
الفصل الثانى

األلفالفا -البرسیم الحجازى 
Alfalfa or Lucerne
Medicago sativa, L

F. Fabaceae



الفصل الثانىأھداف 
nوحدة إنتاجیة زیادة ووسائل المختلفة الزراعیة بالعملیات ملمًا الطالب یكون أن 

 فى والسائدة المختلفة البیئیة الظروف فى الحجازى البرسیم محصول من المساحة
.زراعتھ مناطق

nفى الحجازى البرسیم زراعة ومناطق اإلحصائى المركز على الطالب یتعرف أن 
.مصر

nالحجازى البرسیم من المختلفة واألصناف األنواع على الطالب یتعرف أن.
nللبرسیم المناسبة البیئیة واإلحتیاجات المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن 

.الحجازى
nللبرسیم المختلفة الزراعة وطرق ومیعاد المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن 

.الحجازى
nحشائش مقاومة –ترقیع من المحصول رعایة عملیات على الطالب یتعرف أن– 

. رى –تسمید
nالمحصول وكمیة المناسب الحش میعاد تحدید كیفیة على الطالب یتعرف أن 

.علیھا المؤثرة والعوامل



األھمیة اإلقتصادیة واإلستعمالتاألھمیة اإلقتصادیة واإلستعمالت
nnالبرسیمالبرسیم  یسمىیسمى  حیثحیث  ألخرألخر  قطرقطر  منمن  تختلفتختلف  عدیدةعدیدة  الحجازىأسماءالحجازىأسماء  البرسیمالبرسیم  علىعلى  یطلقیطلق  

    الفصةالفصة  ))الكویتالكویت  --العراقالعراق((  الجتالجت  ))السعودیةالسعودیة  - -   السودانالسودان  ––  مصرمصر((  فىفى  الحجازىالحجازى
  ))لیبیالیبیا  جنوبجنوب  ––  الیمنالیمن((  القضبالقضب  ))المغربالمغرب  - -   تونستونس  ––  لبنانلبنان  ––  سوریاسوریا  ––  األردناألردن((

..))منھامنھا  الجنوبىالجنوبى  الجزءالجزء  عداعدا  لیبیالیبیا((  الصفصفةالصفصفة
nnالبشریةالبشریة  عرفتھاعرفتھا  التىالتى  البقولیةالبقولیة  العلفیةالعلفیة  المحاصیلالمحاصیل  أقدمأقدم  منمن  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  ویعتبرویعتبر  

    ألھمیتھاألھمیتھا  نظرانظرا  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  علىعلى  ملكًاملكًا  متوجًامتوجًا  األناألن  حتىحتى  أستئناسھأستئناسھ  منذمنذ  یزالیزال  والوال
  األخضراألخضر  العلفالعلف  إلنتاجإلنتاج  یستغلیستغل  حیثحیث  الممتازةالممتازة  العلفیھالعلفیھ  وقیمتھاوقیمتھا  العالیةالعالیة  اإلقتصادیةاإلقتصادیة
  الموادالمواد  مستوىمستوى  إلىإلى  أحیاناأحیانا  تصلتصل  التىالتى  المرتفعةالمرتفعة  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  ذوذو  والسیالجوالسیالج  والدریسوالدریس
..المركزةالمركزة  العلفیةالعلفیة

nn  یجففیجفف  ))المتحدةالمتحدة  الوالیاتالوالیات  فىفى  خاصةخاصة((  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  علفعلف  منمن  جزءًاجزءًا  أنأن  كماكما  
LeafLeaf  األوراقاألوراق  منمن  علفیةعلفیة  مكوناتمكونات  لینتجلینتج  DehydratedDehydrated  صناعیاصناعیا mealmeal  والذىوالذى  
..والحیوانوالحیوان  االنساناالنسان  لتغذیةلتغذیة  یصلحیصلح  والفیتامیناتوالفیتامینات  للبروتینللبروتین  مركزمركز  كمصدركمصدر  یستعملیستعمل



