
 

 

 

 التعرف على البذور وتشخيصها

 فٟ ؽبٌخ عىْٛ رؾزٛٞ ػٍٝ غزاء ِخضْٚ.  ث٠ٛنخ ِخقجخػٓ ػجبسح  : Seedرعزٌف انجذرح  

رؾخ١ـ فٕف اٚ ٔٛع اٚ عٕظ الثذ ِٓ اٌشعٛع اٌٝ  ألعً: رشخٍص ثذور انًحبصٍم انحمهٍخ

 ِٚٓ ث١ٓ رٍه اٌّٛاففبد ِب ٠ٍٟ: ِٛاففبد ل١بع١خ ٌّغب١ِغ  رٍه اٌجزٚس

 ٌمسى انى :هجذور وهذا ن انخبرجً ًظهزان -1

ثزسح ٌىً  11-1اٚ وج١شح ِٓ   غُ ٌٍجزسح ِضً اٌجبلالء 1رضْ  اؽغُ اٌجزٚس )وج١شح عذ - أ

ثزسٖ ٌىً غشاَ ِضً اٌؾٕطخ اٚ  111-1غشاَ ِضً اٌزسح اٌقفشاء اٚ ِزٛعطخ ِٓ 

فٟ  1111ثزسح ٌىً غشاَ ِضً اٌغذ اٚ فغ١شح عذاً اوضش  1111-111فغ١شح  ِٓ 

 .اٌغشاَ ِضً اٌزجغ(

 .ؽىً اٌجزسح ) ٕ٘بن ثزٚس دائش٠خ اٚ ِضٍضخ اٚ ِفٍطؾخ( - ة

 .فشاء وبٌزسح اٌقفشاء ٚاٌج١نبء وبٌؼقفش اٚ اؽّش ...اٌخ(ٌْٛ اٌجزٚس ) ِضً اٌق - د

) ثؼل اٌجزٚس رىْٛ ؽٍٛح اٌّزاق ٚاٌجؼل االخش رىْٛ ِشح اٌّزاق اٌطؼُ ٚاٌشائؾخ  - س

 ....اٌخ(.

 اٌٍّّظ اٌخبسعٟ )رىْٛ اِب ٍِغبء اٚ ٔبػّخ اٚ خؾٕخ(. - ط

: ٚفٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠زُ ػًّ ِمطغ هٌٟٛ اٚ ػشمٟ فٟ اٌجزسح  انزشخٍص انفسهجً -2

 ٚدساعخ ِىٛٔبرٗ ِٓ ؽ١ش اؽزٛائٙب ػٍٝ فٍمخ اٚ فمٍمز١ٓ ٚ ِٛلغ اٌغ١ٕٓ ...اٌخ.

:٠ّٚىٓ اٌزؼشف ػٍٝ ثزٚس االفٕبف اٌّزمبسثخ فٟ اٌقفبد ِٓ  انفحص انكًٍٍبوي -3

 ِّب ٠غًٙ اٌز١١ّض ث١ٕٙب.خالي ِؼبٍِزٙب ثجؼل اٌّٛاد اٌى١ّ١ب٠ٚخ ٌزؼطٟ اٌٛأبً ِخزٍفخ 
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 جدول تشخٌص بذور المحاصٌل

 د. احمد جٌاد علً   لوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة االولى              وتكن
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 باقالءالبذور                                      ذرة صفراءبذورال             

 

 : نجذور انى لسًٍٍرمسى ا:  رمسٍى انجذور

 ٚاٌزٟ رذخً ِٓ مّٕٙب اؽغبس اٌقٕٛثش. Gymnospermsػبس٠خ اٌجزٚس  

 ٚاٌزٟ رذخً مّٕٙب اٌّؾبف١ً اٌؾم١خ. ٚرمغُ اٌٝ  : Angiospermsِغطبح اٌجزٚس 

ٚاٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ فٍمخ ٚاؽذح ِضً اٌؾٕطخ  Monocotyledonرٚاد اٌفٍمخ اٌٛاؽذح   - أ

 ٚاٌؾؼ١ش .

 اٌجبلالء.ٚاٌزٟ رؾزٛٞ ثزٚس٘ب ػٍٝ فٍمز١ٓ ِضً  Dicotyledonرٚاد اٌفٍمز١ٓ  - ة

 

 د. احمد جٌاد علًالمحاضرة االولى                عملً  /لوجٌا انتاج محاصٌلوتكن



 

 

 

 االنبات

 ٘ٛ اعزؼبدح اٌغ١ٕٓ ٔؾبهٗ ٚؽ٠ٛ١زٗ ثؼذ اْ وبْ فٟ هٛس اٌغىْٛ . Germinationاالَجبد 

 انشزوط أو انعىايم انالسيخ نإلَجبد:

. رغزّش Seedlingsرٕجذ اٌجزٚس ثؼذ ٔنغٙب فٟ ظً اٌظشٚف اٌّالئّخ ٌزىْٛ ثبدساد  •

فٟ اإلٔجبد ٌزؼطٟ فٟ إٌٙب٠خ إٌجبد اٌىبًِ، ٚ ٠ٍضَ ٌإلٔجبد رٛافش ؽشٚه ٚػٛاًِ ِؼ١ٕخ 

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 :انعىايم انذاخهٍخ -1

 ٚ٘زٖ اٌؼٛاًِ رزؼٍك ثبٌجزسح ٔفغٙب ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌؼٛاًِ :  •

ؽ٠ٛ١خ اٌغ١ٕٓ ٚفزشح اٌىّْٛ ؽزٝ رٕجذ اٌجزسح، فبٌجزسح اٌّزؼفٕخ أٚ اٌّقبثخ ال رٕجذ سغُ  •

 رٛفش ثم١خ ؽشٚه اإلٔجبد. 

ٌٍؾفبظ ػٍٝ ؽ٠ٛ١خ اٌجزٚس، ٠غت أْ رخضْ فٟ أِبوٓ عبفخ فٟ دسعبد ؽشاسح ِزٛعطخ  •

 أٚ ِٕخفنخ. 

ٜ رظً ؽ١خ ٌؼذح ٕ٘بن أٔٛاع ِٓ اٌجزٚس رظً ِؾزفظخ ثؾ٠ٛ١زٙب ٌفزشح لق١شح ٚأٔٛاع أخش •

 عٕٛاد ٌٚىٕٙب وبِٕخ إٌٝ أْ رؾ١ٓ اٌظشٚف إٌّبعجخ إلٔجبرٙب. 

 ٠ّىٓ أْ رفمذ اٌجزٚس ؽ٠ٛ١زٙب ثغشػخ ثؼذ ػبَ ٚاؽذ ِٓ اٌىّْٛ. •

فزشح اٌغىْٛ )اٌىّْٛ( ِزغ١شح، لذ رطٛي أٚ رمقش ؽغت ٔٛع إٌجبد فٟ وً األؽٛاي  •

ِجبؽشح ثؼل ٔنظ اٌضّشح ٚال  رظً اٌجزسح ؽ١خ ٚوبِٕخ. وّب أْ ثؼل أٔٛاع اٌجزٚس رٕجذ

 رّش ثفزشح عىْٛ )وّْٛ(.

 أسجبة كًىٌ انجذرح: 

 ٌألوغغ١ٓ ٚاٌّبء اٌالص١ِٓ ٌؼ١ٍّخ اإلٔجبد. )انمصزح(ػذَ ٔفبر٠خ اٌغالف  .1

 فالثخ اٌغالف )اٌمقشح( ِّب ٠غجت ِمبِٚخ ١ِىب١ٔى١خ رّٕغ اإلٔجبد ّٚٔٛ اٌغ١ٕٓ.  .2

 د. احمد جٌاد علًلوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الثانٌة                   وتكن



 

 

الف ١ِىب١ٔى١بً أٚ خذؽٗ دْٚ اٌزأص١ش ػٍٝ ٠ّٚىٓ اٌزغٍت ػٍٝ وّْٛ اٌغالف إِب ثئصاٌخ اٌغ .3

 اٌغ١ٕٓ ٚأعضائٗ أٚ ثّؼبٍِخ اٌغالف ثأؽّبك ٚل٠ٍٛبد. 

