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 د.علي رحيم الحساني              مبادىء محاصيل حقلية        المحاضرة االولى            

 Field Crops     المحاصيل الحقلية 

 المحاصيل الحقليةأهمية 
 

عبر األزمنة المختلفةة مةم مرة رال اانرةلم اليةةلر ة تاتبةر الميلحة ي الي ل ةة مةم جاة  المنتيةل  الزراع ةة 
رادات ةةةةل ال مم ةةةةة مالرةةةةنم ة    رق  ةةةةل مت ةةةةدم ل التأنملةةةةميا جم ا دريةةةةلفةةةةا ي ةةةةلال اةةةةاما الاةةةةلل  م مةةةةل اختلفةةةة  

ف ةا محةدر اة اك مأرةلك لدفةراد ممةماد جمل ةة فللميلح ي الي ل ة تاغي مرليل  مارةاة علةا الأةرال األرةة ة 
اارةت رار ماألمةم الةدملا فةا لأث ر مم الحةنلعل  الم مةة معلةا اة م الميلحة ي ممنتيلت ةل  اتمةد الأث ةر مةم 

فةةةرد فةةةا ج  األي ةةةلم  فللماةةةدال الخلل ةةةة ماليرةةةد الاةةةلر  محةةةدر قلةةةا نفرةةةا مايتمةةةلعا ماقتحةةةلد  لأةةةي  ماظةةة 
ميتمع فا الاةلل  م ةناأذ  لةا بللتدأ ةد علةا اارةت رار الر لرةا لافةراد مالميتماةل ق ففةا المقة  الة   ي ةا 

ل   ةدر بةدأثر مةم نحة  الالم ةة بغةزمم للفةةلك مابمطةى علةا رةطر ال مةر فةدم مةاانرلم الأث ر مم الطفةرا  
  جمةل النحة  ارخةر ف ةد ا رألم الالل   النمم بدرية جم بدخرى مم مالأي ن ص المماد الغ ائ ة جم الميلعةة

تيةةةلمي يم ةةةع الةةةدمي الةةةا  الةةة  ب ةةة م الماةةةألة م لةةةا لةةةمفرال المةةةماد الغ ائ ةةةة فةةةا بلدانةةةى ممنةةةلطا ما اةةةتى  لةةة لا 
ميلحةةة ي مخحمحةةةل  التةةةا تتالةةةا بي ةةةلال الاةةةاما أميلحةةة ي المحةةمي الةةةا ااأتفةةةلك الةةة اتا مةةةم انتةةةل  اةةة م ال

معةةد  ااعتمةلد علةا الةةدمي المت دمةة فةا انتةةل   )الينطةة مالاةا ر مالةةرز مالة رال الحةفراك مال طةةم مفةمي الحةم ل 
مبللتةللا تفةرس رةة طرت ل بحةمرال ا ةةر  مايتأةلر اة م الميلحةة ي أدمر أةل مالتةا ترةة طر علةا األرةماا الاللم ةةة

مبللتةةللا ر لرةة ل   علةةا الأث ةةر مةةم الةةدمي التةةا تن حةة ل اةة م المنتيةةل  الزراع ةةةق لةة ا تاتبةةر  )جقتحةةلد ل  مبلاةةرال 
ماقتحلد ة ا تختل  جام ت ل عم جام ة الةنفط أمحةدر للاملةة الحةابة الميلح ي الي ل ة راح مقمال ر لر ة 

 مأراح لليفلظ علا الباد مم التدخي األينبا مالأرامة الر لر ة مالبار ةق
 ر  التا

 -بدنى: (Agronomy)جم  Crop Science  جم  ار  عل  الميلح ي الي ل ة مأم 
اةةم فةةر  مةةم فةةرم  الالةةم  الزراع ةةة ماةةم  لةةا الالةة  الةة    بيةةل فةةا جرةةذ انتةةل  الميلحةة ي الي ل ةةة مةةم  ●

ف ز ةلك ماةم فةم ف م عل  ألنى  رةتند الةا الالةم  األخةرى أالةم  النبةل  مالأ م ةلك مالالنلي ت م الالم ة مالتطب   ة 
 ألنى  اتمد علا دقة ايراك الامل ل  الزراع ة 

متانةا  Agresماة م مأمنةة مةم اة  م  Agronomsمالترم ة اانأل ز ة الثلن ة مات ة مم الألمةة الات ن ةة 
 متانا ادارال  مب  ا  أمم المانا ادارال الي ي مام مانا مارعق Nomesالي ي م
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 لةةةة  الميحةةةةمي الةةةة    ةةةةزر  بمرةةةةليل  مارةةةةاة بللم لرنةةةةة مةةةةع  م مأةةةةم تار ةةةة  الميحةةةةمي الي لةةةةا بدنةةةةى ●
أللينطةةةة مالاةةةا ر مالةةةرز مفرةةةتا الي ةةةي الميلحةةة ي البرةةةتلن ة مالخةةةةراما  م نةةةةق م يحةةةد فةةةا مقةةة  مايةةةد 

ف  مةةل علةةا  مالأتةةلمققق مانةةلا ارةةتثنلكا  ل ةة م ال لعةةدال أميحةةملا ال طةةم مالتبةةن اللةة ام  أةةمم النةةةقمالبنيةةر 
 اأي دفال ق
 لمحاصيل الحقليةفروع علم ا

  تةمم عل  الميلح ي الي ل ة فرم  عد دال من ل:
ماة ا الفةر  بةدمرم  اةتمي علةا تيرة م اانتةل  عةم طر ةا ارةتخدا  علة  المراثةة  ع تحسين المحاصيل:.فر 1

 مالغرس منى ارتنبلط ااحنل ق مالترب ة
الميلحة ي بامامةي الب ئةة م تالةا بدرارةة عاقةة نمةم  فرع علم وظائف المحاصيل )فسلجة المحاصييل::.2

 المختلفة مام  اتمد علا علم  مظلئ  النبل  مالأ م لك مالتربة مالبأتر ل ما رالق
 مارتاملا  الميحميق م ختص بدرارة مرلئي اختبلرا  اليمدال .علم تقنية المحاصيل:3
 ةةةل  مالتاةةةر  علةةةا جنرةةةا الاملم خةةةتص بدرارةةةة طةةةرا ممرةةةلئي زراعةةةة الميلحةةة ي  .انتيييال المحاصييييل:4

 مالمالما  الزراع ة الازمة لليحمي علا انتل  عللا منمع ة ي دالق
 مناد الميلح ي الي ل ة

 ات ةةد ام يم ةةع الميلحةة ي الي ل ةةة اارلرةة ة ألنةة  نبلتةةل  بر ةةى زرعةة  مةةم قبةةي اانرةةلم ال ةةد   لأةةا ترةةد 
ألنة  المراأةز األحةل ة مةة  يليتى ما ا مل  تةر مم درارة نتلئق اليفر ل  مالأتا مالمحةلدر التلر خ ةة ال د 
 لمناد الميلح ي م تحرال علا منلطا ميدمدال مم الالل  تتح  بللمنلخ المائ ق

مراكييا المييوألن ا صييلي )ن ييوء:  1591سيينة  Vavilov)فييافيلوف لم الوراثيية الروسييي )افقييد حييدد عيي
 -الى التالي: Centers of Originالمحاصيل 

ى ناةةد ميحةةمي فةةمي الحةةم لمالدخم مال حةةا الرةةأر  م اةةمي مرةةط ماةةرا الحةة م مف ةة -قمرأةةز الحةة م1
 مالامفلمق

م اةةمي يرةة ل الاةةرق ة التةةا تمتةةد مةةم ف تنةةل  الةةا اندنمرةة ل يتةةا الفلبةة م مف ةةى ناةةد ميحةةمي  -قمرأةةز ال نةةد2
 مالرمر  ماليم  ماليمصقالرز منم  يخر مم قحا الرأر 

مف ةةى ناةةد ال طةةم ال نةةد  مالاةةدذ  م اةةمي قرةة  مةةم ال نةةد مالبلأرةةتلم مافغلنرةةتلم -قمرأةةز يرةة ل المرةةطا3
 ماليم  مالأتلمق
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م امي ألفة جقطلر الارا األمرط مخلحة فلرةط م مأة لا ا ةرام مترأ ةل ماةملي  -قمرأز الارا األمرط4
 نمعا ينطة الخبز مينطة الماأرمنة مالاا ر  م الحف م مالامفلم مالي  مالادذقالاراا مف ى ناد 

م امي منط ة يةمس البيةر األبة س المتمرةطمف ى ناةد الاةا ر  -قمرأز يمس البير األب س المتمرط5
 مالأتلم ماليمص مأ لا انما  مم ينطة الخبز مالبرر  ق

م اةمي اليباةة مالمنةلطا اليبل ةة فةا جر تر ةل مف ةى ناةد باةس جنةما  الينطةة مأة لا ناةد  -قمرأز اليباة6
 ميحمي ال رال الب ةلك مال رطملمق

 قمف ى ناد ال طم األمر أا مال رال الحفراك مالبلقاك -ةقمرأز امر أل المرطا مالاملل 7
م امي جمر أةل الينمب ةى مف ةى ناةد فرةتا الي ةي مالتبةن مال طةم المحةر   )طم ةي  -قمرأز جمر أل الينمب ة8

 الت لة 
 

 -:De Candalle)مراكا ن وء المحاصيل حسب تقسيم العالم )دي كاندول 
 ام مرأز الرز مفمي الحم ل مالامفلم الالد  مقحا الرأرق -قمرأز الح م مالمنلطا الميلمرال ل ل1
 ام مرأز الينطة الل نة مال طم ارر م  مالا ل ق -قمرأز ال ند مالمنلطا الميلمرال ل ل2
ام مرأز ال رال الب ةلك مالاا ر مالاةمفلم مالينطةة الحةلبة مالأتةلم  -مرأز جفر   ل ممنلطا ينما جمربلق3

 مالبنير ملمب ل الال ق
متامي المنلطا الاملل ة مم جمر أل الينمب ةى مامر أةل المرةطا مالمأرة ا مينةما  -رأز جمر أل الغرب ةقم4

مفرتا الي ي  ام مرأز ال رال الحفراك مالبطلطل اليلمال مال طم متمرط الت لة -ارا الما ل  المتيدال األمر أ ة
 مالتبن مالفلحمل لق
 تألور المحاصيل

علةةا مةةر ال ةةرمم بتةةدث ر اانرةةلم فتيةةمي قرةة  من ةةل مةةم تغ ةةرا  اةةلملة  ل ةةد علنةة  الميلحةة ي ااقتحةةلد ة
اليللةةة البر ةةة الةةا اليللةةة المزرمعةةة )ااقتحةةلد ة  المدلمفةةة  مام الفةةرا بةة م الميلحةة ي ااقتحةةلد ة مالنبلتةةل  

 اةةةةم أةةةةةمم األملةةةةا مف ةةةةةدال لانرةةةةلم مالثلن ةةةةةة قل لةةةةة الفلئةةةةةدال  متةةةةلتا فلئةةةةةدت ل لانرةةةةلم مةةةةةم خةةةةاي ز ةةةةةلدالالبر ةةةةة 
  مقةد تمأةم اانرةلم مةم اخت ةلر عةدد برة ط مةم بة م يا  النبلتةل  انتلي لمارتفل  نمع ت ل مقلةة انفةراط بة مرال

ل ةد قةل  اانرةلم رةماك فةا عحةمر مةل قبةي التةلر   ام امألنلتى الزراع ةق  مالتا اا منلربة البر ة لرد يليلتى
لتةةمف ر الغةة اك جم ل ةةةلك لك تيمالةةى مجرةةفلرم مةةل باةةدم بن ةةي بةة مر الميلحةة ي الةةةرمر ة مةةم ميةةي الةةا يخةةر جثنةة

 يليلتى األخرى ماأ ا فدم الميلح ي التا  ريع جحل ل الا الالل  اليد د انت ل  منى الا منلطا الالل  ال د  
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مجحةةبي  مةةم الميلحةة ي الةةةرمر ة يةةدا  أللبطلطةةل ماللمب ةةل الي ل ةةة مالةة رال الحةةفراك مالتبةةن ب نمةةل المختلفةةة  
الا الالل  اليد دق ماخ   الميلح ي الي ل ة تماحي الت د  فا ميلي ال  مم الالل  ال د   انت ل  ميلح ي ال

عل ةى الاةلل  ال ةم  مةم ت ةد  فةا زراعةة محةنلعة تير م نمع ت ل مأ لا طرا الزراعة يتا محل  الا مةل اةم 
 الميلح ي الي ل ةق

 لا األمةةراس مالياةةرا  بحةةمرال أمةةل رافةةا عمةةي اانرةةلم اةة ا بطب اةةة اليةةلي ن ةةي بةة مر باةةس األداةةلي مأةة
 مع ب مر ا م الميلح يقا ر مبلارال البا منلطا يد دال 

 
 تقسيم المحاصيل الحقلية

 
Field Crops Classification 
 

ت ر  الميلح ي الي ل ة جمل يرا ارتاملات ل مالغرس من ل جم يرا التالبة النبلتا ب ن ل جم دمرال الي لال 
م  أمل تميد ت لر   جخرى أللت ر   يرا اارتاملا  الخلحةق مأةي نةم  مةم جم يرا مماع د الزراعة مالنم

 ا م الت لر    خد  جاراس ما نى ما  مأم جم  أمم الما ق
 
 Agronomic Classificationالتقسيم حسب االستعمال أو التقسيم الحقلي : أوالا 

  اتمي علا الميلم ع التلل ة: اتمد ا ا الت ر   علا ارتاملا  الميحمي مجام تى ااقتحلد ة م 
ميلحة ي التةا تةزر  لغةرس اليحةمي علةا لمتاةمي ا Cereal or Grain Crops .محاصيل الحبوب1

مجاةة  اةة م الميلحةة ي اةةا الينطةةة مالاةةا ر مالةةرز مالةة رال الحةةفراك اليبةةما التةةا  رةةتامل ل اانرةةلم فةةا ا ائةةى 
 مال رال الب ةلك مالامفلم مالا ل ق

ميلحةة ي الب ةةمي التةةا  متاةةمي Pulses or Legumes for Seedييية .محاصيييل البقييول الب ر 2
مجاة  ميلحة ي اة م الميممعةة اةا ميلحة ي البةلقاك مالاةدذ ماليمةص مالمةل   رتامل ل اانرلم فةا ا ائةى 

 مال رطملمق
متتةمم الميلح ي التةا ترةتامي أالة  للي مانةل  ماةا  Forage Crops.محاصيل العلف ا خضر 3

عة اا جمل مم اليالئ  أللدخم مالياة   الرةمدانا مماظ  ميلح ي ا م الميمم لفة خةراك جم أدعا  ي
 ال قمالاا ر مال رال الب ةلك مال رال الحفراك جم مم الب مل ل  أللي  مالبرر   ملمب ل الال ققق 
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متتةةمم الميلحة ي التةا تةزر  لغةرس اليحةمي علةا جل لف ةل مجاة   Fiber Crops.محاصيل ا لياف 4
 لح ي اا ال طم مأتلم األل ل  ماليم  ماليلييقالميا م 
متتةةمم الميلحة ي التةا تةزر  لغةرس ارةتخرا  الرةأر مجاة  اة م  Sugar Crops.محاصييل السيكر 5

 الميلح ي اا قحا الرأر مبنير الرأر مالا يد مل ال رال الب ةلك مالحفراك الرأر ةق
رس اليحمي علا الز   مم البة مر متتةمم الميلح ي التا تزر  لغ Oil Cropsمحاصيل الايوت ق6

 مجا  ا م الميلح ي اا ال طم مالرمر  مأتلم الب مر مفرتا الي ي مفمي الحم ل مزارال الامذ مالاحفرق
متتةمم الميلح ي التا تةزر  لغةرس اليحةمي علةا الا ةلق ر الطب ةة  Drug Cropsمحاصيل ألبية ق7

التبةةةةن مالتنبةةةةلا جم لةةةةا مةةةةماد مخةةةةدرال أميحةةةةملا أللبلبمنةةةةا معةةةةرا الرةةةةمذ مالنانةةةةل  مال نرةةةةمم جم لليحةةةةمي ع
 لليحمي علا مماد منب ى ألل  مال مالال ق

متتةةمم الميلحة ي التةا تةزر  لغةرس اليحةمي علةا المطةلط  Rubber Crops.محاصييل المألياأل 8
 أايرال المطلط مالأ ماق

 
 Botanical Classificationثانياا: التقسيم النباتي 

النبلتةل  المختلفةة  فياةي النبلتةل  األأثةر تاةلب ل  مةم  بى المميمد ب م ايةزاك اتمد ا ا التحن   علا التال
ي ل الترأ ةا فةا ميممعةة مايةدال ق ملمةل ألنة  دريةل  التاةلبى تختلة  مةم ميممعةة الةا ميممعةة اخةرى لة ا 

تةةدخي ةةةمم ميممعةةة جأبةةر أةةا  يرةةا فةةدم اةة م الميةةلم ع المختلفةةة مالتةةا تتاةةلبى فةةا باةةس حةةفلت ل الالمةةة 
ب ةةل ماأةة ا تتةةدر  النبلتةةل  بللتحةةن   يتةةا تةةدخي يم ةةع النبلتةةل  قلطبةةة تيةة  مملأةةة مايةةدم اةةا المملأةةة ت لر 

 ق(Plant Kingdom)النبلت ة 
تاةةمد نبلتةةل  الميلحةة ي الي ل ةةة الةةا ايةةد ااقرةةل  الرئ رةة ة اارباةةة للملأةةة النبلت ةةة الماةةرم  بلرةة  النبلتةةل  

