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   ManagementsCropعمليات خدمة المحصول  

ع يقصد بعمليات خدمة المحصول العمليات كافة التي تجري ابتداء من وض

د لحصااي جزء من النبات يستخدم في التكاثر ( في التربة لغاية أالتقاوي )
 وتشمل هذه العمليات ما يأتي: 

 Plantingالزراعة   -1

 Fertilizationالتسميد   -2

 Irrigationالري   -3

 Replantingلترقيع ا  -4

   Howingالعزق   -5

 Thiningالخف   -6

 Pest Controlمقاومة اآلفات الزراعية   -7
 

  Planting أوال : الزراعة 

ي الحقل وتختلف طرائق وضع التقاوي في مهدها فهي عملية الزراعة  
محصول الخر فبعض المحاصيل يمكن زراعتها في األرض  الزراعة من

قل المستديمة مباشرة والبعض اآلخر يحتاج إلى زراعتها في مشاتل ثم تن

ع رتفااالنباتات إلى األرض المستديمة في الحقل بعد إن تصل النباتات إلى 
  :مناسب وان االختالف في طرائق الزراعة يكون العتبارات عديدة منها 

  ور وخواصها . حجم البذ 

  . طبيعة نمو المحصول 

  . الغرض من زراعة المحصول 

   . طبيعة التربية وخواصها 

  . عمق الزراعة 
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 طرائق الزراعة وفق نظام وضع البذور في التربة 

   را نثالزراعةBroad Casting  

 ننةية في الزارعة حيث تستخدم المكئدابعد هذه الطريقة من الطرائق الت
ل من قب لعراقاللقيام بهذه العملية حاليا إال أنها الزالت تستخدم في  الزراعية 

ها خاصة عند زراعة المحاصيل الحبوبية كالحنطة والشعير وغير الحينالف
 ريقةزراعة المحاصيل العلفية كالجت والبرسيم ولهذه الط م عندكما تستخد

 كثير من العيوب منها .

 عدم انتظام توزيع البذور. 

  أعماق الزراعةعدم تجانس. 

 عدم تجانس اإلنبات في أرجاء الحقل بسبب اختالف أعماق الزراعة . 

 . تستغرق وقت طويل وجهد كبير يبذل من قبل الفالح 

 عوية استخدام المكننة الزراعية ألداء العمليات الالحقة .ص 

  

   الزراعة في سطور باستخدام المبادرةDrilling  

ه ت هذور في الدول المتقدمة زراعيا وبدأتستعمل هذه الطريقة لزراعة البذ
مس تنتشر في العراق لما لها من مزايا كثيرة وبدأ المزارع يل الطريقة

ذار حسب نوع بفوائدها ويمكن التحكم بمسافات الزراعة وكميات ال
 :المحصول والغرض من الزراعة ومن مميزات هذه الطريقة

 فير في الوقت والجهد .وت 

 العمليات الزراعية في آن واحد كالتسميد يمكن إجراء الكثير من 
 .والزراعة مثال

 التوفير في كمية البذور. 

 الزراعة على عمق واحد في جميع أرجاء الحقل. 

 . يكون اإلنبات متجانس في الحقل 

 . ضبط المسافات بين السطور 
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 . ضمان التغطية الجيدة للبذور 

 لتعشيب سهولة إجراء العمليات الزراعية الالحقة مثل العزق وا
 والحصاد .

 . توفير في األيدي العاملة 

  

  الزراعة في جور ) عيون ( على سطور باستخدام البادرة 

تحتاج بعض المحاصيل الحقلية إلى زراعتها على مسافات متباعدة عن  
 لذلكالمساحة الكبيرة التي يغطيها المجموع الخضري للنبات و بعضها بسبب

توضع بذور هذه النباتات على مسافات مناسبة تالئم نوع المحصول 
 اعيةوالغرض من زراعته ويمكن إجراء هذه العملية باستخدام المكننة الزر

لوجود بادرات متخصصة لمثل هذا النوع من الزراعة ومميزات هذه 
 زراعةالمميزات في الطريقة السابقة من إنبات متجانس والالطريقة هي نفس 

 على عمق واحد والتوفير في الجهد والوقت إلى غيرها من المميزات .

 

 

  الزراعة في جور على مروز Farrow Planting  

م بهذه الطريقة كما أن هذه الطريقة تستخدهناك محاصيل تجود زراعتها 
لثلث االزراعة في مثل هذه األراضي في  الترب الملحية حيث تتمبكفاءة في 

ج وتحتا واإلنتاج االنبات والنموفي تأثير األمالح في لتال المرزالعلوي من 
ق الزراعة وقد تكون ئاكثر من بقية طرا جهد و وقتهذه الطريقة إلى 

 حصولمال حسب نوع  نبينالزراعة على جانب واحد من المرز أو على الجا
 الطريقة: ميزات هذهوالغرض من الزراعة ومن م

  الزراعة بمسافاتالتحكم. 

 انتظام وتجانس النموات. 

 من الجذور بطريقة التلقيم . قريب اد في موقعميمكن اضافة الس 

 قبل  لمرزيمكن إضافة الدفعة الثانية من األسمدة النيتروجينية في بطن ا
 عملية الري .

 . انتظام توزيع مياه الري والسيطرة عليها 
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 ادة تثبيت الجذور.تساعد على زي 

 ز .يمكن تالفي الملوحة عن طريق الزراعة في الثلث العلوي من المر 

 . تسهل أداء عمليات خدمة المحصول مثل العزق والتحصيل ....الخ 

 . يمكن التحكم بعملية الزراعة 

 

 ( الداية)  الشتال بطريقة الزراعة 

 

 في) عالية بكثافة البذور فيها تزرع األرض من صغيرة مساحة بالداية يقصد
 ضاألر إلى نقلها يتم معين ارتفاع إلى النباتات تصل وعندما(  المشتل

 ومن للمحاصيل المطلوية المسافات حسب لزراعتها(  الحقل)  المستديمة
 العنبر صنف خاصة)  الرز محصول الطريقة بهذه تزرع التي المحاصيل

 ههذ مميزات ومن الطريقة بهذه التبغ يزرع كما الطريقة بهذه يجود حيث
  :  الطريقة

 . البذور كمية في االقتصاد  -1

 .الحقل ةبتر إلعداد كافي وقت توفير  -2

 مصابةال النباتات استبعاد يتم المستديمة األرض إلى النباتات نقل عند  -3
 حيةوالص السليمة النباتات نقل ويتم السليمة وغير والحشرات باألمراض

 فقط

 . فيها الزراعية اآلفات مكافحة يسهل محدودة الزراعة مساحة کون .  -4

 . المستديم الحقل في الزراعة ظامتنا  -5

 . الرز محصول في الحال هو كما وعيةنال وتحسين اإلنتاج زيادة  -6
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    طرائق الزراعة حسب رطوبة التربة 

 الزراعة الجافة: -أ

 قسيمتفي هذه الطريقة يتم وضع التقاوي في التربة الجافة وقد يكون  
 ضافةالحقل إلى أحواض بعد ذلك أو يتم التقسيم قبل وضع البذور ثم إ

 مياه الري . 

 الطريقة الرطبة: -ب

بة يتم إضافة الماء إلى تربة الحقل وعندما تكون الرطوبة في التر 
البذور في التربة وتحدد هذه المدة  أيام توضع 6 - 3مناسبة بعد مرور 
 ة ) تقل المدة في الترب الخفيفة وتزداد في التربحسب نوع الترب

 لماءالطينية ( والظروف الجوية ) حرارة ، رطوبة ، إمطار ( ومقدار ا
 اف .المض

 

 لزراعة المبتلة ) بوجود الماء (: ا –  ج 

 هناك بعض المحاصيل مثل الرز والجت والبرسيم تزرع بوجود الماء حيث
لتي تم سنتمتر ثم تنثر البذور ا 5الماء إلى األلواح بارتفاع حوالي ف يضا

 ع فيقبل الزراعة لزيادة وزنها وتجنب طفوها فوق الماء واإلسرا اهعتنقي
م بذور ثب الانا يتم اللجوء إلى تحريك الماء وتعكيره لتسهيل ترسيحيإنباتها وأ

برسيم ساعات بالنسبة لمحصولي ألجت وال 6يتم بزل الماء الزائد بعد مرور 
-2مدة لأما بالنسبة إلى محصول الرز فيتم ترك المياه في األلواح دون بزل 

افة يستمر إضيوم ثم يتم بزل الماء ويترك لمدة يوم واحد أو يومين ثم  3
 الماء إلى نهاية الموسم .

 

  Fertilizationالتسميد  -ثانيا : 

إن زراعة األرض بصورة متكررة على مر السنين يؤدي إلى استنزاف 
العناصر الغذائية منها لذلك تعد عملية التسميد من العمليات المهمة التي يجب 

لسمادية إن يقوم بها المزارع لتعويض تربة الحقل عن ما فقدته من العناصر ا
للحصول على إنتاجية عالية ونوعية جيدة واألسمدة تعرف بانها مواد 
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عضوية أو غير عضوية توجد في الطبيعة أو تحضر صناعيا ويمكن إن 
بعد عملية الزراعة إال أننا أدرجنا التسميد  تجري عملية التسميد قبل أو مع أو

 البزوغ.النباتات تحتاجها بعد  الن ضمن عمليات خدمة المحصول
 

 أنواع األسمدة 

مدة األسأنواع من األسمدة منها ماهو من مصادر حيوانية أو نباتية وتدعى ب 
العضوية وهناك أسمدة ذات مصادر طبيعية ) من الصخور ( وتدعى 

 . باألسمدة الكيماوية 

   األسمدة الكيماويةChemical Fertilizers  

على عنصر واحد ) تسمى هي مواد معدنية تحضر في المعامل وقد تحتوي 

باألسمدة البسيطة ( أو أكثر من عنصر من األسمدة الرئيسة وتسمى ) 
 األسمدة المركبة ( تضاف إليها أحيانا بعض العناصر الثانوية وتضاف

 سمدةاألسمدة أما خلطا بالتربة أو رشا على األجزاء الخضرية وتمتاز األ
 تحكميع الذوبان ويمكن الالكيماوية بأنها سهلة االستعمال وقسم منها سر

 بمحتوياته من العناصر الغذائية .
 

 النقاط الواجب مراعاتها عند التسميد   

ة يجب إن التحتوي األسمدة على كتل بل يتم تفتيتها قبل المباشر  -1
 بالتسميد 

      اجة إلى خلط األسمدة المختلفة يجب خلطها وتفتيتهافي حالة الح - 2
 الحقل . خارج

في حالة االضطرار يجب نثر األسمدة في حالة وجود الرياح وتجنب  - 3
 مستوى النثر منخفضة. إن يكون

 تم التسميد للنباتات القائمة بعد تطاير الندى .ي - 4 

 دوي للسماد تقسم كمية السماد إلى نصفين ويكونيفي حالة النثر ال - 5 
 النثر للدفعة الثانية عمودية على األولى . اتجاه

حة وحسب التوصيات تمام بحساب كميات األسمدة بصورة صحيااله - 6 
 .العلمية
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 .كميات الموصى بها وااللتزام بمواعيد إضافة األسمدة التسميد بال - 7 

 

 Organic Fertilizersاألسمدة العضوية   

  ة ذات أصل عضوي حيواني أو نباتيتطلق األسمدة العضوية على كل ماد 
ة % من الترب5 - 3وبقايا النباتات وتكون حوالي ل مخلفات الحيوانات مث

ومخلفات الحيوانات هي الفضالت الصلبة والسائلة وبعض  حيةالسط
باتات الن تستعمل في فرش أرضية اإلسطبل أو من بقايا تيالمخلفات النباتية ال

أقدم  د منالعلفية التي تستخدم في تغذية الحيوانات . إن األسمدة العضوية تع
ها لتي استخدمت في التسميد وتختلف األسمدة العضوية في قيمتاألسمدة ا

ذه لها وغالبا تضاف ه نوع الحيوانات ونوع العلف المقدمالغذائية حسب 
دة وإعا وزبالتربة ويمكن إن يضاف داخل المراألسمدة قبل الزراعة خلطا 

نمو الجذور ويضاف هذا  شق مروز جديدة وبذلك يكون السماد في منطقة
ح مسافات متجانسة ثم يوزع على سطبماد أما بوضعه على شكل أكوام ولسا

ي انسة في الحقل بوضع السماد فالتربة ويقلب فيها أو توزع بصورة متج
 ة الساحبة وتوزيعها بصورة متجانسة في الحقل أثناء سير الساحبةبعر

 تهاءند االويمكن استخدام آلة نثر البذور في توزيع السماد ثم تقلب التربة بع
 من العملية .

 

 :أهمية المادة العضوية 

 زيادة خصوبة التربة وإنتاجيتها .  - 1

 حسين الصفات الفيزياوية للتربة مثل بناء التربة ونسجتها . ت - 2

  .لالحتفاظ بالماء  تزيد التربة - 3

 سهل عمليات خدمة التربة ألنها تكون هشة بسبب انخفاض التصامت - 4

 حبيبات التربة .

 تحسين تهوية التربة . - 5

لنمو حينما زيادة درجة حرارة التربة مما يتيح للبادرات مجال أفضل ل -6
 تنخفض درجات الحرارة . 
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 عمل على تجميع حبيبات التربة فتتحسن خواص تركيب التربة.ت - 7

 

 )Replanting ) Resowing الترقيع-ثالثا: 

ب ت لسبفيها اإلنبايقصد بعملية الترقيع إعادة زراعة المناطق التي يفشل   
ما كان تكون حيوية البذور ضعيفة أو غرق بعض البذور أو عدم وصول 

 مناخمياه الري إليها بصورة كافية أو يعود السبب إلى عوامل التربة وال
بات وتجري عملية الرقيع للمناطق التي فشل فيها اإلنبات بعد اكتمال إن

ان تكون البذور  البذور وهذه المدة تختلف باختالف المحاصيل على
رع ساعة وتز 24 - 12المستخدمة من بذور الصنف نفسه ويتم تنقيعها لمدة 

ي ة وهي رطبة لإلسراع في عملية اإلنبات وال يجوز التأخير ففي الترب
 جراءإإجراء هذه العملية لتفادي التفاوت في نمو ونضج المحصول كما يمكن 

الت الشتال حيث تنقل الشت الترقيع في حالة المحاصيل التي تزرع بطريقة
زراعة د الإلى المناطق التي فشلت فيها النباتات على إن يتم سقيها مباشرة بع

 -ية:لى واحد أو أكثر من العوامل االتويرجع سبب فشل اإلنبات إ

 ضعف حيوية البذور. 

 وضع البذور عميقا في التربة. 

 عدم تغطية البذور بصورة جيدة. 

 يبذور بسبب سوء الراختناق ال. 

 . عدم مالئمة درجات الحرارة لإلنبات كارتفاعها أو انخفاضها 

 - جود إفرازات في التربة من المحصول السابق أو من مبيدات و
 األدغال .

 . مهاجمة البذور من قبل الحشرات أو الفطريات 

 ما يؤدي إلى عدم حصول البذور علىعدم استواء سطح التربة م 
 من الرطوبة لإلنبات . احتياجاتها

 . عدم نضج البذور بصورة كاملة أو ضعف الجنين 



 مبادئ محاصيل حقلية
 المرحلة االولى

 د. عماد محمود علي الحقليةقسم المحاصيل 
 السادسةالمحاضرة 

 

 فسبات البذور ومثل هذه البذور ال تنبت حتى في حالة توفر الظرو 
 المالئمة لإلنبات.

  

 Thiningالخف ) التخصيل (  -رابعا :

صول يقصد بعملية التخصيل إزالة النباتات الزائدة عن الحد المطلوب للح
وب لمطلعلى الكثافة المناسبة لنمو وإنتاجية المحصول فبقاء عدد اكبر من ا

ة تاجييعني المنافسة على متطلبات النمو وبذلك تعطي نباتات ضعيفة ذات إن
رة الواحدة ) في بذور في الجورة أو الحف 3 -2متدنية فقد جرت العادة وضع 

م إزالة سنتمتر يت10 -6عد إن يصل ارتفاع النباتات إلى بالزراعة اليدوية( و

وع سب نحالنباتات الزائدة واإلبقاء على نبات واحد أو نباتين في الجورة ) 
 المحصول ( أو الغرض من زراعته ويراعى عدم التأخير في إجراء عملية

ما دة كة إزالة النباتات الزائبصعوالخف ألن ذلك يؤدي إلى تشابك الجذور و
فر إن النباتات سوف تتنافس فيما بينها على متطلبات النمو على إن تتو

 هذه رطوبة مناسبة في التربة لتسهيل عملية إزالة النباتات الزائدة وفي
اض ألمرالعملية يتم اإلبقاء على النباتات الصحية والسليمة من اإلصابة با

 ة والمصابة منها.والحشرات وإزالة الضعيف
 

 Hoeingالعزق -خامسا :

ل غادعملية تفكيك الطبقة السطحية من الترية للقضاء على نباتات األ
ملية عة وقد تجري عملية التصدير ) التتريب ( أثناء برتتهوية ال وتحسين 

ب لجانبالتصدير نقل التربة من الجانب غير المزروع الى ا العزق والمقصود
ت تثبيالمزروع وبذلك تكون النباتات في وسط المرزمما يساعد على زيادة ال

ري وتج قات الميكانيكيةوتتم عملية العزق بواسطة الفؤؤس اليدوية او العاز

 ة مثلالعملية للمحاصيل التي تزرع بمسافات تسمح للقيام بهذه العمليهذه 
 الذرة الصفراء والقطن والقصب السكري.
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