٞى حُوٍ٘ٞ حُ٘ٔؼ٤ش حُٔـط٤ش ُإلٗخع ػ٠ِ حُ٘زخص، 

 ػِىٜخ ٓٔخ ٣ئى١ ح٢ُ ٗٔٞ حُلط٣َخص ػِىٜخ. ٝك٢ كخُش حالٛخرش حُ٘ي٣يس ال طظٌٕٞ حُٔ٘خرَ.

ٖٓ ريح٣ش َٜٗ حًحٍ ػ٘ي كوْ حُز٤ٞ ُـخ٣ش ٓ٘ظٜق َٜٗ ٤ٗٔخٕ، الؿَ حُو٠خء  ٚلذ اٌّىبفسخ:

 ِىٚ.ػ٠ِ حُل٣ٍٞخص حُٔظلًَش هزَ حُظٜخهٜخ رخُ٘زخص ٝحٓظوَحٍٛخ ػ

 اٌّىبفسخ:

  ٍٝحٍُِحػش  –حُلَحػش حُؼ٤ٔوش  –حُيٍٝس حٍُِحػ٤ش  –حُطَم حٍُِحػ٤ش )طز٣َٞ حال– 

 كَم روخ٣خ حُٔلٍٜٞ(.

  ٕٞ٘8ْٓ 755حف حّ ر٘ٔزش  :8حًظخٍح ، / ى8ْْٗٝٓ 55:ّ ّ ر٘ٔزش   %5;ى٣خ٣ُ /

 ًـْ رٌٍٝ. 655

 

 Porphyrophora tritici (Bod) ٌؤٌؤح االسع -9

 حُل٣ٍٞخص ٝحٌُخٓالص. اٌطٛس اٌؼبس:

طٞؿي ٌٛٙ حُزوش ك٢ كوٍٞ حُ٘ؼ٤َ ػخىس، ٌُٜ٘خ طٜخؿْ ح٠٣خ حُؤق ٝحُ٘ٞكخٕ  اػشاع االطبثخ:

ٝرؼٞ حالىؿخٍ حَُك٤ؼش حالٍٝحم. ٢ٛٝ طٔظٚ حُؼٜخٍس حُ٘زخط٤ش ٖٓ حُـٌٍٝ ٝح٤ُٔوخٕ كظ٠ؼق 

حُول٤لش. حُ٘زخص ٝطئػَ ػ٠ِ ُٕٝ حُلزٞد ٝهلٞ ٓويحٍ حُلخَٛ رٌَ٘ ٝحٟق ك٢ كخُش حالٛخرش 
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حٓخ ك٢ كخُش حالٛخرش حُ٘ي٣يس طٔزذ ٓٞص حُ٘زخطخص حُٜٔخرش. طظَٜ حُل٣ٍٞخص ك٢ ريح٣ش ًخٕٗٞ 

حالٍٝ ُظ٤ٜذ ٓلخ٤َٛ حُلزٞد ك٢ ٓ٘طوش حطٜخٍ حالٍٝحم رخُٔخم، ػْ طللَ حٗلخهخ ىحهَ حُٔخم 

حٝحهَ  ٣ٞٓخ. حٓخ حُزخُـخص كظظَٜ ٌٓ٘ :9-85ٝطٍِ٘ ك٤ٜخ ح٢ُ ٓ٘طوش حُـٌٍٝ ك٤غ طزو٢ ٛ٘خى ٓيس 

 .َٜٗ ٓخ٣ْ ح٢ُ حٝحثَ ك٣َِحٕ

حالٍٝ، حُيٍٝس حٍُِحػ٤ش، حُلَحػش حُؼ٤ٔوش هزَ  َحٓظويحّ حُطَم حٍُِحػ٤ش )طز٣ٞ اٌّىبفسخ:

 حٍُِحػش(.

 .Cereal Thrips، Haplothrips tritici (Kurd) ثشثظ اٌسٕطخ -.1

 .حٌُخِٓش ٝحُل٣ٍٞش اٌطٛس اٌؼبس:

 ٛـ٤َس ؿيح، ٝحُل٣ٍٞش كَٔحء ه٣َِٓش.حُلَ٘س حٌُخِٓش ٓٞىحء حُِٕٞ  اٌٛطف:

ٝؿٞى روغ ٗخكزش حُِٕٞ ٝٛـ٤َس حُٔٔخكش ػ٠ِ ٓ٘خرَ حُل٘طش، ٝحٌٗٔخٕ كـْ  اػشاع االطبثخ:

 حُلزٞد ٝهِش ُٜٝٗخ.

 ٝك٢ كخُش حالٛخرش حُ٘ي٣يس طٌخكق رخُٔز٤يحص:،  حالٛخرش حُول٤لش ال طٔظٞؿذ حٌُٔخكلش  اٌّىبفسخ:

 ظَ ٓخء.ؿْ/ ُ ;% ّ م د ر٘ٔزش 5:* ر٣ٍَٔٞ 

 / ُظَ ٓخء.8ْٓ :6.7-6% ّ ّ ر٘ٔزش 5:* ٤ٓٞٓؼٕٞ 

 Grasshoppers اٌدشاد -11

 حٌُخٓالص ٝحُل٣ٍٞخص ألٗٞحع ٓل٤ِش. اٌطٛس اٌؼبس:

 ه٠ْ حالؿِحء حُو٣َ٠ش ٖٓ حُ٘زخص. :اػشاع االطبثخ

 ػ٘ي ظٍٜٞ حالٛخرش ريٍؿش طٔظٞؿذ حٌُٔخكلش. ٚلذ اٌّىبفسخ:

ًـْ ٣٘ؼَ ك٢ حُلوٍٞ ٝحُٔ٘خ١ن حُٜٔخرش  ;5ًـْ ٝٗوخُش  9% ٓٔلٞم ر٘ٔزش 65ٓلٖ  اٌّىبفسخ:

 ًـْ/ ىْٝٗ حٝ كٔذ حُلخؿش. 65ر٘ٔزش 

 .حرشإت إمباقالء-2

 boeticus (L). Lampides (Cosmolyce) اٌجبلالء دٚدح -1

 .ح٤َُهش: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 .حُِٕٞ ؿخٓن ٢٣َٗ حُؼ١ِٞ ٓطلٜخ ٝػ٠ِ رو٠َس، ٓ٘ٞد حر٤ٞ ُٜٞٗخ ح٤َُهش: حُٞٛق

 .حُزخهالء رٌٍٝ ىحهَ ح٤َُهخص ٝؿٞى: حالٛخرش حػَحٝ

 .ىْٝٗ/ ؿْ 55: ر٘ٔزش د م ّ% :0 ٓلٖ: حٌُٔخكلش

 Scop Aphis fabae اٌجبلالء ِٓ -2

 .حال١ٞحٍ ؿ٤ٔغ: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

ّٖ  ٖٓ كـٔخ حًزَ حُلَ٘س: حُٞٛق  .الٓغ حٓٞى ُٜٝٞٗخ حُوطٖ ٓ
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 حالكَحُحص ٝؿٞى ٓغ رٌؼَس حُ٘زخص ػ٠ِ ٝحُل٣ٍٞخص حٌُخِٓش حُلَ٘حص ٝؿٞى: حالٛخرش حػَحٝ

 .حُير٤ٔش

/ 8ْٓ 6:5 ر٘ٔزش ّ ّ% 5: ىْٝٗ،  حًظِي/ ؿْ 55; ر٘ٔزش د م ّ% 5: ر٣ٍَٔٞ :حٌُٔخكلش

 .ىْٝٗ

 rufimanus Boh Bruchus اٌجبلالء خٕفغبء -3

 .ح٤َُهش: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 حُزٌٍٝ طِي ٝٓغ حُوَٗخص ك٢ حُٔٞؿٞىس حُط٣َش حُزٌٍٝ ىحهَ ح٤َُهخص ٝؿٞى: حالٛخرش حػَحٝ

 .ٛ٘خى طظٌخػَ ال ٌُٜ٘خ حُٔوِٕ ح٢ُ ط٘ظوَ

 ؿ٢٘ رؼي حُ٘زخص روخ٣خ ٖٓ حُظوِٚ -7ىْٝٗ، / ؿْ 55: ر٘ٔزش د م ّ% :0 ٓلٖ -6: حٌُٔخكلش

 حُٔلٍٜٞ.

 sp Empoasca اٌمفبص -9

 .حٌُٔخكلش طٔظٞؿذ ٝال حهظٜخى٣خ ٜٓٔش ؿ٤َ كَ٘حص

 ح٣ُٜٞخ. كٍٞ ط٤ٜذ حُظ٢ ٝحالًخٍٝٓخص حُلَ٘حص

 اٌمبسػخ : اٌذٚدح -:

 كظ٤َٔ ؿِث٤خ أٝ حُزخىٍس كظٔٞص ًخٓال آخ حُظَرش ٓطق ٓٔظ١ٞ ػ٘ي حُٜـ٤َس حُزخىٍحص طوَٝ

 رئٍ ك٢ حإلٛخرش ٝطظَٜ. طؤًِٜخ ُْٝ حُيٝىس هَٟظٜخ ٓلظظش ه٠َحء ٛـ٤َس هطغ ظٍٜٞ ٓغ ٝطٌرَ

 .ًِٚ حُلوَ طؼْ ٝال

 .حُٔخم ٣ظو٘ذ إٔ ٝهزَ حُزخىٍس ١ٍٞ أػ٘خء :حإلٛخرش ظٍٜٞ ٤ٓؼخى

 .حالٛخرش ظٍٜٞ ػ٘ي :حٌُٔخكلش طٞه٤ض

 حُٔز٤ي+  ٓخء ُظَ 75+  ٗخػٔش ٍىس ًـْ :7: ًخ٥ط٢ ٓخّ ًطؼْ حُٔز٤ي ٣ٔظويّ :هخٛش اٍٗخىحص

 .حُـَٝد ػ٘ي حُـٍٞ رـٞحٍ طٌز٤ٖ ٣ٟٞغ

                              ىْٝٗ ./ ُظَ ٍرغ  EC %48    1 طخكخرخٕ :  حُٔز٤يحص

 األٔفبق: طبٔؼبد-;

 حٍُٞهش رَ٘ط٢ ر٤ٖ حأله٠َ ح٤ُٔ٘ؾ ػ٠ِ ح٤َُهخص طـ٣ٌش ٗظ٤ـش حألٍٝحم ػ٠ِ ه٤ط٤ش أٗلخم ظٍٜٞ

 حُٔظؤهَس حإلٛخرش كخُش ٝك٢ حُزخىٍحص ٓٞص ٓٔززش حُٔخم ػْ حُٞٓط٢ حُؼَم ا٢ُ ح٤َُهش طظـٚ ك٤غ

 طئى١ ٝهي ٜٓ٘خ ًؼ٤َح ٣ٝٔٞص ٓلظ٣ٞخطٜخ ػ٠ِ ٝطظـ١ٌ ٝح٤ُٔوخٕ حُلَٝع ا٢ُ ح٤َُهخص ط٘ظوَ ُِ٘زخطخص

 .ُِ٘زخطخص ًخَٓ ًرٍٞ ا٢ُ حإلٛخرش

 حإلٛخرش ك٢ حُظ٤َِٛ ػ٘ي أٝ حُزخىٍحص ك٢ حٍُِحػش ٖٓ حٓزٞػ٤ٖ رؼي :حإلٛخرش ظٍٜٞ ٤ٓؼخى

 .حُٔظؤهَس

 .ػ٘ٞحث٤خ كلٜٜخ ٣ظْ حُظ٢ حُ٘زخطخص ٖٓ% : ا٢ُ حالٛخرش ٍٝٛٞ ػ٘ي :حٌُٔخكلش طٞه٤ض

 .حُو١َ٠ حُٔـٔٞع ػالؽ ٣ظْ  :هخٛش اٍٗخىحص
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     EC %60 ى٣خ٣ًُْ٘ٞهكتار من مبٌد  / لتر 2.5: حُٔؼظٔيس حُظ٤ٛٞخص

 : حرشإت إمرز -3

 Rice Weevil، Hydromus sp اٌشص عٛعخ -1

 .حٌُخِٓش حُلَ٘س: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 .ر٢٘ ح٢ُ َٗحر٢ ُٜٞٗخ ٛـ٤َس ه٘لٔخء: حُٞٛق

 .ٓٞطٜخ ٓٔززش حال٢ُٝ حٗزخطٜخ ح١ٞحٍ ك٢ حَُُ رخىٍحص ػ٠ِ حٌُخٓالص طظـ١ٌ: حالٛخرش حػَحٝ

 .رخُٔز٤يحص حُزٍِ ٤ٓخٙ طِٞع ٖٓ هٞكخ حَُُ حكخص طٌخكق ال :حٌُٔخكلش

 Rice Stalk Borer، Sesamia nonagrioides Lef اٌشص عبق زفبس -7

 .ح٤َُهش: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 .كخطق ر٢٘ ٍحّ ًحص ٤٘ٔٓش، حُِٕٞ ر٠٤خء ح٤َُهش: حُٞٛق

 ًُي ك٢ رٔخ حُ٘زخص ٖٓ حُؼ١ِٞ حُـِء ٓٞص ٣ٔزذ حُٔخم ىحهَ ح٤َُهش طـ١ٌ: حالٛخرش حػَحٝ

 .حُٔ٘خرَ

 .حٌُٔخكلش طٔظٞؿذ ٝال حهظٜخى٣خ ٜٓٔش ؿ٤َ حُلَ٘س: حٌُٔخكلش

 Aphids، Rhopalosiphum rufiabdominalos (Sesaki) آٌّ -3

 .حال١ٞحٍ ؿ٤ٔغ: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 .ىحًٖ حه٠َ ح٢ُ حه٠َ حُلَ٘س ُٕٞ: حُٞٛق

 حُير٤ٔش حُٔخىس ٝحكَحُ حُ٘زخط٤ش حُؼٜخٍس حٓظٜخٙ ٗظ٤ـش حالٍٝحم حٛلَحٍ: حالٛخرش حػَحٝ

 .حُـزخٍ ػِىٜخ ٣ظـٔغ حُظ٢( حُؼ٤ِٔش حُ٘يٝس)

 .حَُُ حكخص طٌخكق ال: حٌُٔخكلش

 حرشإت زهرة إمشمس : -4

 حُْ٘ٔ، َُٛس ٓلٍٜٞ ؿِش ٣ُخىس ك٢ حُٔل٤يس حُلَ٘حص ٖٓ Bees حُؼَٔ ٗلَ كَ٘حص طؼي     

 حُوِط٢ حُظِو٤ق كيٝع ٠٣ٖٔ ٓٔخ ألهَ، ٗزخص ٖٓ Pollen grains حُطِغ كزٞد طلَٔ ألٜٗخ

Cross pollination .ٗلَ اطخكش رٔي١ حألٛ٘خف رؼٞ ك٢ حُْ٘ٔ َُٛس ٓلٍٜٞ ؿِش ٝطظليى 

 ٓلٍٜٞ ك٢ حُوِط٢ حُظِو٤ق كيٝع ك٢ ٜٓٔش ؿ٤َ ٗٔز٤خ ح٣َُخف ٝطؼي حٍُِحػش، ٓٞحهغ ك٢ حُؼَٔ

 ال حُظ٢ Autogamous hybrids حُْ٘ٔ َُٛس ٛـٖ رؼٞ طط٣َٞ طْ ٝهي. حُْ٘ٔ َُٛس

 حُؼوي ٗٔزش طظَحٝف إٔ ٣ٌٖٝٔ حُزٌٍٝ، ٝػوي ٝحإلهٜخد، حُظِو٤ق ػ٤ِٔش إلطٔخّ حُلَ٘حص ا٢ُ طلظخؽ

 .حُِٔولخص ٝؿٞى ريٕٝ% 655–:0 ر٤ٖ ك٤ٜخ

 ػالػش ٝطٞؿي. حُٔلٍٜٞ اٗظخؿ٤ش طَحؿغ ػٖ حُٔٔئُٝش حُؼٞحَٓ أْٛ ٖٓ ح٠ُخٍس حُلَ٘حص ٝطؼي

 أٜٛٔخ حُْ٘ٔ، َُٛس ٓلٍٜٞ ٍإّٝ ػ٠ِ ٣َٝهخطٜخ طظـ١ٌ حُظ٢ ح٠ُخٍس حُلَ٘حص ٖٓ أٗٞحع

Sunflower moth (Homoeosoma ellectellum)، حُز٤ٞٝ حُ٘خهِش حُلَ٘حص ط٠غ ك٤غ 

 ح٣َُِٛش، حألؿِحء ػ٠ِ ح٤َُهخص ٝطظـ١ٌ ٝحكي، أٓزٞع هالٍ حُز٤ٞٝ ٝطلوْ حإلُٛخٍ، ٝهض
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 طؼَٔ ،Cochylis hopes) Banded) sunflower moth ٝكَ٘س حُزٌٍٝ، ك٢ أٗلخهخ ٝطللَ

 Suleima) ٝكَ٘س حُٔز٤ٞ، ًحص حُز٠٣ٞخص ػ٠ِ ٝطظـ١ٌ حُزٌٍس هٔش ك٢ ٛـ٤َس ػوزش ح٤َُهخص

helianthana) Sunflower bud moth، ٝحألهَحٙ حُلظ٤ش، حُٔٞم ػ٠ِ ٣َهخطٜخ طظـ١ٌ 

 .حُلَ٘حص ٌُٔخكلش حُل٣َ٘ش حُٔز٤يحص طٔظويّ ٓخ ٝػخىس. ح٣َُِٛش

 ٖٓ حُؼي٣ي حٓظؼِٔض ٝهي. حُْ٘ٔ َُٛس ٓلٍٜٞ ك٢ حُٜٔٔش حٍُِحػ٤ش ح٥كخص ٖٓ حُط٤ٍٞ ٝطؼي

 َٝٗحث٢ ،Fright owls حَُٔػذ ٝحُزّٞ Scarecrows حُلِحػخص ٓؼَ حُط٤ٍٞ، إلهخكش حُظوخٗخص

 حُط٤ٍٞ ألٕ ،%655 كؼخُش ٜٓ٘خ أ٣خ طٌٖ ُْ ٌُٖٝ ح٣َُخف رلؼَ ٝطظطخ٣َ ط٘ز٢ٔ حُظ٢ حأل٤ُّ٘ٔٞ

 .حُظوخٗخص ٌٛٙ ًَ ٓغ طظ٤ٌق إٔ طٔظط٤غ

 إمسمسم.حرشإت  -5

 Sesame Leaf Miner، Melanagromyza sp  اٌغّغُ عبق زفبس -6

 .ح٤َُهش: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 .طو٣َزخ حُٔخم ٤ٔٗؾ رِٕٞ حُؼخّ ُٜٞٗخ ٛـ٤َس، ح٤َُهش: حُٞٛق

 ٓخم ػ٠ِ َٓٔحء ٗيرش حٝ ر٢٤ٔ كلَ حػَ ٝٝؿٞى ُِ٘زخص، حُ٘خ٤ٓش حُؤْ ًرٍٞ: حالٛخرش حػَحٝ

 .حُٔظِٜزش حُْٔٔٔ

 .حٌُٔخكلش طٔظٞؿذ ٝال حهظٜخى٣ش ؿ٤َ حُلَ٘س: حٌُٔخكلش

 Sesams seedpod Borer، Antigastra catalaunalis اٌسبئىخ اٌغّغُ دٚدح -2

(Dup) 

 .ح٤َُهش: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 .ِْٓ 67 ٗلٞ ٗٔٞٛخ طٔخّ ػ٘ي ١ُٜٞخ ظَٜٛخ، ػ٠ِ ٓٞى رزوغ ٓزوؼش ه٠َحء ح٤َُهش: حُٞٛق

 ٢ٛٝ ح٤َُهش ىحهِش ٝك٢ حُٜٔخرش، حُ٘زخص حؿِحء كٍٞ حُو١ٞ٤ ٖٓ ٤ٔٗؾ ٝؿٞى: حالٛخرش حػَحٝ

 .ٝحالٍٝحم ٝحُٔخم ٝحُزٌٍٝ ٝحالُٛخٍ حُزَحػْ ػ٠ِ طظـ١ٌ

 .ىْٝٗ/ ؿْ 55: ر٘ٔزش د م ّ% :0 ٓلٖ: حٌُٔخكلش

 Cotton White fly، Bemisia tabaci (Geun.) اٌج١ؼبء اٌزثبثخ -3

 .ٝحُل٣ٍٞش حٌُخِٓش حُلَ٘س: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 ٝحؿ٘لظٜخ ؿٜٔٔخ ٣ٝـط٢ ِْٓ، 6 ١ُٜٞخ ٣ظـخُٝ ال ٓـ٘لش ٛـ٤َس روش حٌُخِٓش حُلَ٘س :حُٞٛق

 ك٢ ٝط٘زٚ حالٍٝحم، ػ٠ِ طٔظوَ ٜٓلَس ه٠َحء ك٢ٜ حُل٣ٍٞش حٓخ ر٠٤خء، ىه٤وش ٗٔؼ٤ش ٓخىس

 .حُو٣َ٘ش حُلَ٘حص ظخَٛٛخ

 حُلوْ رؼي حُ٘زخص ػٜخٍس حُل٣ٍٞخص طٔظٚ ك٤غ حُٜٔخرش حالٍٝحم حٛلَحٍ :حالٛخرش حػَحٝ

 طظَى ٝال طٞهق ىٕٝ طؤًَ طظَ حٌُرخرش حٗؼ٢ حٕ. حٌُخِٓش حُلَ٘س طٔٞص كظ٠ رخالٓظٜخٙ ٝطٔظَٔ

 ػ٤ِٔش ٓخىس حُز٠٤خء حٌُرخرش طلَُ. حُؼخثَ ٓٞص حٝ حٌُرخرش ٓٞص كخُظ٤ٖ ٖٓ ٝحكيس ك٢ حال ػخثِٜخ

 ٝػ٠ِ حُظ٣ٞٔو٤ش ه٤ٔظٜخ ٖٓ كظوَِ ٗٞػ٤ظٚ ٟؼق ػ٠ِ ٝطئػَ حُوطٖ َُٛس ك٢ ط٘ظَ٘ الٛوش

 هال٣خٛخ ح٢ُ حٍُٞٛٞ ٖٓ ٝطٔ٘ؼٜخ حُْ٘ٔ حٗؼش ٝطلـذ حُٔٞىحء ُِلط٣َخص حُز٤جش ُظ٤ٜت حالٍٝحم
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 ٖٓ ًز٤َ ػيى ٗوَ ػ٠ِ هيٍطٜخ ٛٞ حُؼَر٤ش حُٔ٘طوش ك٢ حُز٠٤خء حٌُرخرش حهطخٍ حْٛ ُؼَ. حُٔطل٤ش

 ُٟٞغ حٛظٔخّ ًَ طٔظلن حهظٜخى٣ش ٌِٓ٘ش حالكش ٌٛٙ ٖٓ ُظـؼَ ًلئس رط٣َوش حُلخ٣َّٝ حَٓحٝ

 .ٌُٔخكلظٜخ كؼخُش حٓظَحط٤ـ٤ش

 .ٓخء ُظَ/ 8ْٓ 5.8 ر٘ٔزش ّ ّ% 6.0 ك٤َط٤ٔ٤ي • :حٌُٔخكلش

 .ٓخء ُظَ/ 8ْٓ :.5 ر٘ٔزش% 55 حًَحٍ+  ُظَ/ ؿْ :5.7 ر٘ٔزش د م ّ% :7 حرِٞى •

 Sesame Leaf Hopper، Empoasca sp اٌغّغُ لفبص -9

 .ٝحُل٣ٍٞش حٌُخِٓش حُلَ٘س: ح٠ُخٍ حُطٍٞ

 حٌُٔخكلش. طٔظٞؿذ ٝال حهظٜخى٣ش ؿ٤َ حُلَ٘س

 حرشإت قطب إمسكر : -6 

 .حُوٜذ ٍُحػش طٜخؿْ حُظ٢ ح٥كخص أْٛ ٖٓ ٝحٌُز٤َس حُٜـ٤َس حُوٜذ ىٝىس طؼي: اٌثبلجبد-6

 ًَٔ ًُي ػٖ ك٤٘ظؾ ٓزخَٗس، حُؼوي ٓ٘طوش كٞم حُؼوَ رٜٔخؿٔش ٝطوّٞ: اٌظغ١شح اٌمظت دٚدح-7

 حُٜـ٤َس حُوٜذ ٗزخطخص اٛخرش ػ٘ي حُ٘خ٤ٓش حُؤش ٓٞص طٔزذ ٝهي حإلٛخرش، ٟٓٞغ ػ٘ي حُؼ٤يحٕ

 .ح٣ٌَُٔش ٝحُٔلظ٣ٞخص حُوٜذ ٓلٍٜٞ طو٤َِ ػ٠ِ ٝطؼَٔ حُلَ٘س، رٌٜٙ

 ك٢ أٝ حُلوَ ك٢ حُوخثٔش حُوٜذ ٓٞم ك٢ حُ٘ظ١ٞ ر٤خطٜخ ح٤َُهخص طو٢٠ :اٌىج١شح اٌمظت دٚدح-3

 َٜٗ ك٢ ػخىس حُلَحٗخص ٝطظَٜ. حُلوَ ك٢ حُٔٞؿٞىس حُ٘زخطخص روخ٣خ ك٢ أٝ حُـخكش، حٌٍُس ٓٞم

 حُٜـ٤َس، حُوٜذ ٗزخطخص ا٢ُ ط٘ظوَ ػْ ح٤َُهخص، طظـ١ٌ ك٤غ حألػ٘خد ػ٠ِ ر٤ٟٜٞخ ط٠غ ٤ٗٔخٕ

 ػْ حُٔخم ٣ٌٝرَ حإلٛخرش، ٌٓخٕ ك٢ طؼلٖ ٣ٝليع حألػ٠ِ، ا٢ُ حألٓلَ ٖٓ ٓٞهٜخ ىحهَ ٝطللَ

 ٝط٘ظوَ ٓظؤهَس، ؿي٣يس أكَع ا٢ُ ٝط٘ٔٞ حُٜٔخد، ُِٔخم حُٔل٤ِش حُزَحػْ رؼٞ طظ٘زٚ ٝهي. ٣ـق

 :ح٥ط٤ش رخُطَم ٝحٌُز٤َس حُٜـ٤َس حُوٜذ ىٍىطخ ٝطوخّٝ. آهَ ا٢ُ كَع ٖٓ ح٤َُهخص

 .ٓوخٝٓش أٛ٘خف طَر٤ش( 6

 ٓٔخ ُِـٌٍٝ حُْ٘ٔ ٝحهظَحم حُظ٣ٜٞش ػ٠ِ ٣ٔخػي 6.75ّ-6 حُوط١ٞ ر٤ٖ حُٞحٓغ حُظوط٢٤( 7

 رخألَٓحٝ حإلٛخرش ٣ٝوَِ ح١َُٞرش ٗٔزش ٝطو٤َِ حُو٣ٞش، ٝحألكَع حُٔزٌَ حإلٗطخء ػ٠ِ ٣ٔخػي

 .ٝحُلَ٘حص

 .ح١َُ ػ٤ِٔخص ربكٌخّ ٝحُؼ٘خ٣ش حألُٝط٢، حُظ٤ٔٔي ك٢ حإلَٓحف ػيّ( 8

 حألػ٘خد ربُحُش حُؼ٘خ٣ش ٣ٝ٘زـ٢ رخُؼخهزخص، حإلٛخرش ٖٓ طوَِ حُويٓش ٝػ٤ِٔخص رخُؼ٣ِن حُؼ٘خ٣ش( 9

 .ػِىٜخ حُز٤ٞ ط٠غ حُلَحٗخص ألٕ حُ٘ـ٤ِ٤ش هخٛش

 ٝػيّ حُ٘خ٤ٓش، حُؤْ ًرٍٞ رٔـَى ٓزخَٗس حُظَرش ٓطق طلض ٖٓ حُٜٔخرش حُوٜذ ٓٞم هطغ( :

 .ٝاػيحٜٓخ ك٤ٜخ ح٤َُهخص ٝؿٞى ٠ُٔخٕ طٔخٓخ، طـق كظ٠ حالٗظظخٍ

 .حُـي٣ي حُٔلٍٜٞ إلٛخرش ٜٓيٍح طٌٕٞ ال كظ٠ ح٤ُِٔٔش حُظوخ١ٝ حٗظوخء( ;

 ٍُحػخص ك٢ طئػَ حُظ٢( حٍُِحػ٢ حُل٤ٞحٕ) حُوٞحٍٝ أهطَ ٖٓ حُلجَحٕ طؼي :اٌمٛاسع-4

 ِٓحٍع ٝطظ٤ِٔ حُلٜخى، ٓٞػي كظ٠ آد َٜٗ ٖٓ ريءح ٗٔٞٛخ َٓحكَ أٝحهَ ك٢ هٜٞٛخ حُوٜذ

 رٌؼَس، ٝطظٞحُي ؿلٍٞ ك٢ رٜخ طظـٔغ ك٤غ ُِلجَحٕ، هٜزخ َٝٓطؼخ ٤٘ٓؼخ ٓوزؤ رٌٜٞٗخ حٌَُٔ هٜذ
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 ٣ٔظي ٝهي حٌَُٔ، ٗٔزش طِىحى ك٤غ حألٓلَ ٖٓ حُٔخم ٝطل٠َ حُٔٞم ػ٤َٜ رخٓظٜخٙ ٝطوّٞ

 ٝحُٔلظ٣ٞخص حُٔلٍٜٞ ك٢ كوي حُلجَحٕ ٜٓخؿٔش ػٖ ٣ٝ٘ظؾ حُٔخم، ٖٓ ًز٤َ ؿِء ا٢ُ حُوَٝ

 طظَٔد ًٔخ حُظوخ١ٝ ػ٠ِ حُلٍٜٞ ُـَٝ طِٜق كال حُٔٞم ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حُزَحػْ ٝطِق ح٣ٌَُٔش

 حُلجَحٕ ٓوخٝٓش ٣ٌٖٔ. حُٜٔخرش حألؿِحء ٖٓ حُ٘زخص أٗٔـش ىحهَ ا٢ُ حُلطَ ٝرٌظ٣َخ حُـَحػ٤ْ

 اٟخكش ٣ٝلٖٔ حٌٍُس، كزٞد ٓغ% 8 ر٘ٔزش ُٗي كٞٓل٤ي) حُٔخٓش حُطؼّٞ أٝ حُٜٔخثي رٞٓخ١ش

 ٝهض حُطؼْ طل٤٠َ ٣َٝحػ٢ ،(حُلجَحٕ ُـٌد حُطؼْ ٖٓ ؿَحّ ٤ًِٞ ٌَُ ٣ُض ْٓ 6 ٗلٞ

 رٜخ طَٔ حُظ٢ رخُٔٔخُي ٣ٟٞغ ػْ حُلوخٍ، ٖٓ هطغ ػ٠ِ ٛـ٤َس ٤ًٔخص ك٢ ٝط٣ُٞؼٚ حُـَٝد،

 ٤ٓٔخ ٝال حُلوٍٞ ٝرـ٤ٔغ ؿٔخػ٤ش طٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٢ ٝٓئػَس ٓـي٣ٚ حُٔوخٝٓش طٌٕٞ ٢ٌُٝ حُلجَحٕ،

 حأله١َ. حُٔلخ٤َٛ ٣َ٘ٔ رَ كلٔذ حُوٜذ ٓلٍٜٞ ػ٠ِ ٍَٟٛخ ٣وظَٜ ال ح٥كش ٌٛٙ ٝإٔ

 ر٣ٌَخ ٝطظٌخػَ حألٍٝحم ط٤ٜذ أٜٗخ ا٢ُ حُلَ٘س ٌٛٙ هطٍٞس طَؿغ: اٌشخٛح اٌمشش٠خ اٌسششح-5

 ك٣ٍٞخص ا٢ُ حُز٤ٞ ٣ٝلوْ( أٗؼ٢ ٌَُ حُٔظ٢ٓٞ ك٢ ر٠٤ش 7:5) حُز٤ٞ ط٠غ حألٗؼ٢ إٔ رٔؼ٢٘

 رؤ١ٞحٍٛخ حُْٔٞٓ ك٢ أؿ٤خٍ 9-8 ٖٓ حُلَ٘س ط٘ظؾ. حُز٤ٞ إلهٜخد ًًٍٞ ا٢ُ كخؿش ىٕٝ

 ٝأ١ٞحٍٛخ ُِلَ٘س ًخِٓش طـط٤ش ا٢ُ حإلٛخرش ٝطئى١ حُٔظلًَش حُل٣ٍٞخص ١ٍٞ ٝال٤ٓٔخ حُٔوظِلش،

 ا٢ُ ٣ئى١ ٓٔخ أ٠٣خ حُؼ١ِٞ حُٔطق طـط٢ حإلٛخرش حٗظيحى ٝػ٘ي ُألٍٝحم حُٔل٢ِ ُِٔطق ٝأؿ٤خُٜخ

 كط٣َخص ٝٗٔٞ حألطَرش، ٝؿٞى ٓغ طئى١ حُلَ٘س طلَُٛخ ػ٤ِٔش اكَحُحص ٢ٛٝ ػ٤ِٔش ٗيٝس ٝؿٞى

 ك٣ٞ٤ش، ٝظ٤لش رؤ١ حُو٤خّ ػ٠ِ حُويٍس ٣لويٛخ ٓٔخ حألٓٞى حٌَُ٘ حألٍٝحم طؤهٌ إٔ حألٓٞى حُؼلٖ

 طٌٕٞ ػ٘يٓخ هخٛش ًز٤َس ريٍؿش حُٔلٍٜٞ ٝحٗولخٝ حُ٘زخص، ٗٔٞ طٞهق ا٢ُ حألَٓ ك٤٘ظ٢ٜ

 حُٜـ٤َ حُوٜذ كوٍٞ ك٢ هخٛش( طلظ٤ٖ) ط٢٤٘ٔ ػ٤ِٔش ربؿَحء حإلٛخرش طوخّٝ. ٓزٌَس حإلٛخرش

 ِٗع ػ٤ِٔش طْٜٔ ال كظ٠ ٓوٚ رخٓظويحّ حألّ حُ٘زخص ػٖ كِٜٜخ ٣ٝل٠َ حُٜٔخرش، حألٍٝحم ٝؿٔغ

 ؿي٣ي، ٖٓ حإلٛخرش ٝطليع حُلوَ أٍٝ ػ٠ِ ك٣ٍٞخطٜخ أٝ حُلَ٘س ٓو١ٞ ا٢ُ روٞس حألٍٝحم

 ػيّ ٣٘زـ٢ حُلَ٘س، حٗظ٘خٍ ٖٓ ٣ِ٣ي حُوٜذ كوٍٞ ىحهَ ح١َُٞرش حٍطلخع إٔ ا٢ُ ٝٗظَح

 حالُظِحّ ٍَٟٝس ٓغ حُٔطٍٞ، حُٔطل٢ ح١َُ ٗظخّ أ٤ٔٛش طظَٜ ٛ٘خ ٖٝٓ ح١َُ، ك٢ حإلَٓحف

 َٓػش ٖٓ ٣وَِ ًُي ألٕ ْٓ 655 - 55 ػٖ حُوط١ٞ ر٤ٖ حُٔٔخكش طوَ ال رل٤غ حُٞحٓغ رخُظوط٢٤

 .حإلٛخرش حٗظ٘خٍ

 

 Crop Adaptationإحملاضيل و تكييف أأقلمة       

طظـ٤َ حُٜلخص حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ٝحٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش )حُظخ٣َٛش ( رخُظـ٤َ ك٢ حُؼٞحَٓ حُز٤ج٤ش حُظ٢ ط٘ٔٞ      

 ك٤ٜخ كظ٠ ٣ٌٖٔ حٕ ط٘ٔٞ ٝطظٌخػَ ٝطظؼخهذ أؿ٤خُٚ . 

ػ٠ِ حٜٗخ حًظٔخد حكَحى حُؼ٤َ٘س  حػ٘خء ٗٔٞٛخ ٝىٍٝس ك٤خطٜخ هٜخثٚ  ٣ٌٖٝٔ طؼ٣َق حالهِٔش   

 طؼ٤ٜ٘خ ػ٠ِ حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُظَٝف حُز٤ج٤ش حُٔظـ٤َس .

طليع حُظـ٤َحص حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ٝحٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش ُِ٘زخص ،ٓؼَ طـط٤ش حُ٘زخص رطزوش ٖٓ حُ٘ٔغ      

رخُزَٝطٞرالُّ حػ٘خء ػ٤ِٔخص ،ُِلٔخ٣ش ٖٓ ىٍؿخص حُلَحٍس حٝ حُظـ٤َحص حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش حُظ٢ طليع 

حُظو٤ٔش ،الُى٣خى هيٍس حُٔلخ٤َٛ ػ٠ِ حُظلَٔ ُِظـ٤َ ك٢ ىٍؿخص حُلَحٍس . ٣الكع إٔ حُظـ٤َ ك٢ 

حُٜلخص حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش طليع رَٔػش ك٢ ك٤ٖ إ حُظـ٤َحص ك٢ حُٜلخص حٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش طليع رز٢ء 

 أػ٘خء ك٤خس حُ٘زخص . 

ًِٜخ ٓل٤يس . هي طٔظط٤َ ٓٞم حُؤق حٝ حُ٘ؼ٤َ ريٍؿش ٌٝٛٙ حُظـ٤َحص حُظ٢ طليع ُِ٘زخطخص ٤ُٔض  

ًز٤َس طلض ظَٝف حُظـ٣ٌش حُؼخ٤ُش ٓغ طٞحكَ هيٍ ٝحك٢ ٖٓ ح١َُٞرش . ٝطظؼَٝ حُ٘زخطخص ك٢ ٌٛٙ 

 حُظَٝف ح٠ُ حَُهخى ٝحالٛخرش رخألَٓحٝ.
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ٝهي طٌظٔذ حُ٘زخطخص ٌٛٙ حُٜلخص حُـي٣يس ٗظ٤ـش ٗٔٞٛخ ك٢ ظَٝف ٓوخُلش ُظَٝف حُ٘ٔٞ     

٤ؼ٤ش ُٜخ . . ٝال طٍٞع ٌٛٙ حُٜلخص ح١ رٔؼ٠٘ حٕ ٌٛٙ حُٜلخص ال طظَٜ ك٢ حالر٘خء ػ٘ي ٗٔٞٛخ حُطز

ك٢ ظَٝف ٓالثٔش ُِ٘ٔٞ . ٝهي طٌٕٞ حُظـ٤َحص حُظ٢ طليع رٜلخص حُ٘زخص ،ٝحُظ٢ ال طٍٞع ٓل٤يس 

٣ٌٖٝٔ حػظزخٍٛخ حهِٔش . ٣َٝؿغ ػيّ ط٣ٍٞغ ٌٛٙ حُٜلخص ح٠ُ ػيّ طؤػَ حُظ٤ًَذ حٍُٞحػ٢ ٝػيّ 

ٞى هالف ك٢ حُظ٤ًَذ حٍُٞحػ٢ ر٤ٖ حالر٘خء ٝحالرخء . ٝهي طليع رؼٞ حُظـ٤َحص ك٢ حُظ٤ًَذ ٝؿ

حٍُٞحػ٢ ك٢ حالٗٔـش حُظ٘خ٤ِٓش حُـي٣يس ػٖ ٣َ١ن حُظٌخػَ حُـ٢ٔ٘ ك٢ كخُش طـ٤َ حالٗٔـش حُظ٘خ٤ِٓش 

 . حٓخ حًح كيع طـ٤َ ك٢ حُظ٤ًَذ حٍُٞحػ٢ ك٢ حالٗٔـش حُو٣َ٠ش . كخٕ ٌٛٙ حُٜلخص حُـي٣يس ال

طٍٞع حأل ػٖ ٣َ١ن حُظٌخػَ حُو١َ٠ ، هي طليع ك٢ حُطز٤ؼش طـ٤َحص ك٢ حُظ٤ًَذ حٍُٞحػ٢ 

ُِ٘زخص ٝطظـٔغ ٌٛٙ حُظـ٤َحص ك٢ حالر٘خء ٝطظٌٕٞ حر٘خء ٓوخُلش ك٢ ٛلخطٜخ ُٜلخص حالرخء حُظ٢ 

ٗ٘ؤص ٜٓ٘خ . ٝحًح ًخٗض ٌٛٙ حُٜلخص حُـي٣يس ٓالثٔش ُِظَٝف حُز٤ج٤ش حُظ٢ ط٘ٔٞ ك٤ٜخ حُ٘زخطخص 

 ُ٘زخطخص طؼ٤ٖ ٝط٘ٔٞ . ٝحًح ًخٕ هالف ًُي طٔٞص ٝط٘وَٝ .كخ

    

 أٚالً : اٌزى١١ف ٌّٛاخٙخ و١ّخ اٌّبء غ١ش اٌّالئّخ :  

    Hydrophytes            إٌجبربد اٌّبئ١خ –)أ(             
طؼ٤ٖ حُ٘زخطخص حُٔخث٤ش ٝط٘ٔٞ ك٢ ح٢ُٓٞ حُٔخث٢ ٢ٛٝ حٓخ حٕ طؼ٤ٖ ٓـٍٔٞس                             

ك٢ حُٔخء ٝط٠ٔٔ رخُ٘زخطخص حُٔـٍٔٞس حٝ ١خك٤ش ػ٠ِ ٓطق حُٔخء ٝط٠ٔٔ رخُ٘زخطخص حُزَٓخث٤ش . ٝطٞؿي 

ٌٛٙ حُ٘زخطخص ك٢ حُزَى ٝحُٔٔظ٘وؼخص، ٝٓـخٍٟ ح٤ُٔخٙ ، ً٘زخص حُزَىٟ ، ٝػيّ حُٔخء . ٌُٜٝٙ 

خص ٛلخص ط٤ًَز٤ش ٝط٣َ٘ل٤ش هخٛش رٜخ ٓؼَ ًزَ كـْ حُوال٣خ ، ٍٝهش حُـيٍ ، ٍٝهش ١زوش حُ٘زخط

ح٤ٌُٞط٤ٖ حُٔـط٤ش ُِزَ٘س ، ٝٛـَ حُٔـٔٞع حُـ١ٌٍ ، ٖٝٓ حُٔلخ٤َٛ حالهظٜخى٣ش حُظ٢ ُٜخ ٌٛٙ 

حُٜلخص حٝ رؼ٠ٜخ ٗزخص حالٍُ ،حُي٤ٗ٘ش ، ٝح٤ُِٔ٘ش . ٣ٌٖٝٔ حٕ ِٗوٚ حْٛ حُٜلخص حُظ٢ طظ٤ِٔ رٜخ 

 حُ٘زخطخص ك٢ : ٌٛٙ

أهظِحٍ حالٗٔـش حُيػخ٤ٓش ٝحُٞحه٤ش ٝحُ٘خهِش : ٌُٜٝٙ حُ٘زخص ٓـٔٞع ؿ١ٌٍ ٛـ٤َ ؿيحا ك٤غ ال  -6

طلظخؽ ٌٛٙ حُ٘زخطخص ح٠ُ ٓـٔٞع ؿ١ٌٍ ًز٤َ هٟٞ ُؼيّ حكظ٤خؿٜخ ُٜلخص أٝ ٝظخثق ٌٛح حُٔـٔٞع 

 خم ٝحالٍٝحم .حُـ١ٌٍ ، ٝطلَٜ ٌٛٙ حُ٘زخطخص ػ٠ِ حكظ٤خؿخطٜخ حُـٌحث٤ش ٝحُٔخث٤ش ػٖ ٣َ١ن حُٔ

 

 

 

طظ٤ِٔ ٌٛٙ حُ٘زخطخص رَهش ١زوش حالىٓش ٍٝهش حُـيٍ ح٣ُُٞٞ٤ِ٤ُٔش ُِوال٣خ :ٓٔخ ٣ئىٟ ح٠ُ ٓٔخف       -7

حٓظٜخٙ حُٔخء ،ٝحُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٖٓ ح٢ُٓٞ حُٔل٢٤ رخُ٘زخطخص ،ٓٔخ ٣ئىٟ ح٠ُ حػظزخٍٛخ ١زوش ؿ٤َ 

 ٝحه٤ش .

 أكظٞحء حُزَ٘س ػ٠ِ رالٓظ٤يحص ه٠َحء .-8

 حُؼـٍٞ ك٢ رَ٘س حُ٘زخطخص حُٔخث٤ش حُٔـٍٔٞس ، ٝهي طٌٕٞ حػ٣َش حك٤خٗخا ، ٝطظْ ػ٤ِٔش طزخىٍ  أهظلخء- 9

حُـخُحص ٖٓ حُـيٍ حُو٣ِٞش ٓزخَٗطخا ، ٌُٖٝ طلظٟٞ رَ٘س حُٔطق حُؼِٟٞ ألٍٝحم حُ٘زخطخص      

 حُطخك٤ش 

 ػ٠ِ حُؼـٍٞ رٌؼَس .     

 ُِٔٔٞءس رخُـخُحص ،ٝحُـَف حُٜٞحث٤ش حٍٝحم حُ٘زخص حُٔـٍٔٞس ٣ٌؼَ ك٤ٜخ حَُٔٔحص ٝحُـَف ح-:

ػ٠ِ ٤ًٔش  –ػخىس –ًز٤َس حُلـْ ،ًٔخ حٜٗخ ال طلظٟٞ ػ٠ِ هال٣خ ٌٓال٤ٍٔ٘ٗش ، ٝهي طلظ١ٞ        

 ه٤ِِش . 

 

        Mesophytes)ة( إٌجبربد اٌّزٛعطخ اٌدفبف :  

ٌٝٛٙ حُٔـٔٞػش ٖٓ حُ٘زخطخص ال طٔظط٤غ حُٔؼ٤٘ش ك٢ ح٢ُٓٞ حُـخف حٝ حٓظ٤طخٕ حُٔخء ، حٝ           

حالٍح٢ٟ حُٔزظِش ، حٝ حالٓخًٖ حُـخكش ، حُظ٢ طوَ ك٤ٜخ ٤ًٔش حُٔخء ػٖ حالكظ٤خؿخص حُٔخث٤ش ٌُٜٙ 



 
دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  مؤيد هادي إسماعيل . أ.م.د      (  االوىل احملاضرة)             إ 

ٝحُؤق  حُ٘زخطخص . ٝط٘ظ٢ٔ أؿِذ ٓـٔٞػش حُ٘زخطخص حالهظٜخى٣ش ٌُٜٙ حُٔـٔٞػش ٓؼَ حٌٍُس، ٝحُوطٖ،

 ٝؿ٤َٛخ ا٠ُ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٝحُظ٢ طؼَف رخُٔـٔٞػش حُٔظٞٓطش حُـلخف. 

ٝطؼ٤ٖ حُ٘زخطخص حُٔظٞٓطش حُـلخف ك٢ ٓ٘خم حُز٤جش حُٔؼظيُش حُلَحٍس ٝح١َُٞرش ٝحُظ٣ٜٞش حُـ٤يس      

كٍٞ ٓ٘طوش حٗظ٘خٍ حُـٌٍٝ ٝػ٘ي طـ٤َ ٌٛٙ حُظَٝف طوظ٘ن ٝطٔٞص . ٌٝٛٙ حُٔـٔٞػش ٖٓ 

٠ُ ٓـٔٞػ٤ٖ ػ٠ِ كٔذ  حكظ٤خؿخطٜخ ح٠ُٞث٤ش ٝ ٗيس حالٟخءس حُظ٢ طظؼَٝ ُٜخ حُ٘زخطخص ط٘ؤْ ح

 ح٠ُ :

 .         ِدّٛػخ ٔجبربد اإلػبءح اٌؼب١ٌخ )اٌشّغٟ ( -6

ح٠ُٞث٤ش  ص٢ٛٝ ٓـٔٞػش حُ٘زخطخص ًحص حالكظ٤خؿخ ِدّٛػخ ٔجبربد اٌؼٛء إٌّخفغ  -7

 حُو٤ِِش )ٗزخطخص

 حُظَ (.             

حُ٘زخص رزؼٞ حُٜلخص حٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش الؿِحء حُ٘زخص حُٔوظِلش ًٌَٗ  ٝطظ٤ِٔ ٓـٔٞػش ٌٛٙ      

 ٜٓ٘خ :

ٗٔزش حُٔـٔٞع حُـ١ٌٍ ٌُٜٙ حُ٘زخطخص  ح٠ُ حُٔـٔٞع حُٜٞحث٢ حًزَ ٓٔخ ك٢ ٗزخطخص  -6

 حُٔـٔٞػش 

 حُٔخث٤ش.      

 هال٣خٛخ ٓظٞٓطش حُلـْ ،ٓـطخس رطزوش ٖٓ ح٤ٌُٞط٤ٖ ُظو٤َِ حُلخهي ٖٓ حُ٘زخص ٖٓ حُٔخء . -7

طـِن حُؼـٍٞ ػ٘ي طؼَٝ رؼٞ حُ٘زخطخص ُيٍؿخص حُلَحٍس حَُٔطلؼش ٝح١َُٞرش حُـ٣ٞش  -8

 حُ٘ٔز٤ش 

 حُٔ٘ول٠ش .        

٣ٌٖٔ ُِ٘زخطخص حُٔظٞٓطش حُـلخف حٕ طٌظٔذ رؼٞ ٛلخص حُ٘زخطخص حُٜلَح٣ٝش اًح  -9

 طؼَٟض 

 ُظَٝف طوَ ك٤ٜخ ٤ًٔش حُٔخء حُظ٢ ٣ٔي رٜخ حُ٘زخص .      

ًٔخ طٌظٔذ ٛلخص حُ٘زخطخص حُٔخث٤ش اًح ٓخ ٗٔض طلض ظَٝف حىحى ٓخث٢ ٣ِ٣ي ػٖ كخؿخطٜخ  -:

 ك٤غ   ٣ِىحى كـْ حٍُٞهش ، ٣ٌٝزَ كـْ حُوال٣خ ، ٝطـط٠ حُوَ٘س رطزوش ٖٓ ح٤ٌُٞط٤ٖ .

 

 

 

 

  :          Xerophytes)ج( : إٌجبربد اٌظسشا٠ٚخ أٚ اٌدفبف١خ   

ػ٘يٓخ ٣وَ حُٔخء ٣وَ ٓؼٚ حالٓيحى حُٔخث٢ ُِ٘زخطخص حُ٘خ٤ٓش  طلض ظَٝف حُٔ٘خ١ن حُٜلَح٣ٝش        

، حٝ ٝؿٞىس ٓلظ٣ٞخا ػ٠ِ ٗٔزش ٖٓ حألٓالف طَكغ ٓؼٚ حُظ٤ًَِ حال١ُُٞٓ ُِٔلٍِٞ حال٢ٍٟ ٝال 

٣ٔظط٤غ حُ٘زخص حٓظٜخٙ ٌٛح حُٔخء  )ًٔخ ك٢ حالٍح٢ٟ حُِٔل٤ش (.ٝطظَٜ ٌٛٙ حُلخُش ػ٘ي حٗولخٝ 

٣وَ ٓؼٚ هيٍس حُـٌٍٝ ػ٠ِ حالٓظٜخٙ ، ٝٗوٚ ػ٤ِٔش حٗظوخٍ  ىٍؿخص حُلَحٍس ح٠ُ حُٔؼيٍ حٌُٟ

حُٔخء . ٝطظَٜ حػَحٝ ٗوٚ حُٔخء ػ٘يٓخ ٣وَ حٓظٜخٙ حُٔخء ػٖ ٓؼيٍ كوي حُٔخء ػٖ ٣َ١ن 

حُ٘ظق ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ظَٝف اٗظيحى َٓػش ح٣َُخف ،ٝح٠ُٞء  ، ٝحُلَحٍس حُ٘ي٣يط٤ٖ . ٣ِٝـؤ 

حالؿِحء حُٔوظِلش ٖٓ حُ٘زخطخص رٔخ ٣الثْ حُٔؼ٤٘ش  حُ٘زخص ا٠ُ طلٍٞ رؼٞ حؿِحء ٝحٌٗخٍ ٝط٤ًَذ

ك٢ ظَٝف حُـلخف . ٝحًؼَ حؿِحء حُ٘زخص طلٍٞحا ٢ٛ حٍُٞهش حٓخ حُـٌٍٝ كٔويحٍ حُظلٍٞ حٝ حُظـ٤َ 

 ك٤ٚ ه٤َِ .

 ٚرز١ّض إٌجبربد اٌظسشا٠ٚخ ثّب ٠ٍٝ :   

  حهظِحٍ ٓطق حٍُٞهش كظ٠ طٜزق حٍُٞهش حر٣َش .  -6

 ٛـَ كـْ حُوال٣خ . -7

طـط٤ش ؿ٤ٔغ حؿِحء حُ٘زخص حُٔؼَٟش ُِٜٞحء ًٌُٝي حُؼـٍٞ رطزوش ٖٓ حُ٘ؼ٤َحص ، طؼٞم  -8

  ٍَٝٓ 
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 حُٜٞحء ػ٠ِ ٓطق حالٍٝحم ، ك٤وَِ حُ٘ظق ٣ٝٔ٘غ حُزوَ ح٣َُٔغ .        

 حُظلخف حألٍٝحم ٓٔخ ٣ئىٟ ا٠ُ ٗوٚ حٝ كوي حُٔخء ٖٓ حُؼـٍٞ .  -9

 ٍٞهش ، حٝ رؤهظِحٍ ػيى حُؼـٍٞ ك٢ ٗوٚ ػيى حُؼـٍٞ رخٍُٞهش ر٘وٚ ٓٔخكش حُٔطق ح٠ٌُِ ُِ -:

 ٝكيس حُٔٔخكش .        

 طـط٤ش حُزَ٘س رطزوش ٤ٌٔٓش ٖٓ ح٤ٌُٞط٤ٖ ، ٝطظ٤ِٔ حُ٘زخطخص حُـلخك٤ش رخُظؤىّ حُـ٤ِع ، ٝأه٠ٜ -;

 ٓؼيٍ ُطزوش ح٤ٌُٞط٤ٖ ُِزَ٘س ، ًٌُٝي هال٣خ طلض حُزَ٘س .         

 .ٝؿٞى ١زوش طلض حُزَ٘س ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘زخطخص حُـلخك٤ش  -7

 أكظٞحء حألٍٝحم ػ٠ِ ٤ًٔش ٖٓ حُوال٣خ حٌُٔال٤ٍ٘٘ٓش  أًزَ ٜٓ٘خ رخُ٘زخطخص حُٞٓط٤ش حُـلخف  -0

 . ػخىٙ       

 ٣ُخىس حالٗظ٘خٍ حالكو٢ ٝحَُأ٢ٓ ُِٔـٔٞع حُـ١ٌٍ .  -5

 

 ًٔخ طظٜق رؼٞ حُ٘زخطخص رزؼٞ حُٜلخص حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ :   

 ك٢ هال٣خ حُ٘زخص ، ٣ٝٔخػي ًُي ػ٠ِ حٓظٜخٙ حُٔخء .  اٍطلخع ىٍؿش ط٤ًَِ حأل٣ُٞٔٓش -6

طِىحى هيٍس حُوال٣خ ػ٠ِ ٓوخٝٓش حُظؤػ٤َ حُٔخّ ُِٔلٍِٞ حُِٔل٢ ،حٌُٟ ٠٣َ رٌؼ٤َ ٖٓ  -7

 حُ٘زخطخص 

 حألهَٟ .          

ٝطظٜق حُ٘زخطخص حُٜلَح٣ٝش رؤٜٗخ ٗزخطخص رط٤جش حُ٘ٔٞ ،ٌُُي طوَ أ٤ٔٛظٜخ حالهظٜخى٣ش  -8

 حٍُِحػ٤ش . 

ٗزخطخص طوظخص  ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًُي كؤٜٗخ ط٘خٓذ حُٔ٘طوش حُٜلَح٣ٝش حُظ٢ ط٘ٔٞ ك٤ٜخ ٢ٛٝ        

حُـٔخٍ حُٔ٘ظَ٘س ك٢ حُٜلَحء . ٝطِؼذ حُ٘زخطخص حُٜلَٝح٣ش ىٍٝحا ٛخٓخا ك٢ ػ٤ِٔش طؼز٤ض  ػ٤ِٜخ

 حٌُؼزخٕ ح٤َُِٓش حُظ٢ طؼظزَ ٖٓ حْٛ ػٞحَٓ حُظٜلَ ٗظ٤ـش ُكق حٌُؼزخٕ ح٤َُِٓش ،ٝأهَد حُٔلخ٤َٛ 

 حٍُِٔػش حهظٜخى٣خا ٌُٜٙ حُٔـٔٞػش ح٤ُٔٔخٍ .        

 

 

 

 

 

 

 ِٛائّخ  عٍٛن ، طفبد  إٌجبربد ٌظشٚف اٌدفبف    
 فزر ٚلفً اٌثغٛس:  

 

٣لوي حُ٘زخص ٓؼظْ حُٔخء حُٔٔظٚ ػٖ ٣َ١ن حُ٘ظق ،٣ٝوَ ٓؼيٍ حُ٘ظق ػ٘ي هلَ حُؼـٍٞ ، ًِٝٔخ    

ُحىص ىٍؿش حٗلظخف حُـٌٍٝ ًِٔخ ُحى ٓؼيٍ حُ٘ظق ُٝحىص ٓؼٚ ٤ًٔش حُٔخء حُٔلوٞىس ٝطئػَ ػيى ٖٓ 

حُؼٞحَٓ ػ٠ِ ػ٤ِٔش كظق ٝهلَ حُؼـٍٞ ، ٝطلض ظَٝف حُلوَ طئػَ ىٍؿش حُلَحٍس ٝح٠ُٞء 

ح١َُٞرش ػ٠ِ ٓؼيٍ حُٔخء حُٔلوٞى ٖٓ حُ٘زخص. ٝٓؼظْ ٓلخ٤َٛ حُلوَ ٣ٔزذ ح٠ُٞء كظق ،ٝٓلظٟٞ 

حُؼـٍٞ، ٝٗوٚ ٓلظٟٞ ح١َُٞرش ك٢ حالٍٝحم )ؿٜي ٓخث٢ ٓ٘ولٞ ُالٍٝحم( ٣ئىٟ ح٠ُ كوي حٓظالء 

حُوال٣خ رخُٔخء ٝحٗولخٝ حٗظلخم حُوال٣خ حُلخٍٓش ُِؼـٍٞ ٓٔخ ٣ئى١ ٓؼٚ ح٠ُ هلَ حُؼـٍٞ ٝحٗولخٝ 

 ظق .ٓؼيٍ حُ٘

 

 اٌزفبف االٚساق ٚأثٕبئٙب :

طٔظِي رؼٞ حُ٘زخطخص آ٤ُخص ٓوظِلش ُِللخظ ػ٠ِ ٤ًٔش حُٔخء ىحهَ هال٣خٛخ ُٔٞحؿٜش حُظَٝف    

حُز٤ج٤ش حُٔؼخًٔش كزؼٞ حُ٘زخطخص طِـؤ ح٠ُ ٗوٚ حُ٘ظق ٝحُظزو٤َ ػٖ ٣َ١ن طو٤َِ ٤ًٔش حُٔخء حُٔلوٞى 

٠ُٞء حُْ٘ٔ ،ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حُظلخف رخُ٘ظق ػٖ ٣َ١ن طو٤َِ ٓٔخكش ٓطق حالٍٝحم حُٔؼَٝ 
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حالٍٝحم ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ٗزخطخص حٌٍُس حُ٘خ٤ٓش ٝحٌٍُس حَُك٤ؼش ًُٝي ػٖ ٣َ١ن حُوال٣خ حُالكش 

 شُالٍٝحم ٝحُٔٞؿٞىس ػ٠ِ حُٔق حُٔل٠ِ ُالٍٝحم ٝحُظ٢ طٔزذ حُلخف ٝػيّ حُظلخف حالٍٝحم ٗظ٤ـ

ٝحٌٗٔخٜٗخ . ٣ٝئىٟ حُظلخف حالٍٝحم ح٠ُ حٗولخٝ حُظـ٤َ ك٢ حٓظالثٜخ رخُٔخء ٝحٗظلخهٜخ حٝ كويٛخ ُِٔخء 

ٓؼيٍ كوي حُٔخء رخُ٘ظق ٝرخُظخ٢ُ حٗولخٝ ٓؼيٍ حُ٘ظق . ٣ٝوظِق ًُي رؤهظالف ٗٞع حُ٘زخص ،ٝحُٔ٘طوش 

حُ٘خ٢ٓ ك٤ٜخ حُ٘زخص ك٘زخطخص كٍٞ ح٣ُٜٞخ طؼَٔ ػ٠ِ طو٤َِ كوي حُٔخء ػٖ ٣َ١ن حٗؼ٘خء حالٍٝحم ٖٓ 

طؼ٣َٞ حُٔطق حُٔل٠ِ ُالٍٝحم ٝحٌُٟ ٣لظٟٞ ػ٠ِ ٗؼ٤َحص  حُوخٍؽ ح٠ُ حُيحهَ  ،ٓٔخ ٣ؼَٔ ػ٠ِ

ٗلخكش ألٗؼش ُِْ٘ٔ ٌٝٛٙ حُ٘ؼ٤َحص ٣ٌٜٔ٘خ حٕ طؼٌْ ٤ًٔش أًزَ ٖٓ ح٠ُٞء ، ٝرخُظخ٢ُ طوَِ ٓؼيٍ 

 حُ٘ظق . ٝك٢ ٗزخطخص حٌٍُس حُ٘خ٤ٓش طِظق هال٣خ حالٍٝحم حُؼ٣ِٞش حالٍٝحم ٝرخُظخ٢ُ طوَِ ٓؼيٍ حُ٘ظق . 

 

  Leaf Area: ِغبزخ اٌغطر اٌٛسلٟ

ٝرخُظخ٢ُ ٣ُخىس ٤ًٔش حُٔخء حُٔلوٞىس ػٖ ٣َ١ن  طئىٟ ٣ُخىس ٓٔخكش حالٍٝحم ح٠ُ ٣ُخىس حُٔطق حُ٘خطق   

حُ٘ظق ، ٣ُٝخىس ى٤َُ ٓٔخكش حالٍٝحم ٣ؼ٠٘ ٣ُخىس ٓٔخكش حٌُٔخء حاله٠َ رخُ٘ٔذ ُٞكيس حُٔٔخكش ٖٓ 

حالٍٝ ح١ ٣ُخىس ٓٔخكش حٌُٔخء حاله٠َ حٌُٟ ٣ؼظَٝ ح٠ُٞء حُٔخه٢ ٝحٗؼش حُْ٘ٔ ٝحٌُٟ ٣ئىٟ 

 حُٔخء حُٔلوٞىس .رخُظخ٢ُ ح٠ُ ٣ُخىس ٓؼيٍ حُ٘ظق ٣ُٝخىس ٤ًٔش 

 

   Stomata number and sizeػذد ٚزدُ اٌثغٛس :

ػيى ٝكـْ حُؼـٍٞ ػ٠ِ ٓطق حالٍٝحم ٖٓ حُٜلخص حُظ٢ طظلٌْ ك٤ٜخ حُؼٞحَٓ حٍُٞحػ٤ش ٝحُظ٢     

طظؤػَ ريٍؿش ه٤ِِٚ رخُظَٝف حُز٤ج٤ش ،ك٤غ ٣ٌٕٞ طؤػ٤َ حُظَٝف حُز٤ج٤ش ٓلٍٜٞ ك٢ ػ٤ِٔش كظق 

  ػ٤َ ػ٠ِ ػيى حُؼـٍٞ .ٝؿِن حُؼـٍٞ رؼ٤يحا ػٖ حُظؤ

 رؼّك اٌدزٚس ٚص٠بدح زدّٙب : 

طظٞهق ٤ًٔش حُٔخء حُٔٔظٜش ٖٓ حالٍٝ رٞحٓطش حُ٘زخص ح٠ُ كي ًز٤َ ػ٠ِ ىٍؿش طؼٔن حُـٌٍٝ     

ك٢ حالٍٝ ًٌُٝي كـٜٔخ ،حً حٕ حُـٌٍٝ حُظ٢ طظؼٔن ح٠ُ ٓٔخكخص ًز٤َس ك٢ حالٍٝ طٞكَ هيٍ 

س حًزَ ٖٓ ح٤ُٔخٙ ٖٓ طِي حُظ٢ ٤ُْ ُٜخ حُويٍس حٌُخك٤ش ػ٠ِ حُظؼٔن ح٠ُ ٓٔخكخص ًز٤َس ،ًٔخ حٕ ٣ُخى

كـْ حُـٌٍٝ طٔٔق ُٜخ رؤٓظٜخٙ ٤ًٔش حًزَ ٖٓ ح٤ُٔخٙ ٖٓ ٓٔخكش أًزَ ٖٓ حالٍٝ هزَ كيٝع 

 حٌُرٍٞ حُيحثْ ٓخٍس رظِي حُـٌٍٝ حُظ٢ ُٜخ هيٍ ٓليٝى ٖٓ ح٣ُِخىس ك٢ حُلـْ . 

 

 

 

 Soil/Root interactionٔغجخ اٌّدّٛع اٌخؼشٞ اٌٝ اٌّدّٛع اٌدزسٞ : 

)حُـٌٍٝ ( ٝحُٔطق حُ٘خطق ُِ٘زخص )حالٍٝحم ( ٛٔخ  ىٍؿش حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٓطق حالٓظٜخٙ      

حُؼخٓالٕ حَُث٤ٔ٤خٕ حُٔظلٌٔخٕ ك٢ كخُش حُظٞحُٕ حُٔخث٢ ىحهَ حُ٘زخص .ٝحهظالٍ ٌٛح حُظٞحُٕ حٓخ حٕ 

٣ئىٟ ح٠ُ ٗوٚ ٤ًٔش حُٔخء ىحهَ حُ٘زخص ٣ٝؼخ٠ٗ حُ٘زخص ٖٓ كخُش ٗوٚ حُٔخء ٝرخُظخ٢ُ ٣ظـٚ حُ٘زخص 

 حُؼـٍٞ ) حُ٘ظق( .ح٠ُ طو٤َِ كوي حُٔخء ػٖ ٣َ١ن 

ٝك٢ ٓوخٍٗش ر٤ٖ ٓؼيٍ حُ٘ظق)  ٓؼيٍ حُ٘ظق ٣ٔخٟٝ ُٕٝ حُٔخء حٌُٟ ٣لوي ٖٓ ٝكيس حُٔطق ُِ٘زخص       

حٕ ٗزخطخص حٌٍُس  6580ك٢ ٝكيس حُِٖٓ (  ك٢ ًَ ٖٓ حٌٍُس حَُك٤ؼش ٝحٌٍُس حُ٘خ٤ٓش ٝؿي ٤َِٓ ػخّ 

ح٠ُ حٕ حٌٍُس حَُك٤ؼش ًحص ؿٌٍٝ  حَُك٤ؼش ًحص ٓؼيٍ ٗظق أػ٠ِ ٖٓ حٌٍُس حُ٘خ٤ٓش . ٝهي حػِٟ ًُي

ػخ٣ٞٗش حًؼَ ططٍٞحا ٖٓ حٌٍُس حُ٘خ٤ٓش ٝهي ٣ٌٕٞ ًُي حكي حألٓزخد حَُث٤ٔ٤ش ك٢ أهظالف ٓؼيٍ حُ٘ظق 

ر٤ٜ٘ٔخ . ٌُٜٝح حالهظالف كؤٕ حُٔـٔٞع حُـ١ٌٍ ٌٍُِس حَُك٤ؼش ٣ٌٕٞ هخىٍ ػ٠ِ حٓيحى حُ٘زخص ر٤ٌٔش 

٣ويٓٚ حُٔـٔٞع حُـ١ٌٍ ٌٍُِس حُ٘خ٤ٓش . ٝطلض  أًزَ ٖٓ حُٔخء )طلض حُظَٝف حُٔؼ٠ِ ُِ٘ٔٞ ( ػٔخ

 حُظَٝف ؿ٤َ حُٔ٘خٓزش ُِ٘ٔٞ ٣ظـ٤َ حُٟٞغ طزؼخا ُليس حُظَٝف حُظ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ حُ٘زخص .   

 

 اٌٛعبئً ٚاٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ اٌزٟ رؤدٜ اٌٝ رم١ًٍ فمذ إٌجبد ٌٍّبء :      
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ٞحء ٖٓ حُ٘زخص حٝ حُظَرش ٣ِٝـؤ ح٤ُٜخ ٖٓ حُٞٓخثَ حُظ٢ ٣ٜ٘ق رؤطزخػٜخ ُظو٤َِ ػ٤ِٔش كوي حُٔخء ٓ  

 حُِٔحٍػٕٞ ٢ٛ :

 

حُظ٢ طٌؼَ ك٤ٜخ ٗيس ح٣َُخف ، ك٤غ  شٍُحػش ٜٓيحص ٣َُِخف ٖٓ حالٗـخٍ كٍٞ حُلوٍٞ ك٢ حألٌٓ٘ -6

طؼَٔ ػ٠ِ حُلي حٝ طو٤َِ َٓػش ح٣َُخف ٝ هٜٞٛخا ح٣َُخف حُلخٍس ٝرخُظخ٢ُ طئىٟ ح٠ُ طو٤َِ 

٤ًٔخص حُٔخء حُٔلوٞىس ٖٓ ٓل٢ حُ٘زخص الٕ ٣ُخىس َٓػش ح٣َُخف حُلخٍس كٍٞ حُ٘زخص طئىٟ ح٠ُ 

 ٔخء حُٔلوٞىس رخُ٘ظق .حٍطلخع ىٍؿش كَحٍس حألٍٝحم رؤٓظَٔحٍ ٝرخُظخ٢ُ ٣ُخىس ٤ًٔش حُ

 

٣ِـؤ رؼٞ حُِٔحٍػ٤ٖ ح٠ُ حُظوِٚ ٖٓ رؼٞ حٍٝحم حُ٘ظالص حٍُِٔٝػش كي٣ظخا ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف  -7

رؼ٤ِٔش طو٤ِْ حالٍٝحم . ٝطئىٟ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ح٠ُ طو٤َِ ٓٔخكش حُٔطق حٍُٞه٢ حُ٘ظخطق ٝرخُظخ٢ُ 

ٓغ حُٔخء حُٔلوٞى ػٖ  طو٤َِ كوي حُٔخء )حُ٘ظق ( . ٝطئىٟ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ح٠ُ طٞحُٕ حُٔخء حُٔٔظٚ

 ٣َ١ن حُ٘ظق . 

 

أهظالع حُل٘خثٖ حُ٘خ٤ٓش ٗغ حُٔلٍٜٞ ،حً حٕ حُل٘خثٖ ًؤ١ ٗزخص طوّٞ رؼ٤ِٔش حٓظٜخٙ ٝكوي  -8

حُٔخء ، ٌُُي كؤٜٗخ طٔزذ كوي ٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حُٔخء حُٔظخف ٝحٌُٟ ٣ٌٖٔ حٓظويحٓٚ رٞحٓطش 

حالٍح٠ٟ حُٔٞرئس رخُل٘خثٖ حُ٘زخص حٍُِٔ٘ع ،ٝك٢ رؼٞ حُلخالص هي طٔظِٜي حُل٘خثٖ ك٢ 

 ٤ًٔخص حًزَ ٖٓ ح٤ُٔخٙ ٖٓ طِي حُظ٢ ٣ٔظٌِٜٜخ حُٔلٍٜٞ حٍُِٔ٘ع.

طلوي حُظَرش   . Mulches materialsحٓظؼٔخٍ ٓٞحى حُظـط٤ش حُٔوظِلش ُظـط٤ش ٓطق حُظَرش   -9

٤ًٔخص ًز٤َس ٖٓ حُٔخء حُٔٔظويّ ك٢ ػ٤ِٔش ح١َُ ػٖ ٣َ١ن حُزوَ ، ٝطٔظويّ ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ 

طق حُظَرش رـَٝ طو٤َِ طؼَٟٜخ حُٔزخَٗس ُيٍؿخص حُلَحٍس ٝرخُظخ٢ُ طو٤َِ ػ٤ِٔش كوي طـط٤ش ٓ

حُٔخء ػٖ ٣َ١ن حُزوَ ٝح٠ُ ؿخٗذ ػ٤ِٔش طو٤َِ حُزوَ كؤٜٗخ طئىٟ حُىخُلي حٝ حالهالٍ ٖٓ ٗٔٞ 

حُل٘خثٖ ٝطـخْٗ ىٍؿش كَحٍس حُظَرش حػ٘خء حُٜ٘خٍ . ٝطٔظويّ ٓٞحى ٓوظِلش ك٢ طـط٤ش ٓطق 

ِلخص رؼٞ حُٔلخ٤َٛ )كطذ حٌٍُس ، هٖ حالٍُ ، طزٖ حُؤق، ٝحُ٘ؼ٤َ ،......(  حُظَرش ٓؼَ ٓو

. ٣ٝٔظؼَٔ ك٢ حُظـط٤ش ح٠٣خا حُزالٓظ٤ي حُٜٔ٘ٞع ٖٓ حُز٠ُٞ ح٣ؼ٤ِ٤ٖ رخُٞحٕ ٓوظِلش ، ٝهي 

 ٣ٔظؼَٔ حٍُٞم حٝ حُز٤ظّٔٞ . 

 

 

 

خُزوَ ًٌُٝي ك٢ حُلي ْ ٖٓ ًلخءس ٌٛٙ حألؿط٤ش ك٢ حُلي ٖٓ ٤ًٔخص حُٔخء حُظ٢ طلوي رؿٝرخَُ        

ٖٓ ٗٔٞ حُل٘خثٖ ، حال حٜٗخ ال طٔظؼَٔ ك٢ ٓلخ٤َٛ حُلوَ ٣ٝ٘ظَ٘ حٓظويحٜٓخ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ 

 ك٢ ٓلخ٤َٛ حُو٠َ ٝرؼٞ ٓلخ٤َٛ حُلخًٜش . 

٣ٜٝ٘ق رؤٓظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ حُٔ٘خ١ن حُـخكش ٝٗزش حُـخكش ك٤غ ط٘يٍ ح٤ُٔخٙ حُٔظخكش      

 ىحىٍ ػيى ٓخػخص ٓطٞع حُْ٘ٔ . َُِٟ ٝط٘ظي ىٍؿخص حُلَحٍس ٝطِ

 

أٓظويحّ حُٔٞحى حُٔخٗؼش حٝ ح٠ُٔخىس ُِ٘ظق ، ٢ٛٝ ٓٞحى طَٕ ػ٠ِ حُ٘زخطخص رـَٝ طو٤َِ ػ٤ِٔش  -:

 حُ٘ظق ، ٝطؤْ ٌٛٙ حُٔٞحى ػ٠ِ كٔذ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش طؤػ٤َٛخ ػ٠ِ حُ٘زخص ح٠ُ :

 

 ٠ٓيحص ٗظق حٓظويحٜٓخ ٣ئىٟ ح٠ُ ػ٤ِٔش طؼز٢٤ ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗش كظق ٝؿِن حُؼـٍٞ، ٌٝٛٙ - أ

 حُٔٞحى ػ٘ي ٍٜٗخ 

رظ٤ًَِحص ٓ٘ول٠ش ػ٠ِ حُ٘زخص طئىٟ ح٠ُ ؿِن حُؼـٍٞ ٝرٌُي طؼَٔ ػ٠ِ طؼز٢٤ ػ٤ِٔش      

 كظق حُؼـٍٞ

ُٔيس حٍرؼش ح٣خّ طو٣َزخا ىٕٝ كيٝع حٟ حَٟحٍ ُؼيى ًز٤َ ٖٓ حُٔلخ٤َٛ ٖٝٓ ٌٛٙ      

   Phenylحُٔٞحى 
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               mercuric acetate (P M A)   . 

ٗظق طٌٕٞ ػ٘ي ٍٜٗخ ١زوش ٍه٤وش ػ٠ِ ٓطق حُ٘زخص طؼَٔ ًلخؿِ ١ز٤ؼ٠  ٠ٓيحص –د 

 ٣ٔ٘غ كوي حُٔخء

 .   Mobileafٖٓ حُ٘زخص . ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔٞحى ٓخىس        

رؼٞ حُٔٞحى ػ٘ي ٍٜٗخ ػ٠ِ حُ٘زخطخص طٌٕٞ ٓطق ػخًْ ػ٠ِ ٓطق حالٍٝحم ٝرٌُي  –ؽ  

 طؼَٔ ػ٠ِ

ٝرخُظخ٠ُ هلٞ ىٍؿش كَحٍس حٍُٞهش ٝٓؼٚ هلٞ ىٍؿش حُلَحٍس حُٔٔظٜش ُالٍٝحم        

 ٣وَ ح٠ُـ٢ 

 حُزوخٍٟ ُالٍٝحم رخُ٘ٔزش ٢ُِٓٞ ٝٓؼٚ طوَ ٤ًٔخص حُٔخء حُٔلوٞىٙ .        

 

ر١َ٘ حٕ ال ٣ٜخكذ ًُي  ٚػخّ كؤٕ حٓظويحّ ٌٛٙ حُٔٞحى ُظو٤َِ حُ٘ظق ٣ٜ٘ق رؤٓظويحٓ ٚٝرٞؿ    

 ك٢ ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٠ .حَٟحٍ ُِ٘زخطخص طٜخكذ ػ٤ِٔش حَُٕ ًظو٤َِ ًلخءس حُ٘زخص 

ٝػيّ حٗظ٘خٍ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٞحى ٣َحؿغ ح٠ُ طؤػ٤َحطٜخ ػ٠ِ حُ٘زخص ك٤غ ٣ئىٟ حٓظويحٜٓخ ح٠ُ ٍكغ   

( ػ٠ِ ٓطق حٍُٞهش ٣ئىٟ ح٠ُ حؿالم حُؼـٍٞ   Filmىٍؿش كَحٍس حالٍٝحم ٝط٣ٌٖٞ ١زوش ٍه٤وش )

 أ٤ًٔٝي حٌَُرٕٞ .  ٣ٜٝزق ٓطق حالٍٝحم ؿ٤َ ٓ٘لٌ ُِٔخء حٝ حُـخُحص ٝهٜٞٛخا ؿخُ ػخ٢ٗ
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 Plant Cell   إخللية إمنباتية

حُو٤ِش حُ٘زخط٤ش حال٤ُٝش طظًَذ ٖٓ ؿيحٍ ه١ِٞ ٣ل٢٤ رٔٔخكش ىحه٤ِش طلظ١ٞ ػ٠ِ        

 حُزَٝطٞرالُّ ٝح١ٌُ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ح٤ُٔظٞرالُّ  ٝحُ٘ٞحس ٝٛٔخ ٣ٌٞٗخٕ ٓخ ٣ؼَف رخُزَٝطٞرالٓض .

٣ل٢٤ ح٤ُٔظٞرالُّ ؿ٘خء ٣ؼَف رخُـ٘خء حُزال٢ُٓ ًٔخ طلخ١ حُ٘ٞحس رـ٘خء ٓؼوي ٣ؼَف         

رخُـ٘خء ح١ُٝٞ٘ ٣ٝٞؿي ىحهَ ح٤ُٔظٞرالُّ حُؼ٤٠خص ح٤ُٔظٞرال٤ُٓش ٝحُظ٢ طظ٠ٖٔ ح٤ُٔظًٞٞٗي٣ٍخ 

 ٝحُزالٓظ٤يحص ٝح٣َُزُٞٝٓخص ٝحالٗز٤زخص حُيه٤وش ٝحُـ٤ٔٔخص حُيه٤وش .

ٞى ٓٞحى ًحثزش ًؼ٤َس ك٢ حُزَٝطٞرالُّ حال حٕ حُزَٝطٞرالُّ ًٝ ١ز٤ؼش ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝؿ     

ؿ٣َٝش ٣ٝظ٤ِٔ روٜخثٚ حُٔٞحى حُـ٣َٝش ٝطَؿغ حُطز٤ؼش حُـ٣َٝش ُِزَٝطٞرالُّ ح٢ُ ٝؿٞى 

حُزَٝط٤٘خص .ٝحُزَٝط٤٘خص حُٔ٘ظَ٘س ك٢ حُزَٝطٞرالُّ طٔخػي ػ٠ِ ٝؿٞى حُظَٝف ح٣ٍَٝ٠ُش 

٤خث٤ش ٖٝٓ ػْ حُظلخػالص حُالُٓش ُِل٤خس ،ٝػ٠ِ ًُي ٣ؼظزَ ٝحُٔالثٔش ُالىٜٓخٙ ٝحُلًَش ح٤ٌُٔ

 حُ٘ظخّ حُـ١َٝ حٓخ٢ٓ ُٔظخَٛ حُٔخىس حُل٤ش . 

ًٔخ طٞؿي ك٢ ح٤ُٔظٞرالُّ حُلـٞحص ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ٓٔخكش ٓلخ١ش رـ٘خء ِٓٔٞءس رٔخثَ       

ط٤ش كي٣ؼش ٓخث٢ ٣ؼَف رخُؼ٤َٜ حُو١ِٞ ٝطٞؿي حُلـٞحص ٓزؼؼَس ك٢ ح٤ُٔظٞرالُّ ك٢ حُوال٣خ حُ٘زخ

حُٖٔ ر٤٘ٔخ ك٢ حُوال٣خ حُ٘زخط٤ش ًز٤َس حُلـْ حُزخُـش كؤٕ حُلـٞس طظ٤ِٔ رٌزَ كـٜٔخ ٝٝؿٞىٛخ ك٢ 

ًَِٓ حُو٤ِش. ٣ٝلظ١ٞ حُؼ٤َٜ حُو١ِٞ ػ٠ِ ٓٞحى ٤ًٔخ٣ٝش ًحثزش ٝحُظ٢ طظ٠ٖٔ ح٣ٌَُٔخص 

 ٝحألٓالف ٝحُٜزـخص ٝٗلخ٣خص ٗٞحطؾ ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ حُـٌحث٢ )حال٣ٞ ( ٝكظ٠ حُزٍِِٞحص.

 :   Golgi Apparatusأخٙضح وٌٛدٟ       

طظ٘خرٚ أؿ٤٘ش أؿٔخّ ؿُٞـ٢ ح٢ُ كي ٓخ ٓغ حُ٘زٌش حالٗيٝرال٤ُٓش ، ٝحؿِٜس ؿُٞـ٢ ُْ طؼٍِ     

رلخُش ٗو٤ش كظ٠ ح٥ٕ ،ٝػ٠ِ ًُي ًَ ٖٓ حؿٔخّ ؿُٞـ٢ ٝحُ٘زٌش حالٗيٝرال٤ُٓش طِؼزخٕ ىٍٝحا ٛخٓخا 

 ك٢ ط٣ٌٖٞ حُـيحٍ حُو١ِٞ ُِو٤ِٚ .

  Mitochondriaا١ٌّزٛوٕذس٠ب :       

٢ٛٝ حؿٔخّ ٓظؼيىس حالٌٗخٍ ٝحٍُٜٞ ، طزَُ ٜٓ٘خ حُؼي٣ي ٖٓ حُِٝحثي )حُؼ٤٘خص حٝ حُط٤خص (      

ٖٓ حُـ٘خء حُيحه٢ِ رؼٔن حُل٘ٞس ، ٝرؼٞ ٌٛٙ حُِٝحثي ٖٓ حالٓظطخُش رٌٔخٕ رل٤غ أٜٗخ طؼزَ 

ًٞخٗض ٓظِٜش رخُـ٘خء حُيحه٢ِ ًخِٓش حُـْٔ حُيحه٢ِ ُِٔظًٞ٘ي٣ٍخ ،ٝطظَٜ طِي حُِٝحثي ًٔخ ُ

 حُٔظوخرَ ، ٝط٢ٔٔ طِي حُِٝحثي حُزخٍُس ُِـ٘خء حُيحه٢ِ ٓـظٔؼش رخ٣ٌَُٔظخ )حالٍُع حُزخٍُس ( .

ٝا٣ِٗٔخص    DNA, RNAٝطظٌٕٞ حُٔظًٞٞٗي٣ٍخ ٖٓ حُلٔل٤ُٞز٤يحص ٝحُل٤٠ٖٔ ح٤٣ُٖٝٞ٘     

ح٤ُٔظًَٞٝٓخص ، ٌٝٓٞٗخص ىٍٝس ًَرْ ، ًَٝٓزخص ٓوظِلش ٖٓ   ٗٞحطؾ  حُظلخػالص حال٤ٔ٣ِٗش ٝ

 حه١َ ُ٘ظخّ ٗوَ حالٌُظَٝٗخص .

ٝطوظٚ حُٔظًٞٞٗي٣ٍخ ربٗظخؽ حُطخهش حُٔٔظويٓش  ك٢ حُو٤ِش ، ٌُُي كؼ٘يٓخ طٌٕٞ حُو٤ِش ٗ٘طش      

كبٕ ح٤ُٔظًٞ٘ي٣ٍخ طٌٕٞ ًؼ٤لش ، ٝٓؼخٍ ًُي كؤٕ حُوال٣خ ح٣َُٔٔظ٤ٔ٤ش طٔٞى ك٤ٜخ ح٤ُٔظًٞ٘ي٣ٍخ . 

٤ظًٞٞٗي٣ٍخ طٔي حُوال٣خ رخُطخهش ك٢ حٗٚ ػ٘ي طلَِ حُيٕٛٞ ٝٗٔظط٤غ طل٤َٔ ٓؼ٢٘ حٕ حُٔ

ٝحٌَُر٤ٛٞيٍحص ك٢ ح٤ُٔظٞرالُّ كبٕ حُٔ٘ظـخص حُ٘خطـش طظؤًٔي ٓغ طلٍَ ػخ٢ٗ أ٤ًٔٝي حٌَُرٕٞ 

 ،ٝحُٔخء ٝحُطخهش ، ٝك٢ ح٤ُٔظ٣ًَٗٞٞخ طوظِٕ حُطخهش حُٔ٘لَىس ك٢ ٍٛٞس ٍٝحر٢ كٞٓلخط٤ش ؿ٤٘ش 
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، ٝطل٤ي طو٣ِٖ حُطخهش ك٢ ٌٛح   ٤٘٣ATPٖ ػالػ٢ حُلٞٓلخص رخُطخهش حًؼَٛخ أ٤ٔٛش ًَٓذ حالى

طلخػالص حُو٤ِش حُٔٔظٌِٜش حًَُٔذ ح٢ُ آٌخ٤ٗش حٗلَحىٛخ ٝحٓظٜالًٜخ رُٜٔٞش ٢ٌُ طيهَ ك٢ 

 .ُِطخهش

  Plastidsاٌجالعز١ذاد:    

 ٢ٛ ػزخٍس ػٖ أؿ٤٘ش ٖٓ حُؼ٤٠خص حُو٣ِٞش ح٤ُِٔٔس ُِ٘زخطخص ٢ٛٝ ػخٓش ٓٔظي٣َس أٝ ر٠٤خ٣ٝش     

أٝ أؿٔخّ ه٤َٛش حٌَُ٘ ٝطظؼيى حُزالٓظ٤يحص ح٢ُ رالٓظ٤يحص ح٤ُٝش ، ٝرالٓظ٤يحص ػي٣ٔش حُِٕٞ ، 

 ٝحُزالٓظ٤يحص ح٣ُٞ٘٘ش ،ٝحُزالٓظ٤يحص حُو٠َحء ،حُزالٓظ٤يحص حُِٔٞٗش 

ٝحُزالٓظ٤يحص حأل٤ُٝش ط٘ٔٞ ٝطظلٍٞ ح٢ُ رالٓظ٤يحص ػي٣ٔش حُِٕٞ هخ٤ُش ٖٓ حُٜزـش ح١ ال ٣ٞؿي    

ٌُخٍٝط٤٘خص ٝطٞؿي ك٢ هال٣خ حػ٠خء ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُ٘زخطخص ،٢ٛٝ طِؼذ ىٍٝحا ٛخٓخا ك٢ رٜخ ًٍِٞك٤َ ٝح

طٔؼ٤َ حُ٘٘خ ،ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ هال٣خ حُزطخ١ْ ٝأٗيٝٓزَّ كزٞد حٌٍُس ك٢ٜ ط٢ٔٔ حُزالٓظ٤يحص 

ح٣ُٞ٘٘ش ، حٓخ حُزالٓظ٤يحص ػي٣ٔش حُِٕٞ حُظ٢ ط٘ظؾ حُزَٝط٤٘خص ، ٝح٣ُِٞص ، ٝٓٞحى حه١َ ٣ٌٜٔ٘خ حٕ 

 ٍ ٝطٜزق رالٓظ٤يحص ه٠َحء ػ٘ي طؼَٟٜخ ٠ُِٞء .  طظطٞ

ٝحُزالٓظ٤يحص حُِٔٞٗش ٢ٛ طِي حُزالٓظ٤يحص حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ حُٜزـخص حٌُخٍٝط٤٘٤ش كو٢ٛٝ.٢    

ٓٔجُٞش ػٖ طِٕٞ حٍٝحم حالٗـخٍ حػ٘خء حُو٣َق ٝحالُٛخٍ ٝحُؼٔخٍ ،ٝحػ٘خء ٠ٗؾ حُؼَٔس أٝ هَ٘س 

حُزالٓظ٤يحص حُو٠َحء ٣لوي ر٤٘ٔخ طظَحًْ حٌُخٍٝط٤٘خص حُؼَٔس ، ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ كبٕ ًٍِٞٝك٤َ 

ُظ٣ٌٖٞ حُزالٓظ٤يحص حُِٔٞٗش ، ٝحُٔؼَ حُٔؤُٞف ٝحُٔؼظخى ػ٠ِ ًُي ٛٞ طلٍٞ ح٤ُالٓظ٤يحص حُو٠َحء 

 ك٢ ػَٔس حُطٔخ١ْ ا٢ُ حُِٕٞ حألكَٔ .

ٞظ٤لظٜخ ٝحُزالٓظ٤يحص حُو٠َحء ٢ٛ حْٛ حُزالٓظ٤يحص ٗظَحا ألٜٗخ طؼ٠ي حُل٤خس ًِٜخ ًُٝي ُ       

ك٢ طـ٤ٔغ حُطخهش ح٠ُٞث٤ش ٝطلُٜٞخ ح٢ُ ١خهش ٤ًٔخ٣ٝش أػ٘خء ػ٤ِٔش حُظٔؼ٤َ ح٠ُٞث٢  . ٝطٞؿي 

أؿ٤٘ش أه١َ ك٢ حُزالٓظ٤يحص حُو٠َحء طٌٕٞ ًٞٓخص ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ح٤ًخّ ٓلِطلش ط٢ٔٔ 

 َحٗخ .ٌحُ

   Ribosomesاٌشا٠جٛصِٚبد: 

س ك٢ ح٤ُٔظٞرالُّ حٝ ك٢ ح٤ُٔظًٞٞٗي٣ٍخ ٢ٛٝ حٓخ طٞؿي ٜٓخكزش ُِ٘زٌش حالٗيٝرال٤ُٓش حٝ كَ     

 حٝ حُزالٓظ٤يحص ًـ٣ِجخص طلض    ح٤ٌٌَُٔٝٓٞد .

ٝطٞؿي ح٣َُزُٞٝٓخص حٓخ ٜٓخكزش ُِ٘زٌش حالٗيٝرال٤ُٓش حٝ طٞؿي ك٢ ٍٛٞس ػ٘وٞى٣ش ػخىطخا حٝ      

طظالكْ ك٢ حٌَُ٘ حُٔزل٢ ٢ٛٝ حالٓخًٖ حُ٘٘طش ك٢ طٔؼ٤َ حُز٤ظ٤يحص ،ٝٗخىٍحا إ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ 

 ٔظل٤َ حٕ طوّٞ ح٣َُزُٞٝٓخص رٔلَىٛخ رظو٤ِن حُزَٝط٤ٖ ك٢ حُوال٣خ حُل٤ش .حُٔ

  Vacuolesاٌفدٛاد 

ٝطٞؿي حُلـٞحص ك٢ حُوال٣خ حُلي٣ؼش ؿ٤َ حُ٘خٟـش ًظِي حُظ٢ طٞؿي ك٢ حُوال٣خ ح٣َُٔٔظ٤ٔ٤ش     

ُلـٞحص ،كؤٕ حُو٤ِش طٔظ٢ِء ػخٓش رخ٤ُٔظٞرالُّ حٌُؼ٤ق . ٝطٞؿي ك٢ ٌٛح ح٤ُٔظٞرالُّ حُؼي٣ي ٖٓ ح

حُٜـ٤َس حُٔزؼؼَس طِي حُظ٢ طظَٜ طلض ح٤ٌٌَُٔٝٓٞد ًوط٤َحص ٛـ٤َس ٛخك٤ش ٝرٌزَ حُو٤ِش 

٠ٗٝـٜخ طظالكْ ٌٛٙ حُلـٞحص حُٜـ٤َس ُظٌٕٞ كـٞس ًز٤َس طظ٢ٓٞ حُو٤ِش ك٤غ طلظَ ك٢ حُـخُذ 

% ٖٓ حُلـْ حٌُخَٓ ُِو٤ِش ٝػ٘يٓخ طلظَ حُلـٞس ٢ٓٝ حُو٤ِش ٣٘يكغ ح٤ُٔظٞرالُّ ٓالٛوخا  55

يحٍ حُو٤ِش ٣ٌَٝ٘ ١زوش ٍه٤وش طل٢٤ رخُلـٞس .ٝٛٞ ؿ٘خء كَى١ ٣ؼَف رخُظٞٗٞرالٓض )ح١ ُـ



 
دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  مؤيد هادي إسماعيل . أ.م.د      (  االوىل احملاضرة)             إ 

حُـ٘خء حُلـ١ٞ حٝ حُيحه٢ِ ( . ٖٝٓ هٞحٙ ٌٛح حُـ٘خء حٗٚ اهظ٤خ١ٍ حُ٘لخ٣ًش حال حٗٚ ٣ل٢٤ رٔلٍِٞ 

 رٚ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔٞحى حُظ٢ طؼَف ٓـظٔؼش رخُؼ٤َٜ حُو١ِٞ .

 ٖٝٓ حُٞظخثق حُٜخٓٚ ُِلـٞس ٢ٛ :  

 حٓظَٔح٣ٍش ٟـ٢ حالٓظالء حُٜخّ ُِظ٤ًَذ حُيػخ٢ٓ ٝحُظلٌْ ك٢ كًَش حُٔخء . -6

 طو٣ِٖ حُٔٞحى حألٓخ٤ٓش حُالُٓش ُِ٘٘خ١ حال٢٠٣ حُو١ِٞ .  -7

َٗحًْ ًَ ٖٓ حُٔ٘ظـخص حال٤٠٣ش حُو٣ِٞش حُؼخ٣ٞٗش ٝحًَُٔزخص حُيكخػ٤ش حُو٣ِٞش ٝحُٔٞحى  -8

ٔٞحى ح٣ٌَُٔش ٝحالكٔخٝ حُؼ٣ٞ٠ش ٝحالٓالف حُٔخٓش ، ٝػ٠ِ ًُي ٣لظ١ٞ حُؼ٤َٜ حُو١ِٞ ػ٠ِ حُ

حُٔؼي٤ٗش ٝحُـخُحص ٝحُٜزـخص )حالٗؼٞػ٤خ٤ٗ٘خص( ٝحُو٣ِٞيحص ٝحُيٕٛٞ ٝح٣ُِٞص ٝحُظخ٤ٗ٘خص ٝك٢ 

 رؼٞ حالك٤خٕ حُزٍِٞحص ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ رٍِٞحص حٌُخ٤ُّٔٞ .

 -6,5ٖ ُِؼٜخٍس حُو٣ِٞش ٣ظَٝحف ر٤  pHٝػ٠ِ ًُي كبٕ حُؼٜخٍس حُو٣ِٞش كخ٤٠ٓش حال حٕ حٍ 

ٌٝٛح حُٔي١ حُٞحٓغ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حٌُٔٞٗخص حُٔٞؿٞىس رخُلـٞس ٝػ٠ِ ًُي كبٕ حُؼ٤َٜ حُو١ِٞ  7,5

ٓؼوي حُيٍحٓش ح٤ُٔظُٞٞؿ٤ش ٝح٤ٌُٔٞك٣ٞ٤ش ًُٝي الٕ حًَُٔزخص حٌُحثزش ك٢ حُلـٞحص حُؼٜخ٣ٍش 

 طظيحهَ ٓغ حُظل٤ِالص حإل٤ٔ٣ِٗش ٝحُٔ٘ظـخص حُٔٔظوِٜش .  pHٝاٗولخٝ حٍ  

 :  Nucleusإٌٛاح    

٣ٜ٘ذ ػ٠ِ  ُوي حؿظٌرض حُ٘ٞحس اٛظٔخّ ٝك٠ٍٞ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء ٝحُزخكؼ٤ٖ ًٝخٕ ٌٛح حألٛظٔخّ     

كو٤وش ىٍٝٛخ حُٔئػَ ٝحُٔظلٌْ ك٢ حُظ٣ٍٞغ ٝحُ٘٘خ١ حُو١ِٞ كخُ٘ٞحس طظلٌْ حٝ طي٣َ طٔؼ٤َ ؿ٤ٔغ 

حُزَٝط٤٘خص حُظ٢ طظ٠ٖٔ حإل٣ِٗٔخص حُظ٢ طٔخػي ػ٠ِ ٓؼظْ حٕ ُْ ٣ٌٖ ؿ٤ٔغ حُظلخػالص حال٤٠٣ش 

 ك٢ حُو٤ِش . 

٢ ٤ٓظٞرالُّ حُو٤ِش . ٝك٢ ٝحُ٘ٞحس ك٢ حُو٤ِش ؿ٤َ حُ٘خٟـش ػزخٍس ػٖ ؿْٔ ١ًَٝ ٓطٍٔٞس ك     

حُو٤ِش حُ٘خٟـش طٌٖٔ حُ٘ٞحس رٜلش   ػخٓش اكيٟ ؿٞحٗذ حُو٤ِش ك٤غ طيكغ ح٢ُ ؿٞحٍ حُـيحٍ 

 حُو١ِٞ رظؤػ٤َ حُظ٣ٌٖٞ حُو١ِٞ . 

ٝطلخ١ حُ٘ٞحس رـ٘خء ِٓىٝؽ ٣ؼَف رخُـالف ح١ُٝٞ٘ ٝحُيٍحٓخص ح٤ٌٌَُٔٝٓٞر٤ش حُيه٤وش    

حٕ حُـالف ح١ُٝٞ٘ ُٚ ٍٛٞط٤ٖ ٛخٓظ٤ٖ ؿيحا ك٢  رؤٓظويحّ ح٤ٌٌَُٔٝٓٞد حالٌُظ٢َٗٝ أٟٝلض

ط٤ًَذ حُـالف ح١ُٝٞ٘ ك٤غ حٕ ٌٛح حُـالف ٓٔظَٔ ٓغ حُ٘زٌش حالٗيٝرال٤ُٓش ًٔخ حٕ حُـالف 

 ح١ُٝٞ٘ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ػوٞد . ٣ٝظَٜ حٍطزخ١ ٓزخَٗ ر٤ٖ ح٤ُٔظٞرالُّ ٝحُؼ٤َٜ حُو١ِٞ . 

 اٌٛظ١فخ: 

٘زخطخص ٝحُل٤ٞحٗخص ٝك٤يس حُو٤ِش طؼظزَ حُو٤ِش ًخثٖ حُو٤ِش ٢ٛ حُٞكيس حالٓخ٤ٓش ُِل٤خٙ ٝك٢ حُ     

ك٢ ًخَٓ ، ٝك٢ حٌُخث٘خص حَُحه٤ش ػي٣يس حُوال٣خ طـ٤ٔغ ػيى ٖٓ حُوال٣خ حُٔوظِلش ٝطَط٤زٜخ ٣ليى 

ٌَٗ ٝكـْ حٌُخثٖ حٌُٔٞٗش ُٚ ٌٛٙ حُوال٣خ  كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ كؤٕ حُوال٣خ حٌُٔٞٗش ُالٗٔـش 

 ٙ حُٞظ٤لش حُٔؼيس ط٤ًَز٤خا ُٞظ٤لش حُ٘وَ ح٣َُٔغ ُِٔخء ٝحُٔـ٣ٌخص حُِٔٞٛش ك٢ حُ٘زخص ٓؼيس ُِو٤خّ رٌٜ

ٌُُي كؤٕ كْٜ حُؼالهش حُز٘خث٤ش ٝحُٞظ٤ل٤ش ُِو٤ِش ٣ٔخػي ٖٓ ؿ٤َ ٗي ػ٠ِ كْٜ حُؼالهخص      

حُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ُِ٘زخص ٝحُظ٢ طؼظٔي ك٢ حالٓخّ ػ٠ِ حُ٘ٞحطؾ حُظو٤ٜٜش ٝحُٞظ٤ل٤ش ُِوال٣خ حُظ٢ 

 ٤ًَزٜخ ٝك٢ ٤ٔ٤ًخء طلخػالطٜخ .طظ٘خرٚ ح٢ُ كي ًز٤َ ك٢ ط
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 ما يه أأعضاء جسم إمنبات؟

٣ظٌٕٞ ؿْٔ حُ٘زخص حُزخُؾ ٖٓ ٓـٔٞػظ٤ٖ ٖٓ حألػ٠خء ٛٔخ ٓـٔٞػش حألػ٠خء حُو٣َ٠ش 

vegetative organs  ٝط٠ْ حُـٌٍ ٝحُٔخم ٝحألٍٝحم ٝٓـٔٞػش حألػ٠خء حُظٌخػ٣َش

Reproductive organs .ٌٍٝٝطَ٘ٔ حإلُٛخٍ ٣ٝ٘ظؾ ٖٓ حالُٛخٍ حالػٔخٍ ٝحُز 

 Rootاٌدزس 

ؿِء حُ٘زخص ح١ٌُ ٣٘ٔٞ ؿخُزخا طلض ٓطق حُظَرش ٣ٝوّٞ رخُظؼز٤ض ٝحالٓظٜخٙ ٝحُوِٕ 

ٝػ٘يثٌ أٓخ إٔ ٣ٔظَٔ رخُ٘ٔٞ ٤ٌُٕٞ حُـٌٍ حالرظيحث٢  radicalأك٤خٗخ، ٣ٝ٘٘ؤ أٓخٓخ ٖٓ ؿ٣ٌَ حُـ٤ٖ٘ 

primary root  ٌٕٞحُٔـٔٞع حُـ١ٌٍ حُٞطي١ ٝح١ٌُ ٣ؼي ٖٓ ٤ِٔٓحص ًٝحص ٝهي ٣ظلَع ٤ُ

حُلِوظ٤ٖ ٝػخ٣ٍخص حُزٌٍٝ أٝ ٣ٔٞص حُـ٣ٌَ ٝط٘٘ؤ ػٟٞخ ػ٘ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حُـٌٍٝ ٖٓ هخػيس 

حُـ٤ٖ٘ ٝطيػ٠ ٓـٔٞػش حُـٌٍٝ حُؼ٤َٟش )ٓؼ٠٘ ػ٢َٟ حٗٚ ٣٘٘ؤ ٖٓ ؿ٤َ ٟٓٞؼٚ حُطز٤ؼ٢(. 

 ٝػ٤ِٚ طٔظِي حُ٘زخطخص ٗظخ٤ٖٓ ؿ٤٣ٌٍٖ ٛٔخ:

 Top root systemبَ اٌدزس اٌٛرذٞ األٚي: إٌظ

٣ٝظٌٕٞ ٖٓ ؿٌٍ ٍث٢ٔ٤ ٝحكي ٣ٔظي ا٠ُ ػٔن ٓؼ٤ٖ ك٢ حُظَرش ٝطظلَع ٓ٘ٚ ؿٌٍٝ ػخ٣ٞٗش 

 ٝػخُؼ٤ش ٌٌٝٛح ٣ٝؼي ٖٓ ٤ِٔٓحص ًٝحص حُلِوظ٤ٖ ٝػخ٣ٍخص حُزٌٍٝ.

 Adventitious root systemاٌثبٟٔ: إٌظبَ اٌدزسٞ اٌؼشػٟ 

ًٔخ ك٢  fibrousٝط٘٘ؤ رؼي ٓٞص حُـٌٍ حالرظيحث٢ ٖٓ هخػيس حُٔخم ٝهي طظلَع ُظٌٕٞ ٤ُل٤ش 

 ، ٝطٔظخُ رٚ ٗزخطخص ًٝحص حُلِوش حُٞحكيس. Gramineaeحُ٘ـ٤ِ٤خص 

 ٣ظٌٕٞ حُـٌٍ ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُظخ٤ُش )ريأ ٖٓ حألٓلَ رخطـخٙ حألػ٠ِ(:

 calyptra ( root cap)   حُوِ٘ٔٞس .6

 ٓـٔٞػش ٖٓ حُوال٣خ طوّٞ رلٔخ٣ش حَُٔٓظ٤ْ حُو٢ٔ ٝحُـٌٍ.

 Apical meristemحَُٔٓظ٤ْ حُو٢ٔ  .7

 ٓـٔٞػش هال٣خ َٓٓظ٤ٔ٤ش ٝظ٤لظٜخ حالٗؤخّ ٝط٤ُٞي هال٣خ ؿي٣يس.

 Elongation regionٓ٘طوش حالٓظطخُش  .8

ٝحُظ٢ ٓظٌٕٞ  ٢ٛٝprimary meristems حُٔ٘طوش حُظ٢ ط٠ْ حَُٔٓظ٤ٔخص حالرظيحث٤ش 

 protoderm-procambiun- ground٘زخص حالرظيحث٢ ك٤ٔخ رؼي ٝطظٔؼَ د)ؿْٔ حُ

meristem)  

 Region or maturation or Root hairٓ٘طوش ح٠ُ٘ؾ أٝ ٓ٘طوش حُ٘ؼ٤َحص حُـ٣ٌٍش  .9

region  

 ٝطَ٘ٔ ٓـٔٞػش حُوال٣خ ٝحألٗٔـش حُٔظوٜٜش ٝحُظ٢ طٌٕٞ ؿْٔ حُ٘زخص حالرظيحث٢.

 ٌٍ ك٢ ٓ٘طوش ح٠ُ٘ؾ ٣ٌٖٔ ط٤٤ِٔ حُطزوخص حُظخ٤ُش:ط٣َ٘ل٤خ ػ٘ي حهٌ ٓوطغ ٓٔظؼَٝ ُِـ

 epidermisحُزَ٘س  .6

 ٝطظٌٕٞ ٖٓ ١زوش ٝحكيس ػخىس ٝهخ٤ُش ٖٓ ح٤ٌُٞطٌَ.

 

 

 



 
دإرة حماضيل حقلية/ رإبع حماضيل  مؤيد هادي إسماعيل . أ.م.د      (  االوىل احملاضرة)             إ 

 cortexحُوَ٘س -7

طٌٕٞ ٝحٓؼش ٝطظٌٕٞ ٖٓ هال٣خ رخ٤ٔ٤ٌٍٗش ًٝحص ٓٔخكخص ر٤٘٤ش ٢ٛٝ هخ٤ُش ٖٓ حُوال٣خ 

 ح٤ٔ٤ٌٌٍُِٗٞش؟(،ح٤ٔ٤ٌٌُُ٘ٞش ٝح٤ٔ٤ٌٌٍُِٗٞش )ٓخ حُٔوٜٞى رخُوال٣خ 

 . ٣ٝendodermisليٛخ ٖٓ حُيحهَ حُوَ٘س حُيحه٤ِش 

( ٝطَ٘ٔ حُيحثَس stele)ٝأك٤خٗخ ط٠ٔٔ  central cylinder حالٓطٞحٗش ح٣ًَُِٔش  .8

. ٝطؼي حُيحثَس pith، حُِذ  vascular cyhinder، حالٓطٞحٗش حُٞػخث٤ش pericycleحُٔل٤طش 

 ٓ٘٘ؤ ُِـٌٍٝ حُـخٗز٤ش ٝؿِء ٖٓ حٌُٔز٤ّٞ حُٞػخث٢ ٝأك٤خٗخ حُل٢٘٤ِ. pericycleحُٔل٤طش 

 Stemاٌغبق 

طٔظخُ حُٔخم رٞؿٞى حُؼوي ٝ ،ؿِء حُ٘زخص ح١ٌُ ٣وغ كٞم ٓطق حُظَرش ؿخُزخا 

nodes   ٝحُٔال٤ٓخصinternodes طلَٔ حألٍٝحم ػخىس ػ٘ي ٓ٘طوش حُؼوي، ك٠الا ػٖ ٝؿٞى ،

    .Scalesٝأك٤خٗخ حُلَحٗق  budsحُزَحػْ 

طوّٞ حُٔخم رلَٔ حألٍٝحم ٝطؼ٠٣َٜخ ا٠ُ أٗؼش حُْ٘ٔ ٝطَٞٛ حُٔخء ٝحُٔٞحى حأل٤ُٝش 

ٖٓ حُـٌٍ ا٠ُ حألٍٝحم، ًٔخ أٜٗخ طوّٞ رظ٣ُٞغ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ػ٠ِ أؿِحء حُ٘زخص. ٝحُظ٤ًَذ 

 .ح٠ُٞث٢ ػ٘يٓخ طٌٕٞ ه٠َحء ًٌُٝي هِٕ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش 

ٕ ٛٞحث٤ش أ١ طؼ٤ٖ كٞم ٓطق حُظَرش ٜٓ٘خ )حُوخثٔش ح٤ُٔوخٕ طٌٕٞ رؤٗٞحع ٓوظِلش، كوي طٌٞ

ٝحُٜخػيس ٝح٠ُؼ٤لش( كخٍٝ إٔ ٣ظؼَف ػ٠ِ حُلَٝهخص ر٤ٖ ٌٛٙ حألٗٞحع، أٝ طٌٕٞ ح٤ُٔوخٕ أ٤ٍٟش 

 .ًخألرٜخٍ ٝحُيٍٗخص ٝحَُح٣ِٝٓخص 

رؼٞ ح٤ُٔوخٕ طٌٕٞ ٓلٍٞس ط٣َ٘ل٤خا، ػ٘ي حهٌ ٓوطغ ٓٔظؼَٝ ُِٔخم ٣ٌٖٔ ٓالكظش 

 حُوخٍؽ رخطـخٙ حُيحهَ(حُطزوخص حُظخ٤ُش )ٖٓ 

 حُزَ٘س: ٝطظٌٕٞ ٖٓ هال٣خ رخ٤ٔ٤ٌٍٗش ٝهي طِلن رٜخ حُ٘ؼ٤َحص. .6

 حُوَ٘س: ٝؿخُزخا ٓخ ط٠ْ هال٣خ ٤ٔ٤ًٌُ٘ٞش ٤ٔ٤ًٌٍِٗٞٝش. .7

 حالٓطٞحٗش ح٣ًَُِٔش: )ٓخ حُلَم ر٤ٖ ٤ٓوخٕ ًٝحص حُلِوش حُٞحكيس ًٝٝحص حُلِوظ٤ٖ.( .8

حُـٌٍٝ ٜٓ٘خ ًٌُٝي ٝؿٞى حألٍٝحم ًُٝي ُٞؿٞى حُؼوي ٝحُٔال٤ٓخص ك٢ ح٤ُٔوخٕ ٝهِٞ 

 ٣ليع حُ٘ٔٞ ك٢ حُـٌٍ ٝحُٔخم حطـخ٤ٖٛ. ٝحُزَحػْ ٝػيّ ٝؿٞىٛخ ك٢ ح٤ُٔوخٕ.

ٝٓٔئٍٝ ػٖ ٣ُخىس ١ٍٞ حُ٘زخص ٝطوّٞ رٚ حَُٔٓظ٤ٔخص  Linear growthحُ٘ٔٞ حُط٢ُٞ 

 حُو٤ٔش أٝ حُؤْ حُ٘خ٤ٓش ٝأك٤خٗخ حَُٔٓظ٤ٔخص حُز٤٘٤ش.

ٍٝ ػٖ ٣ُخىس هطَ حُ٘زخص ٝطوّٞ رٚ حَُٔٓظ٤ٔخص ٓٔئ Radial growthحُ٘ٔٞ حُوط١َ 

 حُـخٗز٤ش )حُؼخ٣ٞٗش( ٝحُٔظٔؼِش رخٌُٔز٤ّٞ حُٞػخث٢.

 Leafاٌٛسلخ 
ؿِء حُ٘زخص حُو١َ٠ ح١ٌُ ٣لَٔ ػ٠ِ ػوي ح٤ُٔوخٕ ٝطٔظخُ ؿخُزخا رٌٜٞٗخ ٝحٓؼش ٝٓ٘زٔطش 

 . Respirationٝحُظ٘لْ  Transpirationٝحُ٘ظق  Photosynthesisٝطوّٞ رخُظ٤ًَذ ح٠ُٞث٢ 

أٝ  Sessileطٔظخُ حألٍٝحم رٜلخص ٓوظِلش، كوي طٌٕٞ ؿخُٔش ٓزخَٗس ػ٠ِ ػوي حُٔخم 

ٝحال٣ً٘خص  stipulesٝهي طِلن رخألٍٝحم ُٝحثي ٓؼَ حال٣ً٘خص  petioleٓلُٔٞش ػ٠ِ ٣ٞٓن 

 .auricaleح٤ُِٜ٘ش 

 ط٣َ٘ل٤خا طظٔخ٣ِ حألٍٝحم ح٠ُ ٢ِ٣:

ٝحُزَ٘س حُٔل٠ِ  upper epidermisحُؼ٤ِخ  حُزَ٘س: ٝطٞؿي ػ٠ِ ٓطل٢ حٍُٞهش حُزَ٘س .6

Lower epidermis   ٍٞٝطظؤِِٜخ حُؼـStomata. 

ٝحالٓل٘ـ٤ش  Palisadeٝهي ٣ظٔخ٣ِ ا٠ُ ١زوظ٤ٖ )حُؼٔخى٣ش   Mesophyllح٤ُٔ٘ؾ حُٔظ٢ٓٞ  .7

spongy .ٝهي ال ٣ليع حُظٔخ٣ِ ًٔخ ك٢ ٓؼظْ ٗزخطخص ًٝحص حُلِوش حُٞحكيس 
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 . vascular bundlesح٤ُٔ٘ؾ حُٞػخث٢ ٣ٝظٔؼَ رخُلِّ حُٞػخث٤ش  .8

 

 Flowerاٌض٘شح 

ػزخٍس ػٖ ؿٜٖ ٓلٍٞ ٣لَٔ حٍٝحم ٓظوٜٜش ُـَٝ حُظٌخػَ أٝ حُٔٔخػيس ػ٤ِٚ ٢ٛٝ 

. طظٌٕٞ حَُِٛس حًُ٘ٔٞؿ٤ش ٖٓ حٍرغ كِوخص  Anthophytaػ٠ٞ حُظٌخػَ ك٢ حُ٘زخطخص ح٣َُِٛش 

:٢ٛٝ 

: ٢ٛٝ حُلِوش حُوخٍؿ٤ش ٖٓ حَُِٛس ٣ٝظؤُق ٖٓ ػيى ٖٓ حُٞكيحص طيػ٠ ٓزالص calyxحٌُؤّ  .6

sepals .حه٠َ حُِٕٞ ؿخُزخا ٞٛٝ 

 petalsٝٛٞ حُلِوش حُؼخ٤ٗش رؼي حٌُؤّ ٝٝكيحطٚ حألٓخ٤ٓش طيػ٠ رظالص  Corollaحُظ٣ٞؾ:  .7

 ٣ٌٕٝٞ ؿخُزخا ِٕٓٞ ٝٝظ٤لظٚ حألٓخ٤ٓش ؿٌد حُلَ٘حص ُـَٝ حُظِو٤ق .

أٝ ط٠ٔٔ حألؿِحء  Perianthٌُؤّ ٝحُظ٣ٞؾ )حُـالف ح١َُِٛ أٝ ٣طِن ػ٠ِ كِوظ٢ ح

حُؼو٤ٔش ك٢ حَُِٛس، ٝك٢ كخُش ػيّ ط٤ِٔ حُـالف ح١َُِٛ ا٠ُ ًؤّ ٝط٣ٞؾ ٣طِن ػ٤ِٚ حالٛطالف 

perigon  أٓخ ٝكيحطٚ حألٓخ٤ٓش كظيػ٠ طزالصTepals.  ٌٕٞٝك٢ كخُش كوي حُـالف ح١َُِٛ ط

، أٓخ اًح complete، اًح حكظٞص حَُِٛس ػ٠ِ ًؤّ ٝط٣ٞؾ طٌٕٞ ًخِٓش nakedحَُِٛس ػخ٣ٍش 

  .in completeكويص حٌُؤّ أٝ حُظ٣ٞؾ كظٌٕٞ ٗخهٜش 

: ٝٛٞ حُلِوش حُؼخُؼش ٖٓ حَُِٛس ٣ٝظؤُق ٖٓ ٝكيحص أٓخ٤ٓش Androecium ١ـٜخُ حًٌٍُٞحُ .6

طظؤُق ٖٓ حُو٢٣ٞ  ٣ٝوظِق ػيىٛخ ك٢ حإلُٛخٍ حُٔوظِلش ًَٝ ٓيحس ٓلَىس Stamensطيػ٠ حالٓي٣ش 

filament  ٝحُٔظيanther  )ٝحأله٤َ ٣ؼي ٜٓيٍ ُظ٤ُٞي كزٞد حُطِغ)حُِوخفPollen grain . 

: ٣ٝٔؼَ حُلِوش حَُحرؼش ٖٓ كِوخص حَُِٛس حًُ٘ٔٞؿ٤ش Gynoecium ؼ١ٞ ـٜخُ حألٗحُ .7

حٌَُرِش طز٠٘ ٖٓ ٍٝهش ٓز٣ٍٞش ٓلٍٞس ط٠ٔٔ  pistilًَٝ ٓيهش ٓلَىس  pistilsٝٝكيحطٚ ط٠ٔٔ ٓيهخص 

carpel  ٌُُٝي هي طظٌٕٞ حُٔيهش ٖٓ ٍٝهش ٝحكيس أ١ ٖٓ ًَرِش ٝحكيس ٝطيػ٠ رخُٔيهش حُز٤ٔطش ٝهي

حٓخ حٕ طٌٕٞ ِٓظلٔش ٌُُٝي طيػ٠ حُٔيهش ًَٓزش أٝ طٌٕٞ حٌَُحرَ   طظٌٕٞ حُٔيهش ٖٓ أًؼَ ٖٓ ًَرِش

 ٓخثزش.

 أخضاء اٌّذلخ:
: ٝٛٞ حُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ حُٔيهش ٝطٔظوَ ػ٤ِٚ كزٞد حُِوخف ُـَٝ  Stigmaح٤ُْٔٔ  .6

 حُظِو٤ق.

 : ٝٛٞ حُـِء حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُٔيهش ٣َٜٝ ٓخ ر٤ٖ ح٤ُْٔٔ ٝحُٔز٤ٞ. Styleحُوِْ  .7

 receptacle: ٝٛٞ حُـِء حُٔ٘ظلن ٖٓ حُٔيهش ٝح١ٌُ ٣ٔظوَ ػ٠ِ حُظوض  ovaryحُٔز٤ٞ  .8

 يس أٝ ػيس ٍىٛخص.٣ٝل١ٞ ريحهِٚ حُز٠٣ٞخص ٝهي ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٍىٛش ٝحك

 Stigmaticػ٘يٓخ طٔظوَ كزٞد حُِوخف ػ٠ِ ح٤ُْٔٔ ٓٞف طظ١َذ رٔٔخػيس حُٔخثَ ح٢ٔٔ٤ُٔ 

liquid  ًُٝي ُـَٝ ٗٔٞ أٗزٞد حُِوخفpollen tube  ح١ٌُ ٣وّٞ رخهظَحم حُوِْ ٤َُٜ ا٠ُ

 حُز٣ٞٞ ىحهَ حُٔز٤ٞ ٤ُظْ حُظِو٤ق.

ٝحُؼخ٤ٗش حُ٘ٞحس  generative nucleusيس إٔ كزش حُِوخف طظٌٕٞ ٖٓ ٗٞحط٤ٖ حكيٛٔخ حُ٘ٞحس حُُٔٞ

ٝطؼخ٢ٗ حُ٘ٞحس حُُٔٞيس ٖٓ حٗؤخّ  vegetative or tube nucleusحُو٣َ٠ش أٝ حُ٘ٞحس حألٗزٞر٤ش 

ُظٌٕٞ ٤ًٔظ٤ٖ ٤٣ًًَٖ حكيٛٔخ ٣ظلي ر٘ٞحس حُز٠٤ش ٤ٌُٕٞ حُز٠٤ش حُٔوٜزش أٝ  Mitosisٓخ٣ظ١ُٞ 

ُظ٣ٌٖٞ ٗٞحس ح٣ُٞٔيحء   polar nucleiحُِح٣ٌٞص ٝحألهَ ٣ظلي ٓغ حُ٘ٞحط٤ٖ حُوطز٤ظ٤ٖ 

Endosperm .)كخٍٝ إٔ طؼَف ػ٠ِ اػيحى ٝأٗٞحع ح٣ٞٗش ح٤ٌُْ حُـ٢٘٤٘( 

طظٌٕٞ حُؼٔخٍ أٓخ  Fertilizationٝحإلهٜخد  pollinationرؼي ػ٤ِٔظ٢ حُظِو٤ق 

  حُز٠٣ٞخص كظظلٍٞ ا٠ُ رٌٍٝ.
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أٝ حألٍٝحم حُوٜزش  ٣Sporophyllsطِن ػَ حالٓي٣ش ٝحُٔيهخص ٓؼخ حألٍٝحم حُٔز٣ٍٞش 

، ٝك٢ كخُش حكظٞحء حَُِٛس ػ٠ِ حالٓي٣ش ٝحُٔيهخص ٣طِن  Fertile floral partsك٢ حَُِٛس 

أٝ ػ٘خث٤ش  hermaphroditeٝطيػ٠ أ٠٣خ حَُِٛس حُو٘ؼ٤ش  perfect flowerػ٤ِٜخ حَُِٛس حُظخٓش 

يٛخ ُِٔيهخص طيػ٠ أٓخ اًح كويص حَُِٛس أكيحٛٔخ كظيػ٠ ؿ٤َ طخٓش، كل٢ كخُش كو Bisexualحُـْ٘ 

، أٓخ حَُِٛس حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ حُٔيهخص  staminateأٝ  male flowerَُٛس ٣ًًَش 

 .Female flowerحٝ  Carpel lateأٝ  pistilliateحالٓي٣ش كظيػ٠ رخَُِٛس حألٗؼ٣ٞش أٝ  ٝطلظوي
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