ثر مادامةة النرةي بمارةطة البة مر متن رة  نبلتةل  اة ا ال رة  الةا مف  ل  أمم التأل (Spermatophyte)الب ر ة 
 ثلنم  م امل: قرم م

 مالتا تدخي ةمن ل نبلتل  الميلح ي الي ل ةق (Angiosperms)قر  مغطلال الب مر -ج
 مالتا تدخي ةمن ل جايلر الحنمبرق (Gymnosperms)قر  علر ة الب مر -ا

ةةةلت ل المخحةةبة )البةة مر  داخةةي يةةدار المبةة س فةةا الزاةةرال متتحةة  نبلتةةل  مغطةةلال البةة مر بةةدم تتأةةمم بم 
 متن ر  نبلتل  مغطلال الب مر ج ةل  الا فح لت م امل:
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مبةة مرال تيتةم  علةا فل ةة مايةةدال أمةل اةم فةا نبةةل   (Monocotyledons)فحة لة  ما  الفل ةة المايةدال  ●
 الينطةق

  م أمل ام اليلي فا نبل  البلقاكقمب مرال تيتم  علا فل ت (Dicotyledons)فح لة  ما  الفل ت م  ●
)الينطةة مالةرز  متاةر  تدخي يم ع نبلتل  اليالئ  مالتا تامي بحمرال خلحةة علةا ميلحة ي اليبةما 

 Legumesةةةةةمم فحةةةة لة  ما  الفل ةةةةة المايةةةةدال ب نمةةةةل تةةةةدخي ميلحةةةة ي الب مل ةةةةل   (Cereals)بلليبمب ةةةةل  
 مالنبلتل  األخرى ةمم فح لة  ما  الفل ت مق

ي مةةم اةةلت م الفحةة لت م الةةا ميةةلم ع جأثةةر تخححةةل  مف  ةةل تأةةمم نبلتةةل  الميممعةةة المايةةدال جأثةةر تن رةة  أةة
 (Families)ممةةم اةة م الرتةةا تتفةةر  الامائةةي  (Orders)ت لربةةل  مةةم النلي ةةة النبلت ةةة )الترأ ب ةةة  تاةةر  بللرتةةا 

مترةةة  ا   (Varieties)فدحةةةنل   (Species)ثةةة  الةةةا انةةةما   (Genus)مالامائةةةي تن رةةة  بةةةدمرال الةةةا اينةةةلذ 
رل  رندر  المثلي التللا علا نبل  الينطة بللتدر  النلزي مم المملأة النبلت ة الا الحن  مأمل إل ةلح مل 

  لا:
 Kingdom-Plant النبلت ة-المملأة

 Division-Spermatophyte النبلتل  الب ر ة-قر 
 Sub Division-Angiosperms مغطلال الب مر-ال ر تي  
 Class-Monocotyledons  ما  الفل ة المايدال-فح لة

 Order-Glomiflorae اليالئ -رتبة
 Family-Poacea الني ل ل -علئلة
 Genus-Triticum الينطة-ينذ
 Species-aestivum الالد ة-النم 

 المأر بلا-الحن 
Variety-Maxipak 

 
ماةم  تأةمم مةم يةزئ م األمي  L. aestivum Triticumم اار  الالما للحن  مأرة بلا اةم: ل لا  أم 

ف ةم اليةر   (.L)علا الينذ مارخر للدالة علا النم  م أتبلم بخط ملئي جم تيت مةل خةط جمةل يةر  للدالة 
 ال   قل  بتاخ ص النبل ق Linnaeusاألمي للالل  الرم د  
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 د.علي رحيم الحساني              مبادىء محاصيل حقلية                  ثانيةالمحاضرة ال

 Life Cycleمحاصيل حسب فترة النمو )دورة الحياة( تقسيم الًا: ثثال
انممالمحاضم ممال صتمم لن ممه ل هيي مم لتقسممالمحاصيلمملحلمحصقحلممالصسمم لمحيتممضيلمحتممحللق مملايلمحاصلمم حل ممحلمحصقممحل

لإح :
 تضيلتقمحل مالمحسمنال هحلمحاصيللحلمحتحلتستغضقل حلنا هيل ن هايللAnnual Crops.محاصيل حولية 1

لال محشعلضل محضال محاضيل محكتيا...لمحخ.كاصيللحلمحصنط
 هحلمحاصيللحلمحتحللستغضقلنا هيلأكثضلامالسمنال أ محلامالسمنتلاللBiennial Crops.محاصيل محولة 2

كاصلمم ححلمحبنهممضلل اللتاهممضل اللتكمم الثامميضمتلإالل ممحلمحعمميحالمحثممينح غيحبمميتلتا ممحلأ حلا سممال ممحلتذممالالمحغممام ل
لمحسكضيل محنيحلمحصح لمألبلض.

 هممحلمحاصيلمملحلمحتممحلتعمملنلأكثممضلاممالسممنتلالكاصيلمملحلمحهمم للPerennial Cropsحاصيييل مرمييرة .م3
ل محقل لمحسكضيل محشييل كثلضلاالاصيللحلمحعحفلمحنهلحلا.

ل
 استرماالت خاصةحسب الحقلية : تقسيم المحاصيل رابراً 

ل دللستعاحلبعضلمحاصيللحلألغضمضلذيلال لاكالتقسلاايلصس لهاهلمألغضمضلكايللحح:
 هحلاصيللحلتماض لحغمضضلتغطلمالمألضضلمحاضم لمالححاصي لمال حلاميللCover Crops.محاصيل التغطية 1

 كاحكلحتصسلالذ مصلمحتضبالمحيلالي لال محكلاليئلالكاصيللحلمحبضسلال محشملحال حاميتلاال  ماحلمحتعضلال محتآكحل
لبأالهاهلمحاصيللحلاللتاض ل حلمحعضمقلحااملمحغضض.

ثماللتمحلتماض ل محلمحتمض لمحيقلمضيح همحلمحاصيلملحلملGreen Manure Cropsخضير .محاصيل التسميد األ2
لضاس. محتتقح ل حلمألضضل هحلذ ضم لكيحبضسلال   حلمحل ليل

يلاؤ تمم ل ممحلأضضلاعممديلحاضم ممالاصلمم حل هممحلاصيلمملحلتمماض لبلمم ضللCatch Crops.محاصيييل متهتيي  3
نم .لأ لاضم مالاصلم حلضئلسحلكيحقطال اثيحل ح لاحكلاضم المحبضسلالثال حب لبيألضضلبعدلأذالصشم ل مصمديلا

لآذضل للضلمحعاضل ندل شحلمحاصل حلمحضئلسحلكاضم المحدذال ندل شحلمحاصل حلمحلليح.
ل
يلمالتماض لحغمضضلصيلاميل محلصيحمالغ م ل همحلاصيلملحل حلSilage Crops.محاصيل الغمير )السايلج( 4

أ ل لمملضلال هممحلذ ممضم ل ممحلأامميكالاعا حممال ممالمحامم م ل أهممالهمماهلمحاصيلمملحلهممحلمحمماضيلمحلمميضم ل محبل ممي ل
ل محبضسلال   حلمحل ليل اهضيلمحشاس.
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 هحلمحاصيللحلمحتحلتماض لامملاصيلملحلأذمضكل حكمالتصلمدللCompanion Crops.محاصيل التحميل 5
شممممعلضلاممممملمحبضسممملالأ لمحصحبممممالصلمممم للصامممحلمحاصلمممم حلمأل حلمحممممايللتصامممحلشممممديلمحبممممضدلانيمممضديلاثممممحلاضم مممالمح

محاصل حلمحثينحلغلضلمحاقي الذالحلمألشماضلمحبميضديل بعمدلصلميدلمأل حلللمبجلمحاهميحلاالئمالحنام لمحاصلم حل
لمحثينح.

ل
 تقسيم المحاصيل حسب موسم الزراعة  -5

اممدلاحممكل حمم لمحلممض فلمحه لممالكمميحصضمضيل محضط بممالكمماحكلتقسممالمحاصيلمملحلصسمم لا سممالاضم تامميل نا همميل لعت
 محيتضيلمح  ئلالذالحلمحنايضل ط حل لحلمحنا لصل ل هدلأالكحلاصلم حلأ لاها  مالاصيلملحلتتالمال مال
غلضهمميلبلممض فله لممالاعلنممال.ل مملاملكينمم لمحلممض فلمحاالئاممالححاصلمم حلهممحلذممالحلأشمماضلمحشممتي ل ندئمماللمماض ل

محشمممتي لأ ل مممحلبدملمممالمحضبلممممل  ندئمممالللمممنفلمحاصلممم حل مممااللمحاصلممم حلذمممالحلمحذضلمممفل لصلمممدل مممحلنايلممما
محاصيللحلمحشت لال االمألاثحال ح لاحكلمحصنطال محشعلضل محش  يال محشلحال محكتميال محهم ل محبضسملال محبمي ال ل

ل محصاصل محعدسل  ل لمحسكضل بنهضلمحسكض.
لملفل عندئماللماض لمحاصلم حل محلأايلإاملكين لمحلض فلمحاالئاالحنا لمحاصل حلهمحلذمالحلأشماضلمحضبلممل مح

بدملممالمحضبلمممل لصلممدل ممحلنايلممالمحلمملفل للممنفلهمماملمحاصلمم حل مماالمحاصيلمملحلمحلممليلال اممالأاثحممالاحممكل
لمحضال محساسال محاينل محدذال  ستقلمحصقحل محقطال محه  ل.ل

 اهمضيلمحشماسلكايللاكالتلنلفلمحاصيللحلمحلليلالإح لضبلعلالأ لذضليلالاثحلمحاضيلمحلميضم ل محماضيلمحبل مي ل
 تاض لإايلابكضيل حلبدملالمحضبلمل تعضفل ندئالبيحعض يلمحضبلعلالأ لتماض لاتمأذضيل محلانتلمفلمحلملفل تن م ل

 . ذالحلمحذضلفل تعضفل ندئالبيحعض يلمحذضليلا
 
 
 
 
 

 النباتية مع أبرز المحاصيل التي تنتمي لها:وفيما يلي أهم الروائل )الفصائل( 
ل
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 تنتامحلحاميلمحعدلمدلامالمحاصيلملحلمحصقحلمال اناميللPoaceae (Gramineae)حلال. يئحالمحصشيئنلأ لمحنهل1
ل محضال محاضيلمحليضم ل محاضيلمحبل ي ل محدذال  ل لمحسكض.لمحصنطال محشعلضل محش  يال محشلحا

 لنتاممممحلحامممميلاصيلمممملحلمحهمممم ل محعممممدسللFabaceae (Leguminoseae).محعيئحممممالمحبق حلممممالأ لمحقضنلممممال2
ل حلمحل ليل  ستقلمحصقحل محاينل محبي ال ل محبضسلا. محصاصل محصحبال  

لقطال محه  ل محهحهح.ح لنتاحلحايلاصل حلملMalvaceae.محعيئحالمحذبيالال3
ل لنتاحلحايلمحبنهضلمحسكضيل محعحيح.لChenopodiaceae.محعيئحالمحسضاقلال)محضاضمالا(ل4
ليلمحشاسل مألحايايل)تييصالمألضض(. لنتاحلحايلاصل ححلمحعليضل اهضللCompositeae.محعيئحالمحاضكبال5
ل لنتاحلحايلاصل حلمحتبغ.لSolanaceae.محعيئحالمحبيانهينلال6
ل. لنتاحلحايلاصل حلمحساسالPedaliaceae.محعيئحالمحساسالال7
ل لنتاحلحايلاصل حلمحكتيا.لLinaceae.محعيئحالمحكتينلال8
ل لنتاحلحايلاصل حلمحقن .لCannabaceae.محعيئحالمحقنبلال9
ل لنتاحلحايلاصل حلمحصبالمحس دم .لRanunculaceaeمحعيئحالمحشقلقلالأ لمحص امئلال.11
 

 الوصف النباتي ألهم عوائل المحاصيل الحقلية
لسنتطضقلحح لفلمحنبيتحلألهالهاهلمحع مئحل اناي:

 Poaceae.عائلة الحشائش أو النجيلية 1
 هحلتعتبضلاالأهالمحع مئحلمحنبيتلالألنايلل(لن  4511(لهنسللع دلحايل)411لدذحل االهاهلمحعيئحالص مححل)

لتشاحلهالملاصيللحلمحصب  ل أغح لاصيللحلمحعحفلمحااض  الاال بحلمالنسيا.
تمي ل شمبلالام لسملقيال تك النبيتي لهاهلمحعيئحالأايلص حلاللليلالأ لص حلالشت لالأ لنبيتي لاعاضيل هحلنبي

ال قممدل سممالالي للمميهضي ل ض ممالهمماهلمحعيئحممالبسمملطال  ممال الممات ل نممدلمحعقممدل تتممأحفلسمملقينايلامممسممط منلالاه
تتك الاالغادل نلحلاتبيدحال ح لمحسيقل  ندلانطقالمتليحلمحغادلبيحسيقلل هدلحسلال كاحكلأالني لتسي دل
 حلتاللالمحاصيللحلمحصشلشلال مالبع مايل ذيلمال نمدايلتكم ال محلطم ضلمحبميدضم .ل محنم ضيلاضكبمالأاميل حم ل

نمم ص.لمحسممنبحالتتكمم الاممال ممددلاممالمحسممنلبال لمحتممحلبممد ضهيلتتكمم الاممال مصممدهلأ لشممكحلسممنبحالأ ل نقمم دلأ ل ضل
بعمضلهمماهلمحاهلمضم لاذلمبال مألذمضكل قلامماللGlumesأكثمضلامالمحاهلمضم لاصلم ضيلبمملال لمي تلال) نميبم(ل

 لأايلمألاهيضلأ لمحاهلضم ل أايلLemma محعلي اللPaleaلتنصلضلبلالغشيئلالهايلمالتب لfloret كحلاهلضيل
 لكايل حلمحقامجل)ااميللسماحل احلمالمحتحقملجلمحمامتح(لأ ل صلمديلمحهمنسلكاميل محلمحماضيلمحلميضم ل) محتمحللكم الذنث
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صلم لتعتبمضلبماضيلمحصنطمالثامضيلنلمضمتلألنمداي للCariopsis) لايلمحتحقملجلذحطلميت(.لثاميضلهماهلمحعيئحمالتسما ل)ب مضهل
لمحصنطا(لأ لاغحيالكايل حلمحضال محشعلض.أغحيالمحباضيلاملأغحيالمحثاضي ل ثايضلهاهلمحعيئحالأايل يضلال)

ل
 Fabaceae.الرائلة البقولية 2

اصيللحلهاهلمحعيئحالااا لبيحنسمبالححيمالللحعمددلامالمألسمبي ل امحلام ل لام ل حيلمال يحلمالححصل منمي لثاميضلأ ل
 البتثبل لنبيتي لبيال ي الإح لأالهنيكلبعضلأن م لمحبكتضليلمحتحلتعلنل حلمحعقدلمحهاضلالحااهلمحاصيللحل تق

بعضلمحنتض هلالمحا ه دل محلمحهم لبتص لحم لإحم لنتمض هلال  م يل محلمحتضبمالااميللسمي دل حم لذلم بالمحتضبمال
ل ندل ح لمحها ضل حلمحتضبالبعدلمحصليدل هاملايلدلهدمتلححتض لمحيقلضيلبيحنيلتض هلا.

حعقممدلمحهاضلممالمحتممحلتنامم لهمما ضلهمماهلمحعيئحممال تدلممالاتيض ممالانامميلمحاتعاقممال انامميلمحسممطصلالتنامم ل حمم لأغحبامميلم
بممدمذحايلبكتضلمميلمحعقممدلمحهاضلممالمحاثبتمم لححنتممض هلالمحهمم يلكامميل ممحلمحهمم ل محبممي ال ل محصاممصل محعممدسل محبضسمملا ل
أ ضمقلنبيتمي لهماهلمحعيئحمالغيحبميتلاضكبمالتتعمددل لاميل مددلمح ضلقمي لصسم لمحاصلم حلأهااميلثالثلمالمح ضلقمي لكاميل

حل تصتمم يلمأل ضمقل حمم لأالنممي لاذتحيممالمألشممكيحل  ممدلتكمم المح ض ممال ممحلاصيلمملحلمحبضسمملال محهمم ل  سممتقلمحصقمم
لمحعحليلاتص ضيلإح لايللشب لمحذلطللسا لبيحص حق.

أايلمحنم ضيلمحتكيثضلمالهمحلنم ضيلضمسملال ل مدلتتهامملأاهيضهميل محلشمب لضأسلكاميل محلمحبضسملال محاهمضيلمح مصمديلاهنصمال
اممال ممحل احلممالتحقمملجلبعممضلمحاصيلمملحلمحبق حلممالاثممحل)هنمميصلال هؤهممؤلكامميل ممحلاهممضيلمحبممي ال (لححصشممضم لد ضلا

لمحه ل محبضسلالإالتق البنقحلصب  لمححقيل لمحثاضيلتعضفلبم)محقضن (ل  ددلمحبا ضل لايلصس لمحاصل ح ل
 ممحلبعممضلمحاصيلمملحلتيممتجلمحقضنممي لبلمم ضيلاييهئممالباهممضدلتلبسممايل بمماحكلتطحممقلبمما ضلمحاصلمم حل ممحلمحامم م ل

محبا ضل محصييلل ح لمحن  لحكناميلاشمكحالبيحنسمبالححاضم مالكم ال احلمالمالنيمضمطلكليهضيلطبلعلال حلمحنبي لحنشضل
لهاهلتسب لذسيضيلكالي لكبلضيلاالمحبا ضل حلمحصقح.