nnاألتیةاألتیة  لألسبابلألسباب  العلفالعلف  محاصیلمحاصیل  أھمأھم  منمن  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  یعتبریعتبر::
::أنھأنھ  حیثحیث  السیئةالسیئة  الظروفالظروف  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  یتحملیتحمل  --١١
    ..المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  یقاومیقاوم  ––  بب    ..الجفافالجفاف  یقاومیقاوم  --أأ    
..نوعانوعا  المرتفعةالمرتفعة  الملوحةالملوحة  یتحملیتحمل  ––  دد    ..التربةالتربة  قلویةقلویة  یتحملیتحمل  ––جـجـ    
..آخرآخر  علفعلف  محصولمحصول  أىأى  منمن  أعلىأعلى  محصوالمحصوال  یعطىیعطى  --٢٢
  منمن  عالیةعالیة  ونسبةونسبة  البروتینالبروتین  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  علىعلى  یحتوىیحتوى  حیثحیث  عالیةعالیة  الغذائیةالغذائیة  قیمتھقیمتھ  --٣٣

                  ..والفیتامیناتوالفیتامینات  الكاروتینالكاروتین  منمن  كبیركبیر  عددعدد  علىعلى  إحتوائھإحتوائھ  عنعن  فضالفضال  المعدنیةالمعدنیة  العناصرالعناصر
..العامالعام  طولطول  أخضرأخضر  علفعلف  محصولمحصول  یعطىیعطى  --٤٤
..كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  الحیواناتالحیوانات  تستسیغھتستسیغھ  --٥٥
..الغذائیةالغذائیة  وقیمتھوقیمتھ  اإلستساغةاإلستساغة  بدرجةبدرجة  اإلحتفاظاإلحتفاظ  معمع  سیالجسیالج  أوأو  دریسدریس  إلىإلى  تحویلةتحویلة  یمكنیمكن  --٦٦
  القیمةالقیمة  یرفعیرفع  حیثحیث  النجیلیاتالنجیلیات  معمع  األعالفاألعالف  لمخالیطلمخالیط  المكونةالمكونة  الھامةالھامة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  یعتبریعتبر  --٧٧

..إستساغتھاإستساغتھا  ودرجةودرجة  المرافقةالمرافقة  للمحاصیلللمحاصیل  الغذائیةالغذائیة
  ٢٠٠٢٠٠  ::  ٥٠٥٠((  التربةالتربة  فىفى  الجوىالجوى  النتروجینالنتروجین  منمن  كبیرةكبیرة  كمیةكمیة  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  یثبتیثبت  --٨٨

..))فدانفدان//رطلرطل



الموطن األصلىالموطن األصلى
nnطرزهطرزه  بعضبعض  تزالتزال  والوال  آسیاآسیا  غربغرب  جنوبجنوب  منطقةمنطقة  فىفى  نشأنشأ  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  أنأن  یعتقدیعتقد  

  أولأول  ھمھم  الفرسالفرس  أنأن  ویبدوویبدو  ..سبیریاسبیریا  وحتىوحتى  آسیاآسیا  وسطوسط  فىفى  طبیعیًاطبیعیًا  تنموتنمو  البریةالبریة  وأنواعھوأنواعھ
  زرعتزرعت  حتىحتى  المجاورةالمجاورة  المناطقالمناطق  إلىإلى  ذلكذلك  بعدبعد  إنتقلتإنتقلت  ثمثم  علفىعلفى  كمحصولكمحصول  زرعوهزرعوه  منمن

  اإلمبراطوراإلمبراطور  إلىإلى  ههالغزاالغزا  الحجازىمعالحجازىمع  البرسیمالبرسیم  ونقلتونقلت  قرونقرون  بسبعةبسبعة  المیالدالمیالد  قبلقبل  ببابلببابل
  وشمالوشمال  أورباأوربا  فىفى  إنتشرإنتشر  طریقھمطریقھم  وعنوعن  خاصةخاصة  عنایةعنایة  الرومانالرومان  أوالهأواله  حیثحیث  الرومانیةالرومانیة
..أفریقیاأفریقیا

nnحیثحیث  الممتازةالممتازة  العلفیةالعلفیة  لقیمتھلقیمتھ  نظرًانظرًا  بعیدبعید  زمنزمن  منذمنذ  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  العربالعرب  عرفعرف  وقدوقد  
    ..إكتشافھاإكتشافھا  بعدبعد  ألمریكاألمریكا  ومنھاومنھا  األندلساألندلس  إلىإلى  زراعتھزراعتھ  ونقلواونقلوا  البربرالبربر  عرفھعرفھ



أنواع ومجامیع البرسیم الحجازىأنواع ومجامیع البرسیم الحجازى
nnالنوعالنوع  تتبعتتبع  العالمالعالم  فىفى  المنزرعةالمنزرعة  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  أنواعأنواع  معظممعظم  MM.. sativasativa  یعرفیعرف  ماما  أوأو  

  البرسیمالبرسیم  ھىھى  إنتشاراإنتشارا  أقلأقل  أنواعأنواع  وھناكوھناك  األرجوانیةاألرجوانیة  األزھاراألزھار  ذوذو  الحجازىالحجازى  بالبرسیمبالبرسیم
..MM  الصفراءالصفراء  األزھاراألزھار  ذوذو  الحجازىالحجازى falcatafalcata..  البرسیمالبرسیم  مجامیعمجامیع  بعضبعض  نشأتنشأت  وترجعوترجع  

    البرسیمالبرسیم  إنتشارإنتشار  إلتساعإلتساع  ونظرًاونظرًا  ..السابقینالسابقین  النوعینالنوعین  بینبین  الطبیعىالطبیعى  التھجینالتھجین  الحجازىإلىالحجازىإلى
    حیثحیث  منمن  بینھابینھا  فیمافیما  تختلفتختلف  األصنافاألصناف  منمن  جداجدا  كبیركبیر  عددعدد  منھمنھ  ظھرظھر  فقدفقد  العالمالعالم  فىفى  الحجازىالحجازى
  طرزطرز  أوأو  مجموعاتمجموعات  فىفى  توجدتوجد  األصنافاألصناف  فأنفأن  العمومالعموم  وعلىوعلى  معینةمعینة  مناطقمناطق  فىفى  للنموللنمو  مناسبتھامناسبتھا
  ::كاآلتىكاآلتى

  وغیروغیر  الشدیدالشدید  البردالبرد  تقاومتقاوم  الال  المجموعةالمجموعة  ھذهھذه  ونباتاتونباتات  ::  العادىالعادى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  مجموعةمجموعة  ))١١
  ..البكتیرىالبكتیرى  الذبولالذبول  لمرضلمرض  مقاومةمقاومة

  الذبولالذبول  مرضمرض  تقاومتقاوم  كماكما  والعطشوالعطش  للبرودةللبرودة  بمقاومتھابمقاومتھا  تمتازتمتاز  ::  التركستانالتركستان  مجموعةمجموعة  ))٢٢
  ..البكتیرىالبكتیرى

..قلیلةقلیلة  األرضاألرض  فىفى  بقائھابقائھا  ومدةومدة  البردالبرد  نباتاتھانباتاتھا  تتحملتتحمل  الال  ::بیروبیرو  مجموعةمجموعة  ))٣٣
..باألرضباألرض  طویالطویال  یمكثیمكث  والوال  وسریعوسریع  قوىقوى  النموالنمو  ::  العربىالعربى  البرسیمالبرسیم  مجموعةمجموعة  ))٤٤
  وقابلةوقابلة  البرودةالبرودة  تحملتحمل  علىعلى  األصنافاألصناف  أقوىأقوى  نباتاتھانباتاتھا  ::المبرقشالمبرقش  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  مجموعةمجموعة  ))٥٥

..البكتیرىالبكتیرى  بالذبولبالذبول  للعدوىللعدوى
  إلنتاجإلنتاج  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  فىفى  الھجینالھجین  قوةقوة  إستغلتإستغلت  ::الھجینالھجین  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  مجموعةمجموعة  ))٦٦

  الخضرىالخضرى  نموھمانموھما  بقوةبقوة  تتمیزانتتمیزان  ساللتینساللتین  بإنتخاببإنتخاب  وذلكوذلك  أبویھاأبویھا  منمن  أقوىأقوى  ھجینھجین  أصنافأصناف
    قویةقویة  نباتاتنباتات  الناتجةالناتجة  البذورالبذور  تعطىتعطى  حیثحیث  بینھمابینھما  الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح  لیتملیتم  متجاورتینمتجاورتین  وزراعتھماوزراعتھما

  ..خضریاخضریا  تكاثرهتكاثره  یمكنیمكن  الذىالذى  النموالنمو  القوىالقوى  الھجینالھجین  الصنفالصنف  إلعطاءإلعطاء  خضریاخضریا  إكثارھاإكثارھا  یمكنیمكن



أصناف البرسیم الحجازى أصناف البرسیم الحجازى 
nnیعملونیعملون  النباتالنبات  مربوامربوا  فإنفإن  العالمالعالم  دولدول  منمن  لكثیرلكثیر  األقتصادیةاألقتصادیة  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  ألھمیةألھمیة  

  ذوذو  للعلفللعلف  إنتاجیةإنتاجیة  وأكثروأكثر  البیئةالبیئة  لظروفلظروف  مالئمةمالئمة  أكثرأكثر  جدیدةجدیدة  أصنافأصناف  إنتاجإنتاج  علىعلى  دائمادائما
    ..الجیدةالجیدة  النوعیةالنوعیة

nnالتقاوىالتقاوى  ألنألن  بالضبطبالضبط  محددةمحددة  لیستلیست  بمصربمصر  المنزرعةالمنزرعة  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  أصنافأصناف  
  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  مجموعةمجموعة  إلىإلى  ینتمىینتمى  أغلبھاأغلبھا  أنأن  إالإال  مختلفةمختلفة  مصادرمصادر  منمن  مستوردةمستوردة
..حالحال  أىأى  علىعلى  متشابھتانمتشابھتان  مجموعتانمجموعتان  وھماوھما  بیروبیرو  مجموعةمجموعة  أوأو  العربىالعربى

nnمعمع  مخلوطمخلوط  لزراعتھالزراعتھا  أىأى  للرعىللرعى  أساساأساسا  تصلحتصلح  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  منمن  أصنافأصناف  وھناكوھناك    
  بنموھابنموھا  تتمیزتتمیز  األصنافاألصناف  ھذهھذه  ونباتاتونباتات  فقطفقط  بالرعىبالرعى  یستغلیستغل  مرعىمرعى  إلنشاءإلنشاء  النجیلیاتالنجیلیات  بعضبعض
    یحدثیحدث  ممامما  أكبرأكبر  التربةالتربة  سطحسطح  منمن  مساحةمساحة  علىعلى  اإلمتداداإلمتداد  علىعلى  وقدرتھاوقدرتھا  لإلفتراشلإلفتراش  المائلالمائل
    ..للحشللحش  تصلحتصلح  التىالتى  النموالنمو  القائمةالقائمة  األصنافاألصناف  فىفى

nnالجدیدالجدید  الوادىالوادى  ،،  سیوهسیوه  ،،  ١١  إسماعلیةإسماعلیة  ،،  ١١  جیزةجیزة  المحلیةالمحلیة  األصنافاألصناف  أھمأھم  منمنوو..
nnالتربةالتربة  ملوحةملوحة  تحملتحمل  علىعلى  القدرةالقدرة  ولھاولھا  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  تتحملتتحمل  األصنافاألصناف  وھذهوھذه  