 ػذَ اوزّبي ّٔٛ اٌغ١ٕٓ.  .4

 لذ رخنغ ؽ٠ٛ١خ اٌجزٚس ٚفزشح اٌىّْٛ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٛساص١خ.  .5

 انعىايم انخبرجٍخ:  -2

 انًبء:  وفزح -أ 

اٌّبء مشٚسٞ ألٔٗ ؽشه ِٓ ؽشٚه اإلٔجبد، ٚوً ِب ٠طشأ ػٍٝ اٌجزسح ِٓ رغ١شاد  •

% 11أصٕبء اإلٔجبد ال ٠ؾذس إال فٟ ٚعٛد اٌّبء ٚاٌّؾزٜٛ اٌّبئٟ ٌّؼظُ اٌجزٚس ؽٛاٌٟ 

ِٓ ٚصٔٙب، ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٜ فئْ غّش اٌجزٚس ثبٌّبء غ١ش ِغزؾت، ؽ١ش إٔٗ ٠ؾذد و١ّخ 

 األوغغ١ٓ اٌالصِخ ٌٍجزسح. 

 درجخ انحزارح انًالئًخ: -ة 

إْ دسعخ اٌؾشاسح اٌّالئّخ إلٔجبد اٌجزسح ّٚٔٛ٘ب رخزٍف ٚفمبً ٌٕٛع إٌجبد. ٕٚ٘بن دسعخ  •

ؽشاسح فغشٜ ٚدسعخ ؽشاسح ػ١ٍب ٚوزٌه دسعخ ِضٍٝ، ٚرؤصش دسعخ اٌؾشاسح ػٍٝ 

اٌؼ١ٍّبد اٌفغ١ٌٛٛع١خ اٌزٟ رجذأ ِغ ػ١ٍّبد اإلٔجبد ، ِٚغ اسرفبع دسعخ اٌؾشاسح ػٓ 

األػٍٝ اٌّغّٛػ ثٗ ٌّٕٛ اٌجزسح ٠فمذ اٌجشٚرٛثالصَ ؽ٠ٛ١زٗ ٚرّٛد اٌجزسح ٠ٚزٛلف اٌؾذ 

 اإلٔجبد.

 وفزح األكسجٍٍ: -ج 

ٚاألوغغ١ٓ الصَ ٌؼ١ٍّخ اٌزٕفظ، فبٌغ١ٕٓ وبئٓ ؽٟ ٠زٕفظ ٠ٚؾزبط ثبٌزبٌٟ ٌألوغغ١ٓ ؽزٝ  •

رزُ أوغذح اٌّٛاد اٌّخزضٔخ فٟ اٌغ١ٕٓ ٚإهالق اٌطبلخ اٌالصِخ ٌزأد٠خ اٌٛظبئف اٌؾ٠ٛ١خ، 

ٚلذ ٌٛؽع أْ إٔجبد ثؼل إٌجبربد ٠زشاعغ أٚ ٠زٛلف رّبِبً فٟ اٌزشثخ سد٠ئخ اٌز٠ٛٙخ، ِٚغ 

س ثؼل إٌجبربد رجذٞ ٔؾبهبً أوضش فٟ إٔجبرٙب فٟ اٌزشو١ضاد اٌّخفنخ رٌه فئْ ثزٚ

 ٌألوغغ١ٓ فٟ اٌٙٛاء ٌٚفزشاد ِؼ١ٕخ. 

 انضىء )اإلضبءح(: -د 

ِؼظُ اٌجزٚس رفنً اإلٔجبد فٟ اٌنٛء سغُ أْ ثؼنٙب ٠فنً اٌظالَ، ٚثزٚس اٌجم١ٌٛبد  •

 أٚ اٌظالَ.  ِضالً ٠ّىٕٙب أْ رؾمك ِؼذالد ِزغب٠ٚخ فٟ اإلٔجبد عٛاء فٟ اٌنٛء

 



 

 

 

 

ِٚٓ اٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ اٌّؤصشح ٟ٘ أٔٗ فٟ ثؼل األؽ١بْ ٠ٍضَ ٔضع اٌمقشح أٚ غالف  •

اٌجزسح، وزٌه ٚمغ اٌجزٚس فٟ ٚعو ِؾجغ ثغبص األوغغ١ٓ إٌمٟ أٚ إمبفخ ثؼل اٌّٛاد 

األؽّبك أٚ اٌزؼشك ٌذسعبد ؽشاسح ػب١ٌخ لجً اإلٔجبد ، ٚفٟ ثؼل اٌؾبالد ِضً: 

رؼبًِ اٌجزٚس إؽؼبػ١بً أٚ رٕمغ فٟ ِؾٍٛي ِؾغ. ٚلذ ٚعذ أْ ثزٚس اٌّزطفالد ال رٕجذ إال 

 فٟ ٚعٛد إٌجبد اٌؼبئً.

 أَىاع اإلَجبد: •

 Hypogeal germinationاإلَجبد األرضً:  -أ    

ٚف١ٗ رّٕٛ اٌغ٠ٛمخ فٛق اٌفٍمز١ٓ ٚرجمٟ اٌفٍمبد فٟ اٌزشثخ ِؾبهخ ثبٌمقشح ِضً، إٔجبد  •

 . ٚاٌزسح اٌفٛي 

 Epigeal germinationاإلَجبد انهىائً: -ة   

ٚف١ٗ رّٕٛ اٌغ٠ٛمخ رؾذ اٌفٍم١خ ٚرؾًّ اٌفٍمبد فٛق عطؼ اٌزشثخ ٚوزٌه اٌش٠ؾخ ِضً  •

 إٔجبد ٔجبد اٌخشٚع ٚاٌفبف١ٌٛب. 

 

 

 هوائًانبات 

 

 د. احمد جٌاد علًلوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الثانٌة                   وتكن



 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  انبات ارضي                                       

 

 ولحساب نسبة االنبات

مثال فً  لإلنباتٌتم اخذ عدد معلوم من البذور مثال عشر بذرات وتوضع فً وسط خاص 

طبق بتري وٌتم ترطٌبها بكمٌات كافٌة من الماء وبعد ذلك ٌتم حساب نسبة االنبات من خالل 

 المعادلة التالٌة:

 011×العدد الكلً(  /= )عدد البذور النابتة  لإلنباتالنسبة المئوٌة 

 

 

 

 

 د. احمد جٌاد علً        تكنلوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الثانٌة                  



 

 

 

 

 عمليات خدمة التربة واالليات الزراعية

ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ االػّبي اٌؾم١ٍخ اٌزٟ رغشٜ فٟ اٌؾمً ألعً اػذاد اٌزشثخ ثبٌؾىً اٌزٞ ٠الئُ 

 ,٠ٚنّٓ ٌٙب رٛف١ش ِٙذ ِٕبعت  (ٚمغ اٌزمبٚٞ )ثزٚس اٚ دسٔبد اٚ وشِٚبد اٚ اثقبي 

ِٙذ ع١ذ وبفخ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رغشٜ ػٍٝ اٌزشثخ ثغشك اػذاد  ٠ٚمقذ ثؼ١ٍّبد خذِخ اٌزشثخ

 ٌٍجزسح. ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد رزشرت ؽغت اعشاء٘ب فٟ اٌؾمً ٟٚ٘ :

ٚاٌّمقٛد ثٙب غّش اٌؾمً ثبٌّبء لجً اعشاء اٞ ػ١ٍّخ صساػ١خ  Floodingانطزثسخ  -1

ٚاٌغشك ِٕٙب ٘ٛ ٌزٛف١ش سهٛثخ ِٕبعجخ ٌٍؼ١ٍّبد اٌؾم١ٍخ اٌالؽمخ وّب رؼًّ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ 

ػٍٝ اػطبء فشفخ ٌجزٚس االدغبي ِٓ اعً االٔجبد ٚػٕذ اعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌؾم١ٍخ ٠زُ 

  اٌمنبء ػٍٝ االدغبي إٌب١ِخ.

 ٠ٚمقذ ثٙب رفى١ه اٌطجمخ اٌغطؾ١خ ِٓ اٌزشثخ ٚلٍجٙب ٚخٍو ِىٛٔبرٙب  Tillageانحزاثخ  -2

ٚلجً اعشاء اٌؾشاصخ ٠زُ اٌزأوذ ِٓ ٚعٛد سهٛثخ ِٕبعجخ فٟ اٌزشثخ ٚرٌه ِٓ خالي 

 فؾقٙب ثئؽذٜ اٌطش٠مز١ٓ :

٠ذ٠ٚبً ٠ٚزُ ثأخز ػ١ٕٗ ِٓ اٌزشثخ ػٍٝ ػّك ِؼ١ٓ ٠ٚزُ فشوٙب ثب١ٌذ فبر وبٔذ فؼجخ   - أ

أخفبك سهٛثزٙب ٚارا رُ اٌؾشاصخ ػٕذ ٘ىزا سهٛثخ ٠زىْٛ وزً  اٌزفى١ه ٠ذي ػٍٝ

رشاث١خ ٠قؼت رفز١زٙب اِب ارا رؾٌٛذ اٌزشثخ ػٍٝ ؽىً ػغ١ٕخ ػٕذ اٌنغو ػ١ٍٙب ٠ذي 

ػٍٝ ٚعٛد سهٛثخ ػب١ٌخ  ٕٚ٘ب الثذ ِٓ رشن اٌزشثخ رغف اوضش اِب ارا رغبلطذ اٌزشثخ 

ٌزشثخ ٌٍؾذ إٌّبعت ٕٚ٘ب ٠ّىٓ اٌّفشٚوخ ثب١ٌذ ثغٌٙٛخ ٠ذي ػٍٝ ٚفٛي اٌشهٛثخ فٟ ا

 اٌؾشاصخ .

اٌطش٠مخ اٌّخزجش٠خ ٠ٚزُ رٌه ثأخز ػ١ٕبد ِٓ ع١ّغ اٌؾمً ٠ٚزُ ٚصٔٙب صُ رٛمغ فٟ  - ة

113ٌَفشْ ػٍٝ دسعخ ؽشاسح 
1

٠ٚزُ صُ ٠ؼبد ٚصٔٙب ٠ٚزُ ؽغبة و١ّخ اٌّبء اٌّزجخشح   

انىسٌ  \=انىسٌ انجبف ؽغبة إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍشهٛثخ  ِٓ خالي اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ

 111انزطت *

 

 :فىائذ انحزاثخ 

 رفى١ه اٌزشثخ ٌزغ١ًٙ اخزشاق اٌغزٚس. -1

 اٌمنبء ػٍٝ االدغبي. -2

 ر٠ٛٙخ اٌزشثخ. -3

 د. احمد جٌاد علً         لوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الثالثة                  وتكن



 

 

 

 خلط مكونات التربة مع بعضها -4

 مواصفات الحراثة الجيدة

 بخطوط مستقٌمة.تكون  -0

 عدم وجود فراغات بٌن الخطوط. -2

 عدم تكون كتل ترابٌة كبٌرة. -3

 عدم وجود نباتات ادغال . -4

 تكون اعماق الحراثة متساوٌة. -5

 .تكون الحراثة الثانٌة متعامدة على االولى -6

 انواع المحاريث 

 Mold Board Plowالمحراث المطرحي القالب  - أ

اذ ٌقوم بقلب التربة  المحارٌث االخرى فً العراقهو من اكثر االنواع استخداماً من 

وٌستعمل لحراثة الترب الطٌنٌة والمزٌجٌة وال ٌستخدم للترب   من االعلى الى االسفل

 .الرملٌة او التً تحتوي على امالح 

 

 

 المحراث المطرحً القالب

  Disk Plowالمحراث القرصي  - ب

وهً مجموعة من القراص التً تكون مرتبطة بهٌكل حدٌدي وتجرها الساحبة وتستخدم 

لألراضً الملحٌة واالراضً الجبلٌة الصخرٌة واالراضً التً تحتوي على ادغال 

 معمرة مثل الحلفا.

 د. احمد جٌاد علً          تكنلوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الثالثة                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotivatorالمحراث الدوراني  - ت

وٌتكون من مجموعة من الفؤوس التً تكون مرتبطة بعمود وتكون بداخل صندوق و 

ٌأخذ حركته من عمود ناقل الحركة الخلفً للساحبة وٌستخدم للترب ذات النسجة 

 الخفٌفة كما ٌمكن ان ٌستخدم لتنعٌم التربة.

 

 

 

 

 

 المحراث الدورانً                             

 

 Chisel Plowالمحراث الحفار  - ث

وٌستخدم لحراثة الترب الخفٌفة وكذل للترب التً تعتمد على االمطار وٌقوم بتهٌٌج 

 التربة فقط دون قلبها.

 د. احمد جٌاد علً        لوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الثالثة                  وتكن



 

 

 

 

 

 Sub-Soilانًحزاس رحذ سطح انززثخ  - ج

عُ ٌغشك رفز١ذ اٌطجمخ  01ٚ٘ٛ ِؾشاس ٠زؼّك داخً اٌزشثخ اٌٝ ػّك ٠قً اٌٝ 

اٌقّبء ٟٚ٘ هجمخ رزىْٛ ثغجت وضشح ؽشاصخ اٌزشثخ ػٍٝ ػّك ٚاؽذ ٚاٌزشثخ رىْٛ راد 

 سهٛثخ ػب١ٌخ.

 

رزىْٛ ثؼذ ػ١ٍّخ اٌؾشاصخ ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رىغ١ش اٌىزً اٌزشاث١خ اٌزٟ  Harrowingانزُعٍى  -3

ٚغبٌجب ِب رغشٜ ثؼذ ٠َٛ اٚ الً ِٓ اٌؾشاصخ ٌزغٕت عفبف اٌزشثخ ثؾىً وبًِ ِّب ٠قؼت 

رفز١ذ اٌىزً اٌّزىٛٔخ ٚرغزخذَ فٟ رٌه اِب االِؾبه اٌمشف١خ اٚ االِؾبه راد االعٕبْ 

 اٌقٍجخ اٚ راد االعٕبْ اٌّشٔخ اٚ اٌّؾبس٠ش اٌذٚسا١ٔخ.

ذ٠ً اٌطجمخ اٌغطؾ١خ ِٓ اٌزشثخ ٚاٌغشك ِٓ اعشائٙب ٘ٛ ٟٚ٘ رؼ Levelingانزسىٌخ  -4

ٌغشك اػطبء اعزٛاء االسك ٌنّبْ رٛص٠غ ١ِبٖ اٌشٞ ثؾىً ِٕزظُ ٚػذَ أغشاف 

 .اٌجزٚس. ٠ٚغزخذَ فٟ رٌه اِب اٌّؼذالْ اٚ عى١ٓ اٌزغ٠ٛخ  اٚ اٌخ اٌزغ٠ٛخ ا١ٌٙذس١ٌٚى١خ

خ اٌٍٛػ ؽغت ٔٛع اٌزشثخ ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رغضئخ اٌؾمً اِب الٌٛاػ ٚرىْٛ ِغبؽرمسٍى انحمم  -5

ٚاعزٛائٙب ٚوزٌه ٔغغزٙب ٚٔظبَ اٌشٞ اٌّزجغ ٚرمً ِغبؽخ اٌٍٛػ ارا وبٔذ اٌزشة خف١فخ 

اٚ غ١ش ِغز٠ٛخ ٠ٚفنً اْ رىْٛ االٌٛاػ م١مخ ٌزغ١ًٙ اٌؼضق ٚاٌؾقبد. ٚلذ ٠مغُ 

اٌؾمً اٌٝ ِشٚص ٠ٚزُ رٌه ثبعزخذاَ فبرؾخ اٌّشٚص ٚرؾذد اٌّغبؽخ ث١ٓ ِشص ٚاخش ؽغت 

 ٌّؾقٛي .ٔٛع ا

 

 

 

 

 

 

 

 د علًد. احمد جٌا        لوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الثالثة                  وتكن



 

 

 

 

 عًهٍبد خذيخ انًحصىل

رؾًّ ػ١ٍّبد اٌخذِخ ثؼذ اٌضساػخ وً اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رغشٞ ثبٌززبثغ ثؼذ صساػخ اٌّؾقٛي فٟ 

ٚاصاٌزٗ ِٓ االسك ٚلذ رغّٝ رٍه اٌؼ١ٍّبد اٌؾمً ٚؽزٝ اخز اٌّؾقٛي إٌبرظ ِٕٗ )اٌؾقبد( 

ثشػب٠خ )خذِخ( اٌّؾقٛي إٌبِٟ ؽ١ش رؾزبط اٌٝ سػب٠خ اٌّضاسع ٌٕجبرٗ ٚاال٘زّبَ ثٗ ٚرغز٠زٗ 

ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ ِٓ ؽ١ش اٌؼذد ٚلٛح إٌّٛ ٌزؼط١ٗ ِؾقٛال ٚف١شا ػبٌٟ اٌغٛدح ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد 

:ٟ٘ 

       اٌزغ١ّذ             -5   اٌؼضق ٚاٌزؼؾ١ت    -4      اٌخف    -3   ٌزشل١غ      -2     ٌشٞ    ا -1

 ِىبفؾخ االدغبي ٚاالفبد اٌؾؾش٠خ ٚاٌّشم١خ -6

 

ٚ٘ٛ ػ١ٍّخ امبفخ اٌّبء اٌٝ اٌزشثخ ٚاٌٙذفخ ِٕٗ اٌٛفٛي اٌٝ  Irrigationانزي  -2

زفبظ ثٙب مذ اٌغزة االسمٟ ٌٍزشثخ االؽ اٌغؼخ اٌؾم١ٍخ ٟٚ٘ و١ّبد اٌّبء اٌزٟ ٠ّىٓ

 ٌٍٕجبد اْ ٠غزفبد ِٕٙب فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌفغٍغ١ٗ  ٠ّٚىٓ اْ ٠مغُ اٌشٞ اٌٝ : ٚاٌزٟ ٠ّىٓ

 انزي انسطحً - أ

 انزي رحذ سطح انززثخ - ة

 انزي ثبنزش - د

 انزي ثبنزُمٍظ - س

 االيىر انىاجت يزاعبرهب عُذ انزي 

خف١فخ ِٚزمبسثخ ػىظ االسامٟ اٌط١ٕ١خ اٌزٟ رشٜٚ س٠بد  رشٜٚ االسك اٌش١ٍِخ س٠بد - أ

 ِزجبػذح.

 اْ ال ٠زؼشك إٌجبد اٌٝ ػطؼ فٟ فزشاد ّٖٔٛ اٌؾشعخ. - ة

 ػذَ سٞ إٌجبربد اصٕبء ٘جٛة اٌش٠بػ ٌزغٕت االمطغبع. - د

 ٠غت اْ ٠زٛلف اٌشٞ لجً إٌنظ ثّذح وبف١خ ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌغٕٟ اٚ اٌؾقبد. - س

 ٌٙب ١ِّضارٙب ٚػ١ٛثٙب.ٚاْ ٌىً ٚاؽذح ِٓ أٛاع اٌشٞ 

ٟ٘ ػ١ٍّخ اػبدح صساػخ اعضاء اٌؾمً اٌخب١ٌخ ِٓ اٌجبدساد اٚ اٌزٟ ثٙب ٔغجخ االٔجبد  اٌزشل١غ :-2

 ِٕخفنخ )لجً ظٙٛس اٌجبدساد( ٚلذ ٠شعغ ػذَ ظٙٛس اٌجبدساد اٌٝ اعجبة ػذ٠ذح ِٕٙب ػذَ 

 د. احمد جٌاد علً       المحاضرة الرابعة                   /لوجٌا انتاج محاصٌل عملًوتكن



 

 

ٌؼٕب٠خ ثزغ١ٙض ِٙذ اٌجزسح، ػذَ دلخ ػ١ٍّخ اٌضساػخ )ػذَ رغط١خ اٌجزٚس اٚ رؼّك اٌضساػخ(، ػذَ ا

اٌضساػخ فٟ اٌّٛػذ إٌّبعت، ػذَ وفب٠خ اٌشهٛثخ ثبٌزشثخ ٚلذ اٌضساػخ ٚاالٔجبد، أخفبك 

عٛدح اٌزمبٚٞ )ِٓ ؽ١ش ٔغجخ االٔجبد ٚٔغجخ إٌمبٚح(، افبثخ اٌجبدساد إٌبثزخ ثأِشاك فطش٠خ 

٠ٚغت ِالؽظخ اْ ػ١ٍّخ اٌزشل١غ ال  .اٚ افبثبد ؽؾش٠خ اٚ ِٙبعّخ اٌط١ٛس اٚ اٌفئشاْ ٌٙب

رغشٞ ػٍٝ اٌذٚاَ ثً ال ٔؾزبط ٌٙب ارا رالف١ٕب وً اٚ ِؼظُ ٘زٖ اٌؼٛاًِ اٌّؼٛلخ ٌالثٕبد، ٚال 

% ٚارا اعش٠ذ ٠غت اْ رزُ ثّغشد اوزؾبف 21رغشٞ اال ارا صادد ٔغجخ غ١بة إٌجبربد ػٓ 

اء ِٓ اٌؾمً. ٚرغزخذَ ف١ٙب رمبٚٞ ِٕمٛػخ فٟ اٌّبء ٚرغشٞ ثبٌطش٠مخ اٌّجزٍخ. اٚ غ١بة اعض

ثزمبٚٞ عبفخ اٚ ِجزٍخ لجً اٌش٠خ االٌٚٝ ثؼذ اٌضساػخ ٠ٚغت اْ رىْٛ اٌزمبٚٞ اٌّغزؼٍّخ ِٓ ٔفظ 

اٌقٕف اٌزٞ صسػذ ثٗ االسك ٚفٟ ؽبٌخ اٌزشل١غ ثغجت أزؾبس اٌؾؾشاد ٠غت ِمبِٚزٙب 

 شاء ػ١ٍّخ اٌزشل١غ ؽزٝ ٠ّىٓ مّبْ ػذَ رىشاس اٌزشل١غ.ثبٌى١ّب٠ٚبد لجً اع

ٟ٘ ػ١ٍّخ اصاٌخ إٌجبربد اٌضائذح فٟ اٌؾمً ٟٚ٘ فٟ هٛس اٌجبدسح ٚاالثمبء ػٍٝ اٌؼذد انخف: -3

اٌّالئُ ِٓ إٌجبربد اٌزٟ رؼطٟ اػٍٝ ِؾقٛي، ٚرغشٞ فٟ اٌّؾبف١ً اٌىج١شح اٌؾغُ ِضً 

سػخ فٟ عٛس ثزشن ٔجبد اٚ ٔجبر١ٓ فٟ اٌغٛسح ؽغت اٌمطٓ ٚاٌزسح ٚاٌزسح اٌشف١ؼخ ارا وبٔذ ِٕض

اٌّؾقٛي اِب ارا وبٔذ اٌضساػخ عشا )رغط١ش( ف١غشٞ اٌخف ثزشن ٔجبد ػٍٝ ِغبفبد 

ِزغب٠ٚخ. ٚال ٠غشٞ اٌخف فٟ اٌّؾبف١ً اٌىض١فخ إٌّٛ اٌزٟ رضسع ٔضشا اٚ رغط١شا ِضً اٌمّؼ 

 .ٚاٌؾؼ١ش ٚاٌىزبْ ٚاٌجشع١ُ ٚاالسص

 

 هب عُذ اجزاء انخفااليىر انىاجت يزاعبر

اْ ٠ىَٛ ِجىشا ؽزٝ ٠مً اٌزٕبفظ ث١ٓ اٌجبدساد ٚال رىْٛ ٌذٜ اٌغزٚس ٚاٌغ١مبْ فشفخ ٌٍزفش٠غ -أ

 .ٚاٌزؾبثه

 .رغزجمٝ إٌجبربد االلٜٛ ّٔٛا ٚارا رشن ٔجبربْ فٟ اٌغٛسح ف١ىٛٔبْ ِزجبػذ٠ٓ ػٓ ثؼنّٙب -ة

 .رضاي اٌجبدساد اٌنؼ١فخ ٚاٌّقبثخ -د

 .اٌجبل١خاٌّشاد اصاٌزٙب ثغزٚس٘ب دْٚ االمشاس ثبٌٕجبربد  رمٍغ اٌجبدساد -س

اٌخف ِشح ٚاؽذح أغت ألغٍت اٌّؾبف١ً اِب فٟ ؽبٌخ أزؾبس ا٢فبد ٠غزؾغٓ اْ ٠ىْٛ  -ط

 .ػٍٝ ِشر١ٓ ِغ ِمبِٚخ ا٢فبد

 .ثبٌغٛسح اٌجبل١خؽزٝ ٠ّىٓ رىش٠ُ اٌزشاة ٌزضج١ذ إٌجبربد  اٌؼضق٠زُ اٌخف ػبدح ثؼذ  - د

 



 

 

: ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ رفى١ه اٌطجمخ اٌغطؾ١خ اٌغبفخ ِٓ اٌزشثخ ثب٢الد ا١ٌذ٠ٚخ  وانزعشٍتانعشق -4

ػ١ٍّخ لطغ اٌغضء اٌخنشٞ ِٓ اٌؾؾبئؼ اٌظب٘ش فٛق  انزعشٍتاٌجغ١طخ اٚ اٌؼضالبد اال١ٌخ  ٚ

عطؼ اٌزشثخ. ٠ٚغشٞ اٌؼضق ثؼذ ظٙٛس اٌجبدساد فٟ اٌؾمً فٟ اٌّؾبف١ً اٌزٟ رضسع ػٍٝ 

ِغبفبد داخً اٌخو ِضً اٌمطٓ ٚاٌزسح ٚاٌمقت. ٚاٌٙذف االعبعٟ  خطٛه اٚ فٟ عطٛس ػٍٝ

ِٕٙب ٘ٛ اٌزخٍـ ِٓ اٌؾؾبئؼ وّب ٠ف١ذ فٟ ر٠ٛٙخ اٌزشثخ ٚرى٠ُٛ ثؼل اٌزشاة إٌبػُ ؽٛي 

ع١مبْ إٌجبربد ِٓ اعفً ٌزذػ١ّٙب ٚرضج١زٙب فٟ اٌزشثخ ٠ٚغبػذ اٌؼضق ا٠نب ػٍٝ ؽفع اٌشهٛثخ 

ِٚٓ اٌطج١ؼٟ اال ٠غشٞ اٌؼضق فٟ إٌجبربد  .اٌغطؾٟ ثبٌزشثخ ٚرغ١ٍه ثبهٓ اٌخو لجً اٌشٞ

إٌّضسػخ ثزسا اٚ رغط١شا ثبألٌخ ٠ّٚىٓ ِمبِٚخ اٌؾؾبئؼ فٟ ٘زٖ اٌّؾبف١ً ثبعزخذاَ ِج١ذاد 

٠غشٞ اٌؼضق االٌٟ ثٛاعطخ اٌؼضالبد ا١ٌّىب١ٔى١خ ٟٚ٘ ِؼٍمخ ثٕٛع خبؿ  .اٌؾؾبئؼ اٌى١ّب٠ٚخ

ذاد فٟ إٌجبربد إٌب١ِخ ٌٚٗ ػغٍخ اِب١ِخ ِٓ اٌغشاساد ٠قٍؼ إلعشاءاد اٌؼضق ٚسػ اٌّج١

ٚاؽذح ٚػغٍزبْ خٍف١زبْ ٠ّىٓ رؼذ٠ً اٌّغبفخ ث١ّٕٙب ثّب ٠ٕبعت اٌّؾبف١ً اٌّخزٍفخ ٚاٌّغبؽخ 

 ث١ٓ ١٘ىٍخ ِٓ اعفً ٚث١ٓ عطؼ اٌزشثخ ٚاعؼخ ثبٌّمبسٔخ ثبٌغشاساد اٌؼبد٠خ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 االدغال وطرق مكافحتها

ٟ٘ ٔجبربد غ١ش ِشغٛة ثٙب رّٕٛ فٟ غ١ش ِؾٍٙب ٚرغجت امشاس وج١شح ٌٍّؾبف١ً  االدغبل

اٌؼاللخ ُِٙ ٌزؾذ٠ذ ٚاْ اٌزؼشف ػٍٝ ٘زٖ ٕٚ٘بن ػاللخ ث١ٓ ٔجبربد اٌّؾبف١ً ٚٔجبربد االدغبي 

 ٔٛع االدغبي ٚهش٠مخ ِىبفؾزٙب ٟٚ٘ :

ٚ٘ٛ اٌزضاؽُ ػٍٝ ِزطٍجبد إٌّٛ وبٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌّبء  Competitionانزُبفس  - أ

ٚاٌنٛء ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ اعزٕضاف ٚاؽذ اٚ اوضش ِٓ ػٛاًِ إٌّٛ ٚ٘زا ٠غجت خفل و١ّخ 

ِبء رفٛق ؽبعخ اٌّؾقٛي اٌؾبفً ٚسداءح ٔٛػ١زٗ ار ٕ٘بن ٔجبربد ادغبي رؾزبط و١ّبد 

 ِضً اٌخشدي اٌجشٞ اٌزٞ ٠ّٕٛ فٟ ؽمٛي اٌؾٕطخ.

ٚاٌزطفً ٘ٛ اْ اؽذ إٌجزبد ٠ؼزّذ ثغزائٗ ػٍٝ إٌجبد اٌّن١ف  Parasitismانزطفم  - ة

االِش اٌزٞ ٠ؤدٞ اٌٝ اعزٕضاف اٌّخضْٚ اٌغزائٟ ٌٍّؾقٛي ٚ٘زا ٠ؼًّ ػٍٝ خفل 

اٌزٞ ٠ىْٛ ٠ؾجٗ اٌخ١و االففش اٌزٞ  اٌؾبفً وّبً ٚٔٛػبً ِٚٓ ٘زٖ إٌجبربد ٘ٛ اٌؾبِٛي

 ٠زٛاعذ ػٍٝ إٌجبربد.

٘ٛ اٌزأص١شاد  اٌنبسح ٌٍٕجبربد اٌشال١خ ار رمَٛ  Allelopathyانزضبد )االنٍهىثبثً(  - د

ٌٚٙب ع١ّخ ػٍٝ إٌجبربد االخشٜ ِّب ٠ؼ١ك ّٔٛ ثؼل إٌجبربد ثفشص ِٛاد ِضجطخ ٌٍّٕٛ 

 إٌجبربد االخشٜ.

 يىاصفبد َجبربد االدغبل

 ٌٙب اٌمذسح اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزىبصش عٛاء ثبٌجزٚس اٚ ثبٌشا٠ضِٚبد اٚ اٌذسٔبد. -1

 رمبَٚ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌمبع١خ اٌزٟ ٠قؼت ػٍٝ ٔجبرب اٌّؾبف١ً ِمبِٚزٙب. -2

 ٌجزٚس٘ب اٌمذسح ػٍٝ االؽزفبظ ثؾ٠ٛ١زٙب ٌّذح ه٠ٍٛخ. -3

 رؾزٛٞ ثؼل ِٓ ثزٚس٘ب ػٍٝ صٚائذ رغّؼ ٌٙب ثبالٌزقبق ثبٌؾ١ٛأبد ٚاٌّالثظ -4

 ٚاٌّىبئٓ ِّب ٠ؼًّ ػٍٝ ٔمٍٙب ِٓ ِىبْ ألخش.

 رزؾبثٗ ثزٚس٘ب ِغ ثزٚس اٌّؾبف١ً. -5

  ثؼل ِٓ ثزٚس٘ب ال رزأصش ثبٌؼقبسح اٌٙن١ّخ دخً اٌغٙبص اٌٙنّٟ. -6

 ِؼظُ ثزٚس٘ب ال رٕجذ اال ثٛعٛد ػبئً. -7

 

 

د. احمد جٌاد علً    لوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الخامسة                  وتكن

 العٌساوي



 

 

 

 

 االضزار انزً رسججهب االدغبل

 ِأٜٚ ٌىض١ش ِٓ اٌّغججبد اٌّشم١خ ٚاٌؾؾشاد. -1

 رؼًّ ػٍٝ خفل اٌم١ّخ االلزقبد٠خ ٌٍؾبفً. -2

 رٕبفظ ٔجبربد اٌّؾبف١ً ػٍٝ ِزطٍجبد إٌّٛ. -3

 خفل اٌم١ّخ االلزقبد٠خ ٌألسامٟ اٌضساػ١خ . -4

 رؾزبط اٌٝ رىب١ٌف ػب١ٌخ ٌّىبفؾزٙب. -5

 ثؼنٙب رغجت ع١ّخ ٌإلٔغبْ ٚاٌؾ١ٛاْ. -6

 رصٍُف االدغبل

 انزصٍُف انطجٍعً: -اوالا 

٠ٚؼزّذ ػٍٝ اٌقفبد اٌظب٘ش٠خ ٚاٌفغٍغ١خ ٚاٌزؾش٠ؾ١خ ٌٕجبربد االدغبي ٚػٍٝ ٘زا االعبط رمغُ 

 االدغبي اٌٝ :

 Narrow Leavedاالدغبي سف١ؼخ االٚساق  - أ

 Broad Leavedٔجبربد ػش٠نخ االٚساق  - ة

 االصطُبعً: انزصٍُف -ثبٍَبا 

 ٠ٚؼزّذ ػٍٝ ِٛعُ ّٔٛ االدغبي ٚدٚسح ؽ١برٙب ٚؽذح اٌنشس اٌزٞ رؾذصٗ ٚرمغُ اٌٝ :

 انزمسٍى حست دورح انحٍبح ورمسى انى  - أ

ِضً اٌخجبص ٚاٌؾ١ٕطخ ٚاٌش٠ٚطخ ٚاٌٍض٠ظ  Annual Weedsاالدغبي اٌؾ١ٌٛخ  -1

 ٚاٌىٍغبْ....اٌخ.

 ِضً اٌىغٛة. Biennial Weedsاالدغبي اٌّؾٌٛخ  -2

ِضً اٌؾٍفب ٚاٌغفشٔذا ٚاٌمقت ٚاٌؾٛن ٚاٌذٕ٘بْ  Perennial Weedsاالدغبي اٌّؼّشح  -3

 ....اٌخ.

 

 

 

 

د. احمد جٌاد علً     لوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة الخامسة                 وتكن

 العٌساوي



 

 

 

 

 حست انجٍئخ انزً رًُى ورمسى انى : - ة

 ٚاٌجشث١ٓ ٚاٌغفشٔذا ...اٌخ.ادغبي اٌؾمٛي اٌضساػ١خ ِضً اٌذٕ٘بْ  -1

 ادغبي االسامٟ غ١ش اٌضساػ١خ ِضً اٌطشه١غ ٚاٌطشفخ ٚاٌؾ٠ًٛ ...اٌخ. -2

 االدغبي اِبئ١خ ِضً اٌمقت ٚاٌجشدٞ ٚص٘شح ا١ًٌٕ ٚ اٌؾّجالْ..اٌخ. -3

 حست يىسى انًُى ورمسى انى : - س

 ادغبي ف١ف١خ ِضً ػشف اٌذ٠ه ٚاٌٍض٠ظ ...اٌخ. -1

 ٚاٌىٍغبْ ٚاٌؾٕذلٛق..اٌخ.االدغبي اٌؾز٠ٛخ ِضً اٌغ١ٍغخ  -2

 حست شذح انضزر ورمسى انى  - د

االدغبي االػز١بد٠خ ٚرؾًّ االدغبي اٌؾ١ٌٛخ ِضً ر٠ً اٌجضْٚ ٚاٌذخ١ٓ ٚ فشٚح  -1

 اٌشاػٟ..اٌخ.

االدغبي اٌخج١ضخ ٟٚ٘ اٌزٟ رغجت امشاس وج١شح ثغجت لذسرٙب اٌؼب١ٌخ ػٍٝ اٌزىبصش  -2

 ..اٌخ. ٚوزٌه فؼٛثخ فٟ ِىبفؾزٙب ِضً اٌغفشٔذا ٚاٌؾٍفب

 طزائك يكبفحخ االدغبل 

اٌمٍغ ا١ٌذٚٞ ٟٚ٘ هش٠مخ فؼبٌخ ٌٍمنبء ػٍٝ االدغبي مّٓ ِغبؽبد فغ١شح ٚاٌؾذائك  -1

 إٌّض١ٌخ.

اٌؾشاصخ ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ فؼبٌخ ٌٍمنبء ػٍٝ االدغبي اٌؾ١ٌٛخ ٚرغشٞ لجً ٚفٛي االدغبي  -2

 اٌٝ ِشؽٍخ اٌزض١٘ش.

بي ػذح ِشاد خالي  اٌّٛعُ ٚرمَٛ اٌزغ٠ٛغ اٚ االعزٕضاف ٠ٚزُ رٌه ثؾؼ ٔجبربد االدغ -3

٘زٖ اٌطش٠مخ ثبعزٕضاف اٌّخضْٚ اٌغزائٟ اٌّٛعٛد فٟ اٌشا٠ضِٚبد ِّب ٠ؼًّ ػٍٝ ِٛد 

 ٔجبربد االدغبي ثغجت خفل اٌّٛاد اٌغزائ١خ.

اٌؾشاسح ٚاعزخذاَ اٌّغط١بد ٠ٚزُ رٌه ثبعزخذاَ ِغط١بد ِٓ إٌب٠ٍْٛ االعٛد االِش اٌزٞ  -4

ٟ إٌّطمخ اٌّغطبح ِّب ٠ؼًّ ػٍٝ ِٛد اٌجزٚس ٚوزٌه ٠ؼًّ ػٍٝ االؽزجبط اٌؾشاسٞ ف

 ِٛد إٌجبربد إٌب١ِخ.

اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ ٚرٌه ثبعزخذاَ اػذاء هج١ؼ١خ ِضً ؽؾشاد اٚ فطش٠بد رؼًّ ػٍٝ  -5

 اٌمنبء ػٍٝ ٔجبربد االدغبي.

اٌذٚساد اٌضساػ١خ ٟٚ٘ رؼبلت صساػخ اٌّؾبف١ً اٌؾم١ٍخ اٌّخزٍفخ ػٍٝ ٔفظ لطؼخ  -6

بد االدغبي ٌٙب ١ِضح اٌزخقـ فٟ ّٔٛ٘ب ِغ ِؾبف١ً ِؼ١ٕخ ف١ّىٓ االسك ٚاْ ٔجبر

 اعزخذاَ ٘زٖ اٌخبف١خ ٌزم١ًٍ أزؾبس االدغبي.

 د. احمد جٌاد علً     المحاضرة الخامسة                   /لوجٌا انتاج محاصٌل عملًوتكن

 العٌساوي



 

 

 

 

التً تسمى المبٌدات التً تعمل المكافحة الكٌمٌاوٌة وتعنً استخدام المواد الكٌمٌاوٌة  -7

بسهولة االنجاز وسرعته وكفاءتها وتقسم المبٌدات  على القضاء على االدغال وتتمٌز

 الى :

 حسب طريقة التاثير: -والا ا

مبٌدات انتخابٌة وهً المبٌدات التً تقضً على انواع معٌنة دون االنواع االخرى  - أ

الذي ٌقضً على االدغال عرٌضة االوراق فً حقول رفٌعة  D-2,4مثل مبٌد 

 االوراق.

مبٌدات غٌر انتخابٌة وهً اما تقتل بالمالمسة مثل مبٌد الكرامكسون او المبٌدات  - ب

الجهازٌة مثل مبٌد الراوند اب او الكالٌفوسٌت الذي ٌنتقل داخل انسجة جسم النبات 

 وتقتل النبات.

 : حسب وقت الرش وتقسم الى -ثانياا 

مبٌدات ترش قبل الزراعة وتعمل على القضاء على البذور فً التربة مثل مبٌد  - أ

 الترفالن.

 مبٌدات ترش بعد الزراعة وقبل االنبات. - ب

 مبٌدات ترش بعد االنبات. - ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. احمد جٌاد علً     المحاضرة الخامسة                    /لوجٌا انتاج محاصٌل عملًوتكن

 العٌساوي



 

 

 

 

 Fertilizationالتسميد 

 عناصر غذائٌة المغذٌة الى النبات.مواد تحتوي على هو اضافة  Fertilizationالتسميد 

وهذه المواد تسمى باألسمدة وتقسم االسمدة من حٌث المصدر الى اسمدة عضوٌة واسمدة 

 كٌمٌاوٌة.

 االسمدة الكيمياوية

نصر واحد تسمى االسمدة البسٌطة  وهً مواد معدنٌة تحضر فً المعامل وقد تحتوي على ع 

او اكثر من عنصر وتسمى باألسمدة المركبة وٌمكن ان تضاف اما خطاً بالتربة او رشاً على 

 االجزاء الخضرٌة وتمتاز بانها سهلة االستعمال. 

 انواع االسمدة الكيمياوية

نوعان االسمدة على  وهًهناك عدة انواع من االسمدة الكٌمٌاوٌة منها الصلبة ومنها السائلة 

 : البسٌطة واالسمدة المركبة

 االسمدة البسيطة وتقسم الى:

و العنصر الذي تحتوٌه هذه االسمدة هو عنصر النٌتروجٌن  االسمدة النيتروجينية: -0

وهً اكثر انواع االسمدة التً ٌحتاجها النبات فً بناء الخالٌا و التكوٌن الخضري 

وٌحتاجها النبات بكمٌات كبٌرة فهً تضاف  وتكوٌن البذور وكذلك فً تكوٌن البروتٌن 

على شكل دفعات بسبب سرعة غسلها و تطاٌرها ومن اهم مصادرها هو) سماد الٌورٌا 

% و تنرات 33% و فوسفات االمونٌوم ونسبة النٌتروجٌن فٌه 46نسبة النٌتروجٌن 

 % (.06االمونٌوم نسبة النٌتروجٌن فٌه 

حتوٌه هذه االسمدة هو الفسفور وهذه االسمدة والعنصر الذي ت االسمدة الفوسفاتية : -2

لذلك تضاف الى الحقل اثناء او قبل عملٌة الزراعة اذ ٌعمل الفسفور على  ءتتحلل ببطً

تقوٌة السٌقان ومقاومة االضطجاع وكذلك التبكٌر بالنضج وم مصادرة )سوبر فوسفات 

الذي الثً % و سوبر فوسفات الث26االحادي الذي ٌحتوي على نسبة فوسفات تصل 

 % (.49ٌحتوي على نسبة فوسفات 

 

د. احمد جٌاد علً       المحاضرة السادسة                      /لوجٌا انتاج محاصٌل عملًوتكن 

 العٌساوي



 

 

 

وهو العنصر الثالث المهم للنبات وٌساعد فً تقوٌة السٌقان  االسمدة البوتاسية : -3

وغلق الثغور ومن مصادرها هو سلفات  وتكوٌن العقد البكتٌرٌة وكذلك ٌؤثر فً فتح 

 %51او كبرٌتات البوتاسٌوم ونسبة البوتاسٌوم فٌه 

 

 االسمدة المركبة 

وهً اسمدة كٌمٌاوٌة تحتوي على اكثر من عنصر غذائً ومن اشهرها هو السماد المركب  

( وتتكون من النٌتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم وهً اسمدة زهٌدة الثمن  N P Kالثالثً ) 

قٌاساً باألسمدة البسٌطة . نالحظ فً بعض االحٌان تكتب نسب على اكٌاس االسمدة المركبة 

و % فسفور 21% نٌتروجٌن و 01وهذا ٌعنً ان هذا السماد متكون من ( 01,21,01مثل )

  % بوتاسٌوم .01

 االسمدة السائلة 

وهناك انواع من االسمدة ترش على االجزاء الخضرٌة للنبات بشكل سائل ومنها العناصر 

( او العناصر الصغرى مثل )الزنك والبورون والحدٌد ...الخ( وان هذه الطرٌقة NPKالكبرى )

وكذلك اقتصادٌة وتقلل من اسرع الطرق إلعطاء النبات ما ٌحتاجه من عناصر غذائٌة   هً

 خطر تلوث التربة باألسمدة الكٌمٌاوٌة.

 االسمدة العضوية

وتطلق االسمدة العضوٌة على كل سماد من اصل حٌوانً او نباتً مثل مخلفات الحٌوانات 

ماً كما انها تختلف فً قٌمتها الغذائٌة تبعا وبقاٌا النباتات وهً من اقدم انواع االسمدة استخدا

 ولهذه االسمدة اهمٌة كبٌرة وهً : لمصدرها

 زٌادة خصوبة التربة . -0

 تحسٌن الصفات الفٌزٌائٌة للتربة مثل بناء التربة ونسجتها. -2

 تعمل على زٌادة قابلٌة بعض الترب على االحتفاظ بالماء. -3

 تحسٌن تهوٌة التربة. -4

 

 



 

 

 الكيمياويةطرائق اضافة االسمدة 

هناك عدة طرائق إلضافة االسمدة الكٌمٌاوٌة تختلف باختالف نوع السماد وموعد اضافته 

 والمساحة المزروعة ومن هذه الطرائق :

النثر الٌدوي وهو من الطرائق البدائٌة إلضافة االسمدة البسٌطة والمركبة وٌتم ذلك  -0

 ٌدوٌاً.باستخدام العامل البشر مباشرة عند طرٌق نثر السماد 

النثر باستخدام االله وٌتم ذلك نثر السماد البسٌط والمركب باستخدام ناثرة السماد  -2

 المٌكانٌكٌة .

اضافة األسمدة بواسطة الباذرة المسمدة وهً اله تستخدم لوضع البذور بالتربة وبنفس  -3

 الوقت تستخدم للتسمٌد اذ تقوم بوضع السماد بالقرب من خط الزراعة .

داخل المروز وٌتم ذلك غالباً ٌدوٌاً بإضافة االسمدة داخل المروز قرب اضافة االسمدة  -4

 المنطقة الجذرٌة للنبات

 حساب كمية السماد المضافة

من المعروف ان االسمدة لها عدة مصادر وكل مصدر من مصادرها ٌحتوي على نسب معٌنة 

ان الهكتار الواحد  واذا فرضنا% نٌتروجٌن 46لتلك االسمدة مثال ٌحتوي السماد الٌورٌا على 

كغم نٌتروجٌن ماهً كمٌة الٌورٌا الواجب اضافتها 51من محصول الحنطة ٌحتاج الى 

 للحصول على كمٌة النٌتروجٌن المطلوبة؟

 الٌورٌا                                      النٌتروجٌن   \ج

 46كغم                                           011    

        X                                               51 

X  (=011×51)÷46 

 كغم ٌورٌا018869=

 وهذه الطرٌقة ٌمكن من خاللها معرفة الكمٌة المطلوبة لحساب اي سماد ٌحتاجه النبات.

 

 

 



 

 

 

 

 لوجيا البذوروتكن
 

 إٌٛػ١خ راد ثزٚس االفٕبف ٚرٛص٠غ أزبط خالي ِٓ اٌضساػخ ثزطٛس اٌجزٚس رىٌٕٛٛع١ب رؼٕٝ

 ٚرغ٠ٛك إٔزبط ػ١ٍّبد ثذساعخ فٙٛ ٠ٙزُ ، ِشغٛثخ ففبد ِغ ؽبفً افنً رؼطٟ اٌزٟ اٌغ١ذح

 ػٍٝ ٚاٌّؾبفظخ اٌجزٚس خضْ ٚػ١ٍّبد ثؼذ اٌؾقبد ِب إٌنظ ػ١ٍّبد دساعخ أٞ ، اٌجزٚس

 ػب١ٌخ ٚثٕغت فبٌؾخ ع١ٍّخ ثزٚس إلٔزبط ٚاألػذاد اٌخضْ ٚإٌمً ظشٚف ِٓ اٌجزٚس أفٕبف

 ٌٍضساػخ.

 

 رعزٌف ركُهىجٍب انجذور

 ٚرؾًّ .ٌٍجزٚس ٚاٌٛساص١خ اٌخقبئـ اٌف١ض٠ب٠ٚخ رؾغ١ٓ ٚعبئً ِغ ٠زؼبًِ اٌزٞ اٌؼٍُ ٘ٛ

 ٚخضْ اٌجزٚس ٚفؾـ اٌجزٚس ٚرقذ٠ك ِٚؼبٌغخ اٌجزٚس اٌجزٚس أزبط ِٓ وً اٌجزٚس رىٌٕٛٛع١ب

 اٌجزٚس. ٚرغ٠ٛك اٌجزٚس اِشاك ٚػٍُ اٌجزٚس ٚػٍُ ؽؾشاد اٌجزٚس اؽ١بء ٚػٍُ اٌجزٚس

 

 اهذاف ركُهىجٍب انجذور

 ، اٌغٍخ ػب١ٌخ األفٕبف ثزٚس ٠ؼٕٟ ٚ٘زا ، ػب١ٌخ ٔٛػ١خ راد ثزٚس رغ١ٙض .1

 .ٚاٌؾؾشاد ٌألِشاك اٌّمبِٚخ ٚاألفٕبف .2

 .إٌٛػ١خ ػب١ٌخ اٌجزٚس رٛف١ش هش٠ك ػٓ اٌضساػٟ االٔزبط ص٠بدح . .3

 .ف١ٙب اٌّشغٛة األفٕبف ثزٚس رىض١ش عشػخ مّبْ .4

 .اٌضساػخ ِٛعُ ِٓ وبف ٚلذ لجً أٞ ، إٌّبعت اٌٛلذ فٟ اٌجزٚس رٛف١ش .5

 انجذور إَزبج
 رشث١خ ػٍُ ِٕٙب ػذح ػٍَٛ اٌؼٍُ ٘زا ِغ ٠ٚذخً األَ إٌجبربد ِٓ اٌجزٚس إٔزبط ثذساعخ ٠ٙزُ ػٍُ ٘ٛ

 أفٕبف أفنً ػٍٝ اٌٝ اٌؾقٛي اٌؼٍُ ٘زا ٠ٚٙذف ، اٌخ ... إٌجبد ٚفغٍغخ إٌجبد ٚرؾغ١ٓ

 .اٌؼب١ٌز١ٓ ٚإٌٛػ١خ اإلٔزبع١خ راد اٌجزٚس

 

 اٌجزٚس :  ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ِىٛٔبد صالس رؾذ٠ذ ٠ّىٓ

 

 أفشاد إٌّزظ ِٓ ٌزط٠ٛش اٌالصِخ ٚاٌّىٛٔبد اٌؼٕبفش ع١ّغ رؾًّ: Inputsانًذخالد 

 ػًّ ٚأعب١ٌت ٚرٕظ١ّبد إداس٠خ ٚأِٛاي ٚخبِبد ِٚٛاد ٚآالد ٚأ٘ذاف ٚثؾٛس ٚٔظش٠بد

 .ٚرغ١ٙالد
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 لتشكٌل المدخالت بها تعالج التى المنظمة المنهجٌة الطرٌقة هً: Processesالعمليات 

 .المنتج

 كحلول لالستخدام وجاهز كامل نظام شكل فى النهائً المنتج هً: Output المخرجات

 .للمشاكل

 seed coat ورالبذ كيبتر

 بعض فمثالً  ، االنواع بٌن ٌختلف هاتركٌب ان اي ، البذور انواع لجمٌع دواح تركٌب هناك ٌسل

 ذوات فً كما للغذاء ازنخال النسٌج ٌعد الذي االندوسبٌرم على تركٌبها فً تحتوي البذور

 تعدان اللتان الفلقتٌن محلها وٌحل االندوسبٌرم ٌضمحل اخرى انواع فً بٌنما ، الواحدة الفلقة

 .الجنٌن لغذاء مخزناً 

 و الجنٌن و االندوسبٌرم و البذرة غالف :نم ٌتكون للبذرة ذجًوالنم التركٌب ان القول كنٌم

 غمد و الروٌشة و ذٌرجالالسفلى و  ةالجنٌنٌ السوٌقة و اٌالعل الجنٌنٌة السوٌقة و (الورقة) الفلقة

 .  التراكٌب تلك بعض فً الفلقتٌن ذوات عن الفلقة ذوات ف وتختل .الروٌشة

 

 غالف انجذرح -1

 testaاٌخبسعٟ ٠ٚغّٝ  اٌغ١ّه اٌغالف .اٌجزسح رغٍف اٌزٟ اٌخبسع١خ اٌضالصخ اٌطجمبد ٘ٛ 

 رؾ١و اٌزٟ ٚاالغٍفخ االٔغغخِٓ  اٌجزسح رزطٛس tegmenرغّٝ  اٌشل١مخ اٌذاخ١ٍخ ٚاالغٍفخ

 اٌٝ ٚاٌغبصاد ا١ٌّبٖ ؽشوخ ٠ٕٚظُ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ِٓ اٌغ١ٕٕٟ اٌى١ظ رؾّٟ ثبٌج٠ٛنخ ٟٚ٘

 إٔجبرٙب . خالي اٌجزسح ٚخبسط  داخً

 اٌّزاة ٚاالٚوغغ١ٓ اٌّبء ِشٚس ػٍٝ رغبػذ اٌغشٞ ٚ٘زٖ اٌؾجً اصش ػٓ ػجبسح hilumٚاٌغشح 

 االرغ١ٙٓ.وال  ٚفٟ ٌالٔجبد اٌنشٚسٞ

 

 Endospermاالَذوسجٍزو   -2

 اٌغ١ٕٓ إٌٝ اٌغزاء ٠ٚٛفش ، إٌجبربد اٌّض٘شح ِؼظُ ثزٚس فٟ اٌق١غخ ٠ٛعذ صالصٟ ٔغ١ظ ٚ٘ٛ

 ٚاٌجشٚر١ٓ . اٌض٠ذ ػٍٝ أْ رؾزٛٞ ٠ّٚىٓ اٌىشث١٘ٛذساد ػٍٝ ٚرؾزٛٞ ، إٌبِٟ

 ثذٚس٘ب رقجؼ اٌفٍمبد ٚاٌزٟ لجً ِٓ اٌغ٠ٛذاء اِزقبؿ اٌجبصالء( ٠زُ إٌجبربد )ِضً ثزٚس ثؼل

 اٌجزسح . أجبد خالي ٌٍزغز٠خ اٌشئ١غٟ اٌّقذس
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 فً الناضج الجنٌنف ٌتأل نبات الى ٌتطور الذي البذرة من جزء هوEmbryoالجنين  -ـ 3

 .فلقتٌن او وفلقة والجذٌر الروٌشة من العلٌا النباتات

 

 Cotyledonالفلقة  -4

 الغذائٌة .  المواد بتخزٌن تقوم ما وغالبا ، النابتة البذور من الجنٌنٌة األولى الورقة هً

 

 Epicotylالسويقة الجنينية العليا  -5

 . تاتالنبا معظم فً .حقٌقٌة ة ورق وأول الفلق بٌن الجنٌن او البادرة ساق هً

 

 Hypocotylالسويقة الجنينية السفلى -6

 .النبات جذور الى وٌتطور الفلق تحت البادرة ساق من جزء هً

 

 Radicleالجذير -7

 من األول الجزء هوو  التربة فً األسفل إلى موٌن الذي للنبات الجنٌنً الجذر هو الجذٌر

 من البذرة . ٌبزغ الذي النامً النبات جنٌنبادرة ال

 Plumuleالرويشة  -8

 للنبات . الحقٌقٌة األوراق أول لتعطً ورقة الى تطور الذي البذرة جنٌن من جزء هً

 Coleoptileغمد الرويشة -9

الروٌشة عند  ٌحمً فهو ، الواحدة الفلقة نباتات فً الجنٌن اوراق قمة ٌغطً واقً غمد هو

 بزوغها واختراقها التربة.

 

 

  د. احمد جٌاد علً                   لوجٌا انتاج محاصٌل عملً المحاضرة السابعةوتكن



 

 

 

  

 

 :للبذور الكيمياوية المكونات أهم

ؽٛي اٌؾج١جبد  اغٍفخ ١٘أح ػٍٝ ِٛعٛد ؽش ِبء ثقٛسح اِب اٌجزٚس فٟ اٌّبء ٠ٛعذ :اٌّبء -1

 اٌزشو١ت اٌى١ّ١بٚٞ ٚاالخ١شارا رُ اصاٌزٗ ٠غ١ش ثبٌزشو١ت ِشرجو اٚ ِب ِّذؿ ِبء

ٌٕضع ٚاٌّبء اٌّفمٛد ػٕذ رمذ٠ش سهٛثخ اٌجزٚس  وج١شح لٛح اٌٝ ٠ٚؾزبط ٌٍجزٚس اٌى١ّ١بٚٞ

 ٘ٛ اٌّبء اٌؾش ٚعضء ِٓ اٌّبء اٌّّذؿ.

  

 ٚاْ اٌىشث١٘ٛذساد ػجبسح ػٓ  شَـاالٔذٚعج١ فٟ ٔؾب ؽىً ػٍٝ اٌىشث١٘ٛذساد رٛعذ -2

 ٔؾب ، عىش٠بد ، ع١ٍ١ٍٛص()

 ٠ٚؾًٍ اٌجزٚس اغٍفخ فٟ ٠ٚٛعذ اعبعبً  اٌّبء فٟ ال٠زٚة ِزؼذد ا١ّ١ٌٙغ١ٍ١ٍٛص: ٚ٘ٛ  عىش -3

 اٌجٕزٛصأظ ٚ ؽبِل ا١ٌٛس١ٔٚه. ِشوت اٌٝ ِبئ١بً 

 

 سٚاثو ِغ ثؼنٙب ثٛاعطخ  رزؼ اال١ٕ١ِخ االؽّبك ِٓ عٍغٍخ ِٓ اٌجشٚر١ٕبد : رزىْٛ -4

 اٌؾبِل ِٓ اال١ِٓ ِغ  ِغّٛػخ ا١ِٕٟ ؽبِل ِٓ اٌىبسثٛوغ١ً ِغّٛػخ ِٓ ثجز١ذ٠خ

 .االخش اال١ِٕٟ

 

 ٚاٌفٛعفٌٛج١ذاد. االؽّبك اٌذ١ٕ٘خ و١ٍغ١ش٠ذاد ِٓ اٌض٠ٛد : ٚرزشوتاٌذْ٘ٛ ٚ  -5

 اٌف١زب١ِٕبد -6

 اٌّؼبدْ -7

 اٌقجغبد -8

 ٚلذ ٔؾبهٙب ثغجت ا١ّ٘خ وج١شح ٚراد ثشٚر١ٕٟ افً ِٓ ػن٠ٛخ االٔض٠ّبد : ِشوجبد -9

 اٌقغ١ش اٌغض٠ئٟ اٌٛصْ راد اٌّٛاد اٌغزائ١خ ثزؾ٠ًٛ فزمَٛ ، االٔجبد ٚػٕذ اٌجزٚس رى٠ٛٓ

 ٚرؼًّ اٌجزٚس رى٠ٛٓ ػٕذ االٔذٚعج١شَ ٚرخض٠ٕٙب فٟ وج١ش عض٠ئٟ ٚصْ راد ِٛاد اٌٝ

 اصٕبء االٔجبد. فٟ اٌؼىظ

 

 

  علً د.احمد جٌاد                    المحاضرة السابعةلوجٌا انتاج محاصٌل عملً وتكن