ل
ل
ل
ل
ل
ل
 Compositeaeالرائلة المركبة  -3
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أ ضمقلهمماهلمحعيئحممالبسمملطالهيحسمم  ل ض امميلمح سممط لبمميضال دلاممالمألالنممي ل سممي ايل مميئال همما ضهيل تدلممال ت هممدل
لم ل حلبعضلانايل ن ضتايلضأسلالاضكبالمألاهيضل)كثلضيلمحاهلضم (.شعلضل
 Malvaceae. الرائلة الخبازية 4

 ض الهايلمحعيئحالبسلطال ايللال ضمصلالغيحبيلأايلسلقينايل تك السالكال كثلضمتلايتك ال لايلشعلضم  لن ضتايل
 محلاهمضيلل9-6كمأسلاهمضيلمحقطمالامثالل لمحتكيثضلالطض لالأ لمبطلالأ ل نق دلال هنميكلثالثمال ضلقمي لكأسملال مح

لمحقن  لثاضتايل حبالتنيتجل ندلمحن  .
ل

 الفسيولوجية وعالهتها في نمو وانتاج المحاصيل الروامل
لمنتي لمحاصيللحلمحصقحلاللعتادل ح ل ياحلالمسيسللالهاي:لما
 قمممدلتلمممي لفلمحتضكلممم لمحممم ضمثحلححاصلممم حل)مأللمممنيفلمحااض  ممما(:ل لعتامممدل حممم لمحتضكلممم لمحهلنمممحلح لمممني●
لمنتي لمحاصل ح.لألاضمضل محصشضم لاايللؤديلإح لس  بي
لمحلض فلمحبلئلالمحاصلطا.●

لمحلض فلمحبلئلالمحاصلطا(=لإنتي لاصل ح×لأيلأال)محتضكل لمح ضمثحل
 ممحلصمميحلكينمم لمحلممض فلهلممديل االئاممال بمميحعكسل عنممدايلتتممدمذحلهمماهلمحع ماممحلتنممت لاصلمم حلهلممدل ممحلمحصقممحل

ل ضهي.بيحنسبال ندل دالت ل
 مممحلمحشمممكحل الممميديل مممحلكالمممالمحاممميديلال مممحلمحصهمممال للممميص لاحمممكلتغلمممضل:لهممم لمحتغلمممضلمحمممدمئGrowthالنميييو 

لمحبض ت بالاالال اليديل ددلمحذالليل تصد لهاهلأثني لنا لمحنبي .
 تقسمالكمحلاضصحمالمحنبيتي لأثني لنا هميلباضمصمحلاتعمدديل لاكمالتقسملالصلمييلمحنبمي لإحم لامضصحتلالأسيسملتلاللتاض
ل ل ديلأط مضل كايللحح:إح

ل تقسالإح لأط مضلتذتحفلصس لمحنبي لإح :لمرحلة النمو الخضري:|أواًل: 
لGermination Stageط ضلمالنبي ل
لSeedling Stageط ضلمحبيدضم ل
لTillering Stageط ضلمحتيض ي ل
لElongation Stageط ضلمالستطيحال

ل
ل تقسالإح لأط مضلهح:لمرحلة النمو التكاثري:ثانيًا: 
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لFlowering Stageط ضلمحتاهلضل
لPollingtin Stageط ضلمحتحقلجل)مالذلي (ل

لRepening Stageط ضلمحن  ل
 تنتامحلبيحشمملذ ذال لت  مفل ممالمحنام ل تبممدأل احلمي لمحاممدالحكمحللعلممدلد ضيل)مالنبممي (لبميحنا للصلمييلمحنبممي تبمدأل

لمحصلييل حلمحا مسالمحقيداا.
)محبنممممي لمح مممم ئح(ل لاكممممالالمممميديل ممممدضيلح مممم ئلالإحمممم لطي ممممالكلاليئلممممالتقممممالمحنبيتممممي لمحذ ممممضم لبتص لممممحلمحطي ممممالم

محاصيلمملحلمحصقحلممال ممحلتثبلمم لمحطي ممالمح مم ئلال تص لحامميلإحمم لطي ممالكلاليئلممال المميديلمحكمميضب المحاثبمم لبيتبممي ل
لمح سيئحلمحتيحلا:

محشممكحلمسممتذدمالأ لاضم ممالألممنيفلاصسممنالتتالممالبيضتيممي ل ممدضتايل حمم لماتلمميصلمحطي ممال لممدذحلاحممكل ممحل.1
لمحليهضيلححنبي ل مأل ضمقل ام لالمح ض ا.

تلحلحايلحبع ايل.متبي لمح سيئحلمحاضم لالمحسحلاال انايلمتهيهلمحسط ضل حلمحاضم ال ت الملمحنبيتي لبصل للقحل2
لمحبعض.

لي المحنبيتي لصل لمالهنيكل ال ال ثلقالبلال ددلمحنبيتي ل حل صديلمحاسيصال محطي المح  ئلا.ث.مال تني لبك3
لمال تني لبذداالمحاصيللحلاالصل لتسالدهيل ضلايل اكي صالمالدغيحل مآل ي ل مألاضمضل محصشضم ..4
ل
ل
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 د.علي رحيم الحساني        محاصيل حقلية نظري مبادئ                   ثالثةالمحاضرة ال
 العوامل البيئية وعالقتها بنمو المحاصيل الحقلية

شحيشا بي   يو مسل يك  نيت   لونبيت،  سشمي ك  يك  يت فشي هي  لوسطيا لوييع ش يش   بيئة المحاصيل:
لوشربية   وسحية  نطيه )حرلرة  ضسء  راسبة  رشتح  أ اتر......لوخ(. سمسل ك لوشربة )بنتء لوشربة  

لوشربييية   يييتء لوشربييية.....لوخ(  سمسل يييك حشسشييية )لتنطيييتو  لوحشسلنيييت،  لوحميييرل،  لت يييرل ...لوخ( 
 لو نتطبة ون س لونبت،.سشؤثر هيه لو سل ك  هش  ة  ف  شهشئة لوظرسف لوبشئشة 

ظهتر لوصفت، لوسرلثشة لوهت ية يل، لويش ية  سلوبشئة مت ك هتم ف  نهتح زرلمة لو حتصشك سن سهت سل 
لالقشصتدشة   ثك   شة لو حصسك أس حهم لوث تر أس لو يتس ة وأل يرل  سلوحميرل،  سهييه  يت هي  

ونبيييت،  يييو ههييية  سلوشرل شييي  إال  حصيييوة ووشفتميييك بيييشو لو سل يييك لوبشئشييية لوطيييتئدة  ييي ك دسرة حشيييتة ل
 لوسرلثشة و   و ههة أ رى.

 
 سش  و شو شص أهم هيه لو سل ك بتوشتو : 

 أوال_ العوامل المناخية: وتشمل هذه العوامل:
 Temperature  . الحرارة1
 لوحيوشة بتو حتصشك لوحرلرة درهة م قة●

درهة لوحرلرة  و لو سل ك لوبشئشة لو ه ة لوشي  شيؤثر مويو شسزشين سلنشميتر لو حتصيشك لوحيوشية سمويو 
ن سهيييت سش سشنهيييت حشيييث أنهيييت شيييؤثر مويييو لو  وشيييت، لوفطيييوهشة سلوحشسشييية وونبيييت،  توش ثشيييك لوضيييسئ  

رلرة سلوشينف  سل شصييتص لو ييتء سلو ييسلد لغسوشية سكشرهييت  ف ييك م وشيية فطيوهشة شييزدلد بزشييتدة درهيية لوحيي
حشييو ش ييسو موييو أفضييوهت فيي  درهيية لوحييرلرة لو ثوييو ب ييدهت شبييدأ نمييتا لو  وشيية بييتوهبسا. سبصييسرة 
مت يية فييتو لونمييتا لوحشييسع سلون ييس وو حتصييشك ش ييسو موييو أقوه ييت فيي  لو ييدى شحيي، لوصييفر لو ئييسع 

 ْم. 05سفسق درهة 
 
 
 

طي  طيرمة ن ييس سش  يو شيطيشم  يدى شي ثشر لوحيرلرة في   يك  حصييسك مويو حيدة إويو ث ثية أقطيتم ح
 لو حصسك مندهت إوو:
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: سه  لوحد لغدنو ودرهية لوحيرلرة لوييع إيل Minimum temperatureدرجة حرارة صغرى  -أ
 لن فض، من  شسقف، لو  وشت، لوحشسشة ف  لونبت،  سبتوشتو  ال شظهر موش  نمتا سال ششم ن سه.

لوشي  منيدهت شطيشر  : سهي  درهية لوحيرلرةOptimum temperatureدرجة الحرارة المثلى   - 
 لو  وشت، لوحشسشة ف  لونبت، ب قصو طرمشهت.

: سه  لوحيد لغمويو ودرهية لوحيرلرة لوييع Maximum temperatureدرجة حرارة عظم   -،
 شيف منده لو  وشت، لوحشسشة ف  لونبت،.

 
 إضرار درجات الحرارة المرتفعة عل  المحاصيل الحقلية●

صييشك نششهيية ش رضييهت إوييو درهييت، حييرلرة  رشف يية سشييزدلد شحييدث أضييرلر   شوفيية س ييؤثرة موييو لو حت
هييييل لوشييي ثشر بايييسك لو يييدة سميييدة لوحيييرلرة لوشييي  شش ييير  وهيييت لو حصيييسك  أو درهييية لوحيييرلرة لو  ششييية 

ْم س ييين هييييل فخنهيييت ش شويييف حطييي   05-05و  ظيييم لو  شيييت فييي  نبتشيييت، لو حتصيييشك هييي   يييت بيييشو 
نبتشيييت، حيييرلرة   شوفييية حطييي  أايييسلر لوصييينف سم ييير لونطيييشل سفشيييرة لوش ييير  ووحيييرلرة  سششح يييك لو

حشتشهيييييت  سش  يييييو ش وشيييييك طيييييب  قوييييية ن يييييس لونبتشيييييت، فييييي  درهيييييت، لوحيييييرلرة لو رشف ييييية إويييييو لطيييييشنفتي 
لو تربسهشدرل، لو سهسدة   ت شؤدع إويو بياء ن يس لغسرلق سش سشنهيت س ييود إميتدة ش يسشو سش يسش  

 لغسرلق لوش  حم،  و لونبتشت،.
كشر لو بتمرة شمي ك طيرمة لوشينف  بتو يترنية  ين م وشية لوشر شي   إو ش ثشر درهت، لوحرلرة لو رشف ة

يل صيييتح  لرشفيييت  درهييية  لوضيييسئ    يييت شطيييب  لطيييشنزلف وو يييسلد لو يلئشييية لو  زسنييية فييي  لونبيييت، سل 
لوحرلرة هيه هبس  رشتح هتفة فخنهت شطب  ف  زشتدة لونشح سفيدلو لو تء  و لونبت، سبتوشيتو  هفيتف 

 طسف شيوك  و م وشة لوشر ش  لوضسئ .لغسرلق سشطتقاهت سهيل اب ت 
 
 
 
 

هناك بعض الوسائل والتكيفات التي تساعد النباتات في تحمل وتقليل درجة الحرارة المرتفعة 
 -ومن هذه الوسائل والتكيفات ما يأتي :
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 ش  ك موو ش فش  درهة حرلرة لونبت، . أنهتم وشة لونشح حشث  لزدشتد -1
 سضن م سدشًت سبزلسشة حتدة  ن لوطتق بداًل  و أو ش سو  نبطاة . لغسرلق ش  ي -2
 سلوطتق . لغسرلقدرهة لوحرلرة شش شز بسهسد زك  ش ا   بترشفت لونبتشت، لو ش شفة  -3
سهيييسد ابيييية فوشنشييية طييي ش ة ش اييي  لوطيييشيتو سش يييسو ابيييية متزوييية شيويييك  يييو شييي ثشر لوحيييرلرة  -4

 لودل وشة  ثك )لووحتء( . لغنطهةلو بتمر موو 
شيوييك  ييو  لغبييش سلوطييتق سهيييه ش  ييك   ييتزك سوسنهييت  لغسرلقسهييسد ابييية ميي  شة ش ايي   -0

 لوحرلرة . ل شصتص
أن فييت    شيية لو ييتء فيي  لوبرسشييسب زم سهيييه صييفة  رشبايية فيي  لونبتشييت، لو يتس يية الرشفييت   -0

سلوبرسشييسب زم سهيي  صييفة   ز يية  لغنطييهةدرهييت، لوحييرلرة حشييث شصييبح لو ييتء  يشييد دل ييك 
 لو زرسمة ف  لو نتاق لوهتفة )لوصحرلسشة( .وونبتشت، 

 يات الفسلجية في المحاصيل الحقليةلتأثير درجات الحرارة عل  العم

شزدلد لوشنف  بترشفت  درهت، لوحرلرة حشو شصبح م وشة لوشنف  م وشية هدل ية  -: التنفس -1
 وونبت، ف  درهت، لوحرلرة لو توشة .

س ييو لوث ييسر سشييزدلد هيييه  وييألسرلقهييس م وشيية فيييد لو ييتء  ييو لوطيياح لو ييتره   -:النىىت   -2
 إويولو  وشة بزشتدة درهت، لوحرلرة حشو شفيد مندهت لونبت،   شة  بشرة  و لو يتء سشش ير  

 لويبسك سقد ش سو دلئ شًت سشش ثر لونبت، بم ك  بشر .
لوظيرسف لالمششتدشية شحيدث في   يدى سلطين  يو درهيت، لوحيرلرة في   -: التركيب الضىوئي -3

بتونطيبة و  شوييف لونبتشيت، سشييزدلد هييه لو  وشيية بترشفيت  درهييت، لوحيرلرة حشييو شصيك لودرهيية 
 لو ثوو ثم شن ف  ب د أو شصك درهة لوحرلرة لو ظ و .

درهت، لوحرلرة حشو شصيك  بتن فت شيك قدرة لونبتشت، موو لال شصتص  -: االمتصاص -4
ضي ف  يته  موشية سشييك لوحر ية لوهزشئشية و تء درهة لوحرلرة صفر سمندهت ش سو وزسهة ل

 سبيود شيك قتبوشة لوشربة موو شههشز لونبت، بتو تء . 
درهيية لوحيرلرة لويو زشيتدة في  وزسهية لوبرسشييسب زم  لن فيت شيؤدع  -: لزوجىة البروتىوبالزم -0

قويية لنشمييتر لو ييتء  ييو لوشربيية لوييو لوهيييسر مييو ارشييق  إوييوفيي    شييت لوهيييسر   ييت شييؤدع 
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لرشفييت  درهييت، لوحييرلرة شيوييك  ييو لوزسهيية سشطييب  ش ثيير لوبرسشييسب زم  إ ييتة .   شييت لوبميير 
 س س، لو  شت .

هييس حصييشوة م وشييت،  ش شتسشيية سفطييوهشة  ش ييددة شحصييك فيي  لونبييت، . سشطييش ر  -: النمىىو -0
لون يييس  ييين لرشفيييت  درهيييت، لوحيييرلرة حشيييو شصيييك لويييو درهييية لوحيييرلرة لو ثويييو سلوشييي  ش شويييف 

ن س لو حتصشك فدرهة لوحرلرة لو ثوو ووشزهشر ش سو أموو  و درهة حيرلرة لون يس  بت ش ف
  لو ضرع . 

 أضرار درجات الحرارة المنخفضة عل  المحاصيل الحقلية

شحصك نششهة شيرل م   شيت،  بشيرة  يو لويثول فيسق لو حتصيشك لو زرسمية   يت  -: االختناق -1
   أسربيتمي تك  لغرضيشةتردة  يو لو يرة ف  لو حتصشك لومشسشة )لوحبسبشة ( ف  لو نتاق لوبي

 . لغس طهشوسشحدث لال شنتق نششهة مدم نفتي 
شحيدث هييه لوظيتهرة منيده زشيتدة م وشية لونيشح س قوية  -: الجفاف الىوظيفي االفسىيولوجي  -2

لو تء  و لوشربة بحشث ال ش س  لو فيسد  و لونشح سشحدث ف  فصيك لو رشيف  ل شصتص
 إوييوفي  درهية لوحييرلرة فشيؤدع  لن فييت منيد ت شحيدث زشييتدة في  درهيت، لوحييرلرة ثيم ش يبهيت 

 شه د لو تء ف  لوشربة سقوة لال شصتص شحدث ف  لو نتاق لو توشة .
  ييي لو ييتء لوحيير ميي ك  شييسا شحصييك لورفيين منييد ت ششه ييد لو شييته فيي  لوشربيية سش -: الرفىى  -3

موو طاح لوشربة فشؤدع هيل لوض ا لويو رفين لونبتشيت،  يو أ ت نهيت  ثوهشة فشحدث ض ا
 سشحصك شوف ووهيسر سرب ت  س، لونبت، .

شحصك هيه لوظتهرة مند سهسد بوسرل، ثوهشة دل ك لو  شت لونبتششية   يت شيؤدع  -: التجمد -4
 .  لغنطهةلوو شحام لوبرسشسب زم سشوف 

شحصك لوصيشن منيد ت شين ف  درهية لوحيرلرة فيسق درهية لالنه يتد سش شويف  -: صقي ال  -0
 القصيشرة  ثيك لويرز سلويايو س ه سمية  لو حتصشك في  درهية شح وهيت ف نهيت  يت شيشيك وفشيرة
 شش ثر  ثشرًل بتوصيشن  ثك لويرة لوبشضتء سلوصفرلء .

 

 كيفية قياس درجة الحرارة
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سشسزشن  لنشمتر دى   ئ ة درهة لوحرلرة و حصسك ف   ناية دسو أ رى سش اشنت ف رة مو ش ن  
 -لو حتصشك لوحيوشة ف  لو توم سشيت  ب ده ارق  نهت :

 هس لوفشرة لو توشة بشو أ ر أنه تد ربش   سأسك أنه تد  رشف  .  -: طول موسم النمو -1
هية حيرلرة لغطيت  لوشي  منيدهت هي   ه يس  درهيت، لوحيرلرة فيسق در  -: الحرارة المتجمعىة -2

درهية حيرلرة °( م 4.4درهية ) لمشبير،ش سو لوف توشت، لوحشسشة وونبت، شطتسع )صفر( سقد 
فصيييك ن يييس  أسميييهر  أسفييي  لو حتصيييشك سش  يييو حطيييت  لوحيييرلرة لو شه  ييية وشيييسم  لغطيييت 

سبشه ش هت نحصك موو  ه يس  درهية  لغطت سيود بارح   دك درهة لوحرلرة  و درهة 
 حشو لونضل  لتنبت،لوحرلرة لو ز ة وزرلمة  حصسك   شو 

 لغطيت درهة  – 25=  2/ 10+20=   2/  لو ظ و  دك درهة حرلرة لوشسم = لوص رى +
 °م 10.0( = 4.4)

لوشيي   لغطييت هييس  ه ييس  درهييت، لوحييرلرة فييسق درهيية حييرلرة  -: نظىىام الوحىىدات الحراريىىة -3
دهت لوف توشييت، لوحشسشيية سهيي  لويتمييدة لوشيي  ش ش ييد موشهييت هيييه لوارشييية سدرهيية حييرلرة شبييدأ منيي
حط  أنيسل  لو حتصيشك ف يثً  لوحناية سلومي شر سلوميسفتو ش شوف ف  هيل لونظتم  لغطت 

° م 10.0سلوياييييو = ° م 15بشن ييييت درهيييية حييييرلرة لويييييرة لوصييييفرلء سلوبشضييييتء =  4.4°= م
 -وفوائد هي :ولنظام الوحدات هذا أهمية كبيرة 

 لو  شوفة . وألصنتفش ششز  سطم لون س  -1
 لوشنبؤ ب سمد لوحصتد .  -2
 شنظشم م وشت، حصتد لو حصسك .  -3
 لوطشارة موو لونسمشة وو حصسك .  -4

 Wind  الرياح

 سهييل لونبيت،  يو سلونيشح لوشربية طياح  يو لوشب شير زشيتدة ارشيق مو لوراسبة فيد موو لورشتح ش  ك
  يو لو يتء ب يتر شنييك فهي  لوبشئشة لوش ثشرل،  و سلطن  دى وورشتح. لغ اتر فتموشة  و شيوك بدسره

 . لو ار هاسك إوو شؤدع   ت لوشتبطة إوو سلو حشات، لوبحشرل،

 لوشي ثشرل، لوبييسر  نييك  آل ير نبيت،  يو لووييتح حبيس  نييك ف  لونبتشت، موو لورشتح ش ثشرل، شش ثك
 . لونبت، م ك موو لوش ثشر س يود لونبت، موو لوفطشسوسهشة

 :للرياح الفسيولوجية التأثيرات -
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. لوث يسر مبير لونبيت، سسرقية لوهيسع لو ي ف بيشو  يت لو تزل، شبتدك م وشة موو سلضح ش ثشر وورشتح
 لورابية لوهيسلء ابيية طي د شيوشيك مويو ش  يك فهي  لورشتح بش ثشر ش سو لوسرقة  و لو تء فيد أو   ت

 ش يرف فش يت لوث يسر مبير لوسرقة  ترج لو تء ب تر لنشمتر  و شطر    ت إزلوشهت أس بتوسرقة لو حشاة
 لوهيييسلء  شوييية نييييك ارشيييق ميييو  بتميييرة لوسرقييية حيييرلرة درهييية ش ششييير مويييو لورشيييتح ش  يييك   يييت. بيييتونشح
 بتورشتح لوسرقة م ك شش ثر. لوهسلء حرلرة ودرهة  يتربة لوسرقة حرلرة درهة شه ك   ت لوسرقة وش   
 نطيبة  ن فضة فشهت لو تء فيد سنطبة ط  ت سأ ثر  طتحة أقك شصبح وورشتح شش ر  لوش  فتغسرلق
 .لو طتحة وسحدة

 للرياح الميكانيكية التأثيرات -

 لقييك ش ييسو  ش ييررة بصييفة هتفيية رشييتح إوييو شش يير  لويييع فتونبييت، لونبييت، ميي ك موييو لورشييتح شييؤثر
 لوشيزم طب  ش سد. لورشتح فشهت شه  ال  ناية ف  شن س لونس  نف   و بنبت،  يترنة(  شيزم) حه ت
 لنيطيتم ش شيق لوراسبية نييص أو   يت لو ت يك حه هت إوو وشش دد  تف  تء بهت وش  لو  شت أو إوو

 . لو  شت

 لو ثييتك طييبشك ف وييو لورشييتح شح وهييت لوشيي  لو ييسلد إوييو لونبييت، موييو وورشييتح لوضييتر لوشيي ثشر ش ييزى قييد
 لوبيرلمم قشيك ش  نهيت سلوشي  سلور يك لو ويح شح يك لوبحير  يو لوطيتحوشة لو نيتاق ف  شه  لوش  لورشتح

. و سشهيت شيؤدع   يت لغمهتر  و لووحتء شزشك لورشتح ف  لو ح سوة لور ك حبشبت، أو   ت سلغسرلق 
( Soil erosion) لوش رشية ب  وشية ش يرف فش يت ووشربية لوطياحشة لوابيية إزلوية موو لورشتح ش  ك   ت

 سووسقتشية. إنشتهششهيت سشيدهسر لوسقي،  ين  صيسبشهت لغرلضي  هييه شفييد   ت أ رى أ ت و إوو سنيوهت
 :  ثك لو طش د ة لوسطتئك  و لو دشد هنتد وورشتح لوضترة لوش ثشرل،  و

 سمنييد لورشييتح  نهييت شهيي  لوشيي  لوههييت، فيي   زدسهيية أس  فييردة صييفسف فيي  لورشييتح  صييدل، زرلميية
 بشي ثشر لالنهيرلف  يو لوشربية وح تشية سيويد لو حصيسك بيتشيت شيرد شرلميو بتو ت يك لو حصيسك حصتد
 .لو ار أس لورشتح

%  05-35 بنطييبة لورشييتح طييرمة ش في  سلوشيي  لوطييو شة لومييبتد  ثيك لوصيينتمشة لوحييسلهز لطيش دلم
 .بتغ  ح سلو ح وة لوبحر  و شه  لوش  لورشتح ش ثشرل،  و لو حتصشك ح تشة ش  نهت   ت
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 د.علي رحيم الحساني     نظريمبادئ محاصيل حقلية           المحاضرة الرابعة
 Lightالضوء  -2

عامل مهم في نمو المحاصيل الحقلية وتعد الشمس هي المصدر الرئيسي والتي تحمل معها 
الحرارة والضوء في نفس الوقت ولألشعة الشمسية والضوء تأثيرات عديدة في نمو المحاصيل 

 -يؤثر في نموها عدة جوانب هي : الحقلية والنباتات إذ
 -طول الموجة الضوئية: - أ

( نانومتر ، 044 - 044الشمسي المرئي تنحصر أطوال الموجه له من) اإلشعاعحيث أن 
يكون لها تأثير واحد على المحاصيل فمثاًل هناك أشعة تكون هي  األشعةوليس جميع هذه 

حصر بين الطول الموجي )األحمر األكثر تأثيرًا في عملية التمثيل الضوئي وهي التي تن
نانومتر تدعى األشعة فوق البنفسجية  044واألزرق( بينما تكون األطوال الموجية التي أقل من 

وليس لها تأثيرات مهمة إال في بعض العمليات وتعد قاتلة إذا زادت عن حد معين ، أما األشعة 
الحمراء )أشعة حرارية( غير نانومتر تدعى األشعة تحت  044التي أطوال موجاتها أكثر من 

 مرئية وتكون مهمة في بعض العمليات مثل عملية اإلنبات.
 -الفترة الضوئية:  - ب

الطول النسبي لعدد ساعات الليل والنهار التي يتعرض لها النبات وتؤدي إلى دخوله في التزهير 
 ابتدءًا .

 -قسمت النباتات حسب تأثيرها للفترة الضوئية إلى :
وهي التي تستجيب إلى طول النهار وقصر فترة الليل لكي  -نهار:محاصيل طويلة ال -1

 .  تسرع التزهير مثل الحنطة والشعير والشوفان والباقالء والشيلم
وتستجيب لطول فترة الظالم أكثر من فترة النهار لكي تبدأ  -محاصيل قصيرة النهار: -2

 بالتزهير مثل الذرة الصفراء والبيضاء والدخن والرز والتبغ.
ال تتأثر بالفترة الضوئية في عملية التزهير ومن أمثلتها القطن  -صيل محايدة :محا -3

 وزهرة الشمس.
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 تكيف المحاصيل إلى الضوء ) شدة اإلضاءة (
 -وقد قسمت إلى نوعين : 

يالئمها زيادة شدة االستضاءة لإلشعاع الشمسي لكي تنمو بصورة  -نباتات الشمس: -1
طبيعية ويمكن وضع جميع المحاصيل الحقلية ضمن هذا القسم فهي تحتاج إلى 
اإلشعاع والضوء الشديد لكي تقوم بعملية التمثيل الضوئي وعدم توفر ضوء كافي لهذه 

 النباتات يعرقل نمو الجذور.
اإلشعاع الشمسي القوي بينما يكون نموها بصورة جيدة عند ال يالئمها  -: نباتات الظل -2

وجودها بمنطقة مظللة فهي تتعرض إلى التلف ويكون نموها غير صحيح إذا وضعت 
تحت اإلشعاع الشمسي القوي مثل نباتات الزينة حيث تكون األوراق غزيرة ويكون ساق 

أما نباتات الضوء  النبات الغير معرض للضوء طويل و سالميات كثيرة وكيوتكل سميك
 بالعكس األوراق قصيرة وعددها كبير.

 -تمتاز نباتات الشمس عن نباتات الظل بالصفات اآلتية :
 ذو جذور متنوعة وغزيرة وكثيفة . -1
 الساق ذو سالميات قصيرة وذو أعضاء  جانبية طويلة .  -2
 الفراغات البينية بين الخاليا صغيرة . -3
 ذو معدل تنفس عالي ونتح سريع . -0
 مبكرة في ظهور اإلزهار وكذلك قوة في اإلزهار والثمار . -5
 ذو محوى كلوروفيلي قليل .  -6
 الخشب متطور بشكل جيد . -7

 -: اآلتيةالضوء في حياة النبات وعدد من الفعاليات الفسيولوجية والمظاهر  تأثيرات أهمومن 
التنفس                   -3التمثيل الضوئي               -2إنبات البذور           -1

 أنتاج الكلوروفيل   -0
تأثير الضوء على  -6تأثير الضوء على عدد البالستيدات الخضراء وموضعها          -5

 تركيب الورقة 
 باتات .نمو وتزهير الن  -0فتح وغلق الثغور                              -7
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  -المحاصيل : إلىة ونوع الضوء الذي يصل العوامل التي توثر على شد
عندما يمر الضوء من خالل الغالف الجوي لألرض فان نسبة  -:  الغالف الجوي -1

قليلة من األشعة ذات الطول الموجي القصير سوف تمتص بواسطة غازات  الغالف 
كثر ارتفاعًا عن مستوى سطح الجوي مثل االوكسجين والنتروجين وان المناطق األ

ارتفاع وذلك الن سمك طبقة  االقلالبحر تستلم ضوء أكثر سطوعًا من المناطق 
الغالف الجوي المحيط بها اقل . كذلك البخار الموجود في الغالف الجوي لُه تأثير 

% عن الشدة 0على شدة الضوء ففي اليوم الغائم فان اإلشعاع يقل بمقدار 
 االعتيادية .

نخفاض في شدة تقل شدة الضوء في الوسط المائي وتزداد نسبة اال -: تأثير الماء -2
% من ضوء الشمس  الساقط 14حوالي  ينعكس الضوء كلما ازداد عمق  الماء و

 .على سطح الماء
حيث يعمل  الغاباتتالحظ هذه الحالة بوضوح في مناطق  -: الغطاء النباتي تأثير -3

ففي الغابات  الغطاء النباتي على تظليل سطح التربة فيقلل من شدة الضوء الساقط 
تستلم األشجار العالية كمية كافية من أشعة الشمس بينما الشجرات اقل إما 
االعشاب التي تحتها فانها تنمو في ضوء ضعيف وفي هذه الحالة يتعذر على 

 المحاصيل النمو في مثل هذه الظروف . 
الغبار والدخان والدقائق الصلبة  األخرى  التي تنتشر في  -: تأثير الدقائق العالقة -0

الهواء لها تأثير كبير في عملية حجب الضوء فالدخان الذي ينبعث من بعض 
 % من الضوء .04المصانع في بعض المواقع ربما يحجب 

 -ة للضوء في تزهير المحاصيل:ياألهمية التطبيق
الزراعة وحسب الغرض من زراعة المحصول إذا كان في النمو الخضري تحديد موسم  -1

 فقط أو إلنتاج البذور.
يمكن الحصول على البذور بوقت أقصر من الوقت االعتيادي في الزراعة عن طريق  -2

 تعجيل التزهير )وتعريضها للضوء االصطناعي خالل الليل(.
رات اإلضاءة في األنواع النباتية  االستفادة منه في برامج التربية والتحسين ولتقريب فت -3

 لغرض إجراء برامج التربية.
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 Water      الماء -3
 -يجب توفيره عن طريق المطر أو السقي وتتلخص أهميته في حياة النبات بالنقاط األربعة :

% ( من أنسجة النبات 05 – 05الماء أحد مكونات البروتوبالزم الرئيسية ويشكل ) -1
 النامي.

 العمليات الحيوية في النبات مثل التمثيل الضوئي والتنفس. الماء ضروري في -2
 والغازات فيمكن نقلها بسهولة مع الماء. لألمالحالماء مذيب  -3
الماء ضروري لحفظ خاليا النبات في حالة انتفاخ وجعل األوراق تحتفظ بشكلها وعملية  -0

 فتح وغلق الثغور.
 -: تقسيم المحاصيل حسب حاجتها إلى الماء

تحتاج كميات كبيرة من الماء لغرض النمو وتكون أما )غاطسة( أو  -ئية :نباتات ما - أ
)منبثقه( مثل الرز الجذور في الماء والساق عاليًا أو )طافية( تطفو على سطح الماء 

 مثل األدغال في الماء وزنبق الماء.
حاجتها قليلة للماء وتقع ضمنها أغلب المحاصيل  -نباتات متوسطة الجفاف )عادية( :  - ب

 لحقلية حيث تحتاج إلى رطوبة معتدلة وتهوية حول الجذور.ا
هذه النباتات تستطيع تحمل الجفاف لمدة طويلة  -نباتات  صحراوية )جفافية( : -ج

أما حولية قصيرة العمر أو  دون أن يؤثر ذلك تأثيرًا بالغًا على نموها وتقسم الى قسمين
 .الصبيرمثل  تخزن الماء في اوراقها وسيقانها السميكة جذورها عميقة معمرة عصارية

 ماء التربة ومدى استفادة المحاصيل منه
 -يوجد الماء في التربة على عده صور وهي :

وهو عبارة عن كمية الماء  -: Hygroscopic Waterسكوبي   يكرو االماء اله -1
قابل لالمتصاص التي تبقى ملتصقة بحبيبات التربة بعد تجفيفها بالهواء وهو غير 

 بنسبة ضئيلة .  إالبواسطة جذور النباتات 
وهو عبارة عن الماء الذي يغلف حبيبات  -: Capillary Waterالماء الشعري   -2

التربة بما فيها الماء الهايكروسكوبي وتحتفظ به حبيبات التربة حولها ضد خاصية 
بفعل الخاصية الشعرية ويعتبر هذا الماء  األعلى إلىويتحرك  األرضيالجذب 

 متيسرًا للنبات .
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وهو الماء الموجود في المسافات  -: Gravitational Water األرضيماء الجذب  -3
البينية بين حبيبات التربة وال يمكن لحبيبات التربة أن تحتفظ به وهذا الماء يتجه 

 . األرضطن ويتجمع في با األرضيةبفعل الجاذبية  األسفل إلىبحركته 
ماء  بأييوجد في المسافات البينية غير المشغولة  -: Water Vaporبخار الماء  -0

وتكون استفادة النبات منه محدودة وبصورة  األرضيوهو احد مكونات الهواء  أخر
 غير مباشرة .

 كفاءة استعمال الماء من قبل المحاصيل
من قبل المحصول وتفقد في عملية  يقصد بها كمية الحاصل الناتج لكل وحدة من الماء تستعمل

 -النتح ويمكن تمثيلها بالمعادلة التالية:
 النتح -كفاءة استعمال الماء = الحاصل / تبخر 

مثل الذرة الصفراء والبيضاء محاصيل كفوءة أما نبات الجت يكون واطيء الكفاءة اذا كانت كمية 
 الماء قليلة والحاصل عالي تكون نباتات كفوءة. 

 
 -: ءة استخدام الماء على عوامل عديدة منهاكفاوتعتمد 
 طبيعة المحصول -1
انخفضت الرطوبة النسبية للهواء كلما  كلما )مقدار بخار الماء في الجو( الرطوبة النسبية -2

 .زيادة في التبخر  إلى أدى
 درجة الحرارة .  -3
 العوامل المناخية . -0
كل مباشر على المحاصيل نقص الرطوبة في التربة يؤثر بش -المحتوى الرطوبي للتربة: -5

فتتأثر الجذور ودرجة تعمقها نقصان الماء وتحديد أوراق فإذا صادفت المرحلة الحرجة 
وهي فترة التزهير فان ذلك سوف يؤدي إلى التأثير على المحاصيل بشكل كبير مما 

 يؤدي إلى نقص في الحاصل نفسه حسب مقدار النقص او التعرض للجفاف.
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 Droughtالجفاف 
أكثر عامل يؤثر على الزراعة داخل العراق هو الجفاف )وهو نقص الماء المتيسر في التربة 
والذي ينتج عن نقص الماء الذي يحتاجه النبات لكي ينمو بشكل طبيعي( ، أما المقاومة للجفاف 

تحت ظروف جافة أي نقص الماء وهذه تعتمد كفاءة  واإلنتاجوتعني )مالئمة النباتات للنمو 
 للنبات وحركة الثغور وحجم الخلية النباتية. الورقيةل في امتصاص الرطوبة والمساحة المحصو 

 -وتمتاز النباتات المتكيفة للجفاف بالمميزات التالية:
 زيادة حجم المجموع الجذري -1
 الثغور قليلة -2
 طبقة الكيوتكل سميكة -3
 صغر حجم االوراق -0
 المسافات البينية بين الخاليا صغيرة -5

 
 -الجفاف: إضرارالمطلوبة لتقليل  اإلجراءات

مقاومة للجفاف عن طريق التربية والتحسين كما في مركز  أصنافوزراعة  إنتاج -1
 )ايكاردا( في حلب في سوريا.

العمليات الزراعية المختلفة التي تقلل من فقد الماء مثل استخدام مصدات الرياح ،  إتقان -2
 . تغطية سطح التربة ، عزق التربة

تسميد متوازنة والتقليل من النتروجين بحيث تكون كميات النتروجين أتباع طريقة  -3
 والفسفور والبوتاسيوم حسب حاجة المحصول المزروع .

 
 
 



- 1 - 
 

 د.علي رحيم الحساني     نظريمبادئ محاصيل حقلية             المحاضرة الخامسة   
 

 عوامل التربة -ثانيًا:
هي الطبقة السطحية للكرة األرضية التي نتجت من الصخور وغيرها نتيجة العوامل  -:التربة 

التربة( مثل  الجوية التي تؤدي إلى تكوين دقائق صغيرة يطلق عليها )مفصوالت التربة أو نسجة
 الرمل والغرين والطين.

حجم الحبيبات الفردية التي تسود التربة واعتمادًا على حجم الحبيبة  هو -: قوام التربة أونسجة 
ملم إما 2.... – 0...ملم  والغرينية 0... -2يكون حجم حبيباتها مابين فأن التربة الرملية 

 ملم واقل . 2....التربة الطينية فان حجم الحبيبة فيها تكون 
بعض أنواع المحاصيل تحتاج إلى مفصوالت خفيفة أي نسجة خفيفة )رملية( مثل محصول 
البنجر السكري وفستق الحقل . وبعض المحاصيل تحتاج إلى نسجة متوسطة )مزيجية طينية( 

ثقيلة )طينية( تكون  مثل الحنطة والشعير والحمص والذرة الصفراء والبيضاء . وهناك نسجة
 بالماء كثيرة . قابليتها على االحتفاظ 

 pH هو درجة تفاعل التربة يساعد على مدى إمتصاص  -:(األس الهيدروجيني)التربة
. 41يتراوح األس الهيدروجيني عامة من صفر إلى و  العناصر المغذية من جذور المحاصيل

ل حامضي واألس الهيدروجيني الذي ( يدل على أن المحلو 7األس الهيدروجيني الذي تحت )
ذا كان األس الهيدروجيني )7فوق ) ( عند درجة 7( يدل على أن المحلول قاعدي )قلوّي(. وا 
 يدل على أن المحلول متعادل . °20حرارة 

هي ما يجمع من بقايا النباتات والحيوانات وتكون في حالة نشطة والتحلل  -المادة العضوية :
وبناء على ذلك تصبح مكونات انتقاليه من  األرضيةنظرًا لتعرضها لمهاجمة األحياء الدقيقة 

 -مكونات التربة وأما أهميتها :
 ة.تؤدي إلى تجمع حبيبات التربة أي تحسن من خواص التربة من حيث المسامية والتهوي -4
عنصر لنمو  41و   N , P , Kتعتبر مصدر مهم للعناصر األولية المغذية مثل  -2

 النبات.
 تساعد المادة العضوية على االحتفاظ بكميات كبيرة من الماء الضروري للنمو. -3
 تساعد على نمو األحياء الدقيقة المفيدة. -1
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  Soil salinity -ملوحة التربة:
يمكن أن ُتعَرف الملوحة بأنها تراكم األمالح الذائبة على سطح التربة أو في )محلول التربة( 
بحيث تؤثر على نمو النباتات واستعماالت األراضي، وُيعبر عنها بالتوصيل الكهربائي 

Electrical Conductivity (وتختصر بE.C. عند درجة حرارة )( وتقاس ب )ديسيسيمنز/م
 .أضرار كثيرة على المحاصيل الحقلية ولزيادتها ºم 20

 -التأثير الضار لألمالح على المحاصيل:
 اصفرار النباتات وضعف نموها بسبب قلة امتصاص النباتات للماء. -4

 . N , P , Kالنافعة مثل  وجود األمالح يعطل من امتصاص العناصر األولية المغذية -2

 األراضيل المادة العضوية وظهور أو تكون ويؤدي إلى تحل كاوياً يكون تأثير األمالح  -3

 . ذات اللون األسود

وجود الملوحة يسبب غلق مسامات التربة وسوء التهوية وبالتالي اختناق النباتات وعدم  -1

 توفر األوكسجين والهواء.

يستدل على وجود الملوحة في التربة من المشاهدات  إنمن الناحية التطبيقية يمكن 

 -التالية :

 . األرضالمترسبة على سطح  األمالحظهور  -4

دون  األرضمياه الري مدة طويلة على سطح  أو اإلمطارالقلوية تبقى مياه  األراضيفي  -2

 . األسفل إلىتتسرب  إن

 ضعيفًا وغير منتظم . األراضييكون نمو المحاصيل في هذه  -3

ة مثل البور غير المزروعة توجد بعض لنباتات النامية التي تتحمل الملوح أراضيفي  -1

 الطرطيع والرغل والعاقول .
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 -كيفية التخلص من األمالح :
تستصلللح األراضللي الملحيللة بالغسللل والصللرف حيللث تغمللر األرض بالمللاء مللرة بعللد أخللرى إلذابللة 

األمللالح بالمللاء وصللرفها فللي كللل مللرة إلللى المبللازل . وطريقللة الغسللل هللذه تسللتعمل فللي األراضللي 

الملحيلللة القلويلللة يفضلللل إضللافة كميلللات ملللن الجلللبس او الكبريلللت الجيللدة النفاذيلللة . إملللا فلللي التللرب 

لغرض االستصالح وبعد إصالح األراضي الملحية والقلوية يجب إضافة الملواد العضلوية وزراعلة 

 المحاصيل المتحملة للملوحة وكذلك استمال الدورات الزراعية لتحسين خواص التربة .

 -تحمل المحاصيل للملوحة:

 -حسب درجة تحملها للملوحة إلى : يمكن تقسيم المحاصيل

 محاصيل عالية التحمل مثل )الشعير والقطن والبنجر السكري والسلجم( -4

وزهرة الشمس والجت  محاصيل متوسطة التحمل مثل )الحنطة والشيلم والشوفان والرز -2

 والذرة بنوعيها(.والدخن والكتان 

 محاصيل ضعيفة التحمل مثل )الباقالء والنفل األحمر(. -3
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 -: (اإلحيائيةاتية )يالعوامل الح -ثالثًا:
 -كائنين حيين يتواجدان حقًا مع بعضهما ويمكن تقسيم نوع هذه العالقة إلى : تأثيروهي 

كل  يستفيدتكون هذه العالقة بين نوعين من الكائنات الحية بحيث  -تبادل المنفعة: -4

اآلخر دون حدوث ضرر ألي من الكائنين ومن أفضل األمثلة على هذه  منمنهما 

النباتات وخاصًة  التي تصيبالعالقة هي تعايش أنواع البكتريا المثبتة للنتروجين  الجوي 

توفر عنصر النتروجين  فأن هذه البكترياجذور العائلة البقولية وتدعى العقد الجذرية 

ن تستفيد البكتريا من الغذاء المصنع والجاهز المهم للنمو في هذه النباتات في حي

 كمصدر للطاقة إلدامة الحياة لها.

وهو تنافس النباتات مع بعضها على الماء والغذاء والضوء وقد يكون  -التنافس: -2

واألدغال التي تنمو معه المحاصيل  ات لنفس المحصول أو بين نباتاتالتنافس بين النبات

 . في الحقل

هو حدوث ضرر ألحد الكائنين أو كليهما نتيجة حياتهما مع بعضهما .  -التضاد :  -3

ومن أمثلة هذه العالقة هو ظاهرة التطفل مثل نمو النباتات الزهرية مثل )الحامول و 

الهالوك( حيث يتطفل األول على الجت أما الثاني فيتطفل على جذور التبغ وأنها ال 

ط صفراء حيث يكون الجت هو النبات تحتوي على صبغة الكلوروفيل وتكون بشكل خيو 

العائل بالنسبة للحامول حيث توجه  ممصات بين الخشب واللحاء المتطفل والعائل حيث 

يرتبط الخشب مع الخشب واللحاء مع اللحاء معتمدا بصورة كليه على العائل ويكون 

 النمو ضعيف .
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 -:العناصر األولية المغذية للنبات 
بصللورة جيللدة يجللب أن يحصللل علللى حاجتلله مللن العناصللر األوليللة  لكللي ينمللو المحصللول الزراعللي

عنصلللر تعتبلللر  41الالزملللة ، وهنلللك عناصلللر ضلللرورية للنملللو الطبيعلللي ، وقلللد أمكلللن تحديلللد 
 أساسية .

  -وقسمت العناصر الغذائية إلى مجموعتين حسب حاجة النبات إليها إلى :

وهلي التلي يحتاجهلا النبلات بكميلات  -: العناصر الغذائيةة األساسةية ) العناصةر الكبةر ( -4
 . (  , Cl  C , H , O , N , P , K , Ca, Mg , Sكبيرة نسبيًا ومنها )

وهلي التلي يحتاجهلا النبلات بكميلات  -( : العناصر الغذائية الثانوية ) العناصةر الصةغر  -2
 ( .  Cu , Fe , B , Zn , Mo , Mnقليلة ومنها ) 

 -بعض أنواع األسمدة الكيمياوية :
من أهم العناصر التي يحتاجها النبات بكميات كبيلرة . ويوجلد  -: األسمدة النايتروجينية -4

م اللذي يسللتفاد عنصلر النلايتروجين فللي التربلة بشلكليه المعللدني والعضلوي إال إن الجلزء األعظلل
. وعنصللر النللايتروجين مهللم فهللو يللدخل فللي تركيللب الكلوروفيللل وتركيللب منلله النبللات المعللدني
المختلفلللة  اإلنزيملللاتاالمينيلللة والبروتينلللات واألحملللاض النوويلللة والعديلللد ملللن جميلللع الحلللوامض 

ويلعللب دورًا مهمللًا فللي عمليللة التمثيللل الضللوئي ويسللاعد علللى تحلللل المللادة العضللوية الموجللودة 
بالتربة وتحلل بقايا المحاصيل وذلك بتشجيع عمل البكتريا فيها أملا أعلراض نقلص النتلروجين 
فأنهللا تسللبب نمللو قصللير للمحاصلليل ويكللون النبللات متقللزم وذو سلليقان نحيفللة وأوراق صللغيرة 

اصللفرار النبللات وتكللون جميللع أجللزاء الورقللة صللفراء وخاصللة األوراق السللفلية )القديمللة(  كللذلك
للنبات قصير وتنضج النباتلات بسلرعة مملا يلؤثر  يث تتساقط وتموت ومدى النمو الخضريح

 على نوعية اإلنتاج فمثال في محاصيل الحبوب تتكون حبوب فارغة وغير ممتلئة .  
ر يكمللل عمللل النللايتروجين فهللو يللؤثر علللى نمللو الجللذور الفسللفو  -: األسةةمدة الفوسةةفاتية -2

وزيلللادة تعمقهلللا ويزيلللد الفسلللفور ملللن نشلللوء التفرعلللات فلللي النباتلللات وتقويلللة السللليقان ومقاومتهلللا 
لالضللطجاع وكللذلك مهللم للعمليللات الحيويللة فللي النبللات وتكللوين البللذور وتكللوين النشللأ ويسللاعد 

التللنفس وعمليللة تحليللل النشللأ إلللى سللكر علللى انقسللام الخاليللا لمللا للله مللن دور فعللال فللي عمليللة 
وانتقللال الكاربوهيللدرات إلللى أجللزاء النبللات المختلفللة ويعتبللر الفسللفور صللانع الثمللار فهللو يشللجع 
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علللى تبكيللر المحاصلليل فللي النضللج أمللا أعللراض الللنقص فتظهللر علللى األوراق السللفلية فتتلللون 
القرمللزي كللذلك مللن أعللراض  األوراق بللاللون األرجللواني وغالبللًا مللا يتلللون السللاق بللاللون األحمللر

النقص صغر السلاق ونحافتله وصلغر األوراق وتكلون نسلبة الجلزء الخضلري إللى وزن الجلذور 
 قليلة وانخفاض أنتاج الثمار والحبوب وتأخير النمو وردائه النوعية .  

البوتاسللليوم مهلللم فلللي عمليلللة انقسلللام الخاليلللا وضلللروري لتكلللوين  -: األسةةةمدة البوتاسةةةية -3
دخل فلي تركيلب بعلض االنزيملات الهاملة فلي عمليلة تحويلل السلكريات وانتقالهلا الكلوروفيلل ويل

من األوراق إلى أماكن التخزين ويزيد ملن قلدرة النبلات عللى تحملل درجلات الحلرارة المنخفضلة 
والجفاف ومقاومة اإلمراض نتيجة زيلادة الضلغط االزملوزي للعصلير الخللوي مملا يسلاعد عللى 

ة التمثيللل الضللوئي وكللذلك يحللد مللن زيللادة النمللو الخضللري زيللادة مسللاحة سللطح الورقللة وسللرع
النللاتج مللن زيللادة التسللميد النتروجينللي أمللا إعللراض الللنقص فيسللبب نقللص هللذا العنصللر جفللاف 
األوراق وتبقعها باللون األصفر وخاصة األوراق السفلية الكبيرة بسبب تحركه عند اللنقص ملن 

 نفسه.  األوراق الكبيرة إلى األوراق الصغيرة على النبات

 طرق إضافة األسمدة :

 طريقة التلقيم      -3طريقة الحقن             -2طريقة النثر               -4

 إضافة السماد على شكل خطوط موازية لخطوط الزراعة  .  -1

 طريقة إذابة السماد مع ماء الري . -0     
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 د.علي رحيم الحساني      مبادئ محاصيل حقلية نظري          حاضرة السابعة   الم

 Seeds        البذور

 وأهميتهاالبذور 

رويضررملصبةرررملن ضررمملصررتلص توي تهرر لكرر ل و لبذتررنوبلرلو رر لتتنرروبلررر   للرأنهرر تعرر البذررر   ل
لع  لصبلبذر و ل ببللبذثص  لرللأووب   ل

أهصيملنري  لكهر لوتريلملذلتنر ث لو ارنلبذنروالذلنر ببلبذنرر ت لولوبتررملمنتمر   لصربلصنر بللوذلر و 
لوبذ يوببلوبذص ءلوبذهوبءلرلللبإلنت بعبلر يقللألب 

 تركيب ونضج وسبات البذور 

تتنررروبلبذرررر   لبذن ضرررمملصررربلورررر ءلبذرررر   لوبذمنررريبلو ررر لت ترررو لعلررر لل-:لتركيبببب الببببذرة -1
يتنوبلع   لصربلبذالر البذبر  م لبذر  لينروبلةرلر لوص ر و لبذتوي بءلرلوأبلور ءلبذر   ل

رلي ترو لبذمنريبلذلن والبذب  ميملوو ال ببل لوبذ  لعر   لينروبل  ي ر شلومررملمرا ال
لإنرر  عنر لرر ءللبألو بقص ر  للبأل ي بعل لكل ملوب   لأولأنث لوه  لبذالقلت و لك لأولبل

 لوص لريبلبذالقليوم لص ليع الر ذ صتيبلتمهزلبذمنيبلر ذال بءلبذصبزوبلكيهلأنه بذر   لنص ل
كرر لصعنرر للكأنهرر بذنرر صيتيبلأ رر هص لصةرر  لذلمرر ي لوبذث نيررملصةرر  لذلترر قلرلأصرر لبذترروي بءل

بذررر و لتصررت لصرربل رررللبذمنرريبلبرر للكترر  لنضرركلبذررر   لوببلهنرر  لرعرر لبذررر و لتنرروبل
 رللبإلنر  بذتوي بءلمزءلنري لصنه لوتعتر لصة  بشلصهص لذتال يملبذمنيبلعن ل

ير ألبذمنيبلبذصنوبلصربلبليرملوب ر  لرر ذنصولرتر عمللبإلبة برع لعصليملل-:لنضج البذرة -2
وب للنصولبذمنيبلور ن ت  لبذبليمله  لوتن ث ه لتتوتتلبذرويضملذت تو لبذمنيبلبذن ص لرل

وصررتللأنثرر بذمرر ي لوأةررللبذترر قلوكل ررملوب رر  لأوللأةررل بيترريملهرر للأمررزبءتتنرروبلث ثررمل
ببلبذالررررقل يررررللتبررررزبلبذصرررروب لبذال ببيررررملكيهرررر لصثررررللبذنمررررألوبذتررررن ي  لبتررررتص ب لبذنصررررولتتررررث

تةرر للكإنهر عر لبذنضركلكتر  لرويلرملرر وبل ةر  لوبذر وتين  لوبذزي لرلعن لت  لبذرر و لر
لإذر تع ضر لبذص  ةريللبر للررو لتنرويبلبذرر و للوب  بم ي  لبذة رملوي للبذص ةولل

كرر بللبإلصررر  ذعرر  لترر ورللأوذرر  لكترر  لرويلررملصرربلبذمارر الرتررربل لررملبلأو رر ب  لمرر ي  ل
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وزي   لبذ  لونترملبذ روررملبر لللبإلصر  ت ورللأببذر و لتضص لوي للبذ  ةللرلنص ل
 لص  لملبذنضكليع  لرع لبذر و لذلتلالوتنبا لنوعيته لويؤث لعليه لعن لبذبزبلر

   Dormancyالسبات ) السكون( : -3

وهر لبذصر ءلوبذهروبءللذإلنرر  لبألت تريم ت لوأبلتهيأ لذه لبذنر واللإنر ته تر  لبذر و لهولع  ل
لوبذ  ب  لرلوببلتربلتر  لبذر و ليعو لبذ لعوبصلل ببليملكيه لوه ل:

نارو لبذصر ءللأع  رمترر ته لرترربللإذر يؤ  لة رملور البذرر   لل-ة رملو البذر   ل: -1
ع  ملناو لبذال زللإذيه  ع  م ببله للإذ ب لوب  لأنث تص  لبذمنيبلوتعتر لبذع بلملبذر وذيملصبللوب 

ةررلرملويصنربلبذتاللربلعلرر لهر  لبذ  ذررمللأولارمكيهرر ل ب للبألنروبابذتر لتنرروبلرر و للبذعوببرل
رتب يشلبذر و لصين نيني شلنص ليصنبل ذ لرصع صلملبذرر و لرررع لبذص نرر  لبذنصي ويرملصثرلل

 وبذن وللرلوبألتيتوب  ص لبذنر يتي ل
ر ذترص  لذلرر و لرتن صرللنصرولبذمنريبلرعر للأم:لمليصنربلبذتاللربلعلير لبذمنيبلوي لن ضركل -2

 لذإلنر  لربذ ة  لوت  لن والصن ترمل
يعت  لب لله  لبذات  لت ةللت وم لكتيوذوميملل-ض و  لبذص و لرات  لص لرع لبذنضكل: -3

ويصنربلبذتاللربلعلر لهر  لبذ  ذرملرتعر ي لبذرر و للذإلنرر  كتةرر لوير ل  رلرمل ببللبذر   ل
 بذبزبلو ت لصنه لتع  لذ رورملصتل  م  ل  ب  لصنباضملرلإثن ء  م  ل  ب  لع ذيملذ

 هن  لأنوبالصبلبذر و لملتنر لإملإ بلع ض لذلضوءلصثللبذترغلرل-بذ  مملإذ لبذضوء: -4
هنر  لص نرر  لكر لبذت ررمل ر لتا زهر لرعر للإبذ  لومو لل-:لذإلنر  ومو لبذصوب لبذصثررمل -5

بذص نرررر  لهررر لبذصع وكرررمللوهررر  بذرررر و لكررر لتلررر لبذت ررررمللإنرررر  بذنر تررر  لصصررر ليترررربلعررر  ل
 رصثرر  لبذنصولبمصوني لر

   م  ل  ب  لصعينملرلإذ بذ  ممل -6
ل
ل
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 تشخيص وفحص وتصديق البذور

تمبي لبذر و لوب  لصبلعلو لتةنيالبذنر  لليعتر ل-:لوطرق تشخيص البذور أهمية -1
بذصهصررملكرر ل  بترر  لبذررر و لوب ةررملكرر لصع كررمل  مررملن  وتهرر لرلوذالرر  لتمرربي لررر و ل

 -صص ليل ل:لأنث لأووتصيزه لعبلرعضه لك  لتترتلر ي ملوب   للبألةن ا
 يررلليعتصرر لعلرر لبذةررا  لبذب  ميررملذلررر و لوهرر لبذمررنللل-بذةررا  لبذصو كوذوميررمل: -لأ

وبلوبذرعرر لوبذ بب ررملرلوهرر  لبذةررا  لملتتررأث لنثيرر بلررر ذن والبذص يرررملوبذ مرر لوبذلرر
 وذ بليصنبلبمعتص  لعليه لر  مملنري  لر

بذ ببليرررررمللبألمرررررزبءتنهررررر للإبيصنررررربلروبتررررررملبذتمررررر ي لل-بذتمررررر ي لبذررررر ببل لذلرررررر   ل: -لب
بذصبتلاررملذلررر   لن مرر لوصو ررتلبذمنرريبلورريعررملبذترروي بءلرلور تررتب ب لبذصمهرر ليصنرربل

   لملتم ه لر ذعيبلبذصم   لرلأب ى ببليملبلومو لةا  لبذتأن لص
لبألةررن ابذصتمرر رهملوررر و للبألنرروباذالرر  لتمرربي لررر و لل-بذا رر لبذنيصيرر و ل:ل -ل 

بذةررا  ليصنرربلصع صلرر لبذررر و لررررع لبذص نررر  لبذنيص ويررملبذترر ل رر لتعررر لبذصت   رررمل
 صبتلاملصص ليتهللتصيزه لعبلرعضه لبذرع لرلأذوبن شل

هرررولكررربلبترررتب ب لبذرررر قلبذعلصيرررملبذةررر ي ملكررر لبذتعررر العلررر لصررر ىلل-:فحبببص الببببذور  -2
لأببذتم  يرررملرللذألوررر ب  ىلبنررررر قلبذصوبةرررا  لعليهررر لصرررةررر  يملبذرررر و لذلز بعرررملرلول

 ل-بذز بعيملوبذتم  يمليعتص لعل ل:لذألو ب ت  ي لة  يملبذر و ل
 لببتر  ب لبذا  لبذصرلورمل تبلبذال  ل–بللللللللللللللللللأب لبذعين  لل -لأ

بذتم  يرررملكتمررر  لعليهررر لك وةررر  لبذنن كرررملوبذن ررر و لونتررررمللذألوررر ب ن نررر لبذرررر و لصعررر  للأ بلللل
رر   لنصر لتمر ىلك وةر  لل1111وبذ م ب لوصع كملووزبللبإلص ب بذ رورملوتمبي لصترر  ل

ن نرر لبذررر و للأ بلأصرر نيصي ويررملصبتلاررملصثررللت رر ي لنترررملبذررر وتيبلوبذن روهيرر  ب لوبذزيرر لووي هرر لرل
لرللأع  بذا وة  لبذت ل ن  للإذ لر إلض كملبإلنر  بذز بعملكيت لك  لنترمللألو ب 

يعنرر لك زهرر لوت ييصهرر لرصومرربلصوبةررا  لوص رر ييللص رر   لرلوذلترر  يكلل-:لتببدريج البببذور -3
ويتر ع لبذصترتهل لكر للبإلنتر  نري  ل يللبن ليتر ع لبذصرزب الوبذ وذرملعلر لت تريبللأهصيم

لبذصبتلاملرللذألو ب لبألكضلبذ ةوللعل لبذر و ل
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 الشروط الواجب توفرها في البذور المعدة للزراعة

يمبلببلتنوبلبذر و لرصوبةرا  لر يرللت بصهر لبذنر والبذريبيرملذلصنر رملبذصر ب لبذز بعرمل -1

 كيه لرل

 أبلتمت ىلبذر و لصبلصة   لصوثوقلكيه لوه لبذ وبب لبذز بعيملك لبذ ر لر -2

 وبذمنللوبذلوبلوببلتنوبل ب لوزبلو م لصعيبلرأبلتنوبلبذر و لصتم نتملك لبذ م ل -3

يمبلأبلملتنوبلبذر و ل  يصملوياضللأبلمليزي لعص ه لعبلتنملوب   لوب ةملبذر و ل -4

 بذت لت تو لعل لنترملزي لك لت نيره لر

 أبلملتنوبلبذر و لك لرو لبذتنوبلر -5

كيهرر لل ورر لبألوبذ مرر ب لوببلملتزيرر لنترررملررر و للبألصرر ب تنرروبلب ذيررملصرربلصترررر  للأب -6

 عبلبذنتبلبذصعصوللره لر

 ٪لرل01بذصبتر  لكيه لعبللبإلنر  ملت للنترمللأبيمبل -7

 عبلبذنتبلبذصعصوللره لرلبألب ىلوبألنوبالبألب ىلبألةن اتزي لنترملر و للإم -0

 تخزين البذور المعدة للزراعة

بذصوتر لبذتر ذ لذتنروبللإذر ص   لبذتننيالوصبلرعر ه لتبرزبللإذ يت ل ة  لبذر و لتن لللأبرع ل
مرر هز لذلز بعررملوعنرر لتبررزيبلبذررر و ليمرربلص  نررملنترررملبذ رورررملكيهرر لو  مررمل رر ب  لص ررللبذبررزبل

بذبرزبليعتصر لرةرو  لصر مر  لعلر لهر يبللإثنر ءبذص  كنملعل ل يويملبذرر و لذاتر  لرويلرمللإب يلل
 رررللبزنهرر لويصنرربللوأ بلب تررو لبذررر و لعلرر لنترررملع ذيررملصرربلبذ رورررملكيمرربلتماياهرر بذعرر صليبلرل

تمايالبذر و لرريعي لبولبةرن عي لرلك ذتمايالبذرريع ليت لرنم لبذر و لعل ل رتلصربلبذ صر شل
بولكررر لبذ  ررررللوتع يضرررره لذلهررروبءلبذرريعرررر لأصرررر لبذتمايرررالبمةرررررن ع لك نرررر ليرررت لرضررررالرلبذهرررروبءل

لبمعتي   لبولبذصتببلب للأمهز لتمايالبذر و لر

ل
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 -وهناك بعض الشروط لغرض تخزين البذور المعدة للزراعة ومنها مايلي : 

ت ةررر لرعررر لنضرررمه للأببذرررر و لر ذ مررر ب لوبذار يررر  لكررر لبذ  رررلليمررربللإةررر رمذتمنررربل -1
 رور وبلتأبي 

ت ةرر لرو رر لصرنرر ل رررلللإميمرربلذتمنرربلب ترروبءلبذررر و لعلرر لنترررملع ذيررملصرربلبذ رورررملل -2
 بذنضكلر

لذإلةرر رمع ضرمللأنثرر بذررر و لوير لبذننياررملتنروبللإبتننرالبذررر و ل ررللبزنهرر ل يرلللإب -3
 رر ذ م ب 

   مملبذ رورملبذصن ترملذلبزبلرلإذ تمالبذر و ل رللبزنه للإب -4

 تننيالص   لبذبزبلوتع يصه ل رللوضتلبذر و لكيه لر -5

 بذص  كنملعل ل  مملبذ  ب  لوبذ رورمل ببللبذصبزبلر -6

رأبرررر لنصرررر   لصنهرررر لوبذتأنرررر لصرررربلعرررر  لومررررو لبإلةرررر رملل لبذصبزنررررمبذا رررر لبذرررر و  لذلررررر ول -7

 ر ذ م ب لوبذار ي  لرل

  شلصبزبلبذر و لأولتربي  لررع لبذص نر  لبذصن ترملريبلكت  لوأب ىلر -0

 صع صلملبذر و لررع لبذص نر  لبذنيصي بيملبذوب يملذهص لصبلبإلة رملر -9

 ل  يصملربذعن يملر تتب ب لعروب لوأني للننياملذيت لصة رملأول -11
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 نظري       د.علي رحيم الحساني مبادئ محاصيل حقلية       منةاثالمحاضرة ال

 Weeds  االدغال 

هناك العديد من  الععنافيا العنن عنا لند الدونان  لثن  لثعنف الععنافيا  ني  ا   -: تعريف األدغال

 ععفا  لى لنها النباعاد النامية فن ويف محلها  هذا م  لثعف الععافيا  ي  ا  فن العالم.

ثمننا  نند ععننفا  لننى لنهننا الننن ات منن  النباعنناد ويننف المفونن أ فيهننا   نند ععننفا  لننى لنهننا الننن ات 

الزفا ننن بننالفوم منن  الرننفف الثبيننف الننذا عحدعننل نباعنناد الدوننان لإلنعننا   لإلنعننا النباعيننة الرنناف  

مع حجنم  العن ععد عان ية بالمقافنة مع حجم الرفف  الخساف  القليلةالزفا ن اال انل بعض الف ائد 

 -االدوان للمحص ن الزفا ن  لهم هذه الف ائد هن :

يث   وطاءا  نباعيا  يعمن  لى منع  مزف  ةفن حالة نم ها  عغطيعها لسطح العفبة الغيف  -1
. المطاف  لالععفية ب اسطة الفياح   

بة فن العف   ند  لبها سم م  الدوان  د عزيد م  خص بة العفبة اذا ثاند بق لياد  العن  -2
 عحس  م  خ اص العفبة معن الحند  ق ، الثفط ، النفن.

م  الممث  االسعفاد  منها ثعلا للحي اناد اذ ععد مصدف للف ن معن ال  ك ، العاث ن ،  -3
 السعد.

  سم منها يؤثن م   بن االنسا  معن الخباز ، البصيلة ، الع م البفا. -4

لمسعخدمة فن صنع االد ية  العقا يف معن  سم منها  د يسعخدم ثمصدف للم اد الطبيعية ا -5
 الس س  الز عف  الباب نج.

ععد مصدف مهم فن  لم عفبية  عحسي  النبناد حينت عمعلنك صنفاد  فاعينة معن فف  فيهنا يمثن   -6
 نقلها الى المحاصين المنزف ة ثاالسعفاد  م  اص ن  اباء الحنطة  الجد البفا  القط  البفا.
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-تصنيف نباتات االدغال:  

-يمث  عقسيم نباعاد االدوان حسأ د ف  حياعها الن :  

-نباتات االدغال الحولية :-1  

ن نننننننننننن  االنباد  حعى انعاجها للبذ ف فن فعف  ا نننننم  د ف  حياعها ابعداءا  مننننننهن النباعاد العن عث
صع بة السفيع يجعن م  سنة  مثافحعها بسه لل لث  لثعف  انعاجها للبذ ف  سعة انع افها  نم ها 

- عقسم الى مجم  عي : فن مثافحعها  

-نباعاد االدوان الح لية الصيفية : -ل  

(  هن الدخي  ، الدنا   هن العن عنبد فن الفبيع  عم د فن الخفيا معن )اللزيج ، البفبي  ، 
بقية المحاصين الصيفية .ن الفز  القط    عع اجد فن حق    

- ية :نباعاد االدوان الح لية ال ع -أ  

 هن عنبد فن الخفيا  عم د فن نهاية الفبيع ل  ل ائن الصيا معن )ال  فا  البفا ، الحنيطة 
، الف يطة ، الزي ا  ، الخفدن البفا ، السليجة ، الحند  ق ،  هذه االدوان عنع ف فن حق ن 

معن الحنطة  ال عيف  الثعا   البا الء( ال ع يةالمحاصين   

-المحولة:نباتات االدغال  -2  

  س أننننن الجزف البفا  الثننننعف م  سنة  لث  ليس اثعف م  سنعي  معننننننننننذه االدوان ععيش اثننننننننننه
. االفج انن  يثعف فن  سط العفاق  

-االدغال المعمرة:-3  

- هذه االدوان ععيش اثعف م  سنعي   ععثاعف ارافة للبذ ف بال سائن الخرفية  عقسم الى :  

-:البسيطةاالدوان المعمف  -ل  

. الزباد  ما   ك ال  ععثاعف بالبذ ف فقط معن ال  ك  العاث ن  الس س  الحميض  
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للبننننذ ف ب اسننننطة الجننننذ ف الزاحفننننة  المننننداداد  باإلرننننافةععثنننناعف  -االدوننننان المعمننننف  الزاحفننننة: -أ
، العين ، القصأ البفا(  االدوان العنن ععثناعف بالندفناد معنن   الفايز ماد معن )الحلفا ، السففند 

 السعد.

-انواع الخسائر التي تحدثها االدغال:  

  د يمعد الرفف لها حعى فن االفارن  الزفا ةا  الخسائف  ديد  جدا  م ج د  فن جميع ا جل 
الصنا ية  المطافاد  سثك الحديد  ويفها  يمث  اجمان اهم الخسائف  ثالفارنويف الزفا ية 

-ثما يلن :  

-خفض الحاصل:-اوالا   

يعننفا ح النقنند فننن الحاصننن للمحاصننين حسننأ طبيعننة المحصنن ن المننزف ت  منند  منافسننعل لنباعنناد 
٪ فننن حقنن ن 43-33بننالنم  للمحصن ن   نند يصننن النى  المحيطننةاالدونان   لننى الفننف ا البيئينة 

 نند عصننن نسننبة الننذف  الصننففاء امننا حقنن ن الننفز   فننن حالننة  نندم المثافحننة لننذلك  ال ننعيف  الحنطننة
 %03%  عسبأ االدوان خفض حاصن القط   البنجف السنثفا بمنا اليقنن  ن  53الى الخساف  

 - هن  لى ان ات  د عث   : الزفا يةه  نعيجة  امن المنافسة للمحاصين  سبأ اهم

-المنافسة على الماء: -1  

العفبة معن الخفدن البفا يسعطع  ماء ا  االدوان لها القدف   لى امعصاص ثمية ثبيف  م حيت 
معن ال  فا  البفا.معل لرعاا م  النباد المزف ت  4بمقداف  الفط بةا  يمعص م    

-المنافسة على العناصر المعدنية: -ن2  

 يث  لمحاصين الزفا ية  فن حالة نقص اا  نصف عع فف العناصف المعدنية لحيت يجأ ا  
فقد  جد با  االدوان عنافس محص ن الثعا   لى  نصف الب عاسي م حيت  ، نم  النباد رعيا
ناصف ثبيفه م  الع ثمياد ع جد بعض االدوان عمعص  ن  ية ويف جيد عث   االلياا ذاد 

اد مصدف للنعف جي  فن النباد.يمعص ثمية م  النعفاد ذالذا  المعدنية معن دون  فا الديك  
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-على الضوء: المنافسة -ن3  

حيت يجأ ا  يصن الى النباعاد للقيام بعملية العمعين الر ئن  فن حالة  ج د االدوان ععمن 
  لى عقلين المحص ن  حفما  النباعاد م  الد ف المهم للنم   خاصة االدوان  فيرة اال فاق .

-البايولوجية: لمنافسةا -4  

 دينند  منن  نباعنناد االدوننان العننن  لننن اتعننعم  نن  طفيننق االفننفازاد منن  الجننذ ف  االجننزاء االخننف  
 النندفناد  االبصننان  الث فمنناد  عمعلننك اجننزاء عثاعفيننة عع اجنند عحنند سننطح العفبننة معننن الفايز منناد

د النباعناد النامينة معهنا فقن عنؤعف  لنىالم اد العن عنطلق الى العفبنة  م  المجم  ةحيت عففز هذه 
 النفننن نبنناد بعننض اننن اتل يفننفز منن اد ثيميائيننة عننؤعف  لننى  جنند  لننى دفاسننة  لننى نبنناد السننففند 

 فنن بعنض االدونانفيؤدا الى رعا االنباد   لة نم  النباعاد  ثنذلك ع جند   )محص ن  لا(
الماء  ابلة للذ با  فن ةعحع ا  لى احماض فين لي لنهامعن الحلفا  السعد  عسمى ادوان خطف    

-خفض نوعية المنتجات الزراعية: -ثانياا:  

- ع جد  لى  د  ان ات:  

خفض ن  ية الحب أ ثما فن حالة  ج د بذ ف دون الزي ا  مع حب أ الحنطة يث    -1
للخبز .الطحي  الناعج ويف  ابن   

خفض ن  ية المنعجاد الحي انية ثالحليأ  ند عغذية الحي اناد  لى االدوان ذاد الفائحة  -2
. ثالع م البفا ل  البصن البفا  ةالثفيه  

نباعاد ادوان معن الثس أ  بذ ف بعض ال عف  لى  ند احع اء خفض ن  ية الياا القط -3
 االصفف.

. بعض االدوان معن اللزيجنعيجة احع ائها  لى بذ ف خفض ن  ية ص ا االونام -4  

نسبة الزيد فن  خفضخفض ن  ية السثف فن  صأ السثف  البنجف السثفا  ثذلك  -5
.فن المحاصين  الية البف عي عقن نسبة البف عي   ليرا  المحاصين الزيعية     
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-االضرار الميكانيكية: -ثالثاا:  

   طفيق الحصاد اليد ا  ععيق  ملية الحصاد ا  عبطأ هذه العملية اكبعض النباعاد عمعلك ا   
بهدا ازالعها  د عحدت رفف ميثانيثن ا  ميثانيثيا  . ثذلك خالن  ملية  زق نباعاد االدوان 

. لبذ ف المحاصين  ا جاف الفاثهة  

-زيادة كلفة االنتاج الزراعي: -رابعاا:  

  ملية المثافحة بأا طفيقة حيت ا  العملية الزفا ية هن  ملية ا عصادية ععطلأ فاس المان 
-:هن  م  االم ف العن عزيد ثلا اإلنعا  الزفا ن ا عصاديا  هن  ملية مثلفة   

زياد  ثلفة  ملياد عحريف االفض ب ج د االدوان. -ل  

 ج د االدوان يحعم  لى القطات الزفا ن  المزافت اسعخدام االد  اد اد  طفق معينة  د  - أ
 ال يحعا  اليها ل ال  ج د االدوان.

فا  هذا االمف يعطلأ جه د  للزفا ةاذا ثا  الهدا م  الزفا ة انعا  بذ ف نفيفة  خاصة   -جن
 ا  سايل اد خاصة  الغفبلة   طفيق  ة لمابذ ف االدوان بطفق معين لغفض ازاللاسععنائية 

  . لهذا الغفضمعد  

حاد   م اد الهن  ملية مثلفة عحعا  ع فف االيدا العاملة  االد  ة ملية المثافحة باا  سيل -د 
.ثيميائية   

لمعي ة الح فاد  مسبباد االمفاض العن  د عنعقن منها الى  عععبف نباعاد االدوان مففأ –ه 
 النباعاد اال عصادية ثع اجد ح ف  الم   لى نباد المديد .

ا ا ة حفثة المياه فن  ن اد الفا  البزن ثما ه  الحان فن نم  االدوان المعمف  معن  - 
الى ا ا ة حفثة الماء فن  باإلرافةالقصأ  البفدا  هذه عسعهلك ثمياد ثبيف  م  المياه 

 القن اد.
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-طرق المكافحة :  

الفيزيائن  لى النباد فقد عطمف ا   العأعيفعععمد هذه الطفيقة  لى  -: الميثانيثيةالطفيقة  -1
عقطع. عقلع ا   

زفا ة المحاصين المنافسة. -2  

اعبات الد فاد الزفا ية. -3  

.ة الطفق الباي ل جي -4  

اسعخدام الناف. -5  

-اسعخدام مبيداد االدوان الثيميا ية  اهم طف ها :-6  

. لى النباد عأعيفهاحسأ طفيقة  -ل  

.حسأ   د فش المبيداد  الفش  لى سطح العفبة  بن زفا ة -ن أ  

 

 



 د.علي رحيم الساني        محاصيل نظريمبادئ            تاسعةالمحاضرة ال

 Crop Rotation       الدورة الزراعية )التعاقب المحصولي(

تعرف الدورة الزراعية بانها نظاا  لععاباا الاصالايل الصة ياة ساح  ماانة  عيااة  ا  الصةال 

 عياة، وتماى الدورة عااةة باماا الاصلاال الارايم الاازرول، والاصلاال الارايم  ولادة

يعصدة نما اهايعه االبعلاةية أو الاماانة الازروعاة، اااا ياعا ماار  ادة الادورة وا اسعهاا، 

 سا الً نةال ةورة الصاطة الرباعية الك يفة.

ان الععرف ع ى اهاية الدورات الزراعية و فها ها وطريةة تلاياها وةرامة انااعهاا  ا  

األهاية باكان لكانها تصةق ساااد عدة، وهذه الفااااد ال تةعلار ع اى ديااةة اجنعاا، سةا ، بال 

وماايعا تععاادذ ملااى تلااى تصمااي  الااعيااة والصفاااا ع ااى ملااابة العربااة و ةاو ااة االة ااال، 

 اااد تطبيق نظا  الدورات الزراعية.العطرق تلى أها س

 فوائد تطبيق نظام الدورات الزراعية

 المحافظة على خصوبة التربة

   الاعروف ان نباتات الاصاليل تخع ف سح انعياجاتها    العاالار الذذااياة، وان تكارار 

دراعااة األرب بالاصلااال نفمااه ياااةت تلااى امااعازاف الاااااة الذذاايااة العااح تصعاجهااا هااذه 

ليل،    هذه الاااة العةد البكعيرية، وهااك  صاليل  جهدة ل عربة   ل الةط  والاذرة الاصا

اللفراء، و صاليل  ير  جهدة   ل الاصالايل البةالياة، وهاذا العفااوت نااتا  ا  اماعالف 

الاصاليل سح عااق الجاذور وتفرعاتهاا ساح الصةال وااياة ال ااار، لاذلى عااد دراعاة الةطا  

ةة تاعص الاااة األولية    طبةاات أعااق  ااا تااعص  ااه البةالياات   الً سان جذوره الاععا

مات الجااذور المااطصية، وبااذلى عاااد تااااوب الزراعااة بااي  هااذه الاصالاايل ال يكااان هااااك 

عاة البةالياات تااةت تلاى اعااةة بماا  ا  امعازاف لهاذه الااااة  ا  عااق واناد، اااا ان درا

ى العربااة ألن هااذه البةاليااات تةااا  بع بياا  الاااايعروجي  الااذت تااا امااعازاسه  اا  بباال الةطاا  تلاا

 الايعروجي  الجات سح العربة ع  طريق بكعريا العةد.
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 مق اومة األدغال

تععاادة طرااااق  كاسصااة االة ااال و اهااا امااعخدا  الاادورات الزراعيااة والعااح تعااد  اا  أنمااا 

الاماال لاةاو ة انعشار نباتات االة ال، سةد ةل  الدرامات ع ى ان هااك اة ال مالة بكل 

أبال،  صلال )اة ال  راسةة( تااا  عه بك اسة وال تااا  ع  صاليل أمرذ أو تاااا بك اساة 

اا  ع  صلال الصاطة ليم  نفمها العاح تاااا  اع  صلاال الباابالء  ا الً، العح تا ساألة ال

 لذلى سان تعابع دراعة الاصاليل الاخع فة ية ل    انعشار هذه االة ال.

 مكافحة االمراض والحشرات

لةااد تباا  ان دراعااة  صلااال  ااا سااح الاكااان نفمااه لعاادة مااااات ياااةت تلااى ترايااز وانعشااار 

ا هااذا الاصلااال تلااى الااادذ الااذت تصااد  اا  دراععااه سااح اال ااراب والصشاارات العااح تلااي

الاكان نفمه، أ اا ساح نالاة دراعاة  صلاال أو  صالايل أمارذ ساان الامابا الار اح أو 

الصشرة ماف ل  تجد العاال الذت تكال ع يه ةورة نياتها وبذلى تاةطع م ما ة هاذه الادورة، 

مااق الاذرة امابة تلاى نفاار سا الً ةوةة جاد الةط  ال تلايا مااذ الةطا  وااذلى الصاال بال

 ومامة الج .... الخ.

 زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته

بدون شى تاةت ساح الاعيجاة  سأنهاان العا يات الصة ية ا اا اان  ةبيةة وتجرت سح  ااعيدها 

تلى دياةة الصالل وتصمي  ناعيعه، وياةت تطبيق نظا  الدورات الزراعية وتعاباا دراعاة 

الاصالاايل الاخع فااة سااح انعياجاتهااا الذذاايااة سااح بطعااة االرب الااى الاصاسظااة ع ااى تاااادن 

الح مااف العاالر الذذااية سح العربة والصد    انعشاار اال اراب الاباتياة والصشارات وبالعا

 تاعكم هذه العاا ل ايجابياً ع ى ااية االنعا، وتصمي  ناعيعه.
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 تجنب الخسائر االقتصادية أو التق ليل منها

عاد تطبيق نظا  الدورات الزراعية سان الازارل ماف يعاد تلى دراعة أا ر  ا   صلاال 

والما جا  واند مالل الااما، سةاد تادمل ساح الادورة  صالايل شاعاية   ال الصاطاة والباابالء

والشااعير وأماارذ لاايفية   اال الااذرة اللاافراء والااااو وسااال اللااايا والاادم ، سفااح نالااة 

تعااارب اناااد الاصالااايل تلاااى الع اااف نعيجاااة العاا ااال البيرياااة  يااار الااامااابة ااااالصرارة أو 

اال طار.... تلخ أو االلابة باال راب أو الصشرات أو انعشار االة ال ياكا  الععاايع عا  

جية بةية الاصاليل الازروعة ساح الادورة، وهاذا يجااا الاازارل الخمااار هذه الخماار بانعا

ويضااا  لااه ةمااالً مااااياً، وبااد يكااان هااذا الاادمل  ادعاااً نمااا نضااا وتمااايق الاصالاايل 

 المعالف هذه الاصاليل سح ةورة نياتها.

 تنظيم العمل والعمال

 صلاال واناد وملاى عاد تطبيق نظا  الدورات الزراعية سان ملى يةعضح دراعة أا ر  ا  

 ية ماف تكان  خع فة نما انعياجات الاصلال وامعالف الفعارات ةيعاح ان العا يات الص

، ملاى يعاااح اماعارار العااال سااح الصةال ع ااى  اادار باي  الاصالاايل الةاء   ال هااذه الفعاليااات

الماة تم ياكا  تةمايا العااال واالماعفاةة  ااها ساح عا ياات  خع فاة ل اصالايل الاخع فاة ةون 

 نعهاء، ااا ها الصال عاد دراعة نال واند    الاصاليل.ا

 Types of Crop Rotataionأنواع الدورات الزراعية  

تخع ااف الاادورات الزراعيااة سااح اعااداة الاباتااات وانااعهااا الدام ااة  ااا  هااذه الاادورة، ااااا 

تخع ف هاذه الادورات ساح ا اساة الزراعاة، سةاد تماعذل األرب الاخللاة ل زراعاة لكا  هاا 

 ااا ل الااماي  الليفح والشعات وبد تكان الاياه عا الً  صدةاً ل زراعة مالل الليف مال

ياادسع الااازارل تلااى تاارك جاازء  اا  األرب باادون دراعااة، بااااء ع ااى ملااى سااان الاادورات 

 -الزراعية تةما تلى:
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 دورات زراعية كثيفة

الماااة، وال ويةلااد بهااا امااعذالل األرب بزراععهااا بالاصالاايل اللاايفية والشااعاية طاااال 

% سح الااماا 011يعرك سيها أرب بدون دراعة )بار(، وملى يعاح امعذالل أرب الصةل 

 -% سح الااما الليفح، وااا  ا ح سح الاخط  اآلتح:011الشعات و

 بط  ليفاً           تا        برميا شعاءً 

 مرة لفراء ليفاً      تا        بابالء شعاًء 

 دورات زراعية نصف كثيفة

% سح الااماا اآلمار، واااا 01% سح أند الاااما و011يةلد بها امعذالل أرب الصةل و

 - ا ح سح الاخط  اآلتح:

 بط  ليفاً           تا         برميا شعاًء 

 ليفاً  بار           تا        بابالء شعاًء 

 دورات زراعية غير كثيفة

الصةل بزراعة  صلال أو أا ار ساح الصةال سح هذا الاال    الدورات يعا امعذالل جزء    

 -ويعرك بما    الصةل بدون دراعة )بار(، وااا  ا ح سح الاخط  اآلتح:

 بار ليفاً وشعاءً 

 بار ليفاً        تا           ناطة شعاًء 

 بار ليفاً        تا           بابالء شعاًء 
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 خطوات تصميم الدورات الزراعية

 الصة ية العح معزرل سح الدورة الزراعية.تصديد أناال الاصاليل  -0

 تةميا الاصاليل الاةعرنة ل دورة تلى  صاليل ليفية و صاليل شعاية. -2

 تصديد  دة الدورة الزراعية، وياك  امعخراجها بالةانان اآلتح. -3

 (=  دة بةاء الاصلال الرايم بالةطعة ) ةدراً بالمااات( دة الدورةعدة ماي  الدورة )

 نمبة الامانة العح يشذ ها الاصلال الرايم                                                

 -سان نماب  دة الدورة ااالتح:سفح نالة دراعة  صلال الةط  الذت يشذل نلف  مانة الصةل 

 ماة )أت ةورة تاااية(. 2ماة/نلف الامانة الازروعة=  0 = الدورة  دة

تنعاجيعاه ماااات )الن  3أ ا تما اان الاصلال الرايم ها الجا  ساناه يبةاى ساح العرباة لاادة 

 تةل بعد تالث مااات(.

 مااات )أت ةورة مدامية(. 6/نلف الامانة الازروعة = 3وع يه سان  دة الدورة= 

تصديد عدة أبما  الدورة، ويةلد بذلى تةميا أرب الصةال تلاى عادة  ا  األبماا  ويصادة ملاى 

 -ااا ي ح:

سفاح   اال الةطا  يكاان عادة تما اان الاصلال نالح سان عدة أبما  الادورة=  ادة الادورة، 

 .2= األبما 

ل  صال أو  عاار ساان  ادة الادورة=  ادة الادورة/عار الاصلاال الارايم. تما اان الاصلا

 .2= 6/3سفح   ال الج  يكان عدة أبما  الدورة= 

الاادورة وعر ااياً بعاادة أبمااا  الاادورة، تااا تاازرل  يرمااا  مااعطيل ويةمااا طالياااً بعاادة ماااي 

 الاصاليل، تم تراعى أمم تلايا الدورة الزراعية العح مارت مابةاً.
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 أمثلة توضيحية

%  اااه باادون دراعااة، أرمااا 01%  اا  الصةاال باصلااال الصاطااة وتاارك 01درل  /0  ااال 

  خط  بذلى  ع مار اما الدورة.

ةادراً بالمااات/نمابة الاماانة العاح يشاذ ها= عدة ماي  الدورة= عاار الاصلاال الارايم  

 ماة. 2= 0/0/2

 -بما  خط  الدورة: 2باا ان الاصلال نالح سان عدة أبما  الدورة= عدة ماي  الدورة= 

 الماة ال انية الماة األولى 

 بار ليفاً وشعاءً  ناطة شعاءً  الةما األول

 ناطة شعاءً  بار ليفاً وشعاءً  الةما ال انح

 الدورة= ةورة الصاطة ال اااية  ير الك يفةاما 

% سعكان الادورة 01تما امعبدلاا األرب البار سح الا ال المابق باصلال البرميا  /2  ال 

 -ااآلتح:

 2وعدة أبما  الدورة=  2عدة ماي  الدورة= 

 اما الدورة ها ةورة الصاطة ال اااية  ير الك يفة

 - خط  الدورة:

 ال انيةالماة  الماة األولى 

 برميا شعاًء تا بار ليفاً  ناطة شعاًء تا بار ليفاً  الةما األول

 ناطة شعاًء تا بار ليفاً  برميا شعاًء تا بار ليفاً  الةما ال انح
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تما اان الاط اب تلايا ةورة دراعية لاصلال الصاطة ) صلال راايم ويشاذل  /3  ال 

ت ث  مانة الصةل(، ويشذل البرميا ت ث الامانة    الصةل، أ ا ال  ث األميار سيعارك بادون 

 -دراعة )بار( سيكان الاخط  ااآلتح:

 ها= عدة ماي  الدورة= عاار الاصلاال الارايم  ةادراً بالمااات/نمابة الاماانة العاح يشاذ

 ماة. 3= 0/0/3

 ألن الاصلال نالح. 3عدة أبما  الدورة= 

 ها ةورة الصاطة ال التية  ير الك يفةاما الدورة 

 - خط  الدورة:

 الماة ال ال ة الماة ال انية الماة األولى 

 بار برميا ناطة الةما األول

 ناطة بار برميا الةما ال انح

 برميا ناطة بار الةما ال الث

 

 الواجب مراعاتها عند تصميم الدورات الزراعيةالنق اط  

 . نال العربة -0

 . عاا ل الاااخ -2

 .  ياه الرت -3

 .  العمايق -4

 . تاسر الاكااة وااليدت العا  ة -0

 . امعيار الاصاليل الااامبة -6

 . امعيار نال الاصلال -7
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 د.علي رحيم الحساني      مبادئ محاصيل حقلية نظري                 اشرةعلالمحاضرة ا

  Breeding of field crops      الحقلية تربية وتحسين المحاصيل

س يوووو تخ د خخأ وووو   تردثيووووطختساتيا سنوووو خلوووو خدسووووطخد   ووووتطختداووووس ت اخهووووتخداووووسس دلخد اوووو خد 
 د خلتد ووو   خختلوووطخدجاووواس  خأتلا خأتتد  شووورد خخدإللووورد لتد ووو   خلةي وووطخلثوووطخلا تلوووطخ

سووويخزوووةخ تعيوووطخسيووو تخلثوووطخةيووو  تخ اوووتطخد تووورتسي خزوووةخل   ووويطخد  توووت ختةيووو  تخ اوووتطخد ةيووو خت تعي
خ   يطخد ةيسيطختغيره خ.لد 

ةهو خييلك خسليد سةخل خد  ت س  خد لسش تنطخزةخ   سن خد تردثيطختخ:خهتخلسلتعطخخVarietyالصنف 
(خت ووو طختد ووو تختردثيوووطخأسووور ووو  خخأتلووو خد  ت سووو  خ خأسووور عووو خلسلتعوووطخت ووو  سن خد لترزت سيوووطخ

خأ و   س ستيخعلىخعو تخخTriticum aestivumزلثاًلخ   اطخد ستة(خخد قطلليةتخعلىخخأا ايط
تغيرهووو ختيليوووةخكوووطخ ووو  خعووو خد سووورخ خ ووو ترختيووو خخلكاووويت  خخغريووو خ خأتوووتل نووو خزوووةخد ةووورد خ

تأياوو خعلووىخد اوو  ختسووت خد اوو  خت  وو خج خقاوولخل نوو خجخس سووتيخختتداوواطخ وو   ختردثيووطخلةي ووطخلثووط
يلكووو خسليةهووو خلوو خسوووالطخ وووت خكوو   خيلكوو خسليةهووو ختلوووت خد ا وو ت خ يوووغخيكوووت خ دكوو ختغيووورخ دكووو ختخ

خ.خد سر تغيره خل خد     خخد  تت خت سلن ختشكلن 

سل لً خزةخ   سن خد تردثيطختس شأخد اًلخل خخد لسش تنطلسلتعطخل خد  ت س  خخ: Strainالساللة * 
ختدا طخع يخ.لترزت تسيطخ   خد    ختسسليةخت  طختردثيطخ

 التلقيح في المحاصيل الحقلية  أنواع

خهةخد ل   يطخد سةخس اطخ توت خد لاو مخلو خد لسو خخSelf palinatinمحاصيل ذاتية التلقيح أ_خ
زةخ   خد  تو  خلثوطخ د   اوطخ خد ورةخ خد شوةيرخ خخأسر علىخةهرتخخأتد ليالخزةخ   خد ةهرتخخإ ى

خ( خد ت قالءخخا ءخ خد شتز  خ خد شليليد  رتخد ت

خإ وى تت خد لاو مخلو خلسو خةهورتخخس ساط:خخ Cross pollinationمحاصيل خلطية التلقيح  _خ
تلوو خهوو مخد ل   ويطخ خد وو رتخد  وو ردءخ خةهورتخد شوول خ خد سوو خ خد تراوويلخ خخأسورلياولخةهوورتخ توو  خ

عو لخد سسو   خزوةخهو دخخإ وىللو خيوي يخختخد  شورد طخ تت خد لا مخع خاري خد ريو مخساد سرت (خس 
خد سلايح
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 الطرق االساسية في تربية وتحسين المحاصيل :

  دجاسيرد (خدإل س ط -1
 Selectionج سس  خد -2
 Hybridizationد سنسي خ -3
د و   خلو خل و ا خلسسل وطخلو خد ةو  لختلردكوةخس اوي خد ل   ويطخهتخداسيرد خ:خاالدخال  (1 

زةخل  ا خلسسل طخ يغخع  خداسيرد خه مخد  تت خسةر خزةخد ظرت خد تيئيوطخد لالئلوطخزوةخ
خ.خدج    خد ل ليطد اارخثلخ ا ر خه مخدج س سيطخل خ

هتخد سس  خلسلتعطخلةي طخلو خد  ت سو  خد لسشو تنيختةردعسنو خ لتداولخل و ت تخخ: االنتخاب (2 
  سىخيسلخد   تطخعلىخد سس   خد ك لطخل خد    يطخد لظنريطختياالخدج سس  خد ىخ:

خخيانلخه مخد ارياطخكت تسد  اطخل خدإلزرد خدج سس  خد  ر يخ:خ يغخي س خت ترختة خ -خأ

سلتعوطخلو خدجزورد خ د خد و   خسيو تخلو خسووالطخدج سسو  خد كلوةخ:خ يوغخ  سو ختو ترخلخ- 
خ.خلش ه سن خزةخد  اطخثلخسسلاختيال ظخد    خد  يخي سجختشكطخسي ختلسس   

هووتخد سوو يخهسووي خلوو خ وو  ي خدتخدكثوورخت يووغخيةستوورخدت نلوو خدتووً خ لسيووطخدجتطخ:خخ( التهجييين3)
خ.خخ ةهرتخد  ت  خد ث  ةكألختس س يخه مخد ةلليطخد ىخدةد طخد لس ختي ل خيةسترخد    خد ث  ةخ

 أسباب تدهور األصناف 

 .خسةتئط تدد  رد خد     ختخخإث  ءد سلاخد ليك  يكةخ لت ترخ (1 
 .خد سنسي خد اتيةة (2 
 .خ  تغخا رد خاتيةيطخت ةطخعتدلطخستيطخلثطخد  ردرتختد اتء (3 
 سيسطخظنوترخداوتدرخس يو تخلو خد  اريو  خس وي خد ل  وتطخزاو خخ أللرد ع لخد لا تلطخ (4 

 س   ختتة خدج  دءخ.
خ
خ
خ
خ
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 انتاج البذور المختلفة للزراعة

تنووو  خرزووو خد س سيوووطخد ل  وووتطختس اوووي خ تعيسووويخلووو خد لنووولخدعسلووو  خلووو خياووولىخت  تووو ترخد ل ووو قطخ
certified scedsغر خد ةردعطخ يغخد ن خسكت خ د خ تت خع  يطخت اتطخدج ت  خكتيرتخت د خخ 

خإل سووو يستسووو خساوووتد خد غووو طخ.خشوووتدئ خقليلوووطخلووو خةردعوووطخل   ووويطختظنوووترخل   ووويطخدسووور خدتخ
خطخ:د ت ترخد ل  ق

ت ترخد لرتوةخد   سسطخد ت ترخ    خلةي ختارياطخد سرتيطختد س اي خس عىخإ س يخت ترخة خت -1
 Breeder seeds ت ترخد  تدت(خ

كث رهوو ع وو خةردعووطختوو ترخد لرتووةخ -2  Foudationخد اوو  سوو عىخد توو ترخع وو ه ختتوو ترخختد 
seedsخ

خخ.ت  ت ترخد لاسلطخد ت ترخ لتالختد  ختس عىخع  ئ خخد ا  سةر خت ترخ -3
تهووو مخخCertifiedخطتد ووو ختسووو عىخع  ئووو خت  تووو ترخد ل ووو قخسوووةر خد تووو ترخد لاوووسلطخ لتاووول -4

 .خدإل س يت  خعلىخد  ال ي خ غر خد ت ترخهةخد سةخسةر خدتخس

 الزراعة العضوية

هةخ ظ لخةردعةختدقس   يختدسسل عةختتيئةخشو لط خياوسس لخد اور خد اتيةيوطخد سوةخس و زظخعوولىخ
س تتطخد سرتطختيتاةخد ل   يطختد  يتد   خت   طخ  يطخسيووووو تختد ن  خد لركةيخل ن خهتخد ةلطخ

خهوةخإ سو يخل   ويطخس  يوطأتخل خد اتيةوطختسةوطخد اتيةوطخسةلوطخلة و خزوةخإ سو يخد لوتد خد غ دئيوطخ.خ
ل ختا ي خد لتد خد كيل تيطخت اسس دلخد اول تخد ةاوتيطختداسسوووووووووو دلخد تاو ئطخد ةاوتيطختد  يتيوطخزوةخ
تر  لجخد لك ز طختتل خأ خد سرتطخهةخد ة  رخد رئياةخ إل س يخز  خد ةردعطخد ةاوتيطخساو خسنوت دخ

 يوطخد  تو  خكأاو  خكتيرتخزةخس اي خس ووتتطخد سرتط خزنةخسةسل خل نسيطخسغ يطخد سرتوطختو جخلو خسغ
خ.خ إل س ي

خ

خ

خ
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 األهداف األساسية لإلنتاج العضوي�

سنوو  خد ةردعووطخد ةاووتيطخإ ووىخساووتيرخ ظوو لخةردعووةخلاووس دل ختيت ووىخدإل سوو يخد ةردعووةخد ةاووتيخعلووووووىخ�
خ-د ه د خد س  يطخ:

خ.خعلىخ  طخدإل ا  خد ل  زظطخخ -1
خ.خإ س يخغ دئةخ يخست تخع  يطختتكليطخك زيط -2

د ووو ترد خد تيت تسيوووطخ دسوووطخد  ظووو لخد ةردعوووةخلثوووطخد ك ئ ووو  خد  يوووطخد  قياوووطخسشوووسي ختسةةيوووةخ -3
خ.ختد  ت س  ختد  يتد   

خ.خخد    ظخعلىخس تتطخد سرتطختةي  سن خعلىخد ل  خد اتيط -4

خ.خد ساليطخل خسلي خأشك طخد سلتغخإ ىخأ  ىخ  خللك  -5

 .خإيس  خستدة خلس  ا ختي خإ س يخد ل   يطختسرتيطخد  يتد   خ -6

 في الزراعة العضوية المكافحة

 د لا زطختي خد ةردع  خت يغخسكت خد سنتيطخسي تخةي  تخ -1
 داسس دلخد لت   خد ال اطخد   ردءخ س  خد  شرد خ -2
 داسس دلخلركت  خل خأ تطخاتيةطخك  كتري ختد      -3
 داسس دلخد لك ز طخد  يتيط -4
 إةد طخد  ت س  خد ل  تط -5
  داسس دلخد  ترتخد ةردعيطخت يغخجخسسلتخأيخ ترتخل خد ل   يطخد تات يطخ -6
  ةردعطخد  ت س  خ د خد لا رتخعلىخلا تلطختس لطخد لرد  -7
د لو   خ  خ خ د خأتتد خلة تسطخ سي تخد سنتيوطختل  اوطخت  شوتتيت ختالاسيكيطخد ةردعطخزة -8

 .خ  ستطخد  شرد 
  اتطخ س  خد  شرد خةردعطختة خد ل   يطخد لةهرتخت  ار خل خد  -9

 خداسس دلخد لك ز طخد تيت تسيط -11
خ
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 التسميد في الزراعة العضوية

يس خإعو  تخكليو  خك زيوطخلو خد لوتد خد سوةخسس لوطختيت تسيو ختد سوةخلو خأ وطخ تو سةخأتخ يوتد ةخإ وىخ
خد سرتطخ ةي  تخأتخعلىخد قطخد    ظخعلىخس تتسن ختعلىخد  ش اخد تيت تسةخ ن .

 د سالي خد سارخ -1
 يخد سالي خد  يتخ  -2

 لس ت  خسثت خد  سرتسي خد ست خسك زلي ختغيرخسك زلة -خأ
 لس ت  خإ دتطختلة  طخد  تا   خد ةاتيط -خ 

  د سالي خد ةاتيخد    عةخل خد لسل   خد ةردعيط -3
 داسس دلخد ا    خكل ا خ ألرداةخد   ردتيطخد لاس ل طخ  يث  -4

 فوائد الزراعة العضوية

زنوووةخسالووطخلووو خسلووتغخد ليووو مختوو  لتد خد كيل تيوووطخخس وو زظخد ةردعوووطخد ةاووتيطخعلوووىخد تيئووط -1
 تد لتي د 

س  خل خداسس دلخل   رخد ا قطخغيرخد لسس  تختخد لوتد خد ل و ةطختت  سو  ةخسالوطخلو خ -2
خظ هرتخدج ست  خد  ردري

 سسةطخل خد سرتطختااخ ةخس لتخزييخد  يتد   ختخد ك ئ   خد ل ي تخ -3
  د ع دءخد اتيةيطختخد ل سرا  خد ل ي تسا هلخزةخإثردءخد  ي تخد  اريطختخةي  تخأع د خ -4
 ستزيرخغ دءخ  ةخس طخل خد لا  د خد  يتيطختخد كيل تي  ختد لتي د  -5
 ساليطخد لس ارخد سةخيسةر خ ن خد لةدرعي خد   سلخع خداسس دلخد لتد خد ا لط -6
 س ليطخد ري ختسةليخلس  غل خل خد اتيةطختداسية  خأزاطخ ألي يخد ة للط -7

  يةخطوات الزراعة العضو 

جخسسسلوو خساووتد خد ةردعووطخد ةاووتيطخعوو خد ةردعووطخد سالي يووطخدجخزووةختةوو خد س   وويطخد س  ووطختوو  درتخ�
خد سرتطختلك ز طخد  شرد ختد لرد ختد  غ طختعلتل خسشلطخساتد خد ةردعطخد ةاتيطخل خيلةخ:

خس ظي خد ر خد ةردعيطخأتجخل خد  ش ئشختلسل   خد ل   يطخد ا تاطخ-�1
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خرخد راتتطخد رايطخت  ار خل خد اةطخد  لايطريخد ر ختستزيخ-�2

خد  ردثطخع خاري خد  ردثطخد سالي يطخخخ–خ3

خ سنيةخشتكطخد ريسخ–خ4

خسسنيةخل  ا خد ةردعطخ–خ5

خ د سالي خت  ال تخد ةاتيطخد لس للطخخ-6

خ.ةردعطخد شسال خد لةرت خل  ره ختد سةخسسلس ختلتد    خع ي تخأهلن خلا تلسن خ أللرد خ–خ7

 الزراعة العضويةمبادئ �

إ خلتووو  لخد ةردعوووطخد ةاوووتيطخساووو ع خزوووةخسشوووسي ختد نووو لخ ركوووطخد ةردعوووطخد ةاوووتيطختك لوووطخس تعنووو خ
ختد لت  لخهةخكل خيلة

لتوو أخد  ووو طخ:خد ةردعوووطخد ةاووتيطخيسووو خد خسكوووت خلاووس دلطختسة وووةخت ووو طخدإل اووو  خ -1
سسسووةأختد  يوتد ختد سرتوطختد  توو  ختد سة لوطخلوو خكتكو خد ر خعلووىخد ويخت وو تختد و تخجخ

ت ن دخجخيلك خز طخ  طخدإل ا  خعو خ و طخد  ظلوطخد تيئيوطخد سور خك  سرتوطخج خ
خد سرتطخد  ظي طخل خد لرد خس سجخل  تطخاليلخل خد لرد خ.

لت أخد تيئطخ:خد ةردعوطخد ةاوتيطخيسو خد خسرسكوةخعلوىخد  ظلوطخد تيئيوطخد  يوطختد و ترد خ -2
خد  وووو ي طس دلسن خز  تيئووووطخد اتيةيووووطخت يووووغخسةلووووطخلةنوووو ختساوووو   ه ختسةلووووطخعلووووىخداوووو

 لل   وويطخهووةخد سرتووطخت ل يتد وو  خهووةخد لةرعووطخت ألاوول  خد تيئووطخد اووليلطخهووةخد تيئووطخ
خد ل ئيطخ.

لتووو أخد ة د وووطخ:خد ةردعوووطخد ةاوووتيطخيسووو خد خس ووو زظخعلوووىخد ةالقووو  خد سوووةخسيكووو خعلوووىخ -3
سوردلخد ة طخزيل خيسةل خت  تيئوطخد ة لوطختزورلخد  يو تخديخسساوي خد ة د وطختد لاو تدتختدج 

ختدإل    ختي خدإل ا  ختد ك ئ   خد  يطخ.

لتووو أخد ة  يوووطخ:خإ خد ةردعوووطخد ةاوووتيطخيسووو خأ خسووو درختشوووكطختقووو ئةختلاووويتطخ  ل يوووطخ -4
خد تيئطختد   طختد تا ءخ ألسي طخد ا  لطخ.
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