..األوربیةاألوربیة  أوأو  واألسترالیةواألسترالیة  األمریكیةاألمریكیة  باألصنافباألصناف  مقارنًةمقارنًة  الرىالرى  وماءوماء



التوزیع فى مصرالتوزیع فى مصر
nnاإلقبالاإلقبال  عدمعدم  فىفى  والسببوالسبب  محدودةمحدودة  مساحاتمساحات  فىفى  مصرمصر  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  ةةزراعزراع  یتمیتم  

::ھوھو  علیةعلیة
nnباألرضباألرض  مكثھمكثھ  مدةمدة  لطوللطول  بالدورةبالدورة  اإلخاللاإلخالل  ..
nnالصیفالصیف  فصلفصل  فىفى  المرتفعةالمرتفعة  المائیةالمائیة  إحتیاجاتھإحتیاجاتھ..    
nnالقطنالقطن  ورقورق  بدودةبدودة  إصابتھإصابتھ..
nnواألرزواألرز  كالقطنكالقطن  الرئیسیةالرئیسیة  المحاصیلالمحاصیل  زراعةزراعة  یعطلیعطل..    
nnأراضىأراضى  فىفى  إالإال  ههإنتشارإنتشار  ینتظرینتظر  فالفال  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  فىفى  منھمنھ  أعلىأعلى  المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  كانتكانت  ولماولما  

..  للماشیةللماشیة  مستدیممستدیم  كمرعىكمرعى  یستعملیستعمل  حیثحیث  التحریرالتحریر  مدیریةمدیریة  أراضىأراضى  كبعضكبعض  الرعىالرعى
nn٢٠٩٢٦٢٠٩٢٦  نحونحو  بمصربمصر  ١٩٩٤١٩٩٤  عامعام  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  منمن  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  بلغتبلغت  قدقد  

  طنطن  ٦٥٩٣٣٨٦٥٩٣٣٨  قدرھاقدرھا  إجمالیةإجمالیة  وبقیمةوبقیمة  فدانفدان//طنطن  ٥١٥١..٣١٣١  قدرهقدره  إنتاجیةإنتاجیة  بمتوسطبمتوسط  فدانافدانا
    ومساحةومساحة  الصحارىالصحارى  محافظاتمحافظات  فىفى  فدانفدان  ٧٢٢٤٧٢٢٤  قدرھاقدرھا  مساحةمساحة  زراعةزراعة  تمتتمت  حیثحیث

  محافظاتمحافظات  فىفى  البحرىالبحرى  بالوجھبالوجھ  فدانافدانا  ٢٦٥٢٢٦٥٢  ومساحةومساحة  الجدیدةالجدیدة  باألراضىباألراضى  ٧٩٥٦٧٩٥٦
  محافظةمحافظة  فىفى  الوسطىالوسطى  بمصربمصر  فدانافدانا  ١٠٦١٠٦  وو  والسویسوالسویس  والشرقیةوالشرقیة  واألسكندریةواألسكندریة  اإلسماعلیھاإلسماعلیھ

  بمحافظةبمحافظة  زراعتھزراعتھ  وتنتشروتنتشر..أسوانأسوان  وو  قناقنا  محافظتىمحافظتى  فىفى  العلیاالعلیا  بمصربمصر  فدانافدانا  ٢٦٣٨٢٦٣٨  وو  المنیاالمنیا
  عادةعادة  زراعتھزراعتھ  وتكثروتكثر  وأسوانوأسوان  وقناوقنا  وأسیوطوأسیوط  المنیاالمنیا  ومحافظاتومحافظات  حمادحماد  أبوأبو  مركزمركز  الشرقیةالشرقیة
..المدنالمدن  بجواربجوار



البیئیة المالئمةالبیئیة المالئمة
nnلھلھ  أنھأنھ  إذإذ  الرىالرى  میاهمیاه  توفرتتوفرت  طالماطالما  متباینةمتباینة  مناخیةمناخیة  ظروفظروف  فىفى  بنجاحبنجاح  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  ینموینمو  

  ..الحالتینالحالتین  كالكال  فىفى  یتأثریتأثر  نموهنموه  أنأن  ولوولو  القارسالقارس  والبردوالبرد  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  تحملتحمل  علىعلى  القدرةالقدرة
  النموالنمو  أنأن  إذإذ  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  إلنتاجإلنتاج  بالنسبةبالنسبة  مثالیامثالیا  الجافالجاف  شبھشبھ  المعتدلالمعتدل  المناخالمناخ  یعتبریعتبر  وعمومًاوعمومًا
    بینبین  ماما  اللیلاللیل  حرارةحرارة  ودرجةودرجة  مم̊˚  ٢٥٢٥--١٥١٥  بینبین  ماما  النھارالنھار  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  فىفى  یحدثیحدث  المثالىالمثالى

  تكوینتكوین  منمن  یقللیقلل  المثلىالمثلى  الحدودالحدود  ھذهھذه  عنعن  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إنخفاضإنخفاض  أوأو  وإرتفاعوإرتفاع  ..مم̊˚  ٢٠٢٠  --١٠١٠
..الجذریةالجذریة  العقدالعقد  بكتریابكتریا  نشاطنشاط  منمن  ویحدویحد  العلفالعلف

nnإلىإلى  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  أنواعأنواع  معظممعظم  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  فینموفینمو  المالئمةالمالئمة  التربةالتربة  حیثحیث  منمن  أماأما  
  جیدةجیدة  العمیقةالعمیقة  المختلطةالمختلطة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھازراعتھا  عندعند  محصولمحصول  أجودأجود  تعطىتعطى  ولكنھاولكنھا  الطینیةالطینیة
  فتزدادفتزداد  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  أماأما  ..بالرطوبةبالرطوبة  اإلحتفاظاإلحتفاظ  علىعلى  المتوسطةالمتوسطة  القدرةالقدرة  وذاتوذات  الصرفالصرف
  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  یجودیجود  والوال  جیداجیدا  حاصالحاصال  یعطىیعطى  حتىحتى  والرىوالرى  للتسمیدللتسمید  النباتالنبات  حاجةحاجة
  طویلةطویلة  لمدةلمدة  التربةالتربة  سطحسطح  علىعلى  المیاهالمیاه  ركودركود  النباتالنبات  تحملتحمل  لعدملعدم  نظرًانظرًا  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى

  الزراعةالزراعة  تنجحتنجح  الال  السببالسبب  ولنفسولنفس  كافیةكافیة  بسرعةبسرعة  المیاهالمیاه  تتسربتتسرب  الال  حیثحیث  الصیفالصیف  فىفى  خصوصاخصوصا
..الغدقةالغدقة  التربالترب  فىفى

nnوقلویةوقلویة  حموضةحموضة  منمن  معتدلةمعتدلة  درجاتدرجات  تحملتحمل  الحجازىالحجازى  للبرسیمللبرسیم  فیمكنفیمكن  التربةالتربة  لحموضةلحموضة  وبالنسبةوبالنسبة  
  العقدیةالعقدیة  البكتریاالبكتریا  نشاطنشاط  یقلیقل  ذلكذلك  عنعن  قلتقلت  إذاإذا  أماأما  ..مثالیةمثالیة  ٨٨..٦٦  الحموضةالحموضة  درجةدرجة  وتعتبروتعتبر  التربةالتربة
  الحموضةالحموضة  فیھافیھا  تزیدتزید  التىالتى  القلویةالقلویة  األراضىاألراضى  فىفى  أماأما  ..للنباتللنبات  المتوفرالمتوفر  الكالسیومالكالسیوم  لنقصلنقص  نتیجةنتیجة
  أقلأقل  تصبحتصبح  والبورنوالبورن  والمنجنیزوالمنجنیز  الحدیدالحدید  مثلمثل  النادرةالنادرة  العناصرالعناصر  وبعضوبعض  الفوسفورالفوسفور  فأنفأن  ٥٥..٧٧  عنعن

..للنباتللنبات  توافرتوافر
nnویساعدویساعد  الجذورالجذور  إنتشارإنتشار  وتعوقوتعوق  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  نمونمو  ضعفضعف  إلىإلى  التربةالتربة  ملوحةملوحة  وتؤدىوتؤدى  

  البادراتالبادرات  ونموونمو  اإلنباتاإلنبات  علىعلى  الزراعةالزراعة  بعدبعد  الغزیرالغزیر  والرىوالرى  مباشرةمباشرة  الزراعةالزراعة  قبلقبل  األمالحاألمالح  غسیلغسیل
..العمرالعمر  فىفى  النباتالنبات  تقدمتقدم  كلماكلما  للملوحةللملوحة  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  تحملتحمل  إزدیادإزدیاد  المعروفالمعروف  ومنومن



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة
nn میعادین ھمامیعادین ھمامصر فى مصر فى یزرع البرسیم الحجازى فى یزرع البرسیم الحجازى فى::
nnربیعیةربیعیة  زراعةزراعة((  وأبریلوأبریل  مارسمارس((..
nnأثناءأثناء  العروةالعروة  ھذهھذه  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  نمونمو  ویبطءویبطء  ))خریفیةخریفیة  زراعةزراعة((  وأكتوبروأكتوبر  سبتمبرسبتمبر  

  ٦٦  بحوالىبحوالى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  بذوربذور  خلطخلط  ویفضلویفضل  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  إلنخفاضإلنخفاض  الشتاءالشتاء
..ولتدفئتھاولتدفئتھا  البردالبرد  منمن  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  لحمایةلحمایة  المسقاوىالمسقاوى  البرسیمالبرسیم  بذوربذور  منمن  كجمكجم

nnمزایاهمزایاه  موعدموعد  لكللكل  أنأن  ولوولو  الموعدینالموعدین  كالكال  فىفى  الحجازىبنجاحالحجازىبنجاح  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  ویمكنویمكن  
  ..وعیوبھوعیوبھ

nnالحصولالحصول  یمكنیمكن  حیثحیث  المعتدلالمعتدل  الشتاءالشتاء  ذاتذات  المناطقالمناطق  فىفى  تفضلتفضل  الخریفیةالخریفیة  فالزراعةفالزراعة  
  الربیعیةالربیعیة  الزراعةالزراعة  فىفى  أثنینأثنین  أوأو  حشةحشة  منمن  بدالبدال  األولىاألولى  السنةالسنة  خاللخالل  ثالثةثالثة  أوأو  حشتینحشتین  علىعلى
  كافیةكافیة  بدرجةبدرجة  البادراتالبادرات  تنموتنمو  حتىحتى  مبكرةمبكرة  الخریفیةالخریفیة  الزراعةالزراعة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب  ولكنولكن
    شتاًءشتاًء  اإلنجماداإلنجماد  حدوثحدوث  عندعند  خاصةخاصة  البرودةالبرودة  لتحمللتحمل

nnجدًاجدًا  الباردالبارد  الشتاءالشتاء  ذاتذات  للمناطقللمناطق  أنسبأنسب  فھىفھى  الربیعیةالربیعیة  الزراعةالزراعة  أماأما..



طرق الزراعة طرق الزراعة 
  تحرثتحرث  وفیھاوفیھا  ))الصفراءالصفراء  أوأو  الصفراءالصفراء  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى  فىفى((  ::اللمعةاللمعة  علىعلى  بداربدار  ))١١((

  فىفى  كماكما  اللمعةاللمعة  علىعلى  التقاوىالتقاوى  تبذرتبذر  ثمثم  وتروىوتروى  أحواضأحواض  إلىإلى  وتقسموتقسم  وتزحفوتزحف  األرضاألرض
..المصرىالمