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 :  Cereals cropsيحاصٛم انحثٕب 

ظافةح ي١ةه ِّٕةمح إٌثاذاخ إٌع١ٍ١ةح  ا٨لرٕةاق٠ح اٌرةٟ ذؼبةٟ تةمٚنا ٔةي١هج اٞ شّةانا  ٠Cerealsمٕك تاٌؽثٛب       

ٚاٌرةٟ ذىةْٛ ف١ٙةا ظةكان اٌّثة١ٗ اية٩  اٌصّةهج    cary opsisٚذؼةه  تةاٌثهج   grain  orkernel  ذؼةه  تاٌؽثةح

 ٍِرٕمح تي٩  اٌثمنج ااٌث٠ٛٙح اٌّفٕثح  اٚ لٕهج اٌثمنج . 

 تٛظةٛق ؽا١ًٔاٌّ ٘مٖ ٚذّراو ا٨ٌٚٝ، تاٌكنظح اٌثّهٜ ٩ٌٌر٩ٙن اٌؽثٛب أراض ٌيهٖ ذىنع اٌرٟ اٌّؽا١ًٔ ٟ٘ٚ

 اٌّؼك١ٔةح ٚاٌّٛاق اٌثهٚذ١ٕاخ اٌٝ ا٘افح تاٌبالح ا٨ٍٔاْ ٌرع١ٙى ٘هٚنٞ ٘ٛ ٚاٌمٞ ِؽرٛا٘ا فٟ إٌّأ ِٓ ػا١ٌح ٍٔثح

ٚاٌّةٛفاْ ٚ  ٚاٌةكـٓ اٌث١ٙةا  ٚاٌةمنج إٌةفها  ٚاٌةمنج ٚاٌّةؼ١ه ٚاٌةهو اٌؽٕبح ٟ٘ اٌّؽا١ًٔ ٘مٖ ٚاُ٘ ٚاٌف١را١ِٕاخ

 .ا١ٌٍُّ 

 ف٩ يٕٝ ػٓ وناػح ِؽا١ًٔ اٌؽثةٛب ٟقٚي اٌؼاٌُ اٌّرمكَ ف١ٙا ٚإٌاِ ٟة اٌىناػح فػٕ اٌؽثٛب ِؽا١ًٔ ٚذؼك    

 . ٚٚهق اٌرف٩ٔٙا ٚاٌرفكاِاذٙا اٌّرؼكقج ٍىهت١٘ٛكناخوّٕكن ٌ

ذٕرّٟ اٌؽثٛب إٌٝ إٌع١ٍ١اخ إٔٙا لاخ ٌاق أٌبٛأٟ اٌّىً لٚ لبه ٔي١ه ياٌثا ِا ٠ىةْٛ ِعٛفةا ذىصةه ف١ةٗ اٌؼمةك      

أٚناق ٠ٍٛٚح ٔؽ١ٍح ٨ ذهذثٛ تاٌٍاق ِثاِهج وّا ٟ٘ اٌؽاي ٌكٜ ٌائه إٌثاذاخ تً ذرًٕ تٗ تٛاٌةبح  ، ٌٙا ٚا١ِ٩ٌٍاخ

 يّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ٠ٍرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ؼٌٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٗ ٠ٍٚرٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٗ وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا٤ٔثٛب.

ػٕةةك  ْإٔٙةةا لاخ أو٘ةةان ػك٠ّةةح اٌىةةأي ٚاٌرةة٠ٛط ذرعّةةغ تّةةىً ػٕمةةٛقٞ ٠ٍةةّٝ اٌٍةةٕثٍح فةةٟ ؼةةاي اٌؽٕبةةح ٚاٌؼهٔةةٛٚ

 اٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمنج.....

فٟ أنظا  اٌؼاٌُ وافةح  ٟؼىا٠رٗ ِغ اٌؽ١اج ٔفٍٙا فمك وأد ٨ٚ ذىاي ذّىً يما ٖ اٌهئ١ٍ ؼىا٠ح ا٦ٍٔاْ ِغ اٌؽثٛب ٟ٘

 نيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ ٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفاِح ِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ٚةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهأ ػٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ ؼ١اذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٗ ِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٓ ذبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛن.

ِٚةٓ  ذرٕٛع أِىاي اٌرفكاَ اٌؽثٛب فٟ اٌؼاٌُ ٌىٓ اٌرفكاِٙا ا٤ُ٘ ٠ثمٝ اٌفثى اٌمٞ ٠ٕٕغ تّةىً أٌاٌةٟ ِةٓ اٌؽٕبةح

تٍةى٠ٛد. . . وّةا ذمةكَ اٌؽثةٛب ٚ  اٌفثى ذٍرفكَ اٌؽثٛب ػٍٝ ِةاوٍح ِؼىهٚٔةح. إ٘افح إٌٝ اٌهو ِٚٓ اٌمنج إٌفها  

 ...ٚي١ه٘ا  ِٛاق اٌؼٍ  ا٤ٌا١ٌح ٌٍؽ١ٛاْ ِصً اٌّؼ١ه ٚاٌّٛفاْ

 : ًْٛح ٔاَرشاس صساػح انحثٕبا
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ا٦٘افح إٌٝ ذؼك اٌؽثٛب إٌع١ٍ١ح اوصه اٌّؽا١ًٔ وناػح فٟ اٌؼاٌُ ٌىٛٔٙا ِٕكناً يمائ١اً نئ١ٍ١اً ٌّؼظُ اٌّؼٛب ت       

ٓ اٌؽثةةٛب ٚذٕةة١ٕغ ا٤ـثةةاو ٚاٌثٍةةى٠ٛد ١وٛٔٙةةا ِٕةةكناً ٌٍىص١ةةه ِةةٓ إٌةةٕاػاخ اٌيمائ١ةةح ٔةةموه ِٕٙةةا ٔةةٕاػح ٚؽةة

 ٍٛوٛو ٚاٌىص١ه ِٓ ٕٔاػح اٌؽ٠ٍٛاخ ٚاٌّؼعٕاخ..ىٚاٌّؼ١ه٠ح ٚاٌّؼىهٚٔح ٚإٌّأ ٚاٌّّهٚتاخ ٚاٌ

ِؽٕٛي اٌهو ٚاٌمنج إٌفها  ٚاٌّةؼ١ه. ٚذؼةك  ٠ٚأذٟ ِؽٛي اٌؽٕبح فٟ اٌكنظح ا٤ٌٚٝ ِٓ ؼ١س ا١ّ٘٤ح ، ٠رثؼٗ      

 لانج آ١ٌا ِٓ أوصه ِٕاٚك اٌؼاٌُ وناػح ٌّؽا١ًٔ اٌؽثٛب ذ١ٍٙا اٌمانج ا٤ِه٠ى١ح فأفه٠م١ا ٚأٚنٚتا ٚأـ١هاً إل١ا١ٌٛٔا.

ت١ةح ٚذعكن ا٦ِانج ػٍٝ أْ تؼٗ اٌثٍكاْ إٌٕاػ١ح ِصً ا٠٨ٌٛاخ اٌّرؽكج ا٨ِه٠ى١ح ٚوٕةكا ٚتؼةٗ اٌثٍةكاْ ا٨ٚن       

لك ٘اػفد إٔراظٙا تٍثة اٌرفب١ٛ ا١ٌٍٍُ ٚاٌرمكَ اٌؼٍّٟ ٚاٌرمٕٟ ؼرٝ أٔثؽد تٍكأاً ِٕةكنج ٌٙةا، ػٍةٝ ػىةً اٌةكٚي 

اٌرةٟ ذؼةك ٘بةٛي ا٨ِبةان ٚٚث١ؼةح ذٛوػٙةا  ك١ّ٠ةحإٌا١ِح اٌرٟ ذهاظغ إٔراظٙا تٍثة اٌرّهان اػرّاق٘ا ػٍٝ اٌىناػح اٌ

اٌّؽا١ًٔ ِٚهقٚق٘ا. وّا أْ انذفاع ٍٔثح اٌرىاشه اٌٍىأٟ فٟ اٌٛٚٓ اٌّري١ه ا٤ٌاٌٟ فٟ ذؽك٠ك ؼعُ ا٦ٔراض ِٓ ذٍه 

 اٌؼهتٟ ٠ى٠ك ؼعُ اٌفعٛج ٌٕح تؼك ٌٕح.

إٌّاؾ فٟ ١ٍٚؼح اٌؼٛاًِ اٌبث١ؼ١ح اٌرٟ ذّعغ ػٍٝ وناػح تؼٗ ِؽا١ًٔ اٌؽثةٛب اٌيمائ١ةح ففةٟ إٌّةاٚك اٌرةٟ  ٠أذٟ 

ناػرٙةةا ٘ةةّٓ وٛفاْ ٚوّةةا ٘ٛاٌؽةةاي فةةٟ أرّةةان ذةٕففٗ ف١ٙةةا قنظةةاخ اٌؽةةهانج ذٍةةٛق وناػةةح ِؽأةة١ً اٌّة١ٍُ ٚاٌّةة

 اٌّؼركٌةح ّٕةاٚكٚاٌّةؼ١ه فةٟ اٌ ؽٕبةحٌة١ا ٚاِه٠ىةا اٌّةّا١ٌح ت١ّٕةا ٠ّٕةٛ اٌآٚنتةا ٚأإٌّاـ١ح اٌثانقج فةٟ ِةّاي  ّٕاٚكاٌ

اٌثةةانقج ٚذٍةةٛق وناػةةح اٌةةمنج فةةٟ ا٨لةةا١ٌُ إٌّاـ١ةةح اٌّؼركٌةةح اٌكافخةةح اِةةا اٌةةهو ٚاٌةةكـٓ فرٍةةٛق وناػرّٙةةا فةةٟ إٌّةةاٚك 

ٚاٌهٚٛتح ؼ١س ذٍةٛق وناػةح اٌةهو فةٟ ظٕةٛب ٌةهق اٌة١ا ت١ّٕةا  اٌؽهانجّكان٠ح ٌّٚثح ا٨ٌرٛائ١ح ال ذهذفغ ِؼك٨خ اٌ

ذرهوى وناػح اٌكـٓ فٟ ال١ٍُ اٌٍفأا ا٨ِه٠ىٟ ،ٚلك ذؤشه اٌؼٛاًِ اٌثّه٠ح فٟ ذؽك٠ك ا١ّ٘ح اٌؽثٛب اٌيمائ١ةح ٚأٛاػٙةا 

اٌؼٛاِةةً فةةٟ أّةةاٚ اٌيةةما  اٌّرثؼةةح ٚاٌٍّةةر٠ٛاخ ا٨لرٕةةاق٠ح اٌهئ١ٍةة١ح ٚقنظةةح اػرّةةاق اٌّةةؼٛب ػ١ٍٙةةا ٚذرّصةةً ذٍةةه 

ٚاٌؽٙان٠ح ٌٍٍةىاْ ِٚةٓ اٌبث١ؼةٟ اْ ذةكـً اٌؽثةٛب إٌّرعةح فةٟ ِٕبمةح ِةا تٍٕةثح وث١ةهج فةٟ يةما  ٌةىأٙا اٌهئ١ٍةٟ 

،ٌٚٙما ٔعةك اْ اٌمّةػ ٠ّصةً اٌةّٕٛ اٌيةمائٟ اٌٍةائك ٌةكٜ ٌةىاْ ِٕبمةح ؼةٖٛ اٌثؽةه اٌّرٌٛةٛ فةٟ اٚنتةا ٚاٌة١ا ِٚةّاي 

٠م١ا ٚلك أرمً ٘ما إٌّٛ ِغ ٌىاْ ذٍه إٌّاٚك ِّٓ ٘اظهٚا اٌٝ اٌؼاٌُ اٌعك٠ك فٟ ا٨ِه٠ى١ر١ٓ ٚاٌةرها١ٌا ،اِةا اٌةهو افه

ف١ّصً اٌٛظثح اٌهئ١ٍ١ح ٌكٜ اٌٍىاْ فٟ ا١ٌٕٓ ٚإٌٙك ٚقٚي ظٕٛب ِهق ا١ٌا ٚلك واْ ٌٙعهج ا١١ٕ١ٌٕٓ اشه٘ا اٌٛا٘ػ 

تٙةا اٌةٝ اٌةكٚي اٌٍةاؼ١ٍح ٚظةىن إٌٙةك اٌّةهل١ح ٚلةك ذرةكـً اٌؼٛاِةً فٟ أرّان وناػح اٌهو ِّا٨ ؼرٝ ِّٕٛن٠ا ٚظٕٛ

فٟ ذؽك٠ك قنظح ا٨ػرّاق ػٍٝ تؼٗ أٛاع اٌؽثٛب فٟ ذيم٠ح اٌٍةىاْ فمةك ٠رؽةٛي اٌٍةىاْ ِةٓ ذٕةاٚي اٌةمنج  ا٨لرٕاق٠ح

اٌٍىاْ اٌٝ ذٕاٚي  ٠ٚهذثٛ ٘ما اٌرؽٛي تانذفاع ٍِر٠ٛاذُٙ ا٨لرٕاق٠ح ال ١ّ٠ً اٌٝ ذٕاٚي اٌهو ٚاٌمّػ فٟ يمائُٙ ا١ٌِٟٛ

 .اٌؽثٛب لاخ اٌم١ّح اٌيمائ١ح اٌؼا١ٌح ػٕكِا ذّعغ ظهٚفُٙ ا٨لرٕاق٠ح ػٍٝ لٌه

 :اٜذٙ إنٗ انحثٕب نًحاصٛم االقرصادٚح األًْٛح ٔذشخغ

 ٠ٓ ؼةٛاٌٟا اٌىهت١٘ٛكناذ١ةح اٌّةٛاق ِٓ ػا١ٌح ٍٔثح ػٍٝ ذؽرٛٞ إل ػا١ٌح، يمائ١ح ل١ّح لاخ اٌّؽا١ًٔ ٘مٖ ؼثٛب -ٔ

 اٌّؽأة١ًٚتؼةٗ    % 14-9اٌثةهٚذ١ٓ ِٓ ٍٔث١ا ِهذفؼح اٌّؽا١ًٔ ػٍٝ ٍٔثح  ٘مٖ تؼٗ ؼثٛب رٛٞذؽ وّا  ، %

 ؼثةٛب ذؽرةٛٞ وّةا اٌّةا١ِح، اٌةمنج أٔةٕا  تؼٗ فٟ اٌؽاي ٘ٛ وّا % ٓٔ إٌٝ ذًٕ لك اٌى٠د ِٓ ِهذفؼح ٍٔثح ف١ٗ

 .اٌّؼك١ٔح ٚاٌؼٕأه اٌف١را١ِٕاخ تؼٗ ػٍٝ اٌّؽا١ًٔ ٘مٖ

 ِصةً أـةهٜ ِٕرعةاخ إٌةٝ ٠ٕةٕغ ٚاٌةمٞ إٌّةا ٔةٕاػح ِصةً إٌةٕاػاخ ِةٓ ٌؼك٠ةك اَـة وّةاقج اٌؽثةٛب ذٍةرفكَ -ٕ

ٌٍّٕةا اٌرؽ١ٍةً اٌّةائٟ ِٕففٙح اٌٛوْ اٌعى٠خةٟ ذٕةرط تٛاٌةبح اٌىهت١٘ٛكناخ ِِٓعّٛػح  )وهً اٌكوٍره٠ٕاخ
 

 ٌٚةىه 

 .اٌكٚي تؼٗ فٟ اٌؽ١ٛٞ اٌٛلٛق إٔراض فٟ اٌؽثٛب ذٍرفكَ وّا ٚي١ه٘ا، ٚاٌىؽ٨ٛخ اٌّاٌرٛو

 ٌرّةكٖ ا٨ٍٔةاْ ٚظثاخ فٟ نئ١ٍ١ح ِىأٗ ذؽرً ظؼٍٙا اٌمٞ ا٤ِه ا٤يم٠ح أنـٓ اٌؽثٛب ِؽا١ًٔ ِٕرعاخ ذؼرثه -ٖ

 ِةٓ آـةه يمائٟ ِٕكن تأٞ لٛنٔد ِا إلا ّٚٔاٚٗ ٌّٕٖٛ ا٩ٌوِح ٚاٌثهٚذ١ٕاخ اٌؽهان٠ح اٌٍؼهاخ شٍس ػٓ ٠مً ٨ تّا

 .٧ٌٔراض ا٩ٌوِح ٚاٌرىا١ٌ  اٌّعٙٛق ؼ١س
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7
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 .لٌه ٚي١ه ٚاٌٍؽُ ٌؽ١ٍةتا ا٨ٍٔاْ ذّك اٌرٟ اٌّرمكِح اٌكٚي ـٕٛٔاػٍفا ااٌؽ١ٛأاخ ذيم٠ح فٟ اٌؽثٛب ذٍرفكَ -ٗ 

 وناػةح ٠ّىةٓ اٌّصةاي ٌةث١ً ٚػٍةٝ ِرثا٠ٕةح، ت١خةاخ فةٟ ٚإٌّةٛ اٌرةألٍُ ػٍٝ تمكنذٙا اٌؽثٛب ِؽا١ًٔ ٔثاذاخ ذر١ّى -٘

 .ت١ّٕٙا اٌث١خ١ح اٌظهٚ  فٟ اٌىث١ه اٌرثا٠ٓ نيُ ٚأفه٠م١ا أٚنٚتا لانذٟ فٟ ؽٕبحاٌ

 ػٍٝ ٘يٛٚا ذّاني اٌرٟ اٌكٚي تؼٗ ١ٌاٌاخ فٟ اٌرهاذ١ع١ا قٚنا اٌمّػ ِصً اٌؽثٛب ِؽا١ًٔ تؼٗ ذؤقٞ -ٙ

 .لاذ١ا ي١هِىرف١ح ٍِرٛنقج أـهٜ قٚي

:ٛحألسثاب اٜذؼٕد شٓشج ْزِ انًحاصٛم ٔذٕسٛغ صساػرٓا إنٗ ا# ٔذ   

اخ .اٌح إ١ٌٙا فٟ يما  ظ١ّغ اٌّعرّؼاٌؽاظح اٌّ . ٔ-  

   ذرّرغ ياٌث١ح ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب تّمكنج ػٍٝ اٌرألٍُ ِغ ت١خاخ وص١هج ِفرٍفح. .-ٕ

 

ٍٙا ٚذفى٠ٕٙا ِكج ٠ٍٛٚح % ِّا ٠ٍاػك ػٍٝ ٌٌٙٛح ٔم٘ٔٔيه ؼعُ ؼثٛتٙا ٚأففاٖ ِؽرٛا٘ا ِٓ اٌهٚٛتحأؽٛ -ٖ

 ِٓ قْٚ أْ ذرؼهٖ ٤ٞ ذٍ .

 

ي١ٕح تىص١ه ِٓ اٌّٛاق اٌيمائ١ح وا٠ٌّٕٛاخ ٚاٌثهٚذ١ٕاخ ٚاٌكْ٘ٛ ٚاٌف١را١ِٕاخ ٚي١ه٘ا تٍٕة ِرفاٚذٗ .  -ٗ  

 : انحثٕب يٍ انؼانًٙ اإلَراج

ها تستخدم الحبوب منذ قدٌم الزمن، فقد عرف اإلنسان منها القمح  والعحرٌر منحذ ا           لرصحور القدٌمحج احداع وعحد 

 الصٌنٌون والفراعنج غذاءهم األساسً، أما الذرة الصفراء فقد عرفها اإلنسان منذ اكتعاف القارة األمرٌكٌج .

ٚٓ  ١ٍِان ٕ ٚ ٥ٙ ؼٛاٌٟ ا٦ٌر٩ٙن تٍغ ٌٚمك ٚٓ ١ٍِان ٕ ٚ ٥٘ ؼٛاٌٟ َ ٕٙٔٓ ػاَ اٌؽثٛب ِٓ اٌؼاٌُ إٔراض تٍغ ٌمك

 اٌيمائٟ إٌظاَ شٍصٟ ِٓ ٠مهب ِا هوٚاٌ اٌؽٕبحٚ اٌمنج ِؽا١ًٔ ٚذٛفه.   ناػحٚاٌى ا٤يم٠ح ِٕظّح، FAOا

 .ٌٍؽ١ٛأاخ وؼٍ  ذٍرؼًّ وّا إٌٕاػاخ، ِٓ ٌؼك٠ك ـاَ ِٛاق ذؼرثه وّا. اٌؼاٌّٟ اٌثّهٞ

 ١غظّ فٟ اٌيمائ١ح اٌّٛاق أٌؼان فٟ ِررا١ٌح آشان ظٙٛن إٌٝ ٠ؤقٞ إٔراظٙا إٔففاٖ فئْ اٌؽثٛب ِؽا١ًٔ ١ّ٘٤ح ٚٔظها

 .اٌؼاٌّٟ ا٦لرٕاق ػٍٝ ٌٍثا ٠ؤشه ٚ٘ما اٌؼاٌُ، أٔؽا 

 (ٔانضساػح األغزٚح يُظًح)و  ٦١٠6 ػاو انؼانى فٙ نهحثٕب إَراخا األكثش األٔنٗ انؼشش انذٔل

 (طن ملٌون) اإلنتاج الدولج 
 ١٨٥ الصٌن ٔ

 ٦٧٤ المتحدة الوالٌات ٕ

 ٥٩١ الهند ٖ

 ٥٥٤ روسٌا ٗ

 ٨٦ البرازٌل ٘
 ١١ كندا ٙ
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 ٦١ ألمانٌا ٠ 
 ٦٤ باكستان ٥
 ٤٨ المكسٌك 9
 ٥١ أسترالٌا ٓٔ

 

 قٌٚح ِٓ اـرٍ  لك اٌى٠اقج ِمكان ٌٚىٓ اٌؼاٌُ، قٚي ظ١ّغ فٟ واق لك اٌؽثٛب ِٓ اٌؼاٌُ إٔراض أْ تاٌموه اٌعك٠ه ِٚٓ

 .أـهٜ إٌٝ

 ؼٛاٌٟ اٌمنج إٔراض واق ت١ّٕا ا٢ْ ؼرٝ اٌٍر١ٕاخ ِٕم أ٘ؼا  ش٩شح ؼٛاٌٟ هوٚاٌؽٕبح اٌ إٔراض ذٙاػ  -ٚػِّٛا

 .فمٛ%  ٖ٘ تٍٕثح اٌّؽا١ًٔ تٙمٖ إٌّىنػح اٌؼا١ٌّح اٌٍّاؼح و٠اقج ِٓ اٌهيُ ػٍٝ أ٘ؼا ، أنتؼح

 

 فٟ اٌىث١ه ـر٩ ٩ٌ ٔظها اٌّفرٍفح اٌؼاٌُ قٚي فٟ اٌؽثٛب اٌر٩ٙن فٟ وث١ه ذفاٚخ ٠ٛظك أٔٗ ٚظك اٌكناٌاخ ِٚٓ

 ٌٍؽثٛب اٌر٩ٙوا اٌّؼٛب أوصه ٟ٘ إٌا١ِح اٌكٚي ِؼٛب أْ اٌيه٠ة ِٓٚ .اٌيمائ١حاٌرما١ٌك ٚ اٌكٚي ٘مٖ ِؼٛب ػاقاخ

 ِرٌٛٛ أْ ٚظك ٌٚمك .اٌٍىا١ٔح اٌى٠اقج ِؼك٨خ فٟ ٚأػ٩٘ا ٌٍؽثٛب أراظا ألٍٙا ٔفٍٗ اٌٛلد فٟ ٟٚ٘ ـثى ٔٛنج فٟ

 فمٛ ِا هاٚغ٠ر اٌثٍكاْ  ُيو  ٕٓٔ-٠ٓ ِماتً اٌؼاَ فٟ ؽٕبحاٌ ؼثٛب ِٓ ُيو 9٘ٔ -٘ٗٔ اٌٛاؼك اٌفهق ٠ٍرٍٙىٗ ِا

  .اٌّرمكِح اٌكٚي فٟ ٌٍفهق

٠رهوى ِؼظُ ا٤ناٟ٘ إٌاٌؽح ٌٍىناػح فٟ اٌّّاي ٚاٌّّاي اٌّهلٟ، ؼ١س ذىنع اٌّؽا١ًٔ اٌّر٠ٛح اِا فٟ اٌؼهاق 

ااٌمّػ ٚاٌّؼ١ه تّىً نئ١ٍٟ  ٚفٟ ٚق٠اْ ٔٙهٞ قظٍح ٚاٌفهاخ. تٍغ إٔراض اٌؽثٛب ِٓ ااٌمّػ اٌّرٛٞ ٚاٌّؼ١ه ٚاٌمٞ 

 .٪ ِٓ اٌٍّاؼح اٌّىنٚػح٥٘اٌٝ  %٠ٓ   ٠ّصً ِٓ

ٚنيُ ٘ما اٌرؽٍٓ فٟ ا٦ٔراض اٌىناػٟ فٟ إٌٍٛاخ ا٤ـ١هج فئٔٗ ٠٨ىاي قْٚ ٍِرٜٛ إِثاع اٌؽاظ١اخ اٌؼهت١ح ِٓ 

اٌيما ، إل ٨ ٠يبٟ ٌٜٛ ٕٔ  ٘مٖ اٌؽاظ١اخ فٟ ؼ١ٓ ٠رُ إٌٕ  ا٢ـه ِٓ اٌفانض. ٚذّىً اٌؽثٛب ٚـأح اٌمّػ 

ْ اٌهئ١ٍٟ ٌٍفع ّٛ ٛج اٌيمائ١ح اٌؼهت١ح، ٠ٚهظغ ا٨لرٕاق٠ْٛ ٚاٌّؽٍٍْٛ ٘ما اٌؼعى فٟ إٔراض اٌؽثٛب إٌٝ اٌؼعى ِٕٙا اٌّى

١ٍِان  ٓ٘اٌّائٟ. ٠ٚهٜ اٌفثها  أْ اٌؽعُ اٌّائٟ ا٩ٌوَ ٦ٔراض اٌؽاظ١اخ اٌيمائ١ح اٌؼهت١ح اٌٍّرٛنقج ٠مكن تؽٛاٌٟ 

فٟ ذؽم١ك ا٨ورفا  اٌماذٟ ِٓ اٌيما  فٟ  ِره ِىؼة فٟ إٌٍح. ٠ٚعٍك اٌرّهان ٘ما اٌؼعى اٌّائٟ اٌرّهان اٌؼعى

 .اٌٛٚٓ اٌؼهتٟ

 :يشاكض إَراج يحاصٛم انحثٕب ٔانًٕطٍ االصهٙ 

مركززنن وتنقسزم منطقزل أمرنكزا  الزى مراكزز تتنقسزم منطقزل ال نز  الى وتقسم بعض المناطق
 .ثالثل مراكز الى الجنوبنل

 :كل من از االنتاج لمراكوأهم  لمحاصنل الحبوب ونذكر تنما نمي المواطن األصمنل 

 .والذؤرة البنضاء صفراءمنطقل الصنن )شرق وغرب الصنن(: الذرة ال -1

 .رزأ( مركز سنام وبورما: ال :منطقل ال ن -2

 .الحنطلب( مركز المالنو و ال ن  الصنننل:   
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 عنر .الحنطل والشمنطقل وسط آسنا:  -3 
 .حنطلمن ال واصناف بعض أنواع : األ نىمنطقل الشرق  -4

 .والحنطل الخشنلمنطقل حوض البحر األبنض المتوسط: الشعنر  -5

 .والحنطل الخشنل بنضاءمنطقل الحبشل: والذرة ال-6

 .صفراءمنطقل جنوب المكسنك وأمرنكا الوسطي: الذرة ال -7

 منطقل أمرنكا الجنوبنل: -8

 .الذرة الصفراءأ( مركز بولنفنا وأكوا ور:   

 .الذرة الصفراءواي: غر البرازنل وباو  ب( مركز شنمي  
 
 

 :طريق عن الحبوب محاصيل انتاج زيادة يمكن -وعموما

 عمنه هو عما المساحل وح ة محصول كمنل زنا ة طرنق عن ذلك ونتم :الرأسي التوسع -1

 التسزمن   لزنزا ة تستجنب المحصول عالنل محسنل أصناف وزراعل انتاج طرنق عن ذلك ونتم .اآلن

 مقارنزل عنز  المثزال  سبنل وعمى .النامنل ال ول تي وخصوصا حالنا المتبعل الزراعل أسالنب وتطونر
 أن تنجز  أترنقنزا قزارة تزي بمثنمزه األمرنكنزل المتحز ة الوالنزات تي الشامنل الذرة محصول كمنل متوسط

كغزم /هزز تزي حزنن اعطزى  1444كزان  1992 عزام أترنقنا تي الشامنل الذرة محصول كمنل متوسط
 كمنززل تززي الكبنززر الفززارق هززذاكغززم /هززز   و  6138لوالنززات المتحزز ة االمرنكنززل الطززن الواحزز  تززي ا

 تزي زنا تزه نمكزن المسزاحل لوحز ة االنتزاج مسزتوى أن عمزى نز ل الز ول بزنن المسزاحل وحز ة محصزول

 .العالم تي الحبوب انتاج تي الرأسنل الزنا ة إلى ب ورة نؤ ي وهذا المنخفض المحصول ذات ال ول
 االشزارة تجز ر وهنزا .من زا المنزرعل المساحل زنا ة طرنق عن ذلك ونتم :األفقي التوسع -2

 تزنمكن ولزذلك الكمنزل  المسزاحل إلزى بالنسزبل جز ا صزغنرة أترنقنزا تزي المنزرعزل المسزاحل نسبل أن إلى

 تي الزنا ة كل تأتي المتق مل ال ول تي بأنه القول نمكن - عموما .ممحوظل زنا ة زنا ت ا عمى العمل

 الزنزا ة معظزم تزنن النامنزل الز ول تزي بننمزا المسزاحل  لوحز ة المحصزول تي الزنا ة من تقرنبا اإلنتاج

 . المزروعل المساحل تي الزنا ة من تأتي الحبوب محاصنل محصول تي

 

 ذصُٛف يحاصٛم انحثٕب:

 .. ٌُِٚٛ إٌّٛ ٚي١ه٘ا اٌؼائٍح إٌثاذ١حاّ٘ٙا  ِرؼكقجذٕٕ  ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب ؼٍة اػرثاناخ  

:انرصُٛف تحسة انؼائهح انُثاذٛح -ٔ  
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ٚ  اٌّؽا١ًٔ ِصً اٌؽٕبح ٚاٌّؼ١ه ذرثغ ياٌث١ح ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب اٌّىنٚػح اٌؼائٍح إٌع١ٍ١ح اٌرٟ ذُٙ اٌىص١ه ِٓ   

ٌهوٚ اٌمنج إٌفها  ٚ اٌمنج اٌث١ٙا  .ا  

 Triticum durum ٍٕثحاٌ ٌؽٕبح ا  

اٌؽٕبح إٌاػّح  Triticum sativum  

 Hordeum vulgare اٌّؼ١ه  

 Oryza sativa اٌهو   

  Zea mays إٌفها  اٌمنج  

اٌث١ٙا  اٌمنج    Sorghum ssp . 

 Secale cereal ٚا١ٌٍُّ

 .Avena sativa ٚاٌّٛفاْ 

 انرصُٛف حسة يٕسى انًُٕ: -٦

 : ذٕٕ  ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب اٌٝ

ِصً اٌؽٕبح ٚاٌّؼ١ه  ذىنع فٟ فًٕ اٌفه٠  ٚذّٕٛ اٌاٌا فٟ فًٕ اٌّرا : Winter crops  شرٕٚحيحاصٛم  -ٔ

 ح:اٌّٛفاْ ٚا١ٌٍُّ ٠ٚرثغ ٔظاِاْ فٟ اٌىناػ

 .ِبان ذؼرّك ػٍٝ ١ِاٖ ا٨ك١ّ٠حااٌحاٌّبه٠ حاٌىناػ-أ 

 ح : ٚاٌرٟ ذؼرّك ػٍٝ ا١ٌّاٖ اٌٍبؽ١ح ٚا١ٌّاٖ اٌعٛف١ح ٚي١ه٘ا .اٌّه٠ٚ حاٌىناػ-ب

 

ٌمٌه ذىنع فٟ فًٕ اٌهت١غ  حاػٍٝ ِٓ اٌٍاتم جذؽراض اٌٝ قنظاخ ؼهان Summer crops  حيحاصٛم صٛفٛ-ٕ

 .ػٍٝ اٌهٞ ؼٕها ح.ٚذؼرّك اٌىناػ ٚاٌكـٓ  ج تٕٛػ١ٙااٌاٌا فٟ فًٕ ا١ٌٕ  ِصً اٌمن ٛٚذّٕ

اٌمنج ِٓ اٌّؽا١ًٔ ٌٙا ١ِىج ٚاِىا١ٔح وناػرٙا ٤وصه ِٓ ِهج فٟ اٌؼاَ وّا فٟ اٌمنج إٌفها   ٚ حٕ٘ان ِعّٛػٚ

 ـه٠ف١ح . ١ٜٓ ػهٚج نت١ؼ١ح ٚاـه١ٌّٚد تاٌؼهٚذفٟ اٌؼاَ اٌٛاؼك  اٌث١ٙا  فٟ ِٛػك٠ٓ 
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 حنطة )الحنطة(الـــ
Wheat 

Triticum sp. 
 لمحنطة: العالمي واالنتاج والتقسيم والمنشأ الموطن

 لمحنطة: األصمي الموطن

 انزواع الحنطزل معظزم أن ونعتقز  .االنسزان زرع زا التزي المحاصزنل وأهزم أقز م مزن الحنطزل نعتبزر

 سزبعل منزذ تزرعز قز  الحنطزل أن الزبعض ونرى .األوسط الشرق طقلمن تي نشأت ق  حالنا المزروعل

 المصزرننن قز ماء بقبور الحبل ثنائنلحنطل ل مسو ة )مغطاة بالكاربون ( حبوب ووج ت سنل  آالف

 تكزون أن ونحتمزل .المزنال  قبزل عزام 3٣٣٣ نحزو إلزى وتمسزطنن ترجز  وسزورنا والعزراق تركنزا وتزي

 انتشرت حنث العالم  أجزاء بقنل إلى انتشر ومن ا وتمسطنن سورنا تي ب أت ق  الحنطل  زراعل

نزران  مصزر إلزى من زا  والصزنن ال نز  إلزى لزه ومن زا المجزاورة المنزاطق إلزى إنزران مزن انتشزرت وقز  وا 

 انتقزل ثزم أوروبزا  ووسزط جنزوب إلزى شزماال ومصزر وتمسزطنن سزورنا مزن الحنطزل انتقزل ثزم .وروسزنا

 محصزوال اآلن الحنطزل أصزب  حتزى األوروبنزنن  الم زاجرنن مز  وذلزك أمرنكزا إلزى ذلزك بعز  الحنطزل

 .العالم أنحاء جمن  تي االنتشار واس 

 العصر منذ مصر والعراق  تي الخبز لصناعل األول المص ر البرنل الحنطل ظمت ولق 

 هزذا انز ثر وقز  الرومزاني  العصزر حتزى زراعتزه واسزتمرت المنال (  قبل عام 5٣٣ )حوالي الحجري

 وقز  البرنزل الحنطزل محزل الحنطزل الخشزنل  حزل ولقز  االسزالمي  العصزر تزي تمامزا مصزر نمز النزوع

 .النوناني العصر منذ مصر والعراق  تي زراعته انتشرت
ظ ززرت زراعت ززا أول األمززر تززي الشززرق  الحنطززل عتقزز  بززان وهنززاك بعززض ال راسززات االخززرى التززي ت
ن الحنطززل التزي زرع زا اإلنسزان ألول مزرة ف سنل ونعتقز  بزاالاألوسط منذ ما ال نقل عن عشرة اال

كانزززت مغمقزززل ولنسزززت عا نزززل وتزززي ضزززوء المعمومززززات التزززي تجمعزززت لززز ى البزززاحثنن واعتمزززا  عمزززى 
التنقنبزززات األثرنزززل بزززان الحنطزززل نشزززأت تززززي العزززراق منزززه إلزززى بقنزززل إنحزززاء العزززالم . حنزززث أظ زززرت 

تظززل السززمنماننل ظ ززرت أثززار مززن جرمززوا بشززمال العززراق تززي محا تززلالتنقنبززات األثرنززل تزززي منطقزززل 
الحبزوب والسزنابل وج ت عمى قط  من الفخار وكذلك حبزوب وسزنابل متفحمزل تعززو  تارنخ ززا إلززى 
حوالي عشرة أالف سنل حسبما تم تشخنصز ا . أن النمزاذج التزي اكتشزفت مزن الحنطزل تزي منطقزل 

ى طززراز مززن الحنطززل الثنانززل التززي هززي مززن أقزز م المواقزز  التارنخنززل تززي العززالم تحتززوي عمزز اجرمززو تززل 
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والحنطزززل الرباعنزززل . ونعتقززز  بزززان هزززذم الحنطزززل ذات أهمنزززل مزززن بعزززض المخمفزززات والنمزززاذج والتزززي  
 عل . و وج ت تي أثار جرموا بأن ا مرحمل انتقالنل تي التطزور النباتي من الحنطل الرباعنل المزر 

 
 

رة مزززن جرمزززوا ولكن زززا ذات صزززفات المنطقزززل المجزززاو تزززي نمززززو توال تززززال الكثنزززر مزززن األنزززواع البرنزززل 
بصورة مبكرة إلى مزا قبزل تسزعل أالف  اجرمو تل متطورة مما نشنر إلزى وجزو  الحنطل تي المنطقل 

 . سنل
 

 FAM-GRAMINAE       األهمية اإلقتصادية:

 اأكبر مساحل منزرعل بالنسزبل لمحاصزنل الحبزوب األخزرى حنزث نززرع من ز حنطلشمل الت
تزززي العزززالم ولزززذلك تزززرى أن الحنطزززل   زززاعمزززى كثنزززر مزززن منزززاطق إنتاج ممنزززون هكتزززار موزعزززل 25٣

ونظزرا ألهمنتزه تزي غزذاء اإلنسزان  نحص  نومنا تي مكان ما عمى سط  الكزرة االرضزنل)الحنطل( 
تززنن الزنززا ة مضززطر ة تززي إنتاجززل خصوصززا تززي السززنوات األخنززرة حنززث بمغززت الزنززا ة العالمنززل تززي 

% وتزززي جممزززل المحصزززول 7٣صزززول ال كتزززار حزززوالى % وتزززي مح37عزززل حزززوالى و ر ز المسزززاحل الم
 ممنون طن. 4٣٣% والتي بمغت 13٣حوالى 

زرع أما مرة واح ة أو مرتنن تي العام. تنج  تي توتبعًا لمظروف المناخنل نج  أن الحنطل 
الحنطزززل  يزرع الحنطزززل تزززي الخرنزززف لنحصززز  تزززي الربنززز  والصزززنف وهزززتزززالزززبال  المعت لزززل والحزززارة 

الحنطزززل  يزرع الحنطزززل مزززرتنن تزززي العزززام مزززرة تزززي الخرنزززف وهزززتزززبال  البزززار ة ت. أمزززا تزززي الزززنلالشزززتو 
% من 75وحوالى  نلحص  قبل حمول الشتاء وهو الحنطل الربنعتومرة تي الربن  ل نلالعا  لالشتون
 .نللزراعل الحنطل تزرع بالحنطل الشتو  لالمخصص ياألراض

لمنطقزل تحزت الم ارنزل باإلضزاتل زرع الحنطل بكل بزال  المنطقزل المعت لزل ومعظزم بزال  اتو 
تزززي بعزززض بزززال  المنطقزززل الم ارنزززل  ومعظزززم محصزززول الحنطزززل ننزززت  تزززي ل المرتفعززز يإلزززى األراضززز

% مززن 9٣حنززث تصزل مسززاحل الحنطزل تززي المنطقزل المعت لززل الشزمالنل إلززى  ينصزف الكززرة الشزمال
العزالم هزي الوالنزات  مساحل الحنطزل الكمنزل المنزرعزل تزي العزالم.. وأهزم الزبال  المنتجزل لمحنطزل تزي

نطالنا وأسترالنا واألرجنتنن.  المتح ة األمرنكنل وروسنا والصنن وال ن  وكن ا وترنسا وا 
 لمحنطة بما يمي : اإلقتصادية وتتمخص األهمية 

 

 تي نستخ م كما لإلنسان  كغذاء الذي نستخ م الخبز عمل تي الحبوب طحن من النات  الحنطل  قنق نستخ م -1

 .وغنرها والبسكونت الفطائر عمل
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 العالي المحتوى ذات الصمبل الحنطل أصناف الغرض ل ذا ونستخ م المكرونل  صناعل تي الحنطل نستخ م -2 

 .الجموتنن من

 مزن المزنخفض المحتزوى ذات الحنطزل أنزواع الغزرض ل زذا ونسزتخ م النشزا صزناعل تزي الحنطزل نسزتخ م -3

 .الجموتنن

 
 
البرغل ) وهي الحنطل التي تشوى اول نضج ا ثزم تجفزف و تجزرش  ملع تي نضج ا قبل الحبوب تستخ م -4

 .وتطبخ(

 ال رنسل . عمل تي الحنطل حبوب تستخ م -5

 .وال واجن الحنوانات تغذنل تي الحبوب طحن عممنل من تنت  التي النخالل تستخ م -6

 .مالئل كما ة الحنوانات تغذنل تي ال راس عممنل من النات  التبن نستخ م -7

 .ال ول بعض تي لمسنارات وقو ا نستخ م والذي الكحول إنتاج تي الحنطل  حبوب تستخ م -8

 سزمعل إلزى تحزول السناسزي  حنزث الصزعن  عمزى هامزا  ورا نمعزب الحنطزل أن بالزذكر الجز نر ومزن

لزى إسزتراتنجنل  األمزن لتحقنزق عنصزر أهزم نعتبزر الحنطزل ألن وذلزك المصز رة  الز ول مزن حزا  غزذائي سزالح وا 

 . ولل ألي ائيالغذ
 مراكز زراعة الحنطة في العالم :

 المحاصنل العالم  ونتص ر تي الغذائنل الحبنل المحاصنل قائمل تي ممنزة مكانل القم  محصول نحتل

 17 مزروعل مساحل أكبر نحتل كما .العالم تي  ولل 120 تي نزرع حنث المزروعل المساحات حنث من الحقمنل

 217 إلزى 2010 عزام تزي وصزمت إذ األخزرى الحبزوب محاصزنل مز  مقارنزل لمنزاً عا المزروعل المساحل من   %

 .ه/كغم 2999.8 ق رم إنتاجنل بمتوسط طن ممنون 651 نقارب ما أنتجت ممنون هكتار 

 كمزا مزن الغزذاء  العزالمي االحتنزاج من % 23.4 نغطي إذ االقتصا نل المحاصنل أهم من القم  نعتبر

 تزي والبزروتنن الحرارنزل السزعرات مزن % 20 ونغطزي العالم سكان من % 40 لحوالي رئنساً  غذائناً  مص راً  نشكل

 .البشري الغذاء

 الصمبل  الحنطل من العالم إنتاج من % 85 من أكثر المتوسط البحر حوض منطقل تنت 

 200 - 150بنن ما الحنطل الخشنل  منتجات من المنطقل هذم تي الفر  است الك مع ل ونتراوح

 .العالم تي المع الت أعمى وهي سنل  / مكغ
 أو % 9٣ حزوالي وأن كبنزرة  زنزا ة األخنزرة السزنوات تزي الحنطزل مزن العزالمي االنتزاج جممزل زا ت لقز 

 % 1٣ مزن وأقزل االسزتواء  خزط شزمال الواقعزل الز ول تزي تنزت  بالعزالم المنتجزل الحنطل كمنل من أكثر

 .االستواء خط جنوب الواقعل ال ول تي تنت  منه
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 عمزى نز ل وهزذا األخنزرة  السزنوات تزي تقرنبزا العزالم  ول جمنز  تزي ال كتزار محصول متوسط از ا  لق  

 .الحنطل من الذاتي االكتفاء تحقنق العالم  ول محاولل
مززن كززل  ينصزز ر  ورنززًا خززالل األسززبوع الثززان يلتقرنززر وزارة الزراعززل االمرنكنززل األخنززر والززذوتبعززا 

  ممنون طن. 274.36بمغ   2٣18-2٣17لحنطل لموسم لمحصول ا يش ر تنن المخزون العالم
 
 
 

رصزز  حركززل األسززواق والبورصززات السززمعنل أن هنززاك  يوكشززفت أسززواق تاننانشززنال المتخصصززل تزز
 -:يكالتال ي ول العالم وه ي ول تستحوذ عمى كعكل تص نر الحنطل لباق 1٣

 %15المرنكنل الوالنات المتح ة او  %15االتحا  االوروبى بنسبل و  %18روسنا بنسبل 
 %4تركنا و  %4كازخستان و  %7األرجنتنن و   %9أسترالنا و  %9أوكراننا و  %12كن ا 

 .%6أخرى و  % 1المكسنك 
 

رصززز  حركزززل السزززم  وخامات زززا باالسزززواق العالمنزززل أن  يتززز لالمتخصززز االسزززواق رنر اتقززز واوضزززحت 
 نون طن.مم 763.٣6بمغ نحو  2٣18إنتاج العالم من محصول الحنطل خالل عام  إجمالي

 
 8112كبر ست دول انتاجًا لمقمح عمى مستوى العالم لعام الجدول التالي يوضح أ

 
 

 8112ًا لمقمح عمى مستوى العالم لعام تصدير دول  خمسكبر في حين يوضح الجدول التالي أ
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ن  كورنزا الجزائزر  النابزان  البرازنزل  إن وننسزنا  مصزر  هزي العزالم تزي لمقمز  المسزتور ة الز ول أهزم وا 

 .الجنوبنل
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 اسًاػٛم أ.و.د. يؤٚذ ْاد٘               (1م )      صبايح/ اثلث حماصيل حماصيل احلبوب النظري

  

 

 

 حنطة )الحنطة(الـــ
Wheat 

Triticum sp. 
 لمحنطة: العالمي واالنتاج والتقسيم والمنشأ الموطن

 لمحنطة: األصمي الموطن

 انزواع الحنطزل معظزم أن ونعتقز  .االنسزان زرع زا التزي المحاصزنل وأهزم أقز م مزن الحنطزل نعتبزر

 سزبعل منزذ تزرعز قز  الحنطزل أن الزبعض ونرى .األوسط رقالش منطقل تي نشأت ق  حالنا المزروعل

 المصزرننن قز ماء بقبور الحبل ثنائنلحنطل ل مسو ة )مغطاة بالكاربون ( حبوب ووج ت سنل  آالف

 تكزون أن ونحتمزل .المزنال  قبزل عزام 3٣٣٣ نحزو إلزى وتمسزطنن ترجز  وسزورنا والعزراق تركنزا وتزي

 انتشرت حنث العالم  أجزاء بقنل إلى انتشر ومن ا وتمسطنن سورنا تي ب أت ق  الحنطل  زراعل

نزران  مصزر إلزى من زا  والصزنن ال نز  إلزى لزه ومن زا المجزاورة المنزاطق إلزى إنزران مزن انتشزرت وقز  وا 

 انتقزل ثزم أوروبزا  ووسزط جنزوب إلزى شزماال ومصزر وتمسزطنن سزورنا مزن الحنطزل انتقزل ثزم .وروسزنا

 محصزوال اآلن الحنطزل أصزب  حتزى األوروبنزنن  اجرننالم ز مز  وذلزك أمرنكزا إلزى ذلزك بعز  الحنطزل

 .العالم أنحاء جمن  تي االنتشار واس 

 العصر منذ مصر والعراق  تي الخبز لصناعل األول المص ر البرنل الحنطل ظمت ولق 

 هزذا انز ثر وقز  الرومزاني  العصزر حتزى زراعتزه واسزتمرت المنال (  قبل عام 5٣٣ )حوالي الحجري

 وقز  البرنزل الحنطزل محزل الحنطزل الخشزنل  حزل ولقز  االسزالمي  العصزر تزي مامزات مصزر مزن النزوع

 .النوناني العصر منذ مصر والعراق  تي زراعته انتشرت
ظ ززرت زراعت ززا أول األمززر تززي الشززرق  الحنطززل عتقزز  بززان وهنززاك بعززض ال راسززات االخززرى التززي ت
زل التزي زرع زا اإلنسزان ألول مزرة ف سنل ونعتقز  بزان الحنطزالاألوسط منذ ما ال نقل عن عشرة اال

كانزززت مغمقزززل ولنسزززت عا نزززل وتزززي ضزززوء المعمومززززات التزززي تجمعزززت لززز ى البزززاحثنن واعتمزززا  عمزززى 
التنقنبزززات األثرنزززل بزززان الحنطزززل نشزززأت تززززي العزززراق منزززه إلزززى بقنزززل إنحزززاء العزززالم . حنزززث أظ زززرت 

منماننل ظ ززرت أثززار مززن جرمززوا بشززمال العززراق تززي محاتظززل السزز تززلالتنقنبززات األثرنززل تزززي منطقزززل 
الحبزوب والسزنابل وج ت عمى قط  من الفخار وكذلك حبزوب وسزنابل متفحمزل تعززو  تارنخ ززا إلززى 
حوالي عشرة أالف سنل حسبما تم تشخنصز ا . أن النمزاذج التزي اكتشزفت مزن الحنطزل تزي منطقزل 

مززن الحنطززل الثنانززل التززي هززي مززن أقزز م المواقزز  التارنخنززل تززي العززالم تحتززوي عمززى طززراز  اجرمززو تززل 
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والحنطزززل الرباعنزززل . ونعتقززز  بزززان هزززذم الحنطزززل ذات أهمنزززل مزززن بعزززض المخمفزززات والنمزززاذج والتزززي  
 عل . و وج ت تي أثار جرموا بأن ا مرحمل انتقالنل تي التطزور النباتي من الحنطل الرباعنل المزر 

 
 

رمزززوا ولكن زززا ذات صزززفات المنطقزززل المجزززاورة مزززن جتزززي نمززززو توال تززززال الكثنزززر مزززن األنزززواع البرنزززل 
بصورة مبكرة إلى مزا قبزل تسزعل أالف  اجرمو تل متطورة مما نشنر إلزى وجزو  الحنطل تي المنطقل 

 . سنل
 

 FAM-GRAMINAE       األهمية اإلقتصادية:

 اأكبر مساحل منزرعل بالنسزبل لمحاصزنل الحبزوب األخزرى حنزث نززرع من ز حنطلشمل الت
تزززي العزززالم ولزززذلك تزززرى أن الحنطزززل   زززانزززر مزززن منزززاطق إنتاجممنزززون هكتزززار موزعزززل عمزززى كث 25٣

ونظزرا ألهمنتزه تزي غزذاء اإلنسزان  نحص  نومنا تي مكان ما عمى سط  الكزرة االرضزنل)الحنطل( 
تززنن الزنززا ة مضززطر ة تززي إنتاجززل خصوصززا تززي السززنوات األخنززرة حنززث بمغززت الزنززا ة العالمنززل تززي 

% وتزززي جممزززل المحصزززول 7٣كتزززار حزززوالى % وتزززي محصزززول ال 37عزززل حزززوالى و ر ز المسزززاحل الم
 ممنون طن. 4٣٣% والتي بمغت 13٣حوالى 

زرع أما مرة واح ة أو مرتنن تي العام. تنج  تي توتبعًا لمظروف المناخنل نج  أن الحنطل 
الحنطزززل  يزرع الحنطزززل تزززي الخرنزززف لنحصززز  تزززي الربنززز  والصزززنف وهزززتزززالزززبال  المعت لزززل والحزززارة 

الحنطزززل  يزرع الحنطزززل مزززرتنن تزززي العزززام مزززرة تزززي الخرنزززف وهزززتزززبزززار ة ت. أمزززا تزززي الزززبال  النلالشزززتو 
% من 75وحوالى  نلحص  قبل حمول الشتاء وهو الحنطل الربنعتومرة تي الربن  ل نلالعا  لالشتون
 .نللزراعل الحنطل تزرع بالحنطل الشتو  لالمخصص ياألراض

تحزت الم ارنزل باإلضزاتل زرع الحنطل بكل بزال  المنطقزل المعت لزل ومعظزم بزال  المنطقزل تو 
تزززي بعزززض بزززال  المنطقزززل الم ارنزززل  ومعظزززم محصزززول الحنطزززل ننزززت  تزززي ل المرتفعززز يإلزززى األراضززز

% مززن 9٣حنززث تصزل مسززاحل الحنطزل تززي المنطقزل المعت لززل الشزمالنل إلززى  ينصزف الكززرة الشزمال
هزي الوالنزات  مساحل الحنطزل الكمنزل المنزرعزل تزي العزالم.. وأهزم الزبال  المنتجزل لمحنطزل تزي العزالم
نطالنا وأسترالنا واألرجنتنن.  المتح ة األمرنكنل وروسنا والصنن وال ن  وكن ا وترنسا وا 

 لمحنطة بما يمي : اإلقتصادية وتتمخص األهمية 

 

 تي نستخ م كما لإلنسان  كغذاء الذي نستخ م الخبز عمل تي الحبوب طحن من النات  الحنطل  قنق نستخ م -1

 .وغنرها ونتوالبسك الفطائر عمل
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 العالي المحتوى ذات الصمبل الحنطل أصناف الغرض ل ذا ونستخ م المكرونل  صناعل تي الحنطل نستخ م -2 

 .الجموتنن من

 مزن المزنخفض المحتزوى ذات الحنطزل أنزواع الغزرض ل زذا ونسزتخ م النشزا صزناعل تزي الحنطزل نسزتخ م -3

 .الجموتنن

 
 
غل ) وهي الحنطل التي تشوى اول نضج ا ثزم تجفزف و تجزرش البر  عمل تي نضج ا قبل الحبوب تستخ م -4

 .وتطبخ(

 ال رنسل . عمل تي الحنطل حبوب تستخ م -5

 .وال واجن الحنوانات تغذنل تي الحبوب طحن عممنل من تنت  التي النخالل تستخ م -6

 .مالئل كما ة الحنوانات تغذنل تي ال راس عممنل من النات  التبن نستخ م -7

 .ال ول بعض تي لمسنارات وقو ا نستخ م والذي الكحول إنتاج تي الحنطل  حبوب تستخ م -8

 سزمعل إلزى تحزول السناسزي  حنزث الصزعن  عمزى هامزا  ورا نمعزب الحنطزل أن بالزذكر الجز نر ومزن

لزى إسزتراتنجنل  األمزن لتحقنزق عنصزر أهزم نعتبزر الحنطزل ألن وذلزك المصز رة  الز ول مزن حزا  غزذائي سزالح وا 

 . ولل ألي الغذائي
 مراكز زراعة الحنطة في العالم :

 المحاصنل العالم  ونتص ر تي الغذائنل الحبنل المحاصنل قائمل تي ممنزة مكانل القم  محصول نحتل

 17 مزروعل مساحل أكبر نحتل كما .العالم تي  ولل 120 تي نزرع حنث المزروعل المساحات حنث من الحقمنل

 217 إلزى 2010 عزام تزي وصزمت إذ األخزرى الحبزوب محاصزنل مز  قارنزلم عالمنزاً  المزروعل المساحل من   %

 .ه/كغم 2999.8 ق رم إنتاجنل بمتوسط طن ممنون 651 نقارب ما أنتجت ممنون هكتار 

 كمزا مزن الغزذاء  العزالمي االحتنزاج من % 23.4 نغطي إذ االقتصا نل المحاصنل أهم من القم  نعتبر

 تزي والبزروتنن الحرارنزل السزعرات مزن % 20 ونغطزي العالم سكان من % 40 لحوالي رئنساً  غذائناً  مص راً  نشكل

 .البشري الغذاء

 الصمبل  الحنطل من العالم إنتاج من % 85 من أكثر المتوسط البحر حوض منطقل تنت 

 200 - 150بنن ما الحنطل الخشنل  منتجات من المنطقل هذم تي الفر  است الك مع ل ونتراوح

 .العالم تي المع الت ىأعم وهي سنل  / مكغ
 أو % 9٣ حزوالي وأن كبنزرة  زنزا ة األخنزرة السزنوات تزي الحنطزل مزن العزالمي االنتزاج جممزل زا ت لقز 

 % 1٣ مزن وأقزل االسزتواء  خزط شزمال الواقعزل الز ول تزي تنزت  بالعزالم المنتجزل الحنطل كمنل من أكثر

 .االستواء خط جنوب الواقعل ال ول تي تنت  منه
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 عمزى نز ل وهزذا األخنزرة  السزنوات تزي تقرنبزا العزالم  ول جمنز  تزي ال كتزار محصول توسطم از ا  لق  

 .الحنطل من الذاتي االكتفاء تحقنق العالم  ول محاولل
مززن كززل  ينصزز ر  ورنززًا خززالل األسززبوع الثززان يلتقرنززر وزارة الزراعززل االمرنكنززل األخنززر والززذوتبعززا 

  ممنون طن. 274.36بمغ   2٣18-2٣17موسم لمحصول الحنطل ل يش ر تنن المخزون العالم
 
 
 

رصزز  حركززل األسززواق والبورصززات السززمعنل أن هنززاك  يوكشززفت أسززواق تاننانشززنال المتخصصززل تزز
 -:يكالتال ي ول العالم وه ي ول تستحوذ عمى كعكل تص نر الحنطل لباق 1٣

 %15ل الوالنات المتح ة االمرنكنو  %15االتحا  االوروبى بنسبل و  %18روسنا بنسبل 
 %4تركنا و  %4كازخستان و  %7األرجنتنن و   %9أسترالنا و  %9أوكراننا و  %12كن ا 

 .%6أخرى و  % 1المكسنك 
 

رصززز  حركزززل السزززم  وخامات زززا باالسزززواق العالمنزززل أن  يتززز لالمتخصززز االسزززواق رنر اتقززز واوضزززحت 
 ممنون طن. 763.٣6بمغ نحو  2٣18إنتاج العالم من محصول الحنطل خالل عام  إجمالي

 
 8112كبر ست دول انتاجًا لمقمح عمى مستوى العالم لعام الجدول التالي يوضح أ

 
 

 8112ًا لمقمح عمى مستوى العالم لعام تصدير دول  خمسكبر في حين يوضح الجدول التالي أ
 



 

 اسًاػٛم أ.و.د. يؤٚذ ْاد٘               (1م )      صبايح/ اثلث حماصيل حماصيل احلبوب النظري

 

 
 
 

 
ن  كورنزا الجزائزر  النابزان  البرازنزل  إن وننسزنا  مصزر  هزي العزالم تزي لمقمز  المسزتور ة الز ول أهزم وا 

 .الجنوبنل
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 أطوار النمو فً الحنطة:

ٌوما فٌتوقؾ طول هذه الفترة على الصنؾ ومواعٌد الزراعة والعوامل الجوٌة وؼٌرها. وٌمكن تقسٌم  081 - 061تمتد حٌاة نبات الحنطة نحو 

 مراحل النمو كما ٌلً:

 Vegetative growthطور النمو الخضري:  -أ

  Germination and Seedlings formationطور اإلنبات وتكوٌن البادرات. .0

 Tillering stageطور التفرٌع القاعدي. .2

 Elongation stageطور اإلستطالة. -3

  Fruitng growthطور النمو الثمري: -ب

   Spikesطور تكوٌن السنابل.  .0

  Flowering stageطور األزهار. .2

 Maturity stageطور البلوغ. -3

 etative growth stage Vegأوالً: طور النمو الخضري:

 ٌمتد هذا الطور إبتداء من موعد الزراعة إلى إزهار النبات وٌتوقؾ طول هذا الطور على الصنؾ والظروؾ البٌئٌة.

  formation Grminatio and seedlingsطور اإلنبات وتكوٌن البادرات: -0

أٌام وٌتوقؾ ذلك أساسا على درجة حرارة التربة. وتحدث  7الى 3من  تتراوح الفترة الالزمة من الزراعة حتى ظهور النباتات فوق سطح التربة

 تؽٌرات متعددة أثناء هذه المرحلة تشمل:

 تشرب الحبوب بالماء. -أ

 التؽٌر السرٌع فً التركٌب الكٌمائً بالجنٌن و اإلندوسبرم. -ب

 ظهور الروٌشة والجذور الجنٌنٌة. -جـ

ؽذاء المدخر بالحبوب لتكوٌن أعضاء النبات وحٌث ٌكون إمتداد الجذور سرٌعا. وٌستطٌل ؼمدد الروٌشدة وٌعتمد النبات أثناء فترة اإلنبات على ال

أثناء نمو المجموع الجدذري الجنٌندً وٌحمدى الؽمدد البدرعم الطرفدً حتدى ٌصدل إلدى فدوق سدطح التربدة ٌظهدر البدرعم فدوق سدطح التربدة نتٌجدة 

 إستطالة السالمٌة بٌن الروٌشة أول ورقة خضرٌة.

 Tillering stageور التفرٌع القاعدي:ط

وتتنداق  أعدداد األشدطاء فدً   -أي من بعد اسبوعٌن من الزراعة حتى طرد السنابل Tillers وٌمتد هذا الطور من بداٌة تكوٌن األفرع القاعدٌة 

ء موقتا عند إستطالة الساق وحٌث ٌكون مرحلة طرد السنابل لزٌادة عدد األشطاء التً تموت من عدد االشطاء التً تتكون. وٌتوقؾ إنتاج اإلشطا

وذلدك عدد األشطاء بلػ أكبر حد. وٌتكون اول شطء لنبات الحنطة من البرعم الثانً أو الثالث. وقد تنشأ األشطاء من البدرعم الرابدع أو الخدام  

 عند زٌادة عمق الزراعة.

  Elongation stagrطور اإلستطالة:

ٌعاً بتقدم حٌاه النبات. وٌتم طرد سنابل النبات الواحدد فدً فتدرة قصدٌره ال تتجداوز اسدبوعا. وٌبلدػ النبدات ٌتمٌز هذا الطور بإستطالة السٌقان سر

 أقصى إرتفاع له عند طرد سنبلة الساق األصلً. وٌظهر أوال سنبلة الساق الرئٌسً ٌتبعها سنابل األشدطاء بالتتدابع حسدب ظهورهدا علدى النبدات

 األم.
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  Fruiting growth stageثانٌاً: طور النمو الثمري:  

إلدى  ٌمتد هذا الطور من بداٌة التهٌئة لألزهار إلى نضج النبات وتحدث تؽٌرات نوعٌه بنبات الحنطة من إنتقال النبات من مرحلة النمو الخضدري

وطدول الفتدرة  Temperatureمرحلة النمو الزهري والثمري وٌلزم لذلك أن تعرض نباتات الحنطة لظروؾ بٌئٌة معٌنة وتعتبر درجدة الحدرارة 

 -أهم هذه العوامل. وتقسم هذه المرحلة إلى: photo periodالضوئٌة 

 EarsIor spikes formationطور تكوٌن السنابل:  -0

فتدرة ال تتكون أصول السنابل بتعرض النباتات للظروؾ البٌئٌة الالزمة لدفع النبات لإلزهار وٌبدأ ذلك قبل فترة طوٌلة من طرد السنابل. وتتراوح

 من طور تكوٌن السنابل إلى تفتح األزهار من أسبوعٌن إلى بضعة أشهر وٌتوقؾ ذلك على الصنؾ والبٌئة. وٌتوقؾ عدد السنابل بوحدة المساحة

 على مدى تكوٌن األشطاء بٌنما ٌتوقؾ حجم الحبة اساسا على الظروؾ الالحقة لتفتح األزهار. 

  Flowering stageطور األزهار: -2

اٌدام وتدرثر  6: 5دقٌقدة أو أكثدر. وتزهدر النباتدات بعدد طدرد السدنابل لمددة  31: 08زهار عادة فدً السداعات المبكدرة مدن النهدار لمددة تتفتح األ

أعلدى الظروؾ البٌئٌة على طول هذه الفترة وتزهر سنبلة الساق األصلً أوالً ٌتبعها سنابل األشطاء بترتٌب نشوئها وتزهر األزهدار الواقعدة فدً 

اٌدام فدً  8 -6اٌام وتطول هذه المدة إلى  5 -3ألوسط من السنبلة وٌمتد التزهٌر إلى أعلى وإلى أسفل من هذا الموضع وٌتم التزهٌر فً الثلث ا

 الجو الرطب الملبد بالؽٌوم وتقع أكبر الحبوب حجما وأقلها وزناً فً هذا الموقع من السنبلة.

 Maturity stage:( البلوغ)  النضج  طور

ٌومدا وتحددث تؽٌدرات متعدددة أثنداء هدذه الفتدرة  61: 51الطور بإصفرار النباتات وتكوٌن الحبوب وتمتد فترة نمو حبوب الحنطة من  ٌتمٌز هذا

 حٌث تنتقل المواد الؽذائٌة من األوراق والسٌقان واألشطاء إلى الحبوب النامٌة. وتقسم هذه المرحلة إلى:

 :Milk-ripe stageطور النضج الحلٌبً  -0

ن األوراق السفلى مٌتة والعلٌا خضراء والسنابل خضراء والحبدة ال زالدت خضدراء وبهدا أعلدى نسدبة مدن المداء ونسدبة منخفضدة مدن المدادة تكو

مادة جافة( أو خالٌا اإلندوسبرم مملرة بعصدٌر مدائً بده كثٌدر مدن حبٌبدات النشدا والجندٌن قدد ٌتمٌدز تمامدا وٌمكدن  29ماء و 70الجافة )حوالً 

 نبت فً هذا الطور إال أن بادراتها تكون ضعٌفة.للحبوب أن ت

 :Yellow-ripe stageطور النضج األصفر )العجٌنً(  -2 

ر التً تكون األوراق والسنابل صفراء وتتخذ القنابع لونها الخا  بالنضج خالٌة من الكلورفٌل والحبة لٌنة عجٌنٌة و أن هذا الطور أفضل األطوا

% مداء و 02ات الفسٌولوجٌة تكون قد تمت ووصلت الحبة إلى أقصى وزنها فال تكتسب شٌئا بعدد ذلدك )حدوالى ٌحصد فٌها الحنطة فعملٌات النب

 % مادة جافة( ؼٌر أنه من المعتاد أن ٌحصد الحنطة فً الطور التالً.88

 : Ripe stageطور النضج التام  -3

تعدة للدتخل  بسدهولة مدن القندابع عندد فدرك السدنابل أو هزهدا تكون الحبوب صلبة متماسكة ٌصعب سدحقها وٌتحددد لونهدا الناضدج وتكدون مسد

 والمعتاد أن ٌحصد الحنطة فً هذا الطور.

 : Dead-ripe stageطور النضج المٌت  -4

ٌصبح القش معتم هش )سهل الكسر( و ٌكون محور السنبلة هش وٌمٌل إلدى السدقوط والكسدر والحبدوب تكدون صدلبة جددا تتسداقط بسدهولة مدن 

ا تأخر حصاد الحنطة إلى هذا الطور أصبح معرضدا لفقدد كثٌدر مدن الحبدوب. وتدزداد الفتدرة الالزمدة لنضدج الحبدوب بإنخفداض درجدات القنابع فإذ

الحرارة مما ٌردي إلى زٌادة الوزن النهدائً للحبدوب. وٌختلدؾ معددل سدرعة نمدو الحبدوب فدً األمداكن المختلفدة مدن السدنبلة ممدا ٌفسدر أسدباب 

وب السنبلة وٌرجع ذلك أساسا للتناف  بٌن الحبوب النامٌة على الؽذاء. كمدا ٌوجدد خدالؾ فدً حجدم الحبدة بدٌن األصدناؾ اإلختالؾ فً أحجام حب

 وٌصاحب ذلك خالؾ فً كمٌة المحصول. وقد ٌقل حجم الحبة نتٌجة الفقد السرٌع للماء.

 التركٌب الكٌمٌائً لحبة الحنطة :
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% 2 -0.5% سدلٌلوز  2.5 -2% مداء  07 -8% بروتٌندات  05-8% نشدا  70 -63حدوالً  تتكون حبة الحنطة من المركبات اآلتٌدة: فٌهدا  

% وٌكددون 07 -03% والنخالددة 3 -2% عناصددر معدنٌددة  وفددً حبددة الحنطددة الممتلئددة ٌكددون الجنددٌن حددوالى 2 -0.5% سددكر و 3 -2دهددن   

ٌلوز والمعادن أما الجنٌن ٌكون ؼنً فً البروتٌن والدهن والسكر األندوسبرم باقً الحبة  والنخالة تكون ؼنٌة فً البروتٌن والسلٌلوز والهٌمسٌل

ء والعناصر المعدنٌة. واإلندوسبرم الداخلً لحبة الحنطة ٌتكون بصفة رئٌسٌة مدن جلٌدادٌن وجلدوتٌنٌن بكمٌدات متسداوٌة تقرٌبدا وتكدون مدع المدا

ألخرى فً إنتاج خبز متخمر ألنه ٌجعدل مدن الممكدن تكدوٌن مركب ؼروي ٌسمى جلوتٌن وهو الذي ٌجعل الحنطة ٌتفوق على ؼٌرة من الحبوب ا

اً. كما عجٌنة من دقٌق الحنطة تحفظ ثانً أوكسٌد الكربون المتكون بالخمٌرة أو بالوسائل األخرى الكٌماوٌة ولذلك فإن الخبز الناتج ٌكون مسامٌ

 دد أكبر من أرؼفة الخبز. أن للجلوتٌن قدرة على إمتصا  كمٌة من الماء أثناء العجن وبذلك ٌمكن أعطاء ع

 تقسٌم الحنطة :

 تقسم أنواع الحنطة المنزرعة بالعالم إلى مجموعات على أسا  عدد الكروموسومات بالخالٌا  وطبٌعة النمو  ومٌعاد الزراعة.

 تقسٌم الحنطة على أسا  عدد الكروموسومات فً الخالٌا: -أوال

   الكروموسدومات بالخالٌدا إلدى ثدالث مجموعدات وتتضدمن كدل مجموعدة عدددا مدن األندواع تقسم أنواع القمح المنزرعدة بالعدالم علدى أسدا  عددد

 .  Subspeciesٌضم مجموعة من تحت أنواع  زروع الجدٌر بالذكر أن كل نوع م

 :الحنطة  الثنائٌة -أ

 تحتوي نباتات هذه المجموعة على سبعة أزواج من الكروموسومات

 T. monococcum وٌتبع هذه المجموعة AA 14 = وتتمٌدز الحنطدة وحٌدد  والمجموعة الكروموسدومٌة monococcum (eincorn)  والدذي

 تتبعه الحنطة وحٌدة الحبة

محور السنبلة هش سهل الكسر نسبٌا  وعلى الرؼم من وجود زهرتٌن فً كل سنٌبلة إال أن زهرة واحدة فقط تكون خصبة ولذلك ٌتكدون وفٌها  

 .وب تظل مؽلفة بالعصافات والقنابع بعد الدرا بكل سنٌبلة حبة واحدة فقط والحب

  وTriticum الحنطة الرباعٌة : -ب

 Triticum turgidum تضم هذه المجموعة نوعٌن هما 

timopheevii T. turgidum  

والقنابع بعد  القمح ثنائً الحبة وحبوبه ذات لون محمر وتبقى ملتصقة بالعصافات dicoccon (dicoccum) والذي ٌعرؾ بـ ( (Emmerومنها 

ولقد حلت األقمداح  .وٌزرع ؼالبا كعلؾ للحٌوانات فً مساحات محدودة فً الوالٌات المتحدة وأوروبا .النضج وسنابله منضؽطه جانبٌا ومندمجة

 .الرباعٌة والسداسٌة العارٌة الحبوب محل هذا القمح فً تؽذٌة اإلنسان

 المركز الثانً  hull-less القمح الدٌورم Durum واٌضا  قمح المكرونة أو القمح الدكر والذي ٌمثل

  .فً األهمٌة بعد األقماح السداسٌة وحبوبه عارٌة طوٌلة وضٌقة وصلبة وتحتوي على نسبة عالٌة من البروتٌن

 جـ الحنطة السداسٌة :

 زوج من الكروموسومات 20تحتوي األقماح التابعة لهذه المجموعة على 

   T.aestivum أو القمح الدارج Common Wheat أو قمح الخبز Breadومنها  

القمح ألنه ٌعتبر أنسدب األصدناؾ لعمدل الخبدز  كمدا ٌضدم أصدنافا Wheat. وإن معظم مساحات القمح المنزرعة بالعالم تزرع بأصناؾ تابعة لهذا

 .ذات حبوب طرٌة وفقٌرة نسبٌا فً نسبة البروتٌن تصلح لعمل البسكوٌت والفطائر

 لى أسا  طبٌعة نموها:ثانٌا: تقسٌم الحنطة ع

 ومعظم الحنطة الشتوٌة تتمٌز بهذا النوع. حنطة ذات طبٌعة نمو مفترشة أو منبطحة .0
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 .أصناؾ ذات طبٌعة نمو قائم والتً تعرؾ بطبٌعة النمو الربٌعً  .2 

 .أصناؾ ذات طبٌعة نمو وسط بٌن المفترشة والقائمة .3

 تقسٌم الحنطة على حسب مواعٌد الزراعة : :ثالثا

 الشتوٌة :الحنطة -أ

ٌزرع القمح الشتوي فً الخرٌؾ  وعند حلول فصل الشتاء تظل النباتات كامنه وتتوقدؾ عدن النمدو تقرٌبدا  حٌدث تكدون األرض مؽطداه بدالثلوج  

وأوائدل وعند حلول فصل الربٌع تذوب الثلوج وتبدأ النباتات فً النمو وٌزداد التفرٌدع وتتكدون السدٌقان القائمدة  وٌدتم النضدج فدً أواخدر الربٌدع 

 الصٌؾ  والحنطة التابعة لهذه المجموعة تكون ذات طبٌعة نمو مفترش.

 الحنطة الربٌعٌة : -ب

ومة هذه تزرع األقماح الربٌعٌة فً الربٌع فً المناطق ذات الشتاء قار  البرودة والذي تتجمد فٌه التربة وال تستطٌع نباتات القمح الربٌعً مقا 

 تكون ذات طبٌعة نمو قائم.و ٌكا وكندا وروسٌا  واألقماح التابعة لهذه المجموعة الظروؾ كما هو الحال فً شمال أمر

 رابعا :التقسٌم تبعاً لصالبة الحبوب:

 ** ٌقسم الحنطة تبعا لصالبة الحبة إلى مجموعتٌن هما:

ة عالٌة الجلوتٌن عدن الحنطدة اللٌندة الحنطة الصلبة: تكون حبوبها حمراء ؼامقة مكسرها زجاجى ال ٌظهر به النشا األبٌض. والحنطة الصلب -0

والذي ٌكون دقٌق قوى )له عرق( ولذلك فإن الحنطة الصلبة مرؼوبة فً عمل الخبز. وقوة الدقٌق أو العرق ٌتوقؾ على محتوٌات الحبدوب مدن 

ن بٌنما الؽٌر جٌد ٌكون لونة الجلوتٌن والذي ٌعطى للخبز مرونته ومقدرته على إمتصا  الماء. والجلوتٌن الجٌد ٌكون أصفر باهت متماسك مر

 % بروتٌن. 05 -00قاتم لزج وؼٌر مرن. والحنطة الصلبة تحتوي فً المتوسط على حوالى 

الحنطة اللٌنة: تكون حبوبها باهتة ذات أندوسبرم نشدوى أبدٌض وهدً اقدل فدً الجلدوتٌن مدن الحنطدة الصدلبة مكوندة دقٌدق  .0

% بدروتٌن عنددما تنمدو فدً 00 -8ي فدً المتوسدط علدى حدوالى ضعٌؾ ٌفضل فً عمدل البسدكوٌت. والحنطدة اللٌندة تحتدو

 المناطق الرطبة.

 : العراق فً الحنطة توزٌع

 وتعدد القطر أنحاء جمٌع فً واسع بشكل القمح او الحنطة زراعة وتنتشر له األصلٌة المواطن احد وٌعد القدم منذ الحنطة بزراعة العراق اشتهر

 التً المواسم فً وخاصة الحنطة أنتاج فً المناطق أهم من والسلٌمانٌة والتأمٌم واربٌل ودهوك نٌنوى تمحافظا من المتكونة الشمالٌة المنطقة

 ورانٌددة اربٌدل محافظدـة وكدـذلك اقضدٌتها فٌهدا بمددا نٌندوى محافظدة مدن الجزٌدرة منطقدة وتعتبدر جٌددد بشدكل وتوزٌعهدا اإلمطدار سدقوط فٌهدا ٌكثدر

 فدً القمدح زراعدة تركٌدز إن.  الشدمالٌة بالمنطقدة الحنطة الزراعة فٌها تنتشر التـً الهامـة األماكن واقضٌتها السلٌمانٌة محافظة من وشهرزور

 عن نشا الذي األمـر   الطبٌعً والصرؾ الخصوبة حٌث من التربة وجود و الحنطة لزراعة تكفً التـً اإلمطار توفٌر إلى ٌعود الشمالٌة المنطقة

 . كبٌرا تأثٌر الحنطة لحاص على توثر التً المالمح وجود عدم

سط فً حٌن ٌكون العائق والمحدد األول فً زراعة الحنطة بالمحافظات الجنوبٌة هو نتٌجة وجود ظاهرة ارتفاع نسبة الملوحة  تعتمد مناطق الو

لدـة الزراعٌدة عندد والجنوب بشكل رئٌسً على السقً أما سٌحا أو بالواسطة . أن عمدل السدواقً وتقسدٌم األرض إلدى ألدـواح وبدـطًء عمدـل اآل

عطت الحراثة لوجود العوائق األرضٌة كالمبازل مثال وؼٌرهـا وإجـراء عملٌة الري من وقت إلى أخر تكون ذات ناحٌة اقتصادٌة مكلفة جدا وقد أ

ات الطبٌعٌة . حٌث تحتل هذه العوامل واألسباب أفضلٌة الزراعة فً المنطقة الشمالٌة لمحاصـٌل الحبـوب وخاصة الحنطة لقلة التكالٌؾ واإلمكانٌ

ؽت محافظة نٌنـوى الموقع األول فً زراعة الحنطة من حٌث المساحة المزروعة واإلنتاج فقد بلؽـت المساحة المزروعة المعدل السنوات التً بل

رجدة الثالثدة مدن حٌدث ألدؾ طدن ( مقارندة ببقٌدة المحافظدات وثدانً محافظدة اربٌدل والتدـأمٌم بالد 325ألدؾ هكتدـار وكدـان اإلنتداج ) 643حوالً 

رتبدة المساحة المزروعة فً حٌن تحتل محافظـة السـلٌمانٌة المرتبة الثالثة من حٌث المساحة المزروعة فً حٌن تحتـل محافظدـة السدـلٌمانٌة الم

 .ؾ طنأل 8285ألؾ طن وتأتً محافظـة واسط بالمرتبة الثالثة حٌث تبلػ حوالً  8886الثانٌة من حٌث اإلنتاج الذي بلػ حوالً

  -: وهنالك بعض العوامل التً جعلت المنطقة الشمالٌة فً مقدمة المناطق فً أنتاج الحنطة فً العراق

  . سعة الرقعة الزراعٌة التً تزرع سنوٌا بالحنطة- 0
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 .طبٌعة نظام الزراعة   حٌث تزرع األرض سنة وتترك بورا فً السنة التالٌة مما ٌجعل التربة تحافظ على خصوبتها- 2 

 .انعدام الملوحة ومالئمة التربة - 3  

 .انبساط األراضً مما ٌقلل االنجراؾ بتأثٌر اإلمطـار أو السـٌول وسـهولة استعمال المكائن والمعدات الزراعٌة- 4

 .لكونها اقتصادٌة لقلة تكالٌؾ اإلنتاج وذلك لعدم الحاجة إلى التقسٌم الحقل وفـتح السواقً وتكالٌؾ الري- 5  

   . ة الظروؾ المناخٌة للزراعة وؼزارة اإلنتاج فً السنوات التـً تكـون معدالت اإلمطار وتوزٌعها جارٌة بصورة كافٌة وجٌدةمالئم- 6  

 اصناؾ الحنطة :

ٌن ٌعتبر اختٌار أصدناؾ الحبدوب ذات اإلنتداج العدالً والتدأقلم الجٌدد مدع المنداا  والمقاومدة الحسدنة لعفدات الزراعٌدة  مدن أهدم وسدائل تحسد    

تجارب  المردود. ؼٌر أن ذلك ٌبقى دون جدوى فعلٌة ما لم ٌزرع هذا الصنؾ فً بٌئة مالئمة تمكنه من إبراز قدراته اإلنتاجٌة. وقد تبٌن من خالل

داولة والجدٌدة الباحثٌن إمكانٌة تطوٌر المردود باختٌار األصناؾ المالئمة وإتباع الحزم الفنٌة المناسبة. وحٌث أن مجمل األصناؾ المستنبطة المت

انده مدن متشابهة من حٌث خاصٌات التأقلم مع المناا العراقً المتقلب وٌتأثر مردودها سدلبا أو إٌجابدا بالمنداا وبالتطبٌقدات الزراعٌدة المتبعدة. ف

 .الصائب زراعة صنفان فأكثر من نف  النوع لمجابهة التقلبات المناخٌة والبٌئٌة

من حنطة المعكرونة وال ٌفوتنا  2ولطٌفٌة  2من حنطة الخبز  وبؽداد 0وفار   3وبؽداد  0الصناؾ بؽداد وخالل السنوات االخٌرة  تم استنباط ا

واللدذان تدم اسدتنباطهما باالدخدال والتهجدٌن مدع الطفدرات السدائدة المسدتنبطة  حٌدث ” دجلة والفدرات“ان نذكر صنفً الحنطة المتحملة للملوحة 

البرنامج الوطنً لالستخدام االمثل لحوضً دجلة والفرات والبرندامج الدوطنً لتنمٌدة زراعدة الحنطدة فدً  اعتمدا فً الزراعة العراقٌة وهما ناتج

 العراق اذ لعبت دورا كبٌراً وبارزاً فً دعم نشاط برامج التربٌة والتحسٌن الوراثً لمحاصٌل الحبوب والقمح بالدرجة االسا . 

من الحنطة  85وبابل  29تسٌد الزراعة العراقٌة فً المنطقة المروٌة   كما ان صنفً بابل والعراق لحنطة الخبز  ت 2ان اصناؾ الرشٌد وتموز 

 القاسٌة هً االفضل فً الزراعة العراقٌة الحالٌة.

 

 

 

 

 

 انحُطح :فٙ  يحصٕل  ش٘ان
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 اٌه٠اخ ػكق ٠ٚفرٍ  .اٌؽٕبح أراظ١ح ػٍٝ ذؤشه ٚاٌرٟ اٌٙاِح اٌىناػ١ح اٌؼ١ٍّاخ ِٓ اٌهٞ ٠ؼرثه 
 اٌهٞ ٚٚه٠مح اٌىناػح ِٕٚبمح اٌرهتح ٔٛع ؼٍة ػٍٝ ٌٍؽٕبح ذؼبٝ اٌرٟ اٌهٞ ا١ِٖ ٚو١ّاخ
 .اٌّرثؼح

 : فٙ يخرهف انرشب انحُطح س٘ فٙ اٜذٙ ٔٚشاػٗ

 .ِؼرك٨اٌهٞ  ٠ىْٛ اْ-ٔ

 ا١ٌّاٖ و١ّح ٔمٓ أٚ و٠اقج أْ إل إٔثاخ، ٍٔثح أػٍٝ ػٍٝ ٌٍؽٕٛي اٌىناػح ته٠ح ا٦٘رّاَ ٠عة -ٕ
 فٟ إٌثاذاخ ػكق ٔمٓ ٚتاٌراٌٟ ا٨ٔثاخ ٍٔثح ٔمٓ إٌٝ ذؤقٞ ا٤ِصً اٌؽك ػٓ اٌىناػح ن٠ح فٟ
 .اٌؽأً و١ّح ٔمٓ إٌٝ ٠ؤقٞ ٚ٘ما اٌٍّاؼح، ٚؼكج

 ػٍٝ ٠ؼًّ لٌه ٤ْ إٌٍاتً، ٚهق تؼك ٚـٕٛٔا اٌه٠اغ ٘ثٛب أشٕا  اٌؽٕبح نٞ تؼكَ ٠ٕٕػ -ٕ
 .اٌؽأً ٚٔمٓ إٌثاذاخ نلاق

 .انا٤ِب ٌمٛٚ ؼاٌح فٟ اٌؽٕبح نٞ ػكَ ٠عة -ٖ

 ٤ْ اٌىناػح، ِٓ ِٙه ػٓ )اٌىناػح ن٠ح تؼك ا٤ٌٚٝ اٌه٠ح ( اٌّؽا٠اٖ ن٠ح ذأـ١ه ػكَ ٠عة -ٗ
 اٌٍّاؼح ٚؼكج فٟ إٌٍاتً ػكق ٔمٓ إٌٝ ٠ؤقٞ اٌرفه٠غ ٚ٘ما ٘ؼ  إٌٝ ٠ؤقٞ لٌه ػٓ ذأـ١ه٘ا
 .اٌؽأً و١ّح ٚٔمٓ ا٤نٖ ِٓ

 تأفهان ٠ر١ّى ٚاٌمٞ ٌٛظٟ،اٌف١ٍٛ إٌٙط ِهؼٍح إٌٝ إٌثاذاخ ٚٔٛي ػٕك اٌهٞ إ٠ما  ٠عة -٘
 .ٚإٌٍاتً ٚا١ٌٍماْ ا٤ٚناق

 ا.٠ِٛ ٖٓ-ٕ٘ ػٓ ٚا٨ـهٜ اٌه٠ح ت١ٓ اٌّكج ذبٛي ا٨-ٙ

 ح.ن٠ ٓٔ-٠إٌؽها٠ٚح اٌعك٠كج ِٓ  ٌرهبا ٟو٠اقج ػكق اٌه٠اخ ف -٠

 .ا٨ٔثاخ ٍٔثح ٌى٠اقج ٚلٌه اٌىناػح ن٠ح ِٓ ٌاػح ٕٗ تؼك ا٨نٖ ذهٜٚ اٌه١ٍِح ٌرهبا ٟف -٥

 اٌؽٕبح: نٞ ٔظاَ ٠ٍٟ ٚف١ّا

 انًضسٔػح ساتقا انرشب فٙ انحُطح س٘ َظاو - أ
                       تكا٠ح    اٌىناػح ٠ٚٛافك ِٓ أٌثٛع ٗاٌٝ  ٖ ؼٛاٌٟ تؼك  اٌّؽا٠اج ن٠حا األٔنٗ انشٚح

 .اٌؼه١٘ح اٌعمٚن ٚذى٠ٛٓ اٌرفه٠غ ٚٛن

 ا٨ٌٚٝ .ِٓ اٌه٠ح  ٗ-ٖ تؽٛاٌٟ ا٤ٌٚٝ اٌه٠ح تؼك              انثاَٛح انشٚح

 .ا١ٌٍماْ إٌرباٌح ٚٛن فٟ  ٚذىِْٛثاٚ  ِٙه أٚائً فٟ لٌه ىْٛذ             انشٚح انثانثح

 .إٌٛناخ ٚهق ِهؼٍح فٟ ٚذىْٛ أٌثٛع ٖ تؽٛاٌٟ اٌصاٌصح اٌه٠ح تؼك           انشٚح انشاتؼح

 .حٌؽثا إِر٩  ِهؼٍح فٟ ٚذىْٛ ٌثٛعأ ٖ تؽٛاٌٟ اٌهاتؼح اٌه٠ح تؼك         انشٚح انخايسح

وتتباعد وتتقارب فترات الري تبرا لرمر النبات والظروف الاوٌج ونوعٌج التربج وملوحج مٌاه 

الري ولذلك ٌروى الحنطج عند الزراعج ثم تتوالى الرٌات حسب حااج النبات وٌمكن النص  

أٌام حتى نهاٌج    (٧-١(ٌوم فً أول أسبوعٌن من عمر النبات ثم كل )٤-٥بان ٌكون الري كل )

ولكن قد نقلل عدد الرٌات اعتمادآ على كمٌج المطر النازلج كما ٌاب عدم ترطٌش  لموسم.ا

عملٌج التلقٌ  واالخصاب واثناء تكوٌن الحبوب بمراحلها المختلفج حتى  اثناء خصوصاالنباتات 

% من حامل السنبلج  ١١ال ٌرطً حبوب ضامرة او فارغج، وٌوقف ري الحنطج عند اصفرار 

 (.اق المتصل بالسنبلج)الازء من الس
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خاصج وان المٌاه المستخدمج بالري بها نسبج من األمالح  الرراق  وسط وانوب  وفً ظروف 

ٌنص  بالري السطحً وقد ٌمكن استرمال طرق الري األخرى مثل الري بالرش بؤنواعه 

 .ماترطً إنتااا عالٌا إال فً المٌاه قلٌلج الملوحج إلى حد  المختلفج لكن هذه الطرٌقج ال

 5000–    بٌن الحنطج من الواحد الهكتار ٌحتاج عام وبعكل  المطرٌج الهطوالت مردل ان 

٤م  5500
 : المحصول ري برنامج حسب توزع 

 إعطاء من والبد و ٧-١عدد الرٌات  وٌبلغ غرب وانوب الرراق مناطق فً ٌطبق :الكامل الري .أ

 .الزراعج من ٌوماع  20 تتااوز ال  لمدة األمطار انحباس حال فً إنبات رٌج

 رٌج باستثناء رٌج٦-٤ الرٌات عدد وٌتراوح العمالٌج للرراق جمنطقال فً ٌطبق :التكمٌلً الري .ب

 .اإلنبات

 كل فً الرٌات بٌن الفترة او الكمٌج ناحٌج من سواء النمو بمراحل عالقج له الحنطج فً الري

 التربج، نوعٌج ، الاوٌج لظروفا النبات، لرمر تبرا الري فترات وتتباعد وتتقارب مرحلج

 .الري مٌاه وملوحج

 

 :مالحظته عند الري السٌحً  ٌجب ومما

 وتقلٌل الري سرعج لضمان مناسب وانحدار اٌدة بصورة الرئٌسٌج الري قنوات انعاء -٥

 .المٌاه هدر ٌحدث ال وحتى ألارائها الالزم الزمن

 .اٌدا لواحاال تسوٌج -٥

 .السطحً الري حالج فً القطر كبٌرة البالستٌكٌج واالنابٌب سمنتٌجاال القنوات استخدام ٌمكن -٤

 نتائج على وللحصول مالحج الري فً المستخدمج المٌاه وان خاصجانوب الرراق  ظروف وفً

 مثل االخرى الري طرق استرمال من المزارعٌن برض تمكن وقد السطحً بالري ٌنص  طٌبج

 .المختلفج بؤنواعه بالرش الري

 لتوزٌع ٌحتاج فقط مالئمج اكثر النظام هذا وٌرتبر السطحً تحت الري نظام استرمل من وهناك

 ازء لفقد تانبا سم ٥١-٥١ بؤبراد متقاربج الزراعج سطور تكون حتى االنابٌب من كبٌر عدد

 .السطور بٌن االرض من كبٌر

 انحُطح: فٙ انشقاد

ٕبح ي١ه اٌّرفّثح تؼك ػٍٝ : ٘ٛ ا٘بعاع ٌٛق اٌؽ  verse  ا١ٌٙفاْا ٚاٌهلاق  ا٨٘بعاع

فٗ اؼ١أا ٠ٚكػٛ تاٌراٌٟ اٌٝ لٍح لا٤نٖ ٌمٍح ٩ٔترٙا، ٚ٘ٛ ػانٖ ٠كػٛ إٌٝ ذأـه إٌّٛ أٚ ٚذٛ

  .٠ؽًٕ فٟ ٌٛق اٌؽٕبح ت١ٓ اٌؼمكذ١ٓ اٌصا١ٔح ٚاٌصاٌصح اٌيٍح ٚذؼ١ٍه اٌؽٕاق، ٚ٘ٛ 

 انحُطح: فٙ انشقاد أسثاب 

 أٌثاب ػك٠كج ِٕٙا:ٌهلاق ِؽٕٛي اٌؽٕبح ٚ
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 ٠ى٠ك إٌّٛ اٌفٙهٞ ٠ٚٛظة ا٨٘بعاع. ؼ١س  ٕرهٚظ١ٓيٕٝ اٌرهتح تاٌٚوصهج  -ٔ  

  إٌٝ ٛاٌرٟ ذٍثة لٍح ٔفٛل اٌٙ ومردل البذار ( الرالٌج النباتٌج الكثـافج) حػاوصافح اٌىن -ٕ

 هلاق.، فربٛي ٚذمً ٩ٔترٙا ف١ؽًٕ اٌاْم١اٌٍ

وٍّا ؼٍٕد تاوها واْ  ح، ّّٟٚ٘ىٍٚفهج أِبان اٌهت١غ ٚاٌه٠اغ اٌّك٠كج ذٛظة ٘مٖ اٌ -ٖ

٘هن٘ا وث١ها، ٚالا ؼٍٕد لثً ٌمػ اٌى٘ه ٠ّرٕغ ذىْٛ اٌؽثٛب فٟ اٌٍٛق اٌّٙبعؼح ٚإلا 

 .ؼٍٕد تؼكٖ ٠ىْٛ ٘هن٘ا ِرٕاٌثا ِغ ذأـه ؼٌٕٛٙا 

 اٌؽٕبح . ١ٌماْ   ٩ٔتح مًٍ ِٓاٌرٟ ذ تم١ح ا٨ٌّكج  إٌرهٚظ١ٕ١ح ٚ ا٦وصان ِٓ ا٤ٌّكج -ٗ 

 ي .الر وموعد  التربج ٌجونوع يالر فترات إطالج -٘

 ِثاِهج . ٞاٌهاظها  ػ١ٍّح  تؼك جتى١ّاخ وث١هٌمٛٚ ا٨ِبان  -ٙ

 انحُطح: فٙ انشقاد أضشاس

 ذظ١ًٍ و٠اقج إٌٝ ٠ؤقٞ ٚ٘ما اٌٍاق، ػٍٝ ا٤ٚناق ٚ٘غ إـر٩ي إٌٝ إٌثاذاخ نلاق ٠ؤقٞ - ٔ

 .ا٤ٚناق تٙمٖ ٛئٟاٌٙ اٌرّص١ً ػ١ٍّح فٟ اٌّك٠ك إٌمٓ إٌٝ ٠ؤقٞ ِّا ٌثؼٗ، تؼٙٙا ا٤ٚناق

 

 إٌٝ تكٚنٖ ٠ؤقٞ ٚ٘ما اٌٛػائ١ح، ٌٍؽىَ اٌؼهٟ٘ اٌّمبغ ٍِاؼح ٔمٓ إٌٝ أ٠ٙا اٌهلاق ٠ؤقٞ - ٕ

 ٚه٠ك ػٓ اٌيمائ١ح اٌؼٕأه إِرٕاْ إػالح ٚومٌه تإٌثاخ، اٌّّصٍح اٌيمائ١ح اٌّٛاق ؼهوح إػالح

 .اٌعمٚن

 ِّا تإٌٍثٍح، اٌؽثٛب ٚٚوْ ػكق مٓٔ ٘ٛ ٌٍهلاق اٌٙانج اٌرأش١هاخ ٘مٖ ٌىً إٌٙائ١ح إٌر١عح-ٖ 

 .اٌؽثٛب ِؽٕٛي و١ّح ٔمٓ إٌٝ ٠ؤقٞ

 .إٔراظٙا و٠اقج فٟ أ١ّ٘ح لٚ ٠ؼرثه اٌؽٕبح فٟ ٌٍهلاق ِماِٚح إٔٔا  إٔراض أْ ٠رٙػ ٌثك ِّا

 :ا٢ذ١ح إٌفاخ ػٍٝ أٌاٌا ذؼرّك اٌهلاق ِماِٚح ػٍٝ اٌؽٕبح ٔثاذاخ لكنج فئْ -ٚػِّٛا

 .اٌٍاق ػٍٝ اٌٍفٍٝ ٚـٕٛٔا ١ِ٩ٍاخاٌ ٌّه ٚو٠اقج اٌٍاق لٕه -ٔ

 .اٌعمنٞ اٌّعّٛع ؼعُ و٠اقج -ٕ

 .اٌٍفٍٝ ا١ِ٩ٌٍاخ فٟ ٚـٕٛٔا اٌٍاق ـ٠٩ا ظكن ٌّه و٠اقج -ٖ

 ِماِٚح اٌٍاق ل١ٕهج إٔٔا  إٔراض اٌرهت١ح تهاِط ٚه٠ك ػٓ أِىٓ لك أٔٗ تاٌموه، اٌعك٠ه ِٚٓ

 ٚ٘ما اٌهلاق، ؼكٚز ِٓ ـٛ  قْٚ  ٟٕٕرهٚظ١اٌ اٌر١ٍّك ٌى٠اقج ذٍرع١ة ٚاٌرٟ اٌؽٕبح فٟ ٌٍهلاق

 . اٌؽثٛب ِؽٕٛي و١ّح و٠اقج إٌٝ أقٜ

إن التراكٌب الوراثٌج التً أظهرت صفج المقاومج لالضطااع تمٌزت بطول قد بٌنت الدراسات  

فترة النضج الفسلاً ، وهذا ٌرنً انه كلما طالت فترة النضج أدى ذلك إلى تامع اكبر قدر من 

قان لٌرطٌها الصالبج الكافٌج لمقاومج االضطااع . إما التراكٌب الوراثٌج المادة الاافج فً السٌ

التً كانت متوسطج المقاومج وضرٌفج المقاومج لالضطااع فقد تمٌزت بقصر فترة النضج 
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الفسلاً ، على الرغم مـن ذلـك لـم تصـل النباتات التً تررضت لظاهرة االضطااع إلى دراج  

 مفً برناماهمما حذى بالرلماء  .ـً إعاقـج الحصـاد المٌكانٌكًالحساسٌج التً تكـون سـببا ف

إن مقاومج  الستنباط أصناف ادٌدة من الحنطج الناعمج باستخدام التهاـٌن والتعرٌع ،الى بحثٌج ال

االضطااع تراوحت بٌن متوسطج المقاومج وعالٌج المقاومج لألصناف الادٌـدة ، وان مقاومج 

الوااب االهتمام بها فً أصناف الحنطج خصوصا تحت الري  االضطااع من الصفات المهمج

السٌحً الن المصادر تعٌر على إلى إن الرقاد ٌتسبب فً خسارة كبٌرة فً الحاصـل قـد تصل 

ٌتطلب األمر مرالاج معكلج االضطااع بسبب تؤثٌرها الكبٌر فـً خسارة  مما . %  ٦١إلى 

ل مقاومتها ضرورٌج لزٌادة إنتااٌج المحصول الحاصل االقتصادي عند حدوثها ، لذا فان وسائ

وهـذا ٌتضمن استخدام وسائل التربٌج إلٌااد أصناف مقاومج لالضطااع وإتباع عملٌات زراعٌج 

تزٌد مـن كمٌـج الضوء النافذ وتقلٌل اإلمراض والحعرات وإمكانٌج استخدام منظمات النمو 

ب وراثٌج مقاومج لالضطااع وبالتالً النباتٌج وهذا ٌتطلب عمال مستمراع للحصول على تراكٌ

 . زٌادة اإلنتاج

 

 

 فً الحنطة  والحصاد النضج

اعهر من الزراعج وتررف عالمات النضج بتصلب الحبوب  ٤ - ١ٌتم نضج الحنطج برد مدة    

 . عند كسرها ورإٌج الدقٌق بها وافاف االوراق والسٌقان وبدء انحناء السنبلج

 هاحصاد فإن ولذلك ،لحنطجا أاله من ٌزرع الذي اإلقتصادي لالمحصو هً حنطجال حبوب ترتبر

 الهامج الروامل من ٌرتبر المثلى الظروف تحت الحبوب تخزٌن ثم األمثل، النضج مٌراد فً

 .الحبوب من مرتفع لحاص على الحصول فً والرئٌسٌج

 : النضج

 ذلك وٌكون % ٤١-٥١ الماء من الحبوب محتوى ٌنخفض عندما تنضج القم  حبوب أن واد لقد

 (والسنابل والسٌقان األوراق) النبات أازاء امٌع لون وٌكون الصلب الراٌنً النضج طور فً

 .بالٌد فركها عند الحبج عن والقنابع الرصافات وإنفصال األصفر اللون إلى تحولت

 :الحصاد 

 الحصاد ٌتم بٌنما الراٌنً، النضج طور نهاٌج إلى النباتات تصل عندما آلٌا القم  ٌحصد عموما

 المناسب وعدالم فً حنطجال حصاد وٌاب .التام النضج طور إلى النباتات تصل عندما ٌدوٌا

 عن الحصاد فً التبكٌر وٌإدي .الحصاد عملٌج أثناء لحاصال من كمٌج فقد عدم تضمن وبطرٌقج

 ٌروغ النمو مكتملج غٌر تكون الحبوب ألن واودة، كمٌج الحبوب لحاص نقص إلى األمثل وعدالم

 التلف سرعج إلى تررضها إلى ٌإدي وهذا مرتفع، الماء من محتواها وٌكون الغذائٌج بالمواد ممتلئج

 لحاص كمٌج نقص إلى أٌضا األمثل المٌراد عن لحنطجا حصاد تؤخٌر وٌإدي .تخزٌنها عند
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 من الحبوب إلنفراط القابلج األصناف فً وخصوصا األرض على للحبوب نثر ٌحدث إذ الحبوب، 

 .بلجالسن

 : (الضم) الحصاد طرق

 :هما بطرٌقتٌن أساسا الحنطج حصاد ٌارى

 تسترمل هذه الطرٌقج بنطاق ضٌق فً الرراق و للمساحات الصغٌرةالٌدوٌة :  الطرٌقة - أ

 ثم ، المنال بواسطج التربج سط  فوق من نطجالح سٌقان بقطع ٌقام  الطرٌقج بهذه و

 .الدراس عملٌج تتم حتى ذلك برد النباتات تنقل

 مفارش على البرض برضها فوق وترتب كبٌرة، حزم بعكل الحنطج سنابل تربط

. برضها فوق الحزم تكوٌم أثناء السنابل من تتساقط التً الحبوب تحفظ حت ى بالستٌكٌج،

 ٌوضع. القش عن الحنطج بذور بفصل للبدء الحصادة تالب الحبوب فصل مرحلج

 اانبٌج، فتحج من الحنطج بذور تخرجل الحصادة، فً مواودة علوٌج فوهج من الحنطج

 حت ى الهواء فً الحنطج ٌغربل. األخرى الفتحج من( التبن) المطحون القش وٌخرج

. انفاص ال من أكٌاس أو بالستٌكٌج، بؤكٌاس ٌربؤ ثم   فٌه، الرالقج العوائب من ٌتخلص

 .للمواعً كرلف لٌستخدم وٌخزن خاصج أكٌاس فً أٌضاع  التبن ٌربؤ

 

 تنفرط ال حتى لٌال أو الباكر الصباح فً الطرٌقج بهذه الحصاد عملٌج ىتار أن وٌاب

 لحاصال من ازء ضٌاع إلى ٌإدي مما األرض على تسقط أو تنكسرالسنابل أو الحبوب

 أثناءدغال اال إستبراد ٌاب مناسبج،كما بمسافج التربج سط  فوق النباتات قطع ٌاب كما

 .الحصاد عملٌج

 : المٌكانٌكٌة الطرق - ب

 :اآلتٌج اآلالت بواسطج آلٌا القم  حصاد ٌتم

 ثم حزم فً السٌقان وربط الحصاد عملٌج إاراء بواسطتها وٌمكن:  Binderالحاصدة  -٥

 ماكنج بواسطج الدراس عملٌج تتم تقرٌبا،ثم أسبوع لمدة لتاف تترك ثم ذلك برد  تنقل

  .الثابتج الدراس

 المتقدمج،هذه الماكنج فً الدول وتسترمل  Combine والتذرٌج والدراس الحصاد آلج -٥

 .اآللجهذه  من مترددة طرز اآلن وٌواد واحدة عملٌج فً وتذرٌج ودراس بحصاد وتقوم

 : الدرا عملٌة 

 طرٌق عن الرملٌج هذه وتتم. النبات أازاء بقٌج عن الحبوب فصل عملٌج بالدراس ٌقصد

 تفرٌط إلى ٌإدي مما صغٌرة قطع إلى وسنابل أوراق من تحمله وما السٌقان تكسٌر

 .بالحبوب اإلضرار دون السنابل من الحبوب

 : أهمها مختلفج بطرق الدراس عملٌج وتتم

 االنتعار، عائرج الطرٌقج هذه أصبحت لقد: الثابتج الدراس آلج بواسطج الدراس -٥

 .الحنطج  إلٌها نقلتو ثابت مكان فً اآللج هذه وتوضع

 الدراس برملٌج اآللج هذه وتقوم: الثابتج والتذرٌج الدراس آلج بواسطج الدراس -٥

 .للحبوب غربلج عملٌج طرٌق عن الحبوب وتنظٌف والتذرٌج
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 ودراس بحصاد اآللج هذه وتقوم: والتذرٌج والدراس الحصاد آلج بواسطج الدراس -٤ 

 .عواالت  فً وتربئتها الحبوب وتنظٌف وتذرٌج

 : التذرٌةعملٌة 

 وتتم التبن عن الحبوب فصل نع عبارة وهً الدراس عملٌج برد الرملٌج هذه تتم

 الضم آلج بواسطج أو الثابتج والتذرٌج الدراس آلج بواسطج التذرٌج مختلفج بطرق

٠ٚعة ػكَ اٌثك  فٟ اٌكناي إ٨ تؼك ذبا٠ه إٌكٜ ذكر سابقا،  كما والتذرٌج والدراس

 .ٚذّاَ ظفا  اٌؽثٛب ٚا١ٌٍماْ

 حبوب الحنطة :تخزٌن 

 :اآلتٌج بالطرق مردنٌج صوامع ًف التخزٌن ٌتم الحنطج حصاد برد

  طن، ٥١١١  -١١١ ٌسع ما منها المردنٌج للصوامع مختلفج تخزٌنٌج سرات تواد

 :اآلتى الوقائى البرنامج ٌتبع بالصوامع الحبوب وضع وقبل

من  السابق المحصول مخلفات من بها ما إلزالج بالكنس الصومرج تنظٌف ٌتم

 الزاحفج والحعرات السوس لقتل السامج بالبودرة الصومرج رش مع الحبوب

 الصومرج داخل الحنطج برفع الخاصج البرٌمج بتعغٌل تقوم ًالت المحركات صٌانجو

  الهواء بسحب تقوم ًالت العفط مراوح صٌانج من التؤكد. الصومرج من وإخرااه

 

 

 وإلى من الكهرباء وصالت من والتؤكد الصومرج داخل من بالرطوبج المحمل

 الصومرج داخل لرفرها تمهٌداع  بها الحبوب وضع ٌتم التً لحفرةا تنظٌف الصومرج

 مع الصومرج حول والحفر الاحور كافج وقفل الصومرج حول القوارض مكافحجو

 .للقوارض السامج الطروم وضع

 مقطورة ًف الحبوب تفرٌغ ٌتم بالحبوب الحصاد آلج خزان وإمتالء الحصاد برد

 .مرجالصو إلى لنقلها تمهٌداع  الحقل داخل

 وتفرٌغها للصومرج المااورة الحفرة من الحبوب برفع الخاصج البرٌمج تعغٌل ٌتم

 السوس بمكافحج الخاصج التبخٌر حبوب وضع مع أعلى من الصومرج بداخل

 بمردل توضع والتى الهستوكسٌن مادة على ٌحتوى الذى( سلفوس) مثل والحعرات

 حبوب طن لكل قرص ٤-٥ بمردل أو الصومرج من مكرب متر لكل قرص ٤ -٥

 كافج إغالق ٌتم الصومرج داخل الحبوب وتخزٌن الحصاد عملٌج من االنتهاء برد

 .محكماع  غلقاع  بالصومرج الفتحات

 الرلوٌج الفتحات وفت  العفط مراوح تعغٌل ٌتم الحبوب تخزٌن من أسبوع برد

 أن على بالصومرج القوارض دخول لمنع عبكم سلك علٌها ٌواد ًالت للصومرج

 الهواء لتادٌد وذلك ٌومٌاع  مساءاع  وساعتٌن صباحاع  ساعتٌن لمدة التعغٌل ونٌك

 ال وحتى الحبوب تنفس منن الناتاج بالرطوبج المحمل الهواء وعفط بالصومرج

 تماماع  اافج وتكون للتسوس عرضه وتكون بها الرطوبج وترتفع الحبوب تسخن

 . للمطاحن التورٌد تمٌ أن إلى% ٥٤ -٥٥ عن تزٌد ال بها الرطوبج تكون وحتى
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 صوامع تخزٌن حبوب الحنطة

 االنتاجٌة :

ُي اٌَؼَهت١َِّحُ ٔؽٛ  َٚ ْٕرُِط اٌكُّ ْٓ ؼاَظِح  ٠ٔذُ ًُّ وص١ًها َػ ْٔراُض ٠َمِ ًّٓ ِٓ ؼثِٛب اٌؽٕبح. ٚ٘ما ا٦ ُٚ َْ ٛ١ٍِ

ِنُق أَْوصََه ِٓ  ْٛ رَ ٍْ ِي اٌَؼَهت١َِِّح فرَ َٚ ُِ اٌكُّ ْؼظَ ُِ ر٩ِٙن فٟ  ٌْ ِي لاِخ % ِٓ اؼْ ٓٙا٨ َٚ ر١اظاذِٙا ِٓ اٌكُّ

ٍْٔا ١ٌْا َٚوَٕكا ٚفََه رها ٌْ رَِّؽَكِج ٚأُ ُّ ٠٨ِٛاِخ اٌ ْٔراِض ، ِصً اٌ ِٗ فٟ ا٦  .اٌفَائِ

 فٟ اٌمّػ ِؽٕٛي ِرٌٛٛ إْٚ  اٌؼا١ٌّح تا٦ٔراظ١ح ِمانٔح ِرك١ٔح ِاواٌد ح اٌؽٕبح أراظ١ اْ

 ؼمٜ ٌما  .٘ىران/ٚٓ ٥.ٕ ًٚٔ ػا١ٌّاً  اٌّؽٕٛي ِرٌٛٛ ت١ّٕا ٘ىران/ٚٓ ٔ.ٔ اٌؼهاق

 ػ١ٍّاخ ػٍٝ ٚاٌثؽٛز تاٌكناٌاخ ا٨٘رّاَ اٌٝ اٌؽثٛب ِؽا١ًٔ وناػح تّعاي تاٌّفر١ٕٓ

 ٚاٌرٕثاٚ اٌؽٕبح ذهت١ح ٚهائك ٚومٌه اٌّؽٕٛي اقانج ٚػ١ٍّاخ ٚاٌّؽٕٛي اٌرهتح ـكِح

 ١ّحاٌى ؼ١س ِٓ ٌٛا  ٌٍؼهاق أ١ّ٘ح اٌّؽا١ًٔ أوصه ِٓ اٌمّػ ٠ؼرثه. ػا١ٌح أراظ١ح لاخ إٔا 

 ِٓ ٚٓ ١ٍِْٛ ٙ.ٕ  ٠ٌٕٛاً اٌؽٕبح  إٌر١هاق ِؼكي ًٚٚٔ.  اٌّا١١٘ٓ اٌؼمك٠ٓ ٌفرهج ٤وصه ٚاٌم١ّح

 اٌٍّرٛنق ا٤ٌا١ٌح ٚاٌثٍكاْ. ق٨ٚن ١ٍِْٛ ٠٘ٓ ٕبح اٌؽ ٦ٌر١هاق إٌٍٛٞ اٌّؼكي ٠ٚثٍغ. اٌمّػ

ارة الزراعج بٌان من وز وفً  .وٕكا ٚا٤ِه٠ى١ح، اٌّرؽكج ا٠٨ٌٛاخ أٌرها١ٌا، ٟ٘ ؽٕبح اٌ ِٕٙا

 .٥١٥٩ملٌون طن من الحنطج فً موسم  ٦.٧١الرراقٌج إن الرراق أنتج 

 :الحنطة  وتحسٌن تربٌة طرق

 الخلطً التلقٌ  نسبج تكون والتً التلقٌ  الذاتٌج الحقلٌج المحاصٌل وتحسٌن تربٌج طرق تنحصر

 :هً سٌجاسا طرق بثالثج وغٌرها الحنطج مثل عادة٪ ٥ و أعلى كحد٪ ١ تتااوز ال فٌها

 الحصول الرالم دول من كثٌر فً امكن لقد:  Introduction( : االدخال) االستٌراد طرٌقة -0

 استٌرادها طرٌق عن اٌدة عالٌج انتااٌج وقابلٌج مرغوبج وراثٌج صفات ذات اصناف على

 ٌجالحقل المحاصٌل اصناف مرظم ترتبر مثالع  االمرٌكٌج المتحدة الوالٌات ففً. وتكٌفها واقلمتها

 على الحصول ٌمكن. النبات مربً بواسطج تكٌٌفها أو اقلمتها وتم اصالع  مستوردة االساسٌج

 والزراعج الغذاء مإسسج من الرز والعرٌر الحنطج انواع من لكثٌر الرالمٌج االصناف ماموعج

FAO ًوتركٌج كٌناكوالر، ، مكسٌباك ، الراٌبج مثل الحنطج اصناف برض ان. بإٌطالٌا روما ف 

 .الرراقٌج الظروف حسب تكٌٌفها او واقلمتها تاربتها وتم الخارج من وردةمست

 او للبٌئج مالئم ادٌد صنف على للحصول التربٌج طرق أسهل من االستٌراد طرٌقج ترتبر 

 .  للمنطقج الاوٌج الظروف
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 اتبره وقد المحاصٌل تحسٌن فً االساس هو االنتخاب ٌرتبر : Selection:  االنتخاب -2 

 البرٌج النباتات من ماامٌع او فردٌج بصورة النباتات انتخب حٌث الزراعج عرف منذ اناالنس

 .الٌوم المرروفج الحقلٌج الزراعٌج المحاصٌل انتاج فً اساسا وكانت

 :لالنتخاب طرٌقتان تواد

 .Mass Selectiona الكمً االنتخاب -أ

 .Individual Plant Selection الفردي االنتخاب - ب

 

 النبات بتربٌج مختص الى تحتاج ال اذ بها القٌام سهولج هو الطرٌقج هذه امزاٌ اهم ان

 ٌمكن ولذلك النتائج سرٌرج انها كما اتباعها على المدرب االعتٌادي المزارع وٌستطٌع

 دراج مررفج امكانٌج عدم فهً عٌوبها اهم اما. السرٌرج التحسٌن وسائل من ترتبر ان

 هذه فً التفوق ضمان وعدم االساسٌج الحقلٌج الوراثٌج الصفات فً الادٌدة الساللج نقاوة

 هذه تسترمل ولذلك كبٌرة بدراج البٌئٌج بالظروف تؤثرها بسبب المنتخبج الصفات

 .التلقٌ  الذاتٌج المحاصٌل فً اداع  محدود بنطاق الطرٌقج

 المتفوقج النباتات وانتخاب اكثر او صنفٌن بتهاٌن ٌتم :Hybridization التهجٌن -3

 وٌتوقف التهاٌن من الناتاج التالٌج االاٌال من الحقلٌج االساسٌج الوراثٌج الصفات ًف

  فً المسترملٌن( االبوٌن) للصنفٌن الوراثٌج الصفات على الادٌد الصنف انتخاب نااح

 

 السطور او النباتات انتخاب على المربً وقدرة االنتااٌج الوراثٌج وقابلٌتهما التهاٌن

 .االبوٌن كال من المرغوبج الصفات فٌها تتوفر التً

 الحنطة مراحل إنتاج طحٌن 

 من والغرض. واألندوسبرم والانٌن األغلفج هً رئٌسٌج اازاء ثالثج من الحبج تتكون   

 من ممكن قدر أقل على المحتوى االندوسبٌرم من قدر أكبر فصل هو الطحن عملٌج

 بنسبج تررف اإلنتاج فً المسترملج الحبوب وزن نسبج إلى الناتاج الدقٌق ونسبج. األغلفج

 على النسبج هذه وتتوقف حبوب، غرام ٥١١ من الناتج الدقٌق وزن وهً. االستخالص

 .أهمها عوامل عدة

 .المتبرج االستخالص طرٌقج ــ٥

 .المسترملج المطاحن نوع ــ٥

 .القم  لحبوب النوعً والوزن القم  نوح ــ٤

 وتصل الممتاز األبٌض الدقٌق فً% ٧٥-٧١ بٌن االستخالص نسبج تتراوح وعموماع 

 ٌسمى ما وهو الطحن عن ٌتخلف ما أما. األسمر الدقٌق فً% ٩١-٩١ إلى النسبج هذه

 .الحٌوانات تغذٌج فً فٌسترمل بالنخالج

 :اآلتٌج المتسلسلج الخطوات باتباع القم  حبوب طحن عملٌج تتمو

 الرٌنات أخذ برد المطحنج فً معالصوا أو الحقل من القادمج الحبوب تستلم :االستالم -0

 الحبوب تستلم.  المطحنج قبل من الموضوعج للمواصفات مطابقتها من للتؤكد ودراستها

 .طن٥١إلى منها واحد كل سرج تصل قد العكل مخروطٌج أحواض فً وتفرغ
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 على التنظٌف وحدة هما أساسٌتٌن وحدتٌن من التنظٌف أاهزة تتكون :التنظٌؾ -2 

 بالتنظٌف تررف والتً الرطب التنظٌف ووحدة األسود، بالتنظٌف رفتر والتً الناعف

 .األبٌض

 :اآلتٌج التاهٌزات من الوحدة هذه تتكون :األسود التنظٌؾ -أ

 على ومحمولج مركبج سلكٌج غرابٌل ثالثج عن عبارة وهو: المركب الفصل اهاز -أ

 والغرابٌل. ازٌجاهتز حركج لتولٌد نابضج فوالئٌج قضبان بواسطج مرلق مردنً اطار

 ذو ٌلٌه األعلى فً الواسرج الثقوب ذو ٌكون بحٌث برضاع  برضها فوق مرتبج تكون

 .الصغٌرة الثقوب ذو ثم الوسط الثقوب

 بداخله تدور مردنً صندوق من الاهاز هذا ٌتكون: النوعً الوزن حسب الفصل اهاز - ت

 على ٌرمل إذ ،األفقً المستوى عن% ٥٥ بمٌل مركبان وغرباالن قوٌج عافطج مروحج

 .الزااج وقطع والحاارة كالحصى الثقٌلج العوائب وترسٌب الحبوب عفط

 

 مزود وهو الحبوب، بداخله تمر نفق عن عبارة وهو: المغناطٌسً الفصل اهاز -ح

..  والرزقات كالمسامٌر الحدٌدٌج القطع ااتذاب على ترمل كهربائٌج مغناطٌسٌج بصفائ 

 .خاص درج فً وامرها

 أو أخادٌد لتكون الداخل من مسننج اسطوانج من مركب وهو:  ربورمسننت اهاز -د

 مرها والمختلفج للحبوب بالقطر المماثلج المستدٌرة العوائب بها لتستقر مستدٌرة اٌوب

 .بذلك خاصج دروج فً تتامع حٌث العكل حٌث من

 

 .والمصول المقعرة من الوحدة هذه تتكون  :األبٌض التنظٌؾ-ب

 مردنٌج بفراش مكسوة أو خعنج داخلٌج سطوح ذات اسطوانج من تكونت:  المقعرة -أ

 تنفصل حٌث المركزي الطرد أو بالنبذ علٌها المقذوفج الحبوب كعط على ترمل دقٌقج

 أعلى فً مثبت كهربائٌج مروحج تولده عافط هواء تٌار بواسطج وتسحب القعور

 .المقعرة

 واود وكذلك بالحبوب، غذٌتهلت فوهج ترلوه مستطٌل حوض من ٌتكون: المصول -ب

 تصرٌف بحوض ٌنتهً كما الحااج، حسب بغزارته التحكم ٌمكن مناسب مائً مصدراع 

 على ٌرمالن حلزونٌان فاصالن فٌها ٌوضع أسطوانج وبداخله. مناسبج مصفاة ترلوه

 الخفٌفج العوائب وتطفوا اإلمام إلى وتدفع الحبوب تغسل.  مراكسٌن باتااهٌن إدارته

 من تخلصها هزازة مصفاة فوق تمر األمام إلى الحبوب وباندفاع. الماء سط  على

 .الحبوب عن الماء قطرات إزالج الستكمال دوار أسطوانً بمافف ثم. الماء

 :الصوامع داخل التخزٌن -٤

 تكون الطحنج صوامع برض داخل للطحن الااهزة الحبوب من كمٌج تخزٌن ٌتطلب

 بهدف وهكذا األخرى الصوامع لتمأل األقل على أسبوع لمدة المطحنج لتعغٌل كافٌج

 .الرغبج حال فً باستمرار المطحنج تعغٌل استمرار ضمان

 :الحبوب ترطٌب -٦

 لرملٌج مناسبج أكثر طبٌرٌج حاله فً تصب  بحٌث القم  حبوب قوام تردٌل بها ٌقصد

 الحبوب فً الرطوبج نسبج بضبط ذلك وٌتحقق ــ تامج بكفاءة طحنها ٌمكن أي ــ الطحن
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 فإن أخرى وبربارة. القم  حبج طبقات خالل الرطوبج هذه وتوزٌع المناسب الحد عند 

 وتسهٌل اآلندوسبرم عن انفصالها لٌسهل الردة انساج تقوٌج هو الترطٌب عملٌج فوائد

 كمٌات وتضاف. الدقٌق فً المطلوبج الرطوبج نسبج لبلوغ وكذلك الحقاع  النخل عملٌج

 الكٌالت ذو المرطب منها مختلفج ترطٌب أاهزة بواسطج لحبوبا إلى المطلوبج المٌاه

 %.٥٤ بحدود الحبوب فً الكلٌج الرطوبج نسبج لتصل البخاخ والمرطب

 :الحبوب طحن -5

 فً تتفاوت مترددة نواتج خاللها تظهر إذ مراحل على الحدٌثج المطاحن فً الطحن ٌتم

 من األقل على ماموعات عأرب تعمل الطحن وحدة فإن وعلٌه. الكٌمٌائً تركٌبها

 ٌبلغ. هزاز ومنخل االسطوانات من زوج من مكونج منها ماموعج وكل. األسطوانات

 االسطوانات سطوح وتكون سم، ٥١ وقطرها واحداع  متراع  منها اسطوانج كل طول

  محٌط من الطولٌج البوصج فً عددها ٌبلغ ودقٌقج طوٌلج أقنٌج عكل على ممواج

 

 الماموعات فً تدرٌاٌاع  عددها وٌزٌد االولى، الماموعج فً ٥٥-٥١ بٌن االسطوانج

 (.األخٌرة) الرابرج الماموعج فً البوصج فً فتاة ٥٨ إلى تصل أن إلى الالحقج

 :الدقٌق نخل -6

 الصدد بهذا المسترملج والمناخل. الردة بقٌج من لتحرٌره أخٌرة نخل عملٌج للدقٌق ٌاري

 على منها كل ٌحتوي أقسام أربرج إلى طولٌاع  ٌقسم مردنً أو خعبً صندوق من تتركب

 من أو الحرٌر من أو سلكً بنسٌج مغطاة أطر على برضاع  برضها فوق مركبج مناخل

 

 المذكورة والمناخل. األسفل إلى األعلى من المناخل ثقوب اتساع وٌتدرج الناٌلون 

 تحت قٌقالد فٌتساقط النخل، عملٌج بإنااز لإلسراع اهتزازٌج ترددٌج حركج تتحرك

 .لذلك المخصصج األحواض فً السفلً المنخل

 :الدقٌق تنعٌم -7

 الدقٌق ٌمرر حٌث أزواج عدة من المكون الملساء التنرٌم سلندرات باستخدام ذلك ٌارى

 تدرٌاٌاع  تضٌق األزواج هذه. منها زوج كل برد وٌنخل نرومته فتزداد عبرها المنخول

 .حدة على كل فقط وردة دقٌق على نحصل حتى وهكذا بٌنها المسافج

 :الدقٌق تخزٌن -8

 باتااه عفطها على لٌصار خاصج أحواض فً حدة على دراج كل دقٌق ٌستقبل

 داخل الدقٌق تخزٌن ان ذكر وقد. تربئتها ثم لتامٌرها تمهٌداع  لها المخصصج الصوامع

 .الدقٌقج مواصفات تحسٌن على تساعد أسابٌع ثالثج لمدة الصوامع

 :الدقٌق تعبئة -9

 حٌث صهرٌج عكل على نقل سٌارات إلى مباعرة الدقٌق تواٌه ٌتم المتقدمج الدول فً

 الدقٌق ٌفرغ حٌث اآللٌج المخابز إلى لتنقل إغالقها ٌحكم ثم. ثابت بوزن فٌها الدقٌق ٌربؤ

 ادٌدة بٌضاء بالستٌكٌج بؤكٌاس المطحنج فً الدقٌق ٌربؤ وقد.  هناك خاصج خزانات فً

 وذلك اكثر أو كٌلوغرام ١١ الكٌس وزن وٌكون. الغرٌبج الروائ  من وخالٌج ونظٌفج

 .األفران على ٌوزع ثم الطلب حسب
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 انشؼٛش يحصٕل
 Barley : االَكهٛض٘ االسى

 Sp Hordeum. : انؼهًــــٙ االسى

 Gramineae  انُدٛهٛح : انؼائهـــــــــــــح

 

ؽ١ٍاً.. ٠ٚؽرً اٌّهوى اٌهاتغ ِٓ ؼ١س ا١ّ٘٤ح تؼك اٌّؼ١ه ِؽٕٛي ؼثٛب ٘اَ ػا١ٌّاً ِٚ        

ٚاٌمنج اٌّا١ِح ٚاٌهو اِا فٟ اٌؼهاق فٙٛ ٠ؽرً اٌّهوى اٌصأٟ تؼك اٌؽٕبح ، ٠ٍٚرفكَ  ؽٕبحاٌ

٠ٚؼرمك أٗ ٔاذط ِٓ ا٨ٕٔا  ويما  ٧ٌٍٔاْ ٚاٌؽ١ٛاْ ِٕم أوصه ِٓ ػّهج لهْٚ لثً ا٩١ٌّق 

فافٍٛ  اْ اٌؽثّح  كٕٛنج ت١ٓ قظٍح ٚاٌفهاخ ٚأػرماٌثه٠ح ٚاْ ِٕٛٚٗ ا٨ٍٟٔ فٟ إٌّبمح اٌّؽ

 ٟ٘ اٌّٛٚٓ ا٨ٍٟٔ فٟ ؼ١ٓ ٠هٜ ا٨ـه٠ٓ أٗ ّٔا فٟ ا١ٌٕٓ ٚاٌرثد ٚظ١ّغ قٚي ِهق ا١ٌا .

 ِٕٙا ِرؼكقج ٤يهاٖ ذىنع ٚاٌرٟ اٌّّٙح ا٨لرٕاق٠ح اٌّؽا١ًٔ ِٓ ٠ؼك اٌمٞ اٌّؼ١ه        

 .  ِفرٍفح ٕٔاػاخ فٟ اٌرفكاِٗ ػٓ ف٩ًٙ  ٚؼثٛب اـٙه وؼٍ  اٌرؼّاٌٗ

 

 ِٓ اٌصاٌس اٌّهوى ٠ٚؽرً ِؽ١ٍاً. ػا١ٌّاً  ٘اَ ِرٛٞ ٔع١ٍٟ ػٍفٟ ؼثٛتٟ ِؽٕٛي اٌّؼ١ه 

 اٌرفكَ ٚ ، ا٩١ٌّق لثً ػّهج ِٓ أوصه ِٕم ٚاٌؽ١ٛاْ ٧ٌٍٔاْ ويما  اٌرفكَ ، ا١ّ٘٤ح ؼ١س

 جِؽكٚق إٌّاٚك فٟ نئ١ٍٟ تّىً ٠ٚىنع اٌؽٕبح ظأة إٌٝ وؼٍّح ٨ؼك ٚلد فٟ اٌّؼ١ه

 ٚظٛق تٍثة ٘ؼفٙا واْ ٌٛا  اٌٙؼ١فح ا٤ناٟ٘ فٟ ٚـأح ٍُِ ٖٓ٘-ٕٓٓ ِٓ ا٤ِبان

 ِؽافظاخ ظ١ّغ فٟ اٌّؼ١ه ٠ىنع  ؼ١س . اٌيمائ١ح ٌٍؼٕأه افرمان٘ا تٍثة أٚ ف١ٙا اٌٍّٛؼح

 . ٚتيكاق ٚاٌٛ شُ وهوٛن ذ١ٍٙا اٌّؽافظاخ أُ٘ ِٓ ١ٕٜٔٛ ِؽافظح ٚذؼرثه اٌؼهاق

 

 اٌّؽا١ًٔ ِٓ ٠ؼرثه ت١ّٕا ٚاٌم٠ٍٛح ٌٍٍّٛؼح اٌرؽًّ ػا١ٌح اٌّؽا١ًٔ ِٓ اٌّؼ١ه ٠ؼرثه 

 ٠ٔ ػهٖ ـٛ ٌيا٠ح ٠ىنع إل ٌٍثهق ذؽ٩ًّ  اٌّؽا١ًٔ أوصه ِٓ أٗ وّا . ٌٍؽّٛ٘ح اٌؽٍاٌح

 قنظح.

 

 وناػح ػٍٝ ٌٍثاً  أشهخ اٌٍّاؼح ٌٛؼكج اٌيٍح ٚلٍح اٌّىنٚػح اٌٍّاؼاخ ذمتمب أْ        

 ِغ ٘ما تاٌؽٕبح ِمانٔح اٌّؼ١ه ِٓ اٌٛاؼك اٌبٓ ٌؼه أففاٖ إٌٝ  تا٦٘افح اٌّؼ١ه ِؽٕٛي

 اٌرٟ اٌثانوج ا٤ٌثاب اؼك لاذٗ تؽك ٘ما إْ ذمه٠ثا ِرٍا٠ٚح اٌىناػ١ح اٌؼ١ٍّاخ ذىا١ٌ  إْ اٌؼٍُ

 .اٌّؼ١ه تئٔراض اٌفأح اٌؼٕا٠ح ذٛظ١ٗ ِٓ اٌؼهالٟ اٌف٩غ ِٕؼد

 

 ا٢ذٟ:ٌٚٙما اٌّؽٕٛي ٔفاخ ٠ٕفهق تٙا ػٓ تالٟ ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب أّ٘ٙا 

ٌٗ ٔفاخ ألٍّح ٚاٌؼح ت١خ١اً أوصه ِٓ أٞ ِؽٕٛي ؼثٛب آـه ٚ اؼر١اض ِائٟ ل١ًٍ ٍٔث١ا  - ٔ

 ِمانٔح تاٌّؽا١ًٔ اٌؽم١ٍح ا٨ـهٜ.

 ٠ٍرفكَ ٌريم٠ح ا٦ٍٔاْ ٚاٌؽ١ٛاْ. -ٕ

ٌٚٗ ِمكنج ٚلات١ٍح ١ِّىٖ   ذؽًّ اٌٍّٛؼح تٕٛنج ػا١ٌح ٌٚمٌه ٠ٍٕػ اٌهٞ تّا  ا٢تان اٌّاٌؽح-ٖ

 راظ١ح فٟ ظهٚ  اٌّك اٌٍّؽٟ .ٌٍّٕٛ ٚا٨ٔ

ػٓ ي١هٖ اٌٍّرفٍٓ ِٓ ِؽا١ًٔ  يمائ١حاٌ اخٕٕاػا٠ٌرفٛق اٌٌّٛد اٌٍّرفٍٓ ِٕٗ فٟ  -ٗ

 .ٜ قاـٍٗ فٟ اٌريم٠ح أـه

 . ظ١كج ِٓ اٌثهٚذ١ٓ ٚلٍح ا١ٌ٤ا  حل١ّرٗ اٌيمائ١ح ػا١ٌح ظكا ِٓ ٔاؼ١ح اٌىهت١٘ٛكناخ ٍٚٔث-٘
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 اهمٌة الشعٌر واستعماالته المتعددة :

تستخدم حبوبه فً تغذٌج الحٌوانات بعكل اساس وٌالحظ ان القٌمج الغذائٌج  لحبوب  -٥

 % من القٌمج الغذائٌج لحبوب الذرة الصفراء.٥١العرٌر ترادل 

تستخدم كمات من حبوبه فً التغذٌج البعرٌج وخصوصا عند البدو والمناطق  -٥

 ي فً الصٌن .الصحراوٌج وٌستخدم طحٌنه مع الباقالء والردس لالستهالك البعر

فً تغذٌج االطفال وعمل العوربج لمرضى برد نزع  يٌستخدم اندوسبٌرم العرٌر اللإلإ -٤

 االغلفج وااللٌرون فً الانٌن وتستخدم فً صناعج البٌرة  .

لكون طحٌن العرٌر اقل استساغج لنقص بروتٌنه من  ٥:٤خلط مع طحٌن الحنطج بنسبج  -٦

 الالوتٌن الى اانب انه اسمر اللون .

 خدم النخالج والنواتج الثانوٌج والتبن  ونفل البٌرة فً تغذٌج الحٌوانات .تست -١

ٌمكن حعه كرلف اخضر او وٌمكن حش الدرٌس فً المراحل االولى فً الطور    -٤

الراٌنً الن التوازن الغذائً فٌه اٌد من حٌث انتاج المادة الاافج ومحتوى البروتٌن 

 األولى النمو أطوار فً أخضر كرلف حصولالم استغالل على ٌرتمد الخام فً النباتات

 فً تمثلت إٌاابٌج آثار التقلٌد لهذا كان وقد ، الحبوب لتكوٌن ذلك برد النباتات ترك ثم

 انخفاض من الناتج النقص لسد العتاء فصل فً علف محصول على المزارع حصول

 ، المحلٌج التالسال فً السائد للرقاد السلبٌج اآلثار من الحش ٌقلل كما ، الات إنتااٌج

 .الرالٌج اإلنتااٌج ذات العرٌر من المحسنج القصٌرة األصناف إدخال ولكن

ٌصنع من المولت نوع من الرسل وٌدخل فً صناعج الحلوى كما وٌسترمل المولت فً   -٧

 الطب كمسهل وملطف وٌدخل فً صناعج الخمٌرة والخل.

 فٙ انًًهكح انُثاذٛح  غ انشؼٛشيٕق

 
   Kingdom-Plant                                                                        إٌثاذ١ح   اٌٍّّىح 

                                                                                                                                                                        Division-Spermatophyta إٌثاذاخ اٌثمن٠ح       -اٌمٍُ

          Sub-division-Angiospermِيباج اٌثمٚن                                    -ذؽد اٌمٍُ

                                   Class-Monocotyledonلٚاخ اٌفٍمح اٌٛاؼكج                                    -ف١ٍٕح 

                               Order-Glomifloraeاٌؽّائُ                                                        -اٌهذثح

   Family-Gramineae (Poaceae)اٌؼائٍح إٌع١ٍ١ح                                                      

               Genus-Hordeum                                      اٌعًٕ                               

   Species- Hordeum vulgare                                                                 -إٌٛع

                Variety-Nomaer                                                        ِٔٛان   ٕٕ اٌ 
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اٌّؼ١ه ٘ةٛ اؼةك اػٙةا  ػائٍةح اٌؽّةائُ ٚ٘ةٛ لاذةٟ اٌرٍمة١ػ شٕةائٟ اٌّعّٛػةح اٌىهٌِٚٛة١ِٛح     

Diploid  ٞٛوهٌِٚٛةةةَٛ ٚأةةةٗ اٌعةةةك اٌثةةةهٞ ٌٍّةةةؼ١ه إٌّةةةىنع  ٗٔٔٛػةةةٗ ٠ؽرةةةHordeum 

vulgare   ذؽةد ٔةٛع ٛ٘spontaneum  ٟ٠ؼةك اٌّةؼ١ه اٚي اٌؽثةٛب اٌرةٟ ونػٙةا ا٨ٍٔةاْ فة .

ٚؼٕبةةح ا١ّ٠٨ةةه  einkornقٔةةٝ ٚفةةٟ ٔفةةً اٌٛلةةد اٌرةةٟ ونع ف١ٙةةا ٚؼ١ةةك اٌؽثةةح ِٕبمةةح اٌّةةهق ا٨

emmer Wheat  ٞاْ اٌّؼ١ه اٌثه .Hordeum vulgare ssp spontanem  ِٓ ٚاٌمٞ ٠ّرك

 ِّاي افه٠م١ا  ِٚهق اٌرثد . 

 

 -انًٕطٍ االصهٙ نهشؼٛش :

ؿ ٚلةك وةاْ إٌّةكن ٠ؼك اٌّةؼ١ه ِةٓ اٌّؽأة١ً اٌرةٟ ػهفٙةا ا٨ٍٔةاْ ِٕةم ػٕةٛن ِةا لثةً اٌرةان٠

ا٨ٌاٌٟ ٌٍفثى فٟ البان اٌؼاٌُ اٌمك٠ُ ٚذرؼكق ا٨نا   ػٓ اٌّةٛٚٓ ا٨ٔةٍٟ اٌةمٞ ذّٕةأ ف١ةٗ تٍةثة 

اٌةةٝ اْ اٌؽثّةةح ٘ةةٟ اٌّةةٛٚٓ  ٩ِVavilorئّرةةٗ ٌٍّٕةةٛ فةةٟ ت١خةةاخ ِفرٍفةةح ف١ةةم٘ة اٌؼةةاٌُ اٌهٌٚةةٟ 

٠ةهٜ اـةهْٚ اْ  ا٨ٍٟٔ ٌةٗ ال ٨ ذةىاي ٕ٘ةان ػةكق ِةٓ ا٨ِةىاي ٚاٌبةهو اٌثه٠ةح ِٛظةٛقج . ت١ّٕةا

 , Hariumاٌّؼ١ه لك ذّٕأ فٟ ظٕٛب ِهق ا١ٌا ٨ٚ ١ٌّا فٟ ا١ٌٕٓ ٚاٌرثد ٚا١ٌٕثاي ت١ّٕا ٠ةهٜ 

  اْ ٔثاخ اٌثهٞ إٌّمه٘ةح ٘ةٟ ا٨ٔةً اٌةمٞ ذبةٛن ِٕٙةا اٌّةؼ١ه اٌؽةاٌٟ ٚاٌرةٟ وأةد  ( 1968

ٟ ذّرك ٚاٌر Hordeum spontaneumٔا١ِح فٟ ٔفً إٌّاٚك اٌرٟ ٠ّٕٛ ف١ٙا اٌّؼ١ه اٌثهٞ ٔٛع 

ِٓ ظثاي واوهٚي فٟ يهب ا٠هاْ ٚاٌّعاٚنج ٌٍؼهاق ٚذرعٗ ٔؽٛ اٌّّاي اٌيهتةٟ تاذعةاٖ ظى٠ةهج 

ا٨ٔا٘ٛي اٌرهو١ح شُ ذٕؽةكن ظٕٛتةا ٔؽةٛ ال أةٗ ٚتؼةك ؼٕةٛي ذي١ةهاخ ٚناش١ةح ػثةه ٌة١ٕٓ ٠ٍٛٚةح 

شةةُ ؼٕةً أرفةاب ٚث١ؼةٟ فرىٛٔةد ٌةة٨٩خ لاخ  Spontaneumذىةْٛ اٌّةؼ١ه اٌثةهٞ اٌّةموٛن 

ِٚةةٓ ٘ةةما  Hordeum disticumي١ةةه ٘ةُ ا لاٌةةٟ   ٠ّةةثٗ اٌّةؼ١ه لٚ إٌةةف١ٓ  ِؽةٛن ٌةةٕاتً

اٌّؼ١ه ظٙه اٌّؼ١ه اٌٍكاٌٟ تؼك ؼمثٗ ِٓ اٌىِٓ ٔر١عح ٚفهج ٚث١ؼ١ح ٚلٌةه ػٕةكِا أرمةً اٌّةؼ١ه 

ٚنتّا ٠ىْٛ  Hordeum vulgareاٌٝ ٚاقٞ اٌهافك٠ٓ ِٕٚه ذرىْٛ اٌٍؼ١ه اٌٍكاٌٟ إٌفٛ  

  اٌّؼ١ه تٍةثة اٌّةؼ١ه لٚ إٌةفف١ٓ اٌةٟ ٠ّةثٗ ٌؽةك ِةا اٌّةؼ١ه ٘ٛ اؼك ِٕاٚك ّٔٛ ِّاي اٌؼهاق

فةٟ ذهتةح ظهِةٛ اٌرةٟ ذؼةك الةكَ له٠ةح اشان٠ةح  Hordeum spontaneumاٌثةهٞ اٌٍّةّٝ ػ١ٍّةا 

 -اٌرٕٛٚٙا ا٨ٍٔاْ ٚالاَ ف١ٙا ـٙانج ٠ٚمٍُ اٌّؼ١ه ِٓ ؼ١س ػكق اٌىهٌِِٚٛٛاخ اٌٝ :

اٌّةؼ١ه اٌصٕةائٟ إٌة  اٌّةىنٚع ٠ًّّٚ أٛاع  ( 2n = 14شؼٛش ثُائٙ انكشٔيٕسٕو )  -ٔ

Hordeum disticum   ٟٚاٌّةةؼ١ه اٌٍكاٌةةHordeum vulgare  ٚاٌّةةؼ١ه اٌي١ةةه

 .  Hordeum agriocrithumٚومٌه اٌّؼ١ه اٌثهٞ  Hordeum irregularِٕرظُ 
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 ٠ٚHordeumّةةةًّ ا٨ٔةةةٛاع اٌثه٠ةةةح  ( 2n = 28شعععؼٛش ستعععاػٙ انكشٔيٕسعععٕو )  -ٕ

nodosum  . 

 

 :ٙ نهشؼٛش يشاكض االَراج انؼانً

 ػٍٝ اٌماقنج إٔٔافٗ ٚذؼكق اٌؼك٠كج، اٌرؼّا٨ذٗ تٍثة اٌؼاٌُ، قٚي ياٌث١ح فٟ اٌّؼ١ه وناػح ذٕرّه

 ـةٛ لةهب إٌةٝ اٌّّاٌٟ اٌمبة ِٓ ذّرك ٚاٌؼح ظيهاف١ح ِٕاٚك فٟ اٌّفرٍفح اٌث١خ١ح اٌّهٚٚ ذؽًّ

 ٘ةةما ٠ٚؽرةةً  ،  ٔا ِةةىً ا١ٌّٙا٠٨ةةا ظثةةاي فةةٟ َٓٓٓٗ انذفةةاع إٌةةٝ اٌثؽةةه ٌةةبػ ِٚةةٓ ا٨ٌةةرٛا 

 ٚاٌى١ّح اٌّىنٚػح اٌٍّاؼح ؼ١س ِٓ اٌّا١ِح ٚاٌمنج ٚا٤نو اٌمّػ تؼك اٌهاتؼح اٌّهذثح اٌّؽٕٛي

  ،ٚةٓ ١ٍِةْٛ ٕٕ.٥ ؼةٛاٌٟ ؼثةٛب ٚإٔرةاض ٘ىرةان، ١ٍِةْٛ ٗ٘ اٌؼا١ٌّةح اٌٍّاؼح ذثٍغ ؼ١س ا٦ٔراض

اٌثا١ٔا ٚأٚوها١ٔا ن١ٌٚا ِٓ وً ٚذؼرثه  اٌّةؼ١ه ٌّؽٕةٛي عحإٌّر اٌكٚي أوثه ِٓ ٚوٕكا ٚأٌّا١ٔا ٕٚ

  .FAO . 2009ا اٌؼاٌُ فٟ

 

 

 

 

(انؼانى تذٔل انشؼٛش يحصٕل خغشافٛح ) 

 

 

http://kwagri.org/wp-content/uploads/2016/04/untitled-2.bmp
http://kwagri.org/wp-content/uploads/2016/04/untitled-2.bmp
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 ِٕظّةح: إٌّةكنا  ٕ٘ٔٓ ٕٚ٘ٓٓ ٌٍٍةٕٛاخ اٌّةؼ١ه ِٕرعٟ اوثه اٌراٌٟ اٌعكٚي ف١ث١ٓ ػا١ٌّا أِا

    FAO ٚاٌىناػح ا٤يم٠ح

 

 

    ِرهٞ ٚٓ ا١ٍِْٛ ا٦ٔراض الدولة
١٥٦٥  ٥١٥٥ ٥١٥١ ٥١١٩ ٥١١٧ ٥١١١ 

المانٌا  11.7 11.0 12.3 10.4 8.7   11.6    

 11.7 8.8 10.1 12.9 9.5 10.4 فرنسا

اوكرانٌا  9.3 6.0 11.8 8.5 9.1 9.2 

 20.4 16.9 8.4 17.9 15.7 16.7 روسٌا

اسبانٌا  4.4 11.7 7.4 8.2 9.0 9.6 

 7.1 7.7 7.6 9.5 11.8 12.1 كندا

استرالٌا  6.6 5.9 7.9 7.3 8.0 9.2 

 6.3 7.6 7.2 7.3 7.4 9.0 تركٌا

 6.9 5.5 5.3 6.8 5.1 5.5  المتحدةالمملكة

 3.9 3.4 3.9 5.0 4.6 4.6  الوالٌات المتحدة 

World total 138 136 151.8 123.7 134.3 84.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
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  -: إَاع انشؼٛش انثش٘ فٙ انؼانى
  -٠ًّّ اٌّؼ١ه اٌثهٞ ػٍٝ ِا ٠ٍٟ :

    2n =  28إٔا  نتاػ١ح اٌىهٌِِٚٛٛاخ ا  -ٔ

 Hordeum bulbosum . 

 Hordeum murium  

 Hordeum jubatum  

  Hordeum nodosumإٔا  اٌّؼ١ه اٌٍكا١ٌح اٌىهٌِِٚٛٛاخ  -ٕ

 ُْاك ذقسًٛاخ اخشٖ نهشؼٛش حسة 

 : ٠ٚىْٛ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ١ِّٙٓ : حشاسجاحرٛاج دسخاخ ان -ٔ

:ؼ١س ٠ؽراض اٌٝ فرهج تهٚقج ٨ ذمً ػٓ ِٙه٠ٓ ٌىةٟ ذةىقاق ف١ةٗ اٌرفهػةاخ  شؼٛش شرٕ٘ -أ  -ٕ

 اٌفٙه٠ح لثً تكا ِهؼٍح ا٨ٌرباٌح .

 : ؼ١س ٨ ٠ؽراض اٌٝ ٘مٖ اٌفرهج ِٓ اٌثهٚقج .ب_ شؼٛش ستٛؼٙ 

 : ٚف١ٗ . ػذد انصفٕف فٙ انسُثهح -ٖ

 ي١ه ػمكج وً ػٕك و١٘هاخ ش٩ز تٗ ذٛظك ؼ١س Hordeum disticumانشؼٛش رٔ صفٍٛ  -أ 

 . ـٕثح ي١ه ػم١ّح اٌعأث١ر١ٓ   ا١ٌٍٕث٩خ ا اٌى٘هذ١ٓ ِٓ وً إْ

 ػٕةك ـٕةثح ٌة١ٕث٩خ شة٩ز تةٗ ٠ٛظةك ؼ١س Hordeum vulgareانشؼٛش رٔ سرح صفٕف -ب

 .ٌفا ذؽًّ اٌٍف١ٍح اٌؼٕافاخ ٚظ١ّغ اٌّّهاؾ ػٍٝ ػمكج وً

 .  Hordeum irregular ُرظىانشؼٛش غٛش انً - خـ

  : ا ِؼ١ه اٌٛق ، ِؼ١ه ات١ٗ  حسة نٌٕ انحثح  -4

 اٌهتةةاػٟ اٌّةةؼ١ه أِةةا 2n=14  ػٍةةٝ ٠ؽرةةٛٞ اٌصٕةةائٟ فاٌّةةؼ١ه : انكشٔيٕسععٕياخ ػععذد -٘

 . وهٌَِٚٛٛ 2n=42   ػٍٝ ٠ؽرٛٞ اٌٍكاٌٟ ٚاٌّؼ١ه 2n=28 ػٍٝ ف١ؽرٛٞ

 .  Hulless ػانٞ  ا حا٤يٍف ػك٠ُ Hulled     ِيبٝ ا أيٍفح لٚ :  األغهفح ٔخٕد -ٙ

 . smooth ٍِٕٓٚ Rough   ٔاػُ : انسفا َٕع -٠
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 ذٕصٚغ انشؼٛش فٙ انؼشاق 

ٌرححد محصححول العححرٌر مححن المحاصححٌل الرئٌسححٌج فححً الرححراق وٌححؤتً بالدراححج الثانٌححج برححد        

محصححول الحنطححج ، اذ ٌححدخل بنسححبج عالٌححج فححً تكححوٌن االعححالف الحٌوانٌححج وبرححض الصححناعات 

ٌج فضال عحن انحه ٌعحكل احزءا محن الغحذاء البعحري . مثلحت المسحاحج المزروعحج بمحصحول المحل

 .٥١١٧-٥٩٩١%من المساحات المزروعج بمحاصٌل الحبوب كمردل للمدة  ٤٤العرٌر 

الححف  ٥٥١٩٤وبلغححت المسححاحج االامالٌححج المزروعححج بالعححرٌر فححً المنطقححج المروٌححج والدٌمٌححج و 

على التوالً من اامالً االراضحً المزروعحج ( % ١٥) الف دونم12967     و  ) % (47دونم

. فحً ححٌن بلحغ  ٥١١٧ -٥٩٩١الحف دونحم لمتوسحط المحدة  24565بالعرٌر فحً الرحراق والبالغحج 

 ٤١الحف طحن) ٦٧٥٩٤( % ٤٩الحف طحن) 30286االنتاج الكلً فً المنطقج المروٌحج والدٌمٌحج 

وقحد .الحف طحن  ٧٨٤٤٤راق والبلحغ على التوالً من اامالً االنتاج الكلً بالعحرٌر فحً الرح( %

تساوت المساحج المزروعج فً المناطق المروٌج مع المساحج المزروعج فً المناطق الدٌمٌج فحً 

حٌث بلغت نسحبج مسحاهمج  ٥٩٩٩وعلى الركس ناد الفارق بٌنهما اصب  كبٌرا عام  ٥٩٩٤عام 

http://4.bp.blogspot.com/-sLWjHN_EjPs/UYgFlCOOLDI/AAAAAAAAARc/j_MLuSVq2SI/s1600/%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%85%D9%86.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-sLWjHN_EjPs/UYgFlCOOLDI/AAAAAAAAARc/j_MLuSVq2SI/s1600/%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%85%D9%86.bmp


 

 اسًاػٛم أ.و.د. يؤٚذ ْاد٘               (1م )      صبايح/ اثلث حماصيل حماصيل احلبوب النظري

للمنطقحج الدٌمٌحج عحام  %من المساحج االامالٌج . وكان اعلى نسحبج مسحاهمج ٩٩المنطقج المروٌج  

  . فً ذلك الرام رراق %بسبب الافاف الذي تررض الٌه ال ٤٨اذ بلغت  ٥١١٥

 

وعند دراسج مردالت النمو السنوي للمساحج واالنتحاج واالنتااٌحج والحرقم القٌاسحً للتغحاٌر ضحمن 

 ٌتض  ان مرحدل النمحو السحنوي للمسحاحج المزروعحج واالنتحاج الكلحً كحان ( (2007-1990المدة 

سالبا بٌنما حققت االنتااٌج مردل نمو سحنوي مواحب فحً المنطقحج المروٌحج ، وهحذا ٌحدل علحى ان 

المساحات المزروعج بمحصول العرٌر قد عهدت تدهورا كبٌرا بسب اعتمحاد تلحك المنطقحج علحى 

 .مٌاه نهري دالج والفرات

قححد واححد ان ومححن خححالل دراسححج المحاصححٌل التححً تتنححافس مححع العححرٌر علححى المسححاحج الزراعٌححج ف

محصول الحنطج هو المحصول المنافس الرئٌسً للعرٌر وٌدعم ذلك كون المحصولٌن ٌزرعحان 

فً موسم انتاج واحد ولهما نفس االحتٌااحات االنتااٌحج الرامحج. وٌإكحد ذلحك تحلٌحل االتاحاه الرحام 

 .للمساحات المزروعج من الحنطج والعرٌر 

 ذٍع١ً تؼٗ ا٩ٌّؼظاخ اٌٙاِح ِٕٚٙا :ِٚٓ ـ٩ي ِراتؼح أراض اٌّؼ١ه فٟ اٌؼهاق ذُ 

نسبج مساهمج المساحج واالنتاج فً المنطقج الدٌمٌج تفوق نسبج مساهمج المنطقج المروٌج كمحا -1-

انهـا كانحـت اكثحر اسحتقرارا فحً المسحاحج المزروعحج واالنتحاج واالنتااٌحج بمحصحول العحرٌر محن 

 . المنطقـج المروٌـج والرراق

رٌر لسححنج سححابقج وسححرر المحصححول المنححافس )الحنطححج( علححى عمححوم هنححاك تححؤثٌر لسححرر العحح-٥-

 الن سرر محصول الحنطج ٌفوق سرر العرٌر .،المساحج المزروعـج بالعرٌر

ان لمٌاه الري اثر مواب على المساحج المزروعج واالنتاج واالنتااٌج فً المنطقـج المروٌـج -3-

  . الدٌمٌجوالرـراق واالمطار والمخاطرة االنتااٌج فً المنطقج 

أن لتذبذب االنتاج تاثٌرا على القرارات المترلقحج بزٌحادة المسحـاحات المزروعحج فحً المنطقحج  -٦-

  الدٌمٌج . 

ان لمٌاه الري فً المنطقج المروٌحـج والرحـراق واالمطحار فحً المنطقحج الدٌمٌحج تركحس اهمٌحج  -١-

 .الرامل فً زٌادة المساحات المزروعج بالعرٌر

 ا١ٌّةاٖ ٌرةٛفه ٔظةها اٌّةؼ١ه ِؽٕةٛي وناػةح ذ١ٌٛغ ف١ٙا ذُ حا٩ٌؼم ٥ٌػٛاَ ١حاٌىناػ ٚاْ اٌفبح

 اٌّا٘ة١ح ا٨ػةٛاَ أرةاض وةاْ ؼة١ٓ فةٟ ٚةٓ ١ٍِْٛ تؽكٚق اٌّؼ١ه ٌّؽٕٛي أراض اٌؼهاق  تٍغ ٚلك

 ٚٓ . أٌ  ٠ٕ
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 أصُاف يحصٕل انشؼٛش فٙ انؼشاق :

 تا١ٌّّىاخ ا٢ذ١ح:ؼ١ه ذر١ّى ا٤ٕٔا  اٌرٟ ٠ٟٛٔ تٙا لٍُ اٌثؽٛز اٌىناػ١ح لٍُ اٌّ

 ػا١ٌح اٌّؽٕٛي ٌٚٙا لكنج ِىاؼّح اٌؽّائُ ِٕٚافٍرٙا. - ٔ

 ِثىهج إٌٙط ػٓ ا٤ٕٔا  اٌثٍك٠ح ٚذرٕاٌة ِغ اٌىناػح اٌّبه٠ح. - ٕ

 ِماِٚح ٌٍهلاق ِٕٙا ِا ٠ٍٕػ ٌٍىناػاخ اٌّه٠ٚح ِٚا ٠ٕاٌة اٌىناػح اٌّبه٠ح. - ٖ

 ح ٚا٤ناٟ٘ اٌعك٠كج.ذرؽًّ ظهٚ  اٌعفا  فرٍٕػ ٌٍىناػح اٌّبه٠ - ٗ

 ذرؽًّ اٌٍّٛؼح ٌٛا  واْ ِٕكن٘ا ١ِاٖ اٌهٞ أٚ اٌرهتح. - ٘

 ٠عٛق تؼٙٙا ٌٕٕاػح اٌٌّٛد وإٔٔا  إٌف١ٓ. - ٙ

اٌّماِٚح ٤ِهاٖ اٌّؼ١ه اٌهئ١ٍ١ح ِصً أِهاٖ اٌرثمغ اٌّثىٟ ٚاٌث١اٖ اٌكل١مٟ ٚٔكأ  - ٠

 ا٤ٚناق ٚذفب١ٛ اٌّؼ١ه ٚاٌرفؽّاخ.

 رىٌٕٛٛظ١ح اٌّهيٛتح.إٌفاخ اٌيمائ١ح ٚاٌ - ٥

 اصُاف انشؼٛش انقذًٚح :

 ٚؼثرٗ ٔفٛ  ٌرح لاخ وث١هج ٌٕثٍرٗ اٌّّهٚتاخ، ٌٕٕغ إٌاٌػ :انًشاكشٙ انصُف  -ٔ

وص١ها. ٠بٟ ؼا٩ٔ  ٚ٘ٛ وث١هج، ت١ٙا  . 

 

 أ٠ٙاً  ٚ٘ٛ وث١هج، ٌّها  ٚؼثرٗ ٔفٛ  ٌرح ٚلاخ وث١هج ٌٕثٍرٗ اٌمٞ: انصُف انكانٛفٕسَٙ -ٕ 

.اٌف١ً ٌؼٍ  ٠ٚرفم وص١ها، ٠ؼبٟ ؼا٩ٔ  

 

 اصُاف انشؼٛش انحذٚثح :

 ٔفٛ  اٌٍرح لٚ اٌّؼ١ه       *

 فٟ اٌؽٕاق إٌٝ اٌىناػح ِٓ ٠َٛ  ٓٙٔ-٘٘ٔا تإٌٙط اٌرثى١ه ِرٌٛٛ ٕٔ  : اسٚفاخ انصُف    -ٔ

 اٌّماِٚح ِرٌٛٛ اٌّّا١ٌح إٌّاٚك فٟ ٠َٛ  ٕٕٓ-ٕٓٔا ٚ ٚاٌعٕٛت١ح اٌٌٛبٝ إٌّبمر١ٓ

 ٚات١ٗ ٠ًٛٚ ٚاٌٍفا ِٕفهج ت١ٙا  إٌٍثٍح ٌُ  ٓٔٔ-٘ٓٔا ٕثاخاٌ ٚٛي ِرٌٛٛ ٩ٌ٘بعاع

 ِرٌٛبح اٌّىً ت٠ٛٙ١ح ِٕفهج ت١ٙا  اٌؽثح ، ٌٍفّٛٔح ٔٙا٠رٗ ٚذ١ًّ ٔاػُ ٩ٌٔفهان ِائً

 ٌٍرفؽُ اٌّماِٚح ِٚرٌٛٛ ا٤ٚناق ٚذثمغ اٌّيبٝ ٚاٌرفؽُ ٥ٌٔكا  ِماَٚ ٚ٘ٛ ِيٍفح اٌؽعُ

 ا٦ِبان. اٌّّٙٛٔح ٚاٌك١ّ٠ح ا٨نٚائ١ح ٩ِئُ ٚ٘ٛ ، اٌٍائة
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 فٟ اٌؽٕاق إٌٝ اٌىناػح ِٓ ٠َٛ  ٓٙٔ-ٓ٘ٔا تإٌٙط اٌرثى١ه ِرٌٛٛ ٕٔ   : ياسٕٚخ انصُف    -ٕ 

 ا٨٘بعاع ٠ماَٚ ٨ اٌّّا١ٌح إٌّاٚك فٟ ٠َٛ  ٕٕٓ-ٕ٘ٔا ٚ ٚاٌعٕٛت١ح اٌٌٛبٝ إٌّبمر١ٓ

 9ٓ ٠حتىاٚ اٌٍاق ػٍٝ ِائٍح ٍِّه اونق إٌٍثٍح ٌْٛ ٌُ  9٘ -9ٓا إٌثاخ ٚٛي ِرٌٛٛ

  ونلا  اٌؽثح ، إٌٍثٍح تاذعاٖ لائُ ٍِٕٚٓ، ي١ٍظ ، اًٌٍّّ ـّٓ ٠ًٛٚ ات١ٗ ٚاٌٍفا  قنظح

 

 ٚ٘ٛ ا٤ٚناق، ٚذثمغ ٚاٌرفؽُ ٥ٌٔكا  ِماَٚ ٚ٘ٛ ِيٍفح ٍٔث١ا وث١هج اٌّىً ت٠ٛٙ١ح  ٍِّهج     

 ا٦ِبان. اٌّّٙٛٔح ٚاٌك١ّ٠ح ا٨نٚائ١ح  ٌٍّٕبمر١ٓ ٩ِئُ

 فٟ اٌؽٕاق إٌٝ اٌىناػح ِٓ ٠َٛ  ٓٙٔ-ٓ٘ٔا تإٌٙط اٌرثى١ه رٌِٛٛ ٕٔ  :َٕياس انصُف    -ٖ

 ِٓ ِؼركٌح تى١ّاخ ذ١ٍّكٖ ػٕك ٩ٌ٘بعاع اٌّماِٚح ِرٌٛٛ  ٚاٌعٕٛت١ح اٌٌٛبٝ إٌّبمر١ٓ

 اٌٍاق ػٍٝ ِائٍح فاذػ اونق إٌٍثٍح ٌْٛ ٌُ  9ٓ-٥٘ا إٌثاخ ٚٛي ِرٌٛٛ اٌى١ّا٠ٚح ا٤ٌّكج

 اًٌٍّّ ٔاػُ اٌث١اٖ ٔأغ ٠ًٛٚ ٚاٌٍفا  ا٤ػٍٝ ِٓ ٌٍاقا اِركاق ػٓ ذمه٠ثا قنظح ٘ٗ تىا٠ٚح

 ٍٔث١ا ٚنف١ؼح ٠ٍٛٚح اٌّىً ت٠ٛٙ١ح  فاذؽح ونلا  اٌؽثح ، إٌٍثٍح تّٛاواج لائُ ٍِٕٓ ي١ه

 ٌٍّٕاٚك ٩ِئُ ٚ٘ٛ ، ا٤ٚناق ٚذثمغ ٚاٌرفؽُ ٥ٌٔكا  ِماَٚ ٚ٘ٛ ِيٍفح اٌؽعُ ِرٌٛبح

 ا٨نٚائ١ح.

 لٚ اٌٌٛبٝ إٌّبمح ظهٚ  فٟ إٌٙط ٚؼرٝ ا٦ٔثاخ ِٓ ٠َٛ ٕٔٓ ٠ربٍة ِثىه : شؼاع انصُف    -ٗ

 ت١ٙا  اٌؽعُ ِرٌٛبح إٌٍثٍح ، ٌُ ٓٓٔ-٥ٓ إٌثاخ ٚٛي ِرٌٛٛ ٠ثٍغ ٩ٌ٘بعاع ػا١ٌح ِماِٚح

 إٌٝ ات١ٗ اٌؽثح ٌْٛ ، اًٌٍّّ ٔاػُ ات١ٗ اٌبٛي ِرٌٛٛ ٚاٌٍفا ، اٌٍاق ػٍٝ لائّح ِٕفهج

 ا٦ِبان. اٌّّٙٛٔح ٚاٌك١ّ٠ح ا٨نٚائ١ح ٌٍّٕاٚك ٩ِئُ ، اٌّىً ت٠ٛٙ١ح ِيٍفح  فاذػ أفه

 ِماَٚ ، إٌٙط إٌٝ ا٦ٔثاخ ِٓ ٠َٛ ٓ٘ٔ-ٖ٘ٔ ٠ربٍة ٍٔث١ا ِثىه : ٠ خضٚشج انصُف    -٘

 ، ٠ًٛٚٚ ٔاػُ ًٍِّ لٚ اٌٍفا اٌٍْٛ ٌٛقا  إٌٍثٍح ، ٌُ 9ٓ-٠ٓ اٌبٛي ِرٌٛٛ  ٩ٌ٘بعاع

 إٌٝ ِؽكٚقج اٌك١ّ٠ح ٌٍّٕاٚك ئ٩ُِ اٌٛق، ٌْٛ لاخ ا٨ِر٩  ِرٌٛبح اٌؽعُ ٔي١هج اٌؽثح

 ا٦ِبان. ِّٙٛٔح

 اٌّىً ت٠ٛٙ١ح ٍِٛقج اٌؽثح ، ٔاػُ ٚاٌٍفا اٌّىً ٍِرب١ٍح  ٍِٛق إٌٍثٍح ٌْٛ : حضش انصُف    -ٙ

 . اٌؽعُ ِرٌٛبح

 ٚنف١ؼح ٠ٍٛٚح  ٌٛقا  اٌؽثح ، ـّٓ ٚاٌٍفا اٌّىً ٍِرب١ٍح  ٍِٛق إٌٍثٍح ٌْٛ : ٔسكاء انصُف    -٠

 . ٍٔث١ا

 إٌٍثٍح ٌُٙٔٔ إٌثاخ ٚٛي ِرٌٛٛ ٠ثٍغ اٌّفرهِح ِثٗ ا٤ٕٔا  ِٓ : ٦65 إتاء انصُف    -٥

 ِٕفه ات١ٗ ٌْٛ لاخ ٚاٌؽثح ٔاػُ اٌٍفا ِٕفه ات١ٗ ٌْٛ لاخ اٌّىً ِهتؼح ِٙيٛٚح

 ِماَٚ أٗ وّا ، ٚا٨ٔفهاٚ ٩ٌ٘بعاع ػا١ٌح ِماِٚح لٚ إٌٕ  . اٌّىً ٍِرب١ٍح اٌؽعُ ِرٌٛبح

 اٌٌٛبٝ ا٨نٚائ١ح إٌّاٚك فٟ ٌٍىناػح ٩٠ٚئُ ، أٌكل١مٟ اٌث١اٖ ِٚهٖ ا٤ٔكا  ٤ِهاٖ

 . ٚاٌعٕٛت١ح

 اٌّىً ت٠ٛٙ١ح ٍِٛقج اٌؽثح ، ٔاػُ ٚاٌٍفا اٌّىً  ِهتؼح  اٌٛق إٌٍثٍح ٌْٛ : تٕاد٘ انصُف    -9

 اٌؽعُ. ِرٌٛبح ٍٔث١ا ٚنف١ؼح ٠ٍٛٚح

 ت١ٙا  اٌؽثح ، ـّٓ فاٚاٌٍ اٌّىً ٍِرب١ٍح ِٕفه ات١ٗ إٌٍثٍح ٌْٛ :سًٛش انصُف      -ٓٔ

 . ٍٔث١ا ٚنف١ؼح ٠ٍٛٚح  ِٕفهج

 ِرٌٛبح ِٕفهج ت١ٙا  اٌؽثح ، ٔاػُ ٚاٌٍفا اٌّىً ٍِرب١ٍح أفه إٌٍثٍح ٌْٛ :تشاق انصُف      -ٔٔ

 . اٌؽعُ

 . ٍٔث١ا ٚنف١ؼح ٠ٍٛٚح  اٌؽثح ، ـّٓ ٚاٌٍفا اٌّىً ٍِرب١ٍح ِىنق إٌٍثٍح ٌْٛ : أيم انصُف      -ٕٔ

 ِرٌٛبح ٠ٍٛٚح  ٔفها  اٌؽثح ، ـّٓ ٚاٌٍفا اٌّىً ِهتؼح أفه إٌٍثٍح ٌْٛ : 99 تاءإ انصُف     -ٖٔ

 ٚلٚ ا٨ٔفهاٚ ٚومٌه ا٤ٚناق ٔكأ ٌّهٖ ِماَٚ ٌُ  ٖٓٔ-ٕٓٔا إٌثاخ انذفاع  ،ِؼكي اٌؽعُ

 ِٓ ٚ٘ٛ ا٨نٚائ١ح ٚاٌعٕٛت١ح اٌٌٛبٝ إٌّبمر١ٓ فٟ ٌٍىناػح ٩ِئُ ٩ٌ٘بعاع ظ١كج ٩ِئّح

 . اٌيهٖ شٕائ١ح ا٤ٕٔا 
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 ِفرهَ إٌثاخ إٌٙط ٚؼرٝ ا٦ٔثاخ ِٓ ٠َٛ ٕٙٔ-ٙٔٔ ٠ؽراض إٌٙط ِثىه :3سٚحاٌ انصُف  -ٗٔ 

 ٩ِئُ ٚ٘ٛ ، ـّٓ اٌٍفا ًٍِّ اٌّىً ِهتؼح اٌٍْٛ ٔفها  وص١فح إٌٍثٍح ٩ٌ٘بعاع ِٚماَٚ

 اٌيهٖ. شٕائ١ح ا٤ٕٔا  ِٓ ٚ٘ٛ ا٦ِبان ِّٙٛٔح إٌٝ ِؽكٚقج اٌك١ّ٠ح ٌٍّٕبمح

 ٌٍىناػح اٌٛاػكج ا٤ٕٔا  ِٓ ٚ٘ٛ ٕٓٔٓ ٌٕح إٌٕ  ٘ما ٚاػرّك ٌعً : ٦44 تحٕز فانصُ      -٘ٔ

 اٌيهٖ. شٕائ١ح ا٤ٕٔا  ِٓ ٠ٚؼرثه اٌؼهاق ٚظٕٛب ٌٚٛ فٟ ا٨نٚائ١ح إٌّاٚك فٟ

 

 

 : إٌف١ٓ لٚ اٌّؼ١ه       *
 أوصه ٌىٛٔٗ اٌك١ّ٠ح إٌّاٚك فٟ وناػرٗ اٌٍائك اٌهئ١ٍٟ إٌٕ  ٚ٘ٛ : يحهٙ اسٕد انصُف    -ٔ

 ِٕٙا ِّاوً ػكج ِٓ ٠ؼأٟ أٗ إ٨ اٌّهيٛتح إٌٛػ١ح ٔفاذٗ إٌٝ إ٘افح ٌٍعفا  ذؽ٩ّ ا٤ٕٔا 

 ٠ٍٕػ ٨ٚ اٌّّبهج اٌّٛاٌُ فٟ تا٤ِهاٖ ٚإٔاترٗ ٩ٌ٘بعاع ٚؼٍا١ٌرٗ اٌؽأً أففاٖ

 حاٌؽث ، ات١ٗ اٌٍفا ، ِرباٌٚح إٌٍاتً ، ٌُ ٥٘-٠٘ إٌثاخ ٚٛي ِرٌٛٛ ٠ثٍغ ا٨نٚائ١ح. ٌٍّٕاٚك

 إٌٝ ا٦ٔثاخ ِٓ ٠َٛ ٓٙٔ إٌثاخ ٠ربٍة اٌٛق اٌثمنج ي٩  ٌْٛ ٍِرٕك ي٩  لاخ ِرباٌٚح

 . إٌٙط

 إٌّبمح ظهٚ  فٟ إٌٙط ٚؼرٝ ا٦ٔثاخ ِٓ ٠َٛ ٕ٘ٔ إٌٕ  ٠ربٍة : ذٕٚثح انشؼٛش صُف    -ٕ

 ِرهأح ٔف١ٓ إٌٍثٍح اٌك١ّ٠ح اٌىناػح ظهٚ  فٟ ٠َٛ ٘ٙٔ ٚ  ا٨نٚائ١ح اٌىناػح اٌٌٛبٝ

 ِيٍفح اٌؽثح اًٌٍّّ، ـّٓ ٠ًٛٚ  فاذػ نِاقٞ اٌٍفا ، اٌٍاق ػٍٝ لائّح اٌٍْٛ ٌٛقا  ثٛباٌؽ

 ا٨نٚائ١ح ٌٍّٕاٚك ٩ِئُ أٌكل١مٟ، اٌث١اٖ ٌّٚهٖ ٩ٌ٘بعاع ِماَٚ ٚ٘ٛ وث١هج ت٠ٛٙ١ح ٌٛقا 

 ا٦ِبان.  ِّٙٛٔح ِٚثٗ ِّٙٛٔح ٚاٌك١ّ٠ح

 ٚٛي ِرٌٛٛ  ٩ٌ٘بعاع ِماَٚ ٕٙطاٌ إٌٝ ا٦ٔثاخ ِٓ ٠َٛ ٓ٘ٔ ٠ربٍة : ٦ خضٚشج انصُف    -ٖ

 ِرٌٛٛ فاذػ أفه ٠ًٛٚ اٌٍفا ٚلائّح ٠ٍٛٚح ِّؼٟ ٔف١ٓ لاخ إٌٍثٍح ٌُ ٓٓٔ-٠ٓ إٌثاخ

 أِهاٖ ػ١ٍٗ ٩٠ؼظ ٌُٚ ٌٍرثمؼاخ ظ١ك ِماَٚ ِّرٍخح ت١ٙا  ٠ٍٛٚح اٌؽعُ وث١هج اٌؽثح اٌفّٛٔح

   ا٦ِبان. ِّٙٛٔح إٌٝ ِؽكٚقج اٌك١ّ٠ح ٌٍّٕبمح ٩ِئُ ا٤ٔكا 

 ا٨نٚائ١ح اٌك١ّ٠ح اٌؼهاق ٌّٕاٚك أ٠ٙاً  ٩ِئّح أـهٜ ِؼ١ه إٔٔا  لوه ِا إٌٝ تا٦٘افح انٕٚ٘

 ٩ٌ٘بعاع اٌع١كج ِٚماِٚرٙا اٌؼاٌٟ تئٔراظٙا ذّراو إٌفٛ  ٚاٌٍرح إٌف١ٓ لٚاخ ِٓ

  ٚاٌف١ه. ٔ-ٚنافك٠ٓ 9-ٚفهاخ ٕٙٗٚؼٙه  ٥٥ ٚٚالح ٕ نواوج ٚ ٔ نواوج وا٤ٕٔا 
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 انشؼٛش  : َضح ٔ حصاد
 ٖٓ– ٕٓاٌّؼ١ه ِٓ اٌّؽا١ًٔ اٌّر٠ٛح اٌّثىهج أٞ ٠ّىس فٟ اٌرهتح ِكج ذمً ؼٛاٌٟ  

ٚا١ٌٍماْ ٚأفهانّ٘ا ٚذٍٕة اٌؽثٛب  ا٤ٚناق٠ِٛا ِٓ اٌؽٕبح ٚػ٩ِاخ إٌٙط ٟ٘ ظفا  

 ٚظفافٙا ٚ ذٍٛٔٙا تٍْٛ إٌٕ  ٌٌٚٙٛح ذٍالٛ اٌؽثٛب فهن إٌٍاتً .

ث١هج ٚلٌه ٤ٔٙا ذّصً شّهج ظٙك ٌُِٛ واًِ ِٓ ا٨ٔرظان ٚاٌرهلة ػ١ٍّح اٌؽٕاق ٌٙا أ١ّ٘ح و      

تإٌٍثح ٌٍّىانػ١ٓ ٚاٌّهت١ٓ ػٍٝ ؼكا ٌٛا  ٚػٍٝ ٔٛاذعٙا ذرؽكق أٌؼان ا٤ػ٩  فٟ ا٤ٌٛاق 

ٚومٌه اٌّعرهاخ إٌي١هج ٌُِٚٛ واًِ ِٓ ػ١ٍّاخ اٌفكِح تإٌٍثح ٌٍّّان٠غ اٌىناػ١ح اٌىثهٜ 

ِؽٕٛي اٌّؼ١ه ٌّٙا ِؼٕٝ ـاْ تإٌٍثح ٌٍّىانع ٚاٌّهتٟ  ٚؼٕاق ٚقاني اٌؼاِح ٚاٌفأح ،

ٚلٌه ٨نذثاٚ ِؽٕٛي اٌّؼ١ه تؽ١اذُٙ ٚذهت١ح ؼ١ٛأاذُٙ اٌرٟ ذؼرّك اػرّاقا أٌا١ٌا ػٍٝ ٔاذط 

 ِؽٕٛي اٌّؼ١ه ِٓ اٌؽثٛب ٚاٌرثٓ.. 

ٚػ١ٍّح اٌؽٕاق ٠ٍرٛظة ا٨ٌرؼكاق ٌٙا ِثىها ٚـأح أْ اٌّؼ١ه ٠ٕٙط ػاقج لثً أٔٛاع      

١ًٔ اٌؽثٛب ا٤ـهٜ ، أل ٠ٕٙط اٌّؼ١ه فٟ إٌّبمح اٌعٕٛت١ح لثً إٌّبمح اٌّّا١ٌح تؽٛاٌٟ ِؽا

 ِٙه ٔٙا٠ح ف٠ِٟٛا ، ٌٚمٌه فأْ ؼٕاق اٌّؼ١ه ٠ثكا فٟ إٌّبمح ا٨نٚائ١ح تعٕٛب اٌؼهاق فٟ  ٕ٘

إٌٕ  ا٨ٚي ِٓ اٌّٙه اٌفاًِ ا آ٠ان  اِا فٟ إٌّبمح اٌّّا١ٌح اٌك١ّ٠ح ف١ىْٛ ـ٩ي ٚ ١ٍٔاْ

ا٨ٌثٛع ا٨ـ١ه ِٓ ٔفً ِٙه آ٠ان ، ٚتكا٠ح اٌؽٕاق ذرٛل  ػٍٝ اٌرع١ٙىاخ اٌٛاظة اذفال٘ا 

ٚاٌظهٚ  اٌع٠ٛح اٌٍائكج ترٍه اٌفرهج وأففاٖ قنظح اٌؽهانج أٚ ٘بٛي أِبان ِفاظخح ، 

٠ٚؽٕك اٌّؼ١ه ػاقج إلا ونع فٟ اٌٛلد إٌّاٌة تؼك ـٍّح أِٙه ٕٚٔ  فٟ إٌّاٚك اٌٍاؼ١ٍح 

ٌٝ ـٍّح فٟ إٌّاٚك اٌّثٗ ظافح ٚاٌعافح ٚإٌؽها٠ٚح ٚأنتؼح أِٙه ٕٚٔ  إٌٝ ٚأنتؼح أِٙه إ

 ـٍّح أِٙه تّٕاٚك وناػح اٌّؼ١ه تاٌّهذفؼاخ اٌيهت١ح .

-٠ٖٚٔعة اٌّثاِهج تاٌؽٕاق ؼاي ؼٕٛي ػ٩ِاخ اٌؽٕاق ٚػٕكِا ذىْٛ نٚٛتح اٌثمٚن      

اٌع٠ٛح ي١ه ا٩ٌّئّح ِّا  % ٚ ٠ؤقٞ اٌراـ١ه فٟ اٌؽٕاق اٌٝ ذؼهٖ إٌثاذاخ اٌٝ اٌظهٚ ٗٔ

ذؤقٞ اٌٝ ا٨٘بعاع ٚ اٌرىٍه ٚ ِٙاظّح اٌب١ٛن اٚ أفهاٚ اٌؽثٛب ٚذىٍه إٌٍاتً ٚذٍالبٙا 

ٚلٌه تٍثة ٘ؼ  ِٕبمح اذٕاي ِؽٛن إٌٍثٍح تاٌٍاق اٌؽاٍِح ٌٍٍٕثٍح، ِّا ٠ٕرط ػٕٗ ـٍانج 

 . ا٩ٌّئُ اٌٛلد فٟ ا١ٌٕف١ح اٌّؽا١ًٔ ٌىناػح  أٌفهٔح إذاؼح إٌٝ تا٦٘افحوث١هج تا٨ٔراض 

ٚذرُ ػ١ٍّح اٌؽٕاق ترمب١غ ا١ٌٍماْ فٛق ٌبػ اٌرهتح ٠ك٠ٚاً تٛاٌبح إٌّعً ٚآ١ٌاً           

تاٌرفكاَ آ٨خ اٌؽٕاق، ٘ما ٠ٚفًٙ اٌرفكاَ ا٨٢خ فٟ ػ١ٍّح اٌؽٕاق ٚاٌك ناي ٚاٌرمن٠ح ؼ١س 

ٙا تؽ١س ٨ ذى٠ك ذؤقٞ إٌٟ ذم١ًٍ اٌفالك ِٓ ِؽٕٛي اٌّؼ١ه، ٠عة أْ ذع  اٌؽثٛب لثً ذفى٠ٕ

، ٚاْ  ذفىْ اٌؽثٛب فٟ ِفاوْ ظ١كج اٌر٠ٛٙح ؼرٝ ٨ ذرؼهٖ  ٍٖٔٔثح اٌهٚٛتح ػٓ %

 اٌؽثٛب ٢فاخ اٌؽثٛب اٌرٟ ذّٕٛ فٟ ؼاٌح اٌرفى٠ٓ ي١ه اٌع١ك.

ِٚٓ ػ١ٍّاخ ا٦ػكاق ٌٍؽٕاق ذع١ٙى ا٨٢خ ٚأِاوٓ اٌرفى٠ٓ ٚا٤و١اي ا٩ٌوِح ٌرؼثخح اٌؽثٛب 

 خ اٌيهتٍح ٚاٌّؼاٍِح اٌفأح ترع١ٙى اٌثمٚن..... ٚي١ه٘ا.ٚاٌف١ٛٚ ٚذٕظ١  ٚذع١ٙى ا٨

٠ٚؽٕك اٌّؼ١ه  تٕفً اٌبهق اٌرٟ ذؽٕك تٙا ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب ا٨ـهٜ اِا ٠ك٠ٚاً         

تاٌرفكاَ اٌؽأكج اٌكانٌح     تاٌرفكاَ إٌّاظً فٟ ؼاٌح اٌٍّاؼاخ إٌي١هج اٚ ٠ؽٕك ١ِىا١ٔى١اً 

 ا اٌىِٛثا٠ٓ  .

 ٌٍؽٕٛي اٌّؼ١ه  ٠ؽُ أْ  ف١عة ا٨ـٙه اٌؼٍ  ٌيهٖ ّؼ١هاٌ  وناػح وأد اِا

 ٚلٌه  إٌثاخ ٌؽُ إٌّاٌة اٌٛلد اـر١ان ِٓ ٨تك ٕٚ٘ا اٌٍا٠ٍط ٌرؽ١ٙه أٚ ا٤ـٙه اٌؼٍ  ػٍٝ

  تاٌرفكاَ ٠ك٠ٚاً  أِا اٌّؼ١ه ٠ٚؽُ اٌؼا١ٌح إٌٛػ١ح لٞ ا٤ـٙه اٌؼٍ  ِٓ ؼأً أػٍٝ ٌرؽم١ك
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 ٚ  اٌّّاشٍحً  اٌىناػ١ح اٌّؼكاخ ِٓ ي١هٖ أٚ ٌّاٚنا تاٌرفكاَ ١ِىا١ٔى١اً  أٚ إٌّاظً

 إٌاذط اٌفالك ٍٔثح و٠اقج اٌٝ ٠ؤقٞ اٌرأـ١ه فاْ ٠ك٠ٚا تٙا اٌؽٕاق ٠رُ ٚاٌرٟ إٌي١هج تاٌٍّاؼاخ

 ِغ اٌؽّه٠ح ا٦ٔاتاخ ػٍٝ ػ٩ٚج ٚاٌمٛانٖ اٌب١ٛن ٚذأش١ه إٌّّانٞ اٌمّػ ؤثٛن ؼّهج ِٓ

  نٚٛترٙا. ٌفمك ٔر١عح اٌؽثٛب أىّاَ
 

      

 

 

 

 . اخرٛاس انٕقد انًُاسة نهحصاد فٙ انٕٛو

اـر١ان اٌٛلد إٌّاٌة ٌٍم١اَ تاٌؽٕاق ُِٙ ظكا ٌرم١ًٍ اٌفالك ٌٚى٠اقج وفا ج آٌح اٌؽٕاق ٚػ١ٍّح اٌؽٕاق 

ِهذثبح تؽاٌح اٌظهٚ  اٌع٠ٛح ٚاٌرٟ ٠يٍة ػ١ٍٙا انذفاع ِؼكي قنظاخ اٌؽهانج ٚـأح 

٠ٕٕػ تؽٕاق اٌّؽٕٛي فٟ ٚلد ِثىها تكا٠ح ِٓ اٌصإِح  تإٌّاٚك اٌعافح ِٚثٗ اٌعافح  ٚتمٌه

ٔثاؼا ِغ اٌرٛل  فٟ فرهج اٌظ١ٙهج تٍثة انذفاع اٌؽهانج ٚاٌرٟ لك ذؤقٞ اٌٝ ؼكٚز اٌؽهائك 

اؼ١أا وّا ٠ثاِه ا٠ٙا فٟ اٌؽٕاق تؼك اٌظٙه اٞ تؼك اٌٍاػح اٌهاتؼح ٚؼرٝ اٌصإِح ٍِا  اِا 

ف١ٕٕػ ترٕف١م اٌؽٕاق ػٕكِا ذمً اٌهٚٛتح فٟ اٌعٛ   ِٕاٚك اٌهٞ اٌرى١ٍّٟ ٚإٌّاٚك اٌّّا١ٌح

تكا٠ح ِٓ اٌؼاِهج ٔثاؼا .اِا اٌؽٕاق ا١ٌكٚٞ ف١رُ فٟ ٚلد ِثىها ِٓ إٌثاغ ٌثهٚقج اٌعٛ 

ٌٚٛظٛق نٚٛتح تإٌثاخ ٌّٙاْ ػكَ ؼكٚز فالك اذٕا  اٌؽٕاق ٚذع١ّغ اٌّؽٕٛي ػٍٝ ١٘خح 

 ظان ػ١ٍّح اٌكاني ا٢ٌٟ .أوٛاَ فٟ اٌؽمً ذُ اٌرع١ّغ فٟ ِىاْ ٔظ١  قائُ ٨ٔر

 ضثظ آنح انحصاد قثم انحصاد :

اٌٙثٛ اٌع١ك ٢ٌح اٌؽٕاق ُِٙ ظكا ؼ١د ٠رٛل  ٔاذط اٌؽٕاق ٚاٌكناي ػ١ٍٗ ٚـأح اْ ِؽٕٛي 

اٌّؼ١ه ٠ؽراض ٌّٙاناخ ـأح تٍثة ٚظٛق اٌٍفا ٠ٚعة اْ ٠رٌٛٝ اٌم١اَ تٙا ِفٓ ِرفٕٓ اٚ 

ٙا ٚاٌّؼراق ؼا١ٌا اْ ٠مَٛ تٙا اٌٍائك ٚ٘ما ي١ه ِركنب ظ١كا ِٚٓ لٚٞ اٌفثهج اٌع١كج ٌٍم١اَ ت

ٔؽ١ػ . ٚذٙك  ػ١ٍّح اٌٙثٛ اٌٝ اٌرم١ًٍ ِٓ اٌفالك ٌٚهػح اٌؽٕاق ٚاٌؽٕٛي ػٍٝ ٔاذط ؼثٛب 

١ٌٍّح ٚاٌٙثٛ ػاقج ٠رُ فٟ ا٤ظٙىج اٌهئ١ٍ١ح ٣ٌٌح ٟٚ٘ أظٙىج اٌؽٕاق ٚاٌمبغ ٚأظٙىج اٌكناي 

ل  ػٍٝ ٔٛع اٌّؽٕٛي ٚوصافرٗ ٚانذفاػٗ ٚاٌيهتٍح ٌٚىً ِّٕٙا ٚه٠مح ٘ثٛ ـأح تٙا ذرٛ
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ٚؼاٌح ٚث١ؼح اٌؽمً اٌّهاق ؼٕاقٖ .اِا اٌكناي اٌراتس ف١رٛل  ػٍٝ ٘ثٛ اظٙىج اٌكناي  

 ٚاٌيهتٍح فمٛ.

 

 

 كٛفٛح انقٛاو تؼًهٛح انحصاد ٔانذساط :

ٌاتما واْ ٠عهٞ قناي ٔثاذاخ اٌّؼ١ه اٌّؽٕٛقج  ٚلٌه ٌفًٕ اٌؽثٛب ػٓ اٌمُ ٚ اٌرثٓ ؼ١س ذّه  

ٙا اٌؽ١ٛأاخ ٚلك وأد ذٍرفكَ آٌٗ اٌبٛا١ٔح ِؽ١ٍح ـّث١ح ِرًٕ تٙا ػكق ِٓ اٌٍىاو١ٓ فٛل

 ٌٍرمب١غ ذٍّٝ اٌعهظه ذٍؽثٙا اٌؽ١ٛأاخ شُ ذعهٞ ذمن٠ح ٠ك٠ٚح ٌفًٕ اٌؽثٛب ِٓ اٌرثٓ .

 ٚؼا١ٌا ذرُ ػ١ٍّح ؼٕاق ٚقناي ِؽٕٛي اٌّؼ١ه تاٌبهق اٌرا١ٌح : 

 ١ٓ فٟ آٔا ٚاؼك ٟٚ٘ ذٕفم ػاقج فٟ اٌٍّاؼاخ اٌىث١هج .ؼ١د ذرُ اٌؼ١ٍّر انحصاد ٔانذساط اٜنٙ• 

ٚف١ٙا ٠رُ اٌؽٕاق ااٌمبغ ٌٍٕثاخ   فمٛ ٌٍّؽٕٛي تٛاٌبح اٌرفكاَ ا٨خ لبغ ا٨ػ٩  انحصاد اٜنٙ • 

اٌماذ١ح اٌؽهوح أٚ اٌّرثصح ـٍ  اٌعهان ٟٚ٘ ػثانج ػٓ ِٕعً ٌٍمبغ فمٛ ذُ ٠عّغ فٟ ِىاْ ٚاؼك 

ٕك ٘مٖ اٌؼ١ٍّح فمك اٌىص١ه ِٓ اٌّؽٕٛي اذٕا ػ١ٍّرٟ اٌؽٕاق ٠ٚكني آ١ٌا ف١ّا تؼك ٠ٕٚرط ػ

 ٚاٌرع١ّغ .

ذعهٞ ػ١ٍّح اٌكناي اٌصاتد ٌٍّؽٕٛي اٌٍاتك ؼٕاقٖ أ١ٌا أٚ ٠ك٠ٚا ؼ١د ٠رُ ذؽه٠ه  انذساط اٜنٙ• 

اٌّؽٕٛي ٌرؼه٠ٙٗ ًٌٍّّ ػكج ِهاخ ِٚٓ ذُ ٠رُ ذمك٠ُ اٌّؽٕٛي ٣ٌٌح ٠ك٠ٚا تٛاٌبح اٌؼّاي 

ق ٚقناي ِرؽهن إ٨ إٔٙا فٟ ٘مٖ اٌؽاٌح ٠رُ إ٠ما  إٌّعً ٚذّي١ً وافح ٚػاقج ذىْٛ آٌح ؼٕا

أظٙىج اٌكناي ٌٍم١اَ تٛظ١فرٙا ٚوص١ها ِا ٠ىْٛ ٔاذط اٌكناي تٙمٖ اٌبه٠مح تٗ نٚٛتح ِغ ؼكٚز 

وٍه تاٌؽثٛب اٚ ـهٚض اٌؽثٛب ِغ اٌٍفا ِّا ٠ؽراض ا٤ِه إٌٝ ػ١ٍّح أـهٜ ٌٍرفٍٓ ِٓ اٌٍفا 

ٟ ذؽكز تأظٙىج اٌكناي ٚاٌيهتٍح فٟ ؼاٌح اٌّؽٕٛي اٌّؽٕٛق ٠ك٠ٚا ػ٩ٚج ػٍٝ ا٤ػباي اٌر

 تاٌمٍغ تٍثة ا٤ذهتح ٚاٌؽعانج اٌؼاٌمح تعمٚن اٌّؽٕٛي ٚػاقج ٠ىْٛ ٔاذط اٌكناي اٌصاتد ٚـأح 

 

تإٌّاٚك اٌّّا١ٌح ِٓ اٌؽثٛب ٚاٌرثٓ لاخ ٌْٛ أٔفه قاوٓ اٚ تٕٟ تٍثة اٌهٚٛتح إٌاذعح ِٓ ذىك٠ً 

ٍح قْٚ ذ٠ٛٙح فٟ أرظان اٌكناي ٚتمٌه ٠ؤشه ٘ما فٟ ٌؼهٖ ِمانٔح تٕاذط اٌّؽٕٛي ٌفرهج ٠ٛٚ

 ؼٕاق إٌّاٚك اٌعٕٛت١ح ٚاٌمٞ ٠ىْٛ اوصه ت١ا٘ا .

 

 : انحصاد انٛذٔ٘• 

 ٠ٚرُ ػاقج تبه٠مر١ٓ ّٚ٘ا : 

اٌؽٕاق تاٌمبغ تإٌّعً ا١ٌكٚٞ اٌىث١ه تإٌّاٚك اٌرٟ ٠ىْٛ تٙا اٌّؽٕٛي وص١  إِاٚك اٌهٞ -ٔ

ٕي١ه ٟٚ٘ ٚه٠مح ٠ٕٕػ تٙا ٚلٌه ٌٍّؽافظح ػٍٝ ِا ذثمٝ ِٓ اٌهٚٛتح تاٌرهتح ِغ ػاقج   اٚ اٌ

ذٛفه ِهػٝ ٌٍؽ١ٛأاخ ـ٩ي أِٙه ا١ٌٕ  ٚاٌرٟ ذمً ف١ٙا ا٤ػ٩  اٌفٙها  اٌبث١ؼ١ح ،ا٨ اْ 

٘مٖ اٌبه٠مح ِٓ ػ١ٛتٙا تما  تؼٗ ا٨فاخ تّفٍفاخ اٌؽٕاق ِصً ٠هلاخ ؤثٛن اٌمّػ إٌّّانٞ 

ٚأ٨ِهاٖ ا٨ـهٜ ٚاٌرٟ ذرأشه تؼ١ٍّح اٌمٍة ٚذؼه٠ٙٙا ٌؽهانج اًٌّّ فٟ  ٚي١ه٘ا ِٓ ا٨فاخ

 فًٕ ا١ٌٕ  ِّا ٠ؼًّ ػٍٝ ذم١ًٍ ا٨ٔاتح تٙا فٟ اٌٌُّٛ اٌّٛاٌٟ.

اٌؽٕاق ا١ٌكٚٞ تاٌمٍغ تا١ٌك ٟٚ٘ ِائؼح أ٨ْ تّٕاٚك اٌّؼ١ه لاخ اٌٍّاؼاخ إٌي١هج ٚـأح  -ٕ

اؼاخ اٌث١ٕ١ح ٩ٌِعان أٚ تٍثة اٌرىٍفح ا٨لرٕاق٠ح اٌرٟ ٠رؼكن قـٛي ا٨٨خ ف١ٙا ٌٛظٛق٘ا فٟ اٌٍّ

ٌٍؽٕاق ا٨ٌٟ ، ٠ٚفٍٙٙا اٌّىانع ػاقج ػٍٝ اٌؽٕاق تإٌّعً أٚ ا٢ٌٟ ٨ػرماقٖ اْ ٘مٖ اٌبه٠مح 

 ذٛفه لكن اوثه ِٓ ٔاذط اٌرثٓ اٌُّٙ ٌرهت١ح ؼ١ٛأاذٗ .

 

 كٛفٛح انرقهٛم يٍ انفاقذ أذُاء انحصاد؟

ىٟ إٌاذط ِٓ ػكَ اٌٙثٛ اٌع١ك ٢ٌح اٌؽٕاق اٚ اٌكناي ِٓ اؼك اٌّّاوً ٠ؼك اٌفالك ا١ٌّىا١ٔ          

اٌهئ١ٍ١ح فٟ إٔراض ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب ٚاٌرٟ ِٕٙا ِؽٕٛي اٌّؼ١ه ٚـأح تإٌّاٚك اٌرٟ ٠رُ ف١ٙا 

اٌؽٕاق ا٢ٌٟ ٌّفرٍ  إٌّاٚك ٚاٌرٟ ذًٕ ٍٔثح اٌفالك تٙا أؼ١أا إٌٝ ٍٔة ػا١ٌح ظكا ٚـأح 
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خ اٌمك٠ّح ،وّا اْ ٌرٕف١م ػ١ٍّح اٌكناي قٚن وث١ه فٟ اٌرم١ًٍ ِٓ اٌفالك ػٕك اٌؽٕاق تثؼٗ ا٨٢ 

فّٓ اٌّؼهٚ  اْ اٌر١ٍّك ِغ اٌهٞ تإٌّاٚك اٌعٕٛت١ح ِغ ذؼهٖ اٌّؽٕٛي اٌٝ ن٠اغ ل٠ٛح فٟ 

 اٌّهاؼً ا٤ـ١هج ِٓ ػّه اٌّؽٕٛي تؼك اِر٥ اٌؽثٛب ٠رؼهٖ اٌّؽٕٛي اٌٝ اٌهلاق ا٨ِه اٌمٞ 

 

ٌٟ ا٨ الا ٔفم اٌؽٕاق فٟ ػىً اذعاٖ اٌهلاق ٚ٘مٖ ػ١ٍّح ٌُ ٠رُ ِهاػاذٙا فٟ ٠ٕؼة ِؼٗ اٌؽٕاق ا٢

وً ا٤ؼٛاي تٍثة اٌّىً اٌكائهٞ ٌٍؽمٛي وّا أْ اٌّؽٕٛي اٌّعاٚن ٦ٚاناخ آ٨خ اٌهٞ ٌُ ٠رُ 

ؼٕاقٖ أ٠ٙا تٍثة ػكَ إٌرٛا  ا٤نٖ ا٤ِه اٌمٞ ٠ؤقٞ اٌٝ و٠اقج ٍٔثح اٌفالك، اِا اٌؽٕاق فٟ 

١هج ٚـأح ت١ٓ ا٤ِعان فىص١ها ِا ٠ؽكز فالك وث١ه تٍثة ػكَ ذّىٓ ا٨ٌٗ ِٓ اٌٍّاؼاخ إٌي

ؼٕاق وً اٌٍّاؼاخ ٚـأح اٌث١ٕ١ح ِٕٙا اٌٝ ظأة ٌمٛٚ اٌىص١ه ِٓ ا١ٌٍماْ اٌّؽٍّح تإٌٍاتً 

ٚإٌّاتح تاٌؽّهاخ  ؼ١د ذٍمٛ ػٕك ٩ٍِِح إٌّعً ٚاٌّٙهب ٌٙا . ٚ فٟ اٌكناي اٌصاتد 

اٌع١ك ٤ظٙىج اٌكناي ٚاٌيهتٍح ٚاٌهٚٛتح اٌؼا١ٌح تاٌّؽٕٛي ِغ ٚظٛق أ٠ٙا ٔر١عح ٌؼكَ اٌٙثٛ 

ا٨ذهتح ٚاٌؽعانج اٌؼاٌمح تاٌعمٚن وً ٘مٖ اٌؼٛاًِ ِعرّؼح ذمًٍ ِٓ وفا ج ػًّ اظٙىج اٌح اٌكناي 

 ا٨ِه اٌمٞ ٠ؤقٞ اٌٝ و٠اقج ٍٔثح اٌفالك فٟ إٌٙا٠ح .

 

 اٌرفى٠ٓ

 اٌؽثٛب ذؼثأ اْ تؼك اٌؽثٛب ذفىْ ٌٍؽثٛب ٚاٌكناي اٌؽٕاق ػ١ٍّح ِٓ ا٨ٔرٙا  تؼك

 ذرؼهٖ ٨ ؼرٝ اٌر٠ٛٙح ظ١كج ِفاوْ فٟ  ـأح ِفاوْ فٟ ذٛ٘غ اٚ ٌٍٍا٠ٍٛاخ ٚذهًٌ تأو١اي

 ٚاٌؽّهاخ ٚاٌفخهاْ واٌفبه٠اخ اٌع١ك ي١ه اٌرفى٠ٓ ؼاٌح فٟ ذّٕٛ اٌرٟ اٌؽثٛب ٢فاخ اٌؽثٛب

 ذفى٠ٕٙا لثً اٌؽثٛب ذع  إْ ٠عة وّا ، اٌّفىٚٔح ٚاٌّٛاق ٌٍؽثٛب تاٌيح أ٘هان ذٍثة اٌرٟ

 . %ٖٔ ػٓ اٌهٚٛتح ٍٔثح ذى٠ك ٨ تؽ١س

  

 

 طشق انضساػح :
ذؽٙه ا٤نٖ ٌٍىناػح تك اً ِٓ ٔٙا٠ح ٌُِٛ وناػح اٌّؽٕٛي اٌٍاتك تؽهشٙا ػكج ِهاخ 

تٌٛاٚح اٌعهان ا٢ٌٟ أٚ تاٌّؽهاز اٌثٍكٞ، ٚذٙك  اٌؽهاشح ا٤ٌٚٝ إٌٝ إواٌح تما٠ا اٌّؽٕٛي 

هتح وٟ ذرؽًٍ، أِا اٌؽهاشح اٌصا١ٔح فمثً ٌُِٛ ٘بٛي ا٤ِبان، ٚاٌصاٌصح لثً اٌٍاتك ٚقفٕٙا فٟ اٌر

اٌىناػح ِثاِهج، ذ١ٍٙا ػ١ٍّح ذٕؼ١ُ اٌرهتح ٚذ٠ٍٛرٙا شُ ذم١ٍّٙا إٌٝ ؼمٛي ٔي١هج تي١ح ذ١ًٍٙ 

 ذمك٠ُ اٌفكِاخ ا٤ـهٜ.

٤نٖ أ٨ًٚ ٚذىنع اٌؽثٛب ػف١هاً، أٞ فٟ ذهتح ظافح ذهٜٚ تؼك اٌىناػح، أٚ ـ١ٙهاً، إل ذهٜٚ ا 

 ٚذرهن ػكج أ٠اَ شُ ذىنع ف١ٙا اٌؽثٛب.

 انضساػح َثشا :  -٠

ؼ١س ٠كـً اٌىناػْٛ اٌؽمً تفبٛٚ ٍِرم١ّح ِٚرمانتح ٌثؼٙٙا اٌثؼٗ ٚتٍّفاخ ِرٍا٠ٚح ت١ٓ   

 ا١ٌكٚٞ إٌصه إٌٝ ٠ٕٚان ف٩غ ٚاـه ٠ٚرُ ٔصه اٌؽثٛب ٠ك٠ٚا فٟ ٔفً اٌٛلا ِٓ لثً اٌف٩ؼ١ٓ .

 اٌؽمً، فٟ ِٕرظّح تٕٛنج اٌىناػح ػ١ٍّح ذرُ وٟ ِؽرهف١ٓ ػّا٨ً  إٌاشهْٚ ٠ىْٛ أْ ِهٚ ػٍٝ

 . تاٌفهِاِح  اٌؽاٌح ٘مٖ فٟ اٌثمٚن ذيب١ح ٚذرُ ا١ٌّىا١ٔىٟ إٌصه أٚ

 انضساػح ػهٗ خطٕط تانثارسج :  -٦
 ػا١ٌّاً  اٌّؼ١ه ٠ىنع ؼ١س ٌٍىناػح ١ِٙأج اٌؽمٛي ذىْٛ  ظ١كج تٕٛن اٌثمٚن ِٙك ذ١ٙخح تؼك

 ت١ٓ اٌٍّافح أٚ ٌُ ٘ٔ ٚأـه ـٛ ت١ٓ اٌٍّافح ـبٛٚ ػٍٝ اٌثمٚن ذىنع اٌرٟ اٌٍّّكج تاٌثالنج

 ذىنع ؼ١س اٌف١ى٠ائ١ح ٚـٛأٙا اٌرهتح ٚث١ؼح ٚؼٍة  ٌُ ٘-ٕ ػّك ٚػٍٝ  ٌُ ٥ٔ ٚأـه ـٛ

 ٠ى٠ك ػّك ػٍٝ اٌىناػح إْ ؼ١س اٌصم١ٍح. اٌرهب فٟ وناػرٙا ِٓ أػّك اٌفف١فح اٌرهب فٟ اٌثمٚن

 إٌٝ اٌّّاي ِٓ اٌىناػح ـبٛٚ اذعاٖ ذىْٛ إْ ٠ٚعة ، ١م٠ٗؼ لك أٚ ا٦ٔثاخ ٠ؤـه ٌُ ٘ ػٓ

 اٌىناػح ٚهق أؼٍٓ ِٓ تاٌثالنج اٌىناػح ٚذؼرثه اًٌّّ أِؼح ِٓ اٌمٕٜٛ ٩ٌٌرفاقج اٌعٕٛب
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 ف١ٕان اٌثمان ػ١ٍّح ِٓ ا٨ٔرٙا  ٚتؼك اٌٍّّكج اٌثالنج ذٛفه ػكَ ؼاٌح ٚفٟ اٌؽا٘ه اٌٛلد فٟ 

  ػٍٝ اػرّاقاً  اٌٍٛغ ٍِاؼح ٚذفرٍ  اٌمه١ٔح اٌٍّٛؼح تاٌرؼّاي  أٌٛاغ إٌٝ اٌؽمً ذم١ٍُ إٌٝ

 

 

 ا٤ناٟ٘ فٟ ػ١ٍٗ ٟ٘ ِّا أوصه اٌٍٛغ ٍِاؼح ذىْٛ  اٌٍّر٠ٛح ا٤ناٟ٘ فٟ أٗ إل اٌرهتح اٌرٛا 

 . ا٤ٌٛاغ إٌٝ اٌّا  إ٠ٕاي ٌيهٖ اٌٍٛالٟ فرػ ػ١ٍّاخ أ٠ٙا ٚذعهٞ  اٌٍّر٠ٛح. ي١ه

 

ذ١ٍٍه ـها١ُٚ ذٕى٠ً :ٚه٠ك ػًّ ا١ٌٕأح ا٩ٌوِح ِصًذع١ٙى آٌح اٌرٍب١ه اآٌح اٌىناػح  ػٓ  ٠ٚرُ 

ذمَٛ تّك ا٤نٖ ٚ٘ثٛ اٌٍّافح  ١ٟٔٚأح ٚذ١ٍٍه اٌكٌىاخ اٌر اٌؽثٛب ٚ٘ثبٙا فٟ أِاوٕٙا

 ف١ٙا .  ذّؽ١ُ ا٤ظىا  اٌّرؽهوح  ٚت١ٕٙا 

 

ٚذؼك ٘مٖ اٌبه٠مح ا٤ؼكز فٟ اٌىناػح فٟٙ ذٍُٙ فٟ ذٛف١ه و١ّح اٌثمان ٚوِٓ ا٨ٔعاو ٚفٟ 

 اٌؼٛاًِ اٌث١خ١ح ا٩ٌوِح ٌّٕٛ أِصً ٚأظٛق. ذٛافه

 

ٌٍٚٛٔٛي إٌٝ وصافح ٔثاذ١ح ِصا١ٌح، تي١ح اٌؽٕٛي ػٍٝ أػٍٝ إٔراض ِّىٓ ِٓ قْٚ أٞ ٘كن 

ٌٍبالاخ اٌّرٛافهج ا٘ٛ  ٚذهتح  ذهلغ اٌؽمٛي تىناػح تمان ِٓ إٌٛع ٔفٍٗ فٟ أٌثٛع أٚ 

 خ ٚذىاؼُ إٌثاذاخ ف١ٍرؽٍٓ ذفه٠ك٘ا.أٌثٛػ١ٓ تؼك ا٦ٔثاخ ٚإلا ِا ٌٛؼظ انذفاع فٟ ٍٔثح ا٦ٔثا

 

٠رثغ فٟ وناػح اٌؽثٛب اٌّر٠ٛح ٔظاِاْ، ا٤ٚي ٚ٘ٛ ٔظاَ اٌىناػح اٌّبه٠ح ااٌثؼ١ٍح  ٠ؼرّك 

أٌاٌاً ػٍٝ ١ِاٖ ا٤ِبان ِٚفىْٚ ا١ٌّاٖ فٟ اٌرهتح اٌٍبؽ١ح، ٚاٌصأٟ ٚ٘ٛ ٔظاَ اٌىناػح اٌّه٠ٚح 

ف١ٙا واف١ح ٌرٍث١ح اؼر١اظاخ إٌثاذاخ فرمكَ ٌٙا اٌمٞ ٠رثغ فٟ تؼٗ إٌّاٚك اٌرٟ ٨ ذىْٛ ا٤ِبان 

تؼٗ اٌه٠اخ اٌرى١ٍ١ّح. أِا فٟ وناػح اٌؽثٛب ا١ٌٕف١ح فرؼرّك اٌىناػح ػٍٝ اٌهٞ ؼٕهاً، وّا 

 ٠فرٍ  ػكق اٌه٠اخ ٚو١ّح ١ِاٖ اٌهٞ تؽٍة إٌٛع إٌثاذٟ ٌُِٚٛ إٌّٛ ٚاٌث١خح اٌىناػ١ح.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشصيحصٕل 
 Rice 

Oryza sativa L. 

Fam-Graminae 

 

اٌيمائ١ح ٚاٌرٕك٠ه٠ح اٌٙاِح فٟ اٌؼاٌُ . فٙٛ اٌيما   اٌؽثٛت١ح ٠ؼرثه اٌهو ِٓ اٌّؽا١ًٔ

اٌهئ١ٍٟ ٤وصه ِٓ شٍس ٌىاْ اٌؼاٌُ ذمه٠ثا. ٚ٘ٛ شاٌس ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب ِٓ ؼ١س اٌٍّاؼح 

 ٚشا١ٔٙا ِٓ ؼ١س و١ّح اٌّؽٕٛي اٌؼاٌّٟ. اٌّىنٚػح

ن اٌرهتح اٌٍّؽ١ح أشٕا  إٌر٩ٕؼٙا ٌرؽٍّٗ وصهج ا١ٌّاٖ فٟ إٌرصّا ا٘اِ ػا٩ِ اٌهو  ٠ؼرثه 

ػٍٝ ا٦ٔثاخ ٚا٨ٌرّهان فٟ إٌّٛ ٚإٌعاغ  لكنذِٗؽا١ًٔ اٌؽثٛب فٟ  تالٟاؼ١س ٠فرٍ  ػٓ 
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٠ِٛا أٚ أوصه ـ٩ي ٌُِٛ  9ٓ اٌٝ  ٓٙ ِٓ  فٟ إػبا  ِؽٕٛي فٟ أنٖ ذيّه تا١ٌّاٖ ٌّكج 

ّهخ فٟ اٌّا  ٌّكج ١ِٛ٠ٓ أٚ ش٩شح أ٠اَ ٚلٌه إٌّٛ. ت١ّٕا ِؽا١ًٔ اٌؽثٛب ا٤ـهٜ ذّٛخ إلا ي

ت١ّٕا ٔثاخ اٌهو ٌٗ اٌمكنج ػٍٝ ٔمً ا٨ٚوٍع١ٓ اٌّرىْٛ  -ٌٕمٓ ا٨ٚوٍع١ٓ ا٩ٌوَ ٌؽ١اذٙا 

تا٤ٚناق أشٕا  ػ١ٍّح اٌرّص١ً اٌٙٛئٟ إٌٝ اٌعمٚن اٌّيّٛنج فٟ اٌّا  ٌٚمٌه فٙٛ ٠ٍرب١غ أْ ٠ّٕٛ 

 فٟ ت١خح نٚثح. 

ػاٌّٟ وث١ه ، ٠ٚيىٚ ٘ما اٌّؽٕٛي ا١ٔ٤ً ِٛائك ٕٔ  ٠ؽظٝ ِؽٕٛي اٌهو تا٘رّاَ 

 ٌىاْ اٌىهج ا٤ن١٘ح ػٍٝ اـر٩  ػاقاذُٙ ٚألٚالُٙ ٌٍٚٛوُٙ اٌيمائٟ..

قٌٚح ، إ٨ أْ ِهق آ١ٌا ٠ّصً إٌّثغ ا٤ٌاٌٟ ٓٓٔٚتاٌهيُ ِٓ إٔراظٗ ٠رُ فٟ أوصه ِٓ 

ّا٠٨ا، ٚاٌعثاي اٌمه٠ثح ٌّٕرط اٌهو.. ٠ٚؼرمك أْ اٌّٛٚٓ ا٤ٍٟٔ ٌٍهو ٠مغ ػٍٝ ٌفٛغ ظثاي ا١ٌٙ

أْ إٔٔا  اٌهو اٌّىنٚػح  Portues ِٕٙا فٟ ظٕٛب ِهلٟ آ١ٌا ٚظٕٛتٙا، ٠ٚؼرمك تٛنذٛي

٠ؼرمك تأْ  Vavilov إٌّرّه ف١ٙا ته٠اً. فٟ ؼ١ٓ أْ فاف١ٍٛ  Oryza fatua ذٕرّٟ إٌٝ إٌٛع

 ٚأْ إٌٛعإٌٙك ٟ٘ اٌّٛٚٓ ا٤ٍٟٔ ٌٍهو، ٚلك ٔمٍٗ اٌؼهب إٌٝ قٚي ؼٖٛ اٌثؽه اٌّرٌٛٛ، 

O.breviligulata   إٌّرّه ػٍٝ ٘فا  ٔٙه ا١ٌٕعه فٟ يهتٟ إفه٠م١ا ٠ؼك أًٔ ا٤ٕٔا

  .ا٦فه٠م١ح اٌّىنٚػح

 

 اإلقرصادٚح نهشص : األًْٛح

 
٠ؼّك ِؽٕٛي اٌهو يماً  أٌا١ٌاً ٤وصه ِٓ ٕٔ  ٌىاْ اٌؼاٌُ، ِٕٚكناً أٌا١ٌاً ٌٍبالح فٟ        

% ِٓ اٌٍّاؼح اٌىناػ١ح. ٚذُٕرط 9ٓفٟ إٌٙك أوصه ِٓ قٚي ِهلٟ آ١ٌا. ٚذّيً وناػح اٌهو 

% ِٓ إظّاٌٟ 9ٕإٌّبمح اٌّّركج ِٓ إٌٙك إٌٝ ا١ٌاتاْ اٌٛالؼح فٟ ظٕٛب ِهلٟ آ١ٌا أوصه ِٓ 

 .ا٦ٔراض اٌؼاٌّٟ

١ٍِْٛ ٘ىران أٔرعد ٔؽٛ  ٙ.ٔ٘ٔٔؽٛ  ٕٔٓٓتٍيد اٌٍّاؼح اٌّىنٚػح تاٌهو فٟ اٌؼاٌُ ػاَ 

 . ٕٕٓٓػاَ  FAO ّٕهج ا٦ؼٕائ١ح ٌّٕظّح ا٤يم٠ح ٚاٌىناػح١ٍِْٛ ٚٓ ِٓ اٌهو ااٌ ٥.9ٕ٘

٠ٚؼىٜ اٌرٌٛغ اٌىث١ه فٟ وناػح ِؽٕٛي اٌهو إٌٝ ذبٛن اٌرم١ٕح اٌٍّرفكِح فٟ اٌىناػح 

 .ٚا٦ٔراض ٚاٌر١ٕٕغ، إ٘افح إٌٝ قٚن ا٤ٕٔا  اٌّؽٍٕح ٚناش١اً ٚاٌٍّرٕثبح ؼك٠صاً 

 

 ٚوّاقج ا٦ٍٔاْ ذيم٠ح فٟ اٌؽثٛب ًّاٌٙاِح، ٚذٍرؼ اٌؽثٛب ِؽا١ًٔ ِٓ اٌهو ِؽٕٛي ٠ؼرثه

 وّا إٌٕاػاخ، ٌثؼٗ أ٠ٙا ـاَ وّاقج اٌهو ٘هب ٔٛاذط ذٍرفكَ وّا إٌٕاػاخ، ِٓ ٌؼك٠ك ـاَ

 .ا٤يهاٖ ِٓ وص١ه فٟ اٌمُ ٠ٍرفكَ

 

 

 :انٗ اًْٛرّ االقرصادٚح ًٔٚكٍ ذهخٛص 

 ٠كـً اٌهو فٟ اوثه ٚظثاخ اٌبؼاَ فٟ اٌؼاٌُ ٠ٚؼك اٌيما  اٌهئ١ً ٌٕٕ  ٌىاْ -ٔ

 اٌؼاٌُ.

%  ٖ% تهٚذ١ٓ ٚٓٔ% وانت١٘ٛكناخ اٚ ػٍٝ ٥٘-٠٘اٌهو ػٍٝ  ؼثٛبذؽٛٞ  -ٕ

 ٚي١ه٘ا. و٠د

 ٠ٍرفكَ ٚؽ١ٓ اٌهو فٟ ٕٔاػح اٌثٍى٠ٛد ٚايم٠ح ا٨ٚفاي ٚاٌؽ٩ٚج . -ٖ

 ٠ٍرفكَ اٌهو اٌّىٍٛن فٟ ذيم٠ح اٌكٚاظٓ ٚاٌرفهاض إٌّا ٚفٟ ٍِاؼ١ك اٌرع١ًّ. -ٗ

ِٚاقج ػاوٌح فٟ ٕٔاػح اٌٛنق  ٠ٍرفكَ لّهج اٌؽثٛب فٟ اٌٛلٛق ٚوّاقج ذؼثخح -٘

 اٌّمٜٛ.

 ذٍرفكَ ِفٍفاذٗ فٟ ٕٔاػح اٌمثؼاخ ٚاٌؽٕهاْ ٚفهِح ٨ٌبث٩خ اٌف١ٛي . -ٙ

 

 يشاكض إَراج انشص فٙ انؼانى :
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 ِٓ أوصه ٌيما  نئ١ٍ١ا ِٕكنا ٠ؼرثه إل اٌؼاٌُ، فٟ اٌؽثٛب ِؽا١ًٔ أُ٘ ِٓ اٌهو ٠ؼرثه      

 ذٕرط ٘ىران ١ٍِْٛ ٕٙٔ ؼٛاٌٟ اٌؼاٌُ فٟ تاٌهو اٌّىنٚػح اٌٍّاؼح ٚذثٍغ .اٌؼاٌُ ٌىاْ ٕٔ 

 ذٕرط .أت١ٗ أنو ٚٓ ١ٍِْٛ ٓٗٗ أٞ ؼٛاٌٟ لٚ اٌمّٛن ااٌٍّة   أنو ٚٓ ١ٍِْٛ ٥ٓٙ ؼٛاٌٟ

 .اٌى١ّح ٘مٖ ِٓ  % 9ٓؼٛاٌٟ آ١ٌا قٚي

 ِٓ % 9ٓ ؼٛاٌٟ ذٍرٍٙه ؼ١س اٌؼاٌُ فٟ ٌٍهو إٌر٩ٙوا اٌكٚي أوصه أ٠ٙا اٌكٚي ٘مٖ ٚذؼرثه

 ؼٛاٌٟ إٔراظٙا ٠ثٍغ إل اٌؼاٌُ فٟ ٌٍهو إٔراظا اٌكٚي أوثه ٚإٌٙك ا١ٌٕٓ ٚذؼرثه .ٟاٌؼاٌّ ا٦ٌر٩ٙن

 .اٌؼاٌُ إٔراض ظٍّح ِٓ % ٓ٘

 ا٤وصه اٌؼّه اٌكٚي ذهذ١ة ٠ّىٓ َ ، ٠ٕٔٓ ا ٚاٌىناػح ا٤يم٠ح ِٕظّح ٦ؼٕا اخ ٚٚثما    

 ا إٌٙك ،) 9٘ٔ ( ١ٕٓاٌ :٠ٍٟ وّا ذٕاو١ٌا ذهذ١ثا )أنو ِرهٞ ٚٓ ا١ٍِْٛ اٌؼاٌُ فٟ ٌٍهوا إٔراظ

 ) اتٛنِا ١ِأّان  ، ٖٓ ا ذا٩٠ٔك  ، ٥ٖ ا ف١رٕاَ  ، ٠ٗ ،ا تٕي٩ق٠ُ  ، ٗٙ ا إٔك١ٍ١ٔٚا  ، ٥ٗٔ

 . ٖٔا اٌثهاو٠ً ،) ٙٔ ا اٌفٍث١ٓ ) ٘.٥ ( ا١ٌاتاْ ،) ٕٖ

 

 ِٓ وث١ها إـر٩فا ٠فرٍ  اٌٍّاؼح ٌٛؼكج اٌهو ِؽٕٛي ِرٌٛٛ أْ تاٌموه، اٌعك٠ه ِٚٓ     

 ِؽٕٛي و١ّح أْ ٚاٌىناػح ا٤يم٠ح ِٕظّح إؼٕا اخ ذظٙه ؼ١س تاٌؼاٌُ، ه٤ٜـ ِٕبمح

 .وّثٛق٠ا فٟ ٌٍٙىران ٚٓ ِٓ ألً إٌٝ إٌثا١ٔا فٟ ٚٓ ٙ ت١ٓ ذرهاٚغ اٌٙىران

 إٌٝ ١ّ٠ه اٌّفرٍفح، اٌكٚي ت١ٓ ا٦ٔراظ١ح  ااٌعكانج اٌٙىران ِؽٕٛي ِرٌٛٛ فٟ اٌىث١ه اٌرثا٠ٓ إْ

 إٌرؼّاي ٚه٠ك ػٓ إٌّففٙح ا٦ٔراظ١ح اٌعكانج لاخ اٌكٚي فٟ و٠اقذٗ ٠ّىٓ ا٦ٔراض ٍِرٜٛ أْ

 ٚهق ٚإٌرؼّاي اٌّؽٕٛي ػا١ٌح ظك٠كج ٚ٘عٓ إٔٔا  ٚوناػح اٌّصٍٝ، تاٌى١ّاخ ا٤ٌّكج

 .ِؽٍٕح وناػح

 

١ٍِْٛ  ٖٔ.9ٗٗٔؽٛ  ٥ٕٔٓفمك تٍغ ؼعُ ا٦ٔراض اٌؼاٌّٟ تؼاَ  اٌٍاتمحٚتٕا ا ػٍٝ اٌّؼب١اخ      

فا٠ٕا١ّٔاي اٌّرفٕٕح فٟ ِراتؼح  ؼهوح اٌٍٍغ ٚـاِاذٙا ٚٓ ٚؼٍة نٔك ذمه٠ه أٌٛاق 

تاٌثٛنٔاخ اٌٍٍؼ١ح ٚا٨ٌٛاق اٌؼا١ٌّح لٛائُ أُ٘ اٌكٚي اٌّرٕكنج ٌمائّح اٌرٕك٠ه ٌّؽٕٛي اٌهو 

 ٚلائّح تأُ٘ اٌكٚي اٌّرهتؼح ػٍٝ ػهَ اٌرٕك٠ه ٚػهَ ا٨ٔراض.

 



 

 اسًاػٛم أ.و.د. يؤٚذ ْاد٘               (1م )      صبايح/ اثلث حماصيل حماصيل احلبوب النظري

 

 

 
 

 

 

 :نهشص  انًٕطٍ االصهٙ
 

 اٌيما  ِؽا١ًٔ ألكَ ِٓ ٚاؼك ٠ؼرثه ؼ١س آ١ٌا ِهق ظٕٛب فٟ تؼ١ك ػٙك ِٕم اٌهو ونع ٌمك

 ظٕٛب فٟ ِهج ٤ٚي أٌرخًٕ لك اٌهو تأْ اٌمائً اٌهأٞ ػٍٝ إظّاع ٕ٘ان ٚأْ .إٌّاٚك ٘مٖ فٟ

 ٌّٕٛ ِٕاٌثح ظهٚفا ذؼرثه ٚ٘مٖ ِرؼالثح، ٚاٌؼح ٚف١ا٘أاخ ٍِرٕمؼاخ ذٛظك ؼ١س إٌٙك،

 ٠ؼٙك إٌّاٚك ٘مٖ فٟ اٌهو إٔٔا  فٟ اٌىث١ه ٠ٓٚاٌرثا اٌثه٠ح اٌهو ٚظٛق أٔٛاع أْ وّا اٌهو،

 ػٕكِا أ٨ اٌهو تٙا ٠ىنع ٌُ اٌّرٌٛٛ ا٤ت١ٗ اٌثؽه ؼٖٛ ِٕبمح أْ ٠ٚؼرمك اٌهأٞ، ٘ما

 .ذمه٠ثا ٩١ِق٠ح  ٓٓٙ ػاَ فٟ ا١ًٌٕ ٚاقٞ إٌٝ اٌؼهب أقـٍٗ
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 ٚلٌه اٌثه٠ح، ّٔٛ ا٤ٔٛاع ٚث١ؼح أٌاي ػٍٝ ِّٕأ اٌهو ػٍٝ أقٌرُٙ إٌثاخ ػٍّا  ٚ٘غ ٌٚمك 

 اٌهو أْ اٌثؼٗ ٠ٚؼرمك .ِؼ١ٕح ته٠ح أٔٛاع ِٓ ّٔأخ لك اٌّىنٚػح ا٤ٔٛاع أْ أٌاي ػٍٝ

 .اٌّائ١ح اٌظهٚ  ِغ ذٛا َ شُ ٚاٌّؼ١ه اٌمّػ ِصً ظافح أنٖ ِؽٕٛي إٌّىنع

م١ا ٚأٍٗ ِٓ إٌٙك ٚ ذٕرّه وناػح ٠ِٓ ا٨ٔٛاع اٌثه٠ح اٌّٛظٛقج فٟ ا١ٌا ٚافهاٌهو  ٠ؼرثه 

 ظٕٛتا. ِّٓٗا٨ &  ٘ٗؽانج ِٚثح اٌؽانج ت١ٓ ـبٝ ػهٖ اٌهو فٟ إٌّاٚك اٌ

ُّٟ ٌٕثاخ اٌهو، ِٚٓ أ٠ٓ أرّه، ٌىٓ اٌثؽٛز اٌىناػ١ح  ُٓ ا٤ٍٔ ًٍ لاٚغٍ اٌّٛٚ ٨ ٠ُؼهُ  تّى

ّْ ٔثاَخ اٌهو واْ ِٛظٛقاً تاقَا ا٤ِه فٟ ِٕاٚك ِهق آ١ٌا، ؼ١س تكأخ وناػح اٌهو  ذ١ُّه أ

، ٚلٌه لثً أٌفٟ ػاَ لثً ا٩١ٌّق، ِٚٓ اٌّؼهٚ  فٟ ٚاقٞ ٔٙه ٠أيٍرٟ اٌّٛظٛق فٟ ا١ٌٕٓ

أ٠ٙاً ٚظٛق ٔثاخ اٌهو فٟ إٌٙك، ِٕٚٙا أرمً إٌٝ أٚنٚتا ٚقٚي اٌّهق، ٚفٟ اٌث٩ق اٌؼهت١ح 

إٌٝ ظ١ّغ  أرّه فٟ ِٕه، ِٕٚٙا إٌٝ إفه٠م١ا، ٚفٟ اٌٛلد اٌؽا٘ه، أرّهخ وناػح اٌهو

 .اٌؼاٌُأؽا  

 

 

 

 

 

 

 الرز:صول في محنمو ال ) أطوار (  مراحل
ش ور من الزراعل واإلنبات حتى النض  والحصا   6-4نبمغ موسم نمو الرز حوالى 

ونتوقف ذلك عمى حسب الصنف والظروف البنئنل التي تنمو تن ا النباتات. ونمر النبات خالل 
 موسم نموم بثالث مراحل هي:
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 يشحهح انُضح   يشحهح انركاثش         انًشحهح انحضشٚح 

 نوم 4٣-3٣    نوم3٣    نوم 1٣٣-6٣
واإلختالف بنن األصناف نرج  أساسًا إلى اإلختالف بنن ا تي طول المرحمل الخضرنل.  

 ونمكن ترتنب هذم األطوار عمى حسب تعاقب ا من زراعل الحبوب إلى ن انل حنام النبات إلى: 
  Vegetative periodالمرحمة الخضرية:-أ

ل أطوار متعاقبل وق  تت اخل هذم األطوار م  نمكن تقسنم طول تترة حنام الرز إلى جمم
بعض ا ونتمنز كل طور بالشكل المعنن له بظاهرة معننل من النمو ونمكن ترتنب هذم األطوار 

 حسب تعاقبت ا كما نمى:
  Germination Stageطور اإلنبات -1
 Tillering stageطور تكونن األشطاء -2
   stage Stem elongationطور إستطالل السنقان -3
  stage Spikes  emergenceطور طر  السنابل -4
  Flowering and fertilization stagesطور اإلزهار واإلخصاب -5
   Grain formationطور تكونن الحبوب -6
   Germination stageطور اإلنبات -1

ال تنبت حبوب الرز بع  حصا ها مباشرة ل خول ا تي طور راحل وتتمنز نسبل إنبات 
بوب الح نثل الحصا  بننخفاض ا وتزن  بالتخزنن إلى أن تصل أقصاها ثم تنخفض نسبل الح

 .Grain viabilityاإلنبات بع  ذلك لنقص حنونل الحبوب
أنام من الزراعل ونتوقف ذلك عمى  رجل الحرارة  1٣-7تظ ر البا رات توق سط  التربل بع  

 ها.وعممنات الكمر لمحصول عمى اإلحتناجات الالزمل لنمو 
 Tillering stage طور تكوين األشطاء:-8

نوم من الزراعل تقرنبّا ونز ا  ع   أشطاء الرز  3٣ – 2٣نب أ تكونن أشطاء الرز بع  
بتق م النمو إلى أن نبمغ الع   األعظم قبل طر  السنابل مباشرة ثم ننقص ع   األشطاء تي 

 الفترات المتق مل من حنام النبات لموت بعض األشطاء.
بننما تتكون من عمى العق ة  ذرون األشطاء من العق  األولى لمنبات تي حالل الزراعل البتتك

 الرابعل إلى السا سل تي حالل الشتل.
 فترات هي: 1ويمكن تقسيم مرحمة التفريع إلى 

 تترة التفرن  المبكر  تترة التفرن  األعظم   تترة التفرن   المتأخر.   
 ا  إلى أن تصل إلى الح  األعظم تي الفترة الثاننل ثم حنث تتكون األشطاء ببطء ثم تز 

ذ لم تمت تنن ا ال تق ر  نبطء تكون األترع تي مرحمل التفرن  المتأخر وتموت األشطاء الصغنرة وا 
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عمى حمل  النات لنقص مق ار الغذاء لمنبات بما نكفي إلم ا  مثل هذم األشطاء لتكونن  
مم ا النبات تبعًا لمصنف والظروف البنئنل   مساتات ال النات. وتختمف ع   األشطاء التي نح

الزراعل والعناصر الغذائنل بالتربل وأهم ا النتنروجنن والفوسفور وكمنل الماء وكذلك بتبكنر زراعل 
 النباتات.

 Stem elongation stageطور اإلستطالة:-3
ا٦ٌرباٌح تكنظح  إٌرباٌح اٌٍاق اٌهئ١ٍٟ تب١خح فٟ اٌفرهاخ ا٤ٌٚٝ ِٓ ؼ١اذٗ ٚذىقاق ٌهػح

وث١هج أشٕا  ٚهق اٌكا١ٌاخ. ٚا١ِ٩ٌٍح اٌرٟ ذؽًّ اٌكا١ٌح ٟ٘ أٚٛي ا١ِ٩ٌٍاخ وّا أْ ألٕه 

 .ا١ِ٩ٌٍاخ فٟٙ اٌّكفٛٔح ٚاٌمه٠ثح ِٓ ٌبػ اٌرهتح

  Stage spike  emergenceطور طرد الداليات:-4
مق ار معنن من  أن تتكون أواًل   ونب أ تكونن ا بع  تكونن يتطر  ال النات ننبغ لكي 

النمو الخضري كما نمزم تنبنه النبات لتكونن ال النات بتعرنضه لمفترة الضوئنل المعننل و رجل 
الحرارة الالزمل وق  تتكون أصول ال النات والنباتات مازالت بالمشتل تي ظروف الحرارة المرتفعل 

بمجر  شتم ا تي التربل  وع م توتر العناصر بالتربل   وتطر   النات مثل هذم النباتات بسرعل
نومًا من الزراعل 12٣-1٣5ات بع  المست نمل مما نساهم تي نقص كمنل المحصول وتطر  ال الن

وننت ي كل ترع ب النل وق  ال تحمل بعض األشطاء  النات وق  نرج  ع م طر   ألصنافلبعض ا
نات التي نحمم ا ال النات إلى ع م تعرنض ا لإلضاءة المالئمل لإلزهار   ونختمف ع   ال ال

إلى  نفس ا تؤ ي العوامل المؤ نل لزنا ة ع   األترعو  حسب الصنف والظروف البنئنل.النبات 
إلى التفرن  المبكر وزنا ة طول تترة التفرن  وكذلك التغذنل  وانضا تعمل زنا ة ع   ال النات   

 نات. عمى زنا ة ع   ال ال تؤ ي الجن ة تي األطوار المتق مل من حناة النبات
نوم ونتوقف طول هذم الفترة عمى الظروف 12-7ونتراوح طول م ة تكونن ال النات بنن  

 الجونل كالحرارة واإلضاءة التي تنمو تن ا النباتات.
 
 Flowering and fertilization stagesطور اإلزهار واإلخصاب:-5

نوم طر  ال النل والنوم  أنام ونب أ اإلزهار 1٣-6تتراوح الم ة الالزمل إلزهار ال النل بنن  
الثاني وتتفت  معظم األزهار تي النوم الثاني إلى الراب  من موع  الطر . ونكون اإلزهار سرنعًا 
تي الفترة من الساعل العاشرة إلى الساعل الثاننل عشر ة وتتفت  السننبمل الطرتنل عمى محور 

ونتجه التزهنر بع  ذلك إلى أسفل  ال النل أواًل ونتبع ا السننبالت الطرتنل عمى محاور الفروع
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 15م   وال ننا 5 3٣ساعل وتبمغ  رجل الحرارة المثمى لإلزهار  2-1.5ونستمر تفت  الزهرة لفترة  
 م وتنبت حبوب المقاح مباشرة بع  إنتقال ا إلى المناسم.5
 Gqrain formationطور تكوين الحبوب : -6

نضل ونستمر نموها إلى تمام تكونن تب أ الحبل تي التكونن إبت اء من إخصاب البو  
الحبوب وتنتقل الموا  الغذائنل من األوراق والسنقان إلى الحبوب إلى أن نتم تكونن ا وحننئذ ت خل 

. وق  ال تتكون حبوب بعض السننبالت وق  ال تتكون حبوب  Dormancyتي طور راحل 
لنورة جمنع ا إلى اإلصابل بال النل جمنع ا وق  نرج  ذلك إلى ع م اإلخصاب وق  نرج  عقم ا

لى بعض العوامل الوراثنل. وتز ا  أوزان الحبوب أثناء نموها ونتوقف  بالفطر وال ن ان الثاقبل وا 
وزن الحبل عمى الظروف السائ ة أثناء اإلثمار ونز ا  طول الحبل إلى أن تصل إلى الح  األعظم 

أنام من تفت  األزهار  9 ا بع  أنام من تفت  األزهار وت نو إلى أقصى عرض ل 7لطول ا بع  
 نوم.24بننما تصل إلنه بع  

 توزيع المكونات الكيماوية بحبوب الرز:
تتكون الحبل من أجزاء مختمفل ونشكل اإلن وسبرم أكبر جزء من وزن الحبل إذ نمثل 

% من الوزن الكمى لمحبل ونشكل الغالف الثمرى 91.9نحو  ال اخمي+  الخارجيرم ناإلن وسب
% ونختمف تركنز المركبات الكنمائنل ٣.2% وطبقل األلنرون 1.25% والقصعل 5.95نحو 

وتي الرز األبنض نحتوي النشا تي الرز الطونل الحبل عمى نحو  باألجزاء المختمفل من الحبل.
% وننع م 14% من األمنموز وتي الرز القصنر الحبل تنخفض نسبل األمنموز إلى 25 -23

 .عيالرز الشم األمنموز تي
تقنر تي البرونتن وال هن وغنى تي األلناف الخام والرما  ول ذا تؤ ى إزالل  الغالف نعتبر 

إلى نقص الرما  واأللناف  يالقشر إلى إرتفاع نسبل البروتنن وال هن تي الرز المقشور كما تؤ 
نتض  كذلك إختالف تركنب الرز األبنض بنن األصناف. والرز األبنض نتمنز بنرتفاع  الخام.

نخفاض ال هن كما أنه تقنر تي البروتنن بالمقارنل م  الحبوب األخرى. ال كربوهن رات الذائبل وا 
والرز األبنض تقنر تي المنثنن. وتوج  كمنات منخفضل ج ا من تنتامنن أ  جزز    بحبوب الرز 

 .  وتنتامنن )ب( نوج  بمق ار كبنر تي الرز الشعنر.لوتنتامنن )و( نوج  بكمنات مرتفع
كان تبننض الرز نؤ ي إلى نقص تنتامنن )ب( ل ذا إتج ت البحوث لمحاولل تقمنل  ولما 

تق  الرز لفنتامنن )ب( أثناء عممنل التبننض وذلك باإلحتفاظ بالقصعل وبق ر كبنر من طبقل 
األلنرون وهذا نظرًا إلرتفاع تنتامنن ب بالغالف الثمرى والقصعل. ولذلك ال نجب اإلعتما  عمى 

عام بل نجب إستعمال وجبل متنوعل ألن ذلك نسبب أمراض خطنرة بنن المست مكنن الرز تي الط
 بسبب نقص الفنتامننات والمعا ن نتنجل عممنل التبننض. 
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  التقسيم الزراعي لمرز: 
 نمكن تقسنم أصناف الرز تبعا لع ة إعتبارات من ا:

 عمى حسب طول الحبوب: (1
 مم7 -6من   مم             طونل7أكثر من  طونل ج ا

 مم5أقل من   مم         قصنر 5.99-5من   متوسط
 

 ( حسب القوام8
 حبوب نشونل صمبل م  أجزاء زجاجنل. -أ

حبوب لننل م  أجزاء معتمل وتعرف بأن ا حبوب جنالتنننل رغما عن ع م إحتوائ ا  -ب
 عمى جموتنن وتصب  لزجل عن  الط ي. وتستخ م إلنتاج أطباق خاصل.

 نضج :( حسب طول فترة ال1
حنث أن األصناف تختمف عن بعض ا تي الفترة التي تمر من الزراعل إلى النض . إال 

&  171بع أن هذا التقسنم نتأثر كثنرًا بالظروف البنئنل وطول الفترة  الضوئنل وعمومًا ننض  
 نوما. 125 – 12٣بع     تالسالال وبعض نوم   155-15٣بع   176&  172

 زراعة الرز في العراق 
سنل قبل المنال  ثم انتشر الى سورنا  4٣٣منذ ازمنل بعن ة تمت  الى  الرزتي العراق زرع     

الف  869تي العراق من  )الرز( وتركنا وانران. انخفضت المساحل المزروعل بمحصول الشمب
الف  ونم  44143الى  195٣الف طن عام  241كغم / ونم وانتاج  277 ونم وبمع ل انتاجنل 

وبزنا ة تقط  2٣٣8الف طن عام 39246كغم/ ونم وبانتاج  89٣االنتاجنل الى  ولكن از ا ت
تشكل شنئا نذكر م  زنا ة السكان الكبنرة) التي از ا ت  وهي ال 195٣%مقارنل م  عام 15

ممنون نسمل عام  29الى اكثر من  1957ممنون نسمل عام  643خمسل اضعاف تقرنبا من 
المنام الوار ة الى العراق من مناب   جمل والفرات حنث  .وبسبب انحباس االمطار وقمل 2٣٣8

اقامل الس و  من قبل تركنا وتحول ا الى مشكمل  ولنل  تم من  الع ن  من المحاتظات التي تزرع 
بحاجل الى  راسل وتحمنل الرز واصبحت زراعل  2٣٣5الشمب تي السنوات القمنمل الماضنل ومنذ 
ن مر و م االقتصا ي كبنر وهو مص ر رزق الع ن  من من حنث الواق  والطموح   خاصل وا

 . المزارعنن
 

   الرز في العراق صنافا
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 واألكثر األتضل ُنع  الرز  انواع أح  هو)عنبرالوج  تي العراق الع ن  من اصناف الرز مثل  
. البذرة حجم كبر و العالنل البروتنن ونسبل الممنزة ورائحته بناضه ش ة بسبب العراق تي إنتاجاً 
نعنمل  و حونزاوي و (وكذلك خضراوي والمشخاب والناصرنل وبابل وال نواننل النجف تي نزرع

وغرنبل ونكازة ونتمنز صنف عنبر بصفل طول الحبل تي حنن تفوق الصنف حونزاوي بصفل 
الصالبل وجاء بع م تي الترتنب بقنل االصناف واستنبطت قسم بحوث الرز اصناف ج ن ة 

 نل حاصل مرتف  .مالئمل لظروتنا و كم
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 الصفراء محصول الذرة

Maize or Corn 

Zea mays L. 

 

 التوزيع الجغرافي ومنشأ لمذرة الصفراء :
 ج اً  واس  نطاق عمى المزروعل ال امل األساسنل الحبوب محاصنل أح  الصفراء الذرة 

 كمنل ناحنل من والثالث زروعلالم المساحل ناحنل من الثاني  المحصول تنعتبر العالم تي
 م ى تالئم متباننل ع ن ة طرز له عالمي محصول وهو.  والرز لمحنطل بالنسبل وذلك المحصول

 محاصنل من آخر محصول أي من أكثر العالم تي ننتشر ت و المناخنل الظروف من واس 
 خط 4٣ عرض خط إلى واإلتحا نل وروسنا كن ا تي شماال 58 عرض خط من تنزرع الحبوب
 تنت  والتي األمرنكنل المتح ة الوالنات هي العالم تي الصفراء لمذرة إنتاجا ال ول وأكثر جنوباً 
 .وروسنا والبرازنل الصنن ونمن ا العالمي المحصول نصف حوالى

واس  االنتشار تي العالم بفضل األصناف الع ن ة المتفاوتل تي  صفراءأصب  نبات الذرة ال لذا   
الواسعل الم ى تي تحمل الظروف البنئنل   وتمت  زراعل نباتات الذرة الشامنل مواعن  نضج ا و 
جنوبا   وتزرع معظم المساحات تي األجزاء ال اتئل من  4٣ رجل شماال و 5٣بنن  ائرة عرض 

المناطق المعت لل وتحت االستوائنل الرطبل وال نالئم النبات المناط شبه الجاتل والمناطق 
بمتوسط  صفراءالممتازة المالئمل النتاج الذرة ال قاستمرار   وتتمنز المناطاالستوائنل الرطب ب

عن  طر   مؤنل  رجل  27 – 19  و  مئونل  رجل  21إلى  13 رجات حرارة نتراوح بنن 
 – 45٣م ونفضل تي أن نتراوح بنن مم 2٣٣النورات المذكرة   وننبغي أال نقل مع ل المطر عن 

 – 6٣٣ا تي المنطقل االستوائنل عن  مع ل مطر نتراوح بنن م وننمو المحصول جن مم 6٣٣
 و.م أثناء موسم النممم 9٣٣
هو أمرنكا الوسطى والمكسنك  صفراءنرى كثنر من الباحثنن أن الموطن األصمي لمذرة ال و      

حنث توج  أنماط مختمفل من الذرة كما نوج  الذرة الرنانل ب ذم المنطقل . ومن المحتمل أن نكون 
 .هو أمرنكا الجنوبنل تي بولفنا واالكوا ور وبنرو الصفراءلمركز الثانوي لموطن الذرة ا
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ستعماالت الذرةو األهمية اإلقتصادية    -: الصفراء ا 
عمل الخبز أما منفر ًا أو  يتستعمل أساسًا ت يمن أجل الحبوب الت الصفراءالذرة تزرع 

تقمنل الكمنات المرا  إستنرا ها بالعممل ل حنطل % 8٣   صفراء% ذرة 2٣مخموطا بالقم  بنسبل 
تغذنل الحنوان من مواشى و واجن وتؤكل  يكما تستعمل الحبوب إنضًا تالصعبل من الخارج( 

 عممنتيالحبوب الخضراء بع  شن ا والذرة الفنشار بع  تحمنص ا وتعطى النباتات الناتجل من 
لموقو  وق  تزرع الذرة  نقان السالصنف كما تستعمل  يت لممواشيغذاء أخضر  تخصنلوالالخف 

عمفا هذم الحالل  يالصنف ونطمق عمن ا ت يعمن ا ت المواشيكمحصول عمف أخضر لتغذنل 
وتستعمل الذرة بكثرة لعمل السنالج كما نستخرج من الجننن زنت ونستعمل لألكل والطالء  اخضر

النشا من الحبوب  كما نستخرج يوالورننش والكسب المختمف من العصر نستعمل غذاء لممواش
صناعات ع ن ة مثل األسبستوس والصبغات والبالستنك كما ن خل  يالذى ن خل ب ورة ت

صناعل الصابون والصبغات الالصقل كما نستخرج من  يال كسترنن المستخرج من حبوب الذرة ت
صناعات كنمائنل ع ن ة مثل الكحول وتى تحضنر الجمو   يحبوب الذرة سكرنات تستعمل ت

صناعات  يصناعل الورق كما تساهم ت يات وغنرها كما ت خل سنقان وأوراق الذرة توالصبغ
  ى األهمنل الكبنرة لمحصول الذرةأخرى مثل األستربتومانسنن والعطور وغنرها مما نشنر إل

 .الحنوي لموقو  وتستعمل تي اآلونل االخنرة مص ر
 : الذرة الصفراء القيمة الغذائية لحبوب

%  1.4% زنت و 4% بروتنن و 1٣% ماء و 13.5المتوسط من  يلذرة تتتكون حبل ا     
% موا  أخرى والكربوهن رات 4رما  و  1.4% ألناف خام و  2.3% بنتوزان و 6٣سكرنات و 

تتضمن النشا و السكرنات والبنتوزان واأللناف الخام والرما  نتضمن العناصر المع ننل البوتاسنوم 
تحتوى عمى بروتنن أكثر وهو  و% 27% ومعا ن أخرى 4٣ % والمغنسنوم43والفسفور  4٣5

القم  ال تستطن  تكونن  يالذرة عمى العكس من ا ت يالبوتنننات تعمى  وتحوي البروتنن الرئنسى 
موا  جموتنننل ولذلك تنن حبوب الذرة نكون  ائما من النوع الغنر متخمر والذرة العا نل من حوالى 

 %أمنموبكتنن.1٣٣والذرة الشمعنل من % أمنموز 22% أمنموبكتنن و 78
الحبوب النامنل من األخصاب إلى النض  تتناقص النسبل  يوبننما نترسب النشا ت 

المئونل لمعناصر المع ننل والبروتنن واأللناف الخام ت رنجنًا وتتزان  النسبل المئونل لم هن أثناء نمو 
تغذنل اإلنسان  يرًا إلستعمال ا الواس  تأهمنل كبنرة نظ تالفنتامنناالحبوب ولمحتوى الحبوب من 

 ٣أو الحنوان وتعطى الذرة كمنات كبنرة من تنتامنن أو حامض الننكوتنن 
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 : التصنٌؾ النباتً والزراعً

 :ُتصنف الـذرة أساساع بحسب قـوام الحـبج وصفاتها األخـرى إلى سبع ماموعات 

 : Dent Corn الذرة المنؽوزة -0

فً قمتها ٌتعكل نتٌاج انكماش السوٌداء النعوٌج الطرٌج فً تلك  غمازوتتمٌز حباتها بواود ان

المنطقج فً أثناء النضج. أما سوٌداء اوانب الحبات فهً قاسٌج ال تنكمش. أصناف هذه 

 . الماموعج واسرج االنتعار وٌغلب اللون األصفر واألبٌض فً حباتها

انٌةٌالذرة الص -2  : Flint corn: وَّ

مختلفج األلوان . تنمو نباتات هذه الماموعج اٌداع فً المناطق الباردة  حباتها مستدٌرة صلبج

 . وتقاوم اآلفات الحعرٌج اٌداع 

 : Flour Corn ذرة الطحٌن -3

تتؤلف الحبات المترددة األلوان أساساع من نعاء طري، وٌمكن طحنها بسهولج إلى دقٌق ٌستخدم 

 . فً غذاء اإلنسان

 : Sweet Corn الذرة السكرٌة أو الحلوة -4

وهً أكثر ماموعات الذرة حالوة وتستخدم فً غذاء اإلنسان، وحباتها طرٌج، إما بٌضاء أو 

صفراء اللون. وال ٌتحول السكر المنتج فً هذه الذرة إلى نعاء فً أثناء فترة النمو )كما هً 

 .)الحال فً الماموعات األخرى

 : Waxy Corn الذرة الشمعٌة -5

 اء عمرٌج، وتتركب كلها تقرٌباع من نعاء ٌسمى أمٌلوبكتٌنتحتوي الحبات على سوٌد        

Amylopectin . 

 : Popcorn ذرة الفوشار -6

الحبات صغٌرة وصلبج، والسوٌداء قرنٌج وتتفار عند تررضها للحرارة بسبب تمدد الرطوبج 

 . ٌستخدم وابج غذائٌج خفٌفج« فوعار»فٌها فتتحول إلى 

 : Pod Corn الذرة المؽلفة -7

ٌُحاط الررنوس بؤغلفج. ُترد هذه الماموعج تواد كل حب ج على الررنوس داخل غالف مغلق و

 .بدائٌج ولٌس لها قٌمج تاارٌج، وُتزرع ألغراض البحث الرلمً
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 :الذرة الصفراءأطوار نمو  

وعد ٌوماع وذلك على حسب الصنف وم ٥٥١-٩١من  صفراءتمتد قدرة حٌات نبات الذرة ال

 م النمو وتقسم أطوال النمو إلى الزراعج ومنطقج الزراعج وموس

 طور اإلنبات -٥

 طور اإلستطالج( . –)طور التفرٌع  يطور النمو الخضر-٥

 المذكرة إلى ظهور الحرٌرة . ةالنور ظهورطور الحٌاة من -٤

 البلوغ أو افاف الحبوب والسٌقان.-٦

    Grermination Stageطور اإلنبات:-0

إلى ظهور النباتات على عدة عوامل  تربجحبوب بالمن وضع ال ًتنقض ًوتتوقف الفترة الت

 أهمها :

(أما عند ١م ٥٤ -٥١ٌوم من الزراعج )عند ٥١: ٥٨:تنبت الحبوب بردتربج دراج حرارة ال-أ

 ٌوم . ١: ٤فتنبت برد  ١م ٥١ -٥٥ٌوماع أما إذا ذادت إلى  ٥١: ٨فتنبت الحبوب عند  ١م ٥٩-٥٤

الصفراء الخفٌفج إلى تربج ات بإرتفاع رطوبج ال: ذادت سرعج اإلنبلتربج دراج رطوبج ا-ب

% وذلك لردم توافر الرطوبج الالزمج ٥١% ولم ٌحدث بإنخفاض رطوبج األرض عن ٨١

كساٌن و% وذلك لنقص كمٌج األ ٥١١لإلنبات كما ال تنبت الحبوب بغرتفاع الرطوبج إلى 

 الالزمج لإلنبات.

وافر كمٌج من المواد الغذائٌج تكفى إلتمام عملٌج المواد الغذائٌج المخزونج بالحبوب: البد من ت-ج

تكوٌن ما ٌلزم من  ًعملٌج اإلعتماد على نفسها ف ًتبدأ ف ًاإلنبات وتكوٌن البادرة الصغٌرة والت

 غذاء.

  Vegetative growth stageطور النمو الخضرى -2

هو ٌقسم إلى طورٌن وهو الطور الذى ٌمكن للنبات فٌه إعداد المواد الغذائٌج الالزمج لنموه. و

التفرٌع وطور اإلستطالج وال تتفرع مرظم أصناف الذرة العامٌج إال أن الذرة السكرٌج تمٌل 

وتستطٌل سوق النباتات قبل طرد النورات المذكرة فتظل النباتات قصٌرة حتى  يللتفرٌع القاعد

ورات المذكرة بتكامل عدد أوراق النبات ثم تستطٌل النباتات برد ذلك بسرعج عند ظهور الن

Tassels . 

 : Silkإلى ظهور الحرٌرة  Tasselمن ظهور النورة المذكرة  ةطور الحٌا -3

لها النباتات قبٌل  تتررض ًٌتوقف مٌراد ظهور النورة المذكرة على كثٌر من الروامل الت

 خصوبج األرض.-اإلضاءة-ظهورها وهى الحرارة
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لهذا فتزداد سرعج  Short day plant ولما كان نبات الذرة من نباتات النهار القصٌر  

دراج رطوبتها  تربج ًتنمو فٌها النباتات النامٌج ف ًأزهار النباتات بتقصٌر فترة اإلضاءة الت

ً تربج تنبت ف ًٌوماع مبكراع بالمقارنج مع النباتات الت ٥١% حٌث ظهرت نوراتها المذكرة ٧١

قرب ظهور النورة المذكرة والحرٌرة % كما أن تررض النباتات للافاف ٦١بها دراج الرطوبج 

ان الرقٌمج سٌققد ٌإال ظهور الحرٌرة كما قد ٌإدى إلى عقم األزهار المذكرة وإرتفاع نسبج ال

Baren plants ٦وإضافج األسمدة تظهر الحرٌرة مبكراع بمقدار  عرانٌصال تحمل  ًالت يأ-

 أٌام. ٥١

 Maturity stageطور البلوغ: -4

اوٌج على طول الفترة من ظهور الحرٌرة إلى وصول النبات ألكبر ال تإثر الروامل ال 

 وزن. وتنقل المواد الغذائٌج من األوراق والاذور إلى الكٌزان وتحدث عدة تغٌرات أهمها:

 .الخضري تحدث بالماموع ًالتغٌرات الت-أ 

 .يتحدث بالماموع الاذر ًالتغٌرات الت-ب 

 ٥١اإلخصاب وتحتاج الحبوب إلى حوالى  ٌوماع من ١١فٌتم نضج الحبوب برد حوالى  

تصل فٌها لطور تنبت فٌه رغماع من أنها ال تكون تردت  ًٌوماع من اإلخصاب إلى الدراج الت

 :  ًبرد. وتمر الحبج من إخصابها حتى تمام نضاها بردة أطوار ه ًطور النضج اللبن

 :  Milk stage حلٌبً الطور ال-0

صورة  ًمن اإلخصاب وٌكون النعا بالحبوب ف ٌوماع  ٥١الى ٌوماع وٌكون ذلك برد حو ٥١مدته 

 سائلج.

  Yellow ripe stage ًالطور العجٌن-2

الطور اللٌن وٌكون ذلك  ًٌوماع ٌنقسم إلى قسمٌن لٌن وصلب فالنعا ٌكون ف ٥١مدته  

الطور الصلد فان النعا ٌكون صلداع وذلك برد حوالى  ًٌوماع من اإلخصاب أما ف ٤١برد حوالى 

 . Fertilizationٌوماع من اإلخصاب  ٦١

 ٌوماع من اإلخصاب. ٦١أٌام ٌكون ذلك برد حوالى  ١مدته  طور النضج الالمع:-٤

ٌوماع من اإلخصاب وٌحدث  ١١أٌام ٌكون ذلك برد حوالى  ١: مدته طور النضج الكامل-4

 -بالحبوب كثٌراع من التغٌرات أثناء تكوٌنها ونضاها:

 .زٌادة المادة الاافج-أ

 ٌوماع تنخفض برد ذلك )سكر محول(. ٥١زٌادة السكرٌات الكلٌج حتى -ب

 نقص السكرٌات المختزلج )محسوبج كسكر محول(.-ج
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ٌوماع ثم نقصها برد ذلك )محسوبج كسكر  ٥١زٌادة السكرٌات الغٌر مختزلج)السكروز( حتى -د 

 محول(.

 الماء. ًالسكر الذائبج ف ازٌئات ًزٌادة سرٌرج ف-هـ

 .السكر ً ازٌئات رٌرج فزٌادة س-و

ٌوماع ثم تنقص برد ذلك بٌنما تزداد المادة  ٥١ولما كانت السكرٌات الغٌر مختزلج تزٌد حتى 

الوقت الذى ٌصل فٌه السكر  ًالاافج بإستمرار فان حبوب الذرة ال تصل إلى حالوتها الرظمى ف

 مقداره األعظم.

  النضج والحصاد :

 الرالمات برض خالل من التام النضج مرحلج الى صفراءال الذرة نباتات وصول مررفج ٌمكن

 : وهً

 .والسٌقان األوراق وافاف اصفرار -٥

 . الطبٌرً الحام إلى الحبوب ووصول الررانٌص نمو تكامل -٥

 . افافها على ٌدل مما باالظفر للضغط ومقاومتها الحبوب افاف -٤

 وٌمكن% ٤١ – ٥١ من البذور ًف الرطوبج نسبج تكون عندما فسٌوٌولواٌاع  البذور نضج -٤

 . الفسٌولواً النضج فترة فً المحصول حصاد

 مرحلج انتهاء على ٌدل مما الررنوص من تفرٌطها عند الحبج قاعدة فً سوداء ندبج ظهور -٦

 . الاافج بالمادة الحبج امتالء

 نتاجاال كمٌج من وٌقلل ضامرة حبوباع  وٌنتج اداع  مضر النضج قبل بالحصاد الترال أن كما

 :إلى ٌإدي التام النضج عند الحصاد أن كما للمحصول

 للبذور أحسن مظهر -٥

 . الزراعج موسم فً البذور زراعج عند للبادرات كبٌرة نمو قوة -٥

 طرق حصاد الذرة الصفراء 

 ... هًفً الذرة الصفراء   المتبرج الحصاد طرقان 

 ثم تماماع  لتاف للعمس وتررض ٌدوٌاع  عرتق ثم البٌدر إلى وتنقل بالٌد مباعرة الررانٌص قطع -٥

 بالفراطات أو الٌدوٌج الفرط بآالت أو بالرصً بضربها أو بالٌد إما الكوال  عن الحبوب تفرط

 . المٌكانٌكٌج

 كما الحبوب تفرط ثم تماماع  لتاف للعمس وتررض النبات على وهً ٌدوٌاع  الررانٌص تقعر -٥

 .األولى الطرٌقج فً
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 ثم بالحقل القائمج النباتات من الررانٌص بالتقاط تقوم الذرة لحصاد خاصج آالت هناك -٤ 

 تافف كً المزرعج إلى لنقلها القطاف آلج اانب أو خلف تمر مقطورات إلى وتنقلها تقعرها

 نفقات تقلل اآلالت وهذه الفرط بآالت الررانٌص تفرط ثم العمس بؤعرج أو وادت إن بالماففات

 غٌر أو قلٌلج الراملج واألٌدي كبٌرة المزروعج المساحج كانت إذا وتسترمل كثٌراع  الحصاد

 .متوفرة

 : الذرة الصفراء  محصول خزن

 تررضحت وإال% ٥١ عحن الحبحوب رطوبحج تقحل أن محن بد ال المستودعات فً الصفراء الذرة تخزٌن من نتمكن لكً

 قبحل إما التافٌف وٌكون ترفنها سرعج تزاد كلما مرتفرج الرطوبج كانت وكلما مردودة أٌام فً واالسوداد الترفن إلى

 األمطحار هطحول عنحد تغطحى أن على البٌادر فً أو المنازل أسطحه على ونعرها تقعٌرها برد وذلك الررانٌص فرط

 أسط  على فرطها برد الحبوب تافف أن أو الثمن رخٌصج عمسٌج ماففات صنع ٌمكن أو مهواة غرف فً تنعر أو

 ماففاتال أو البٌادر فً أو المنازل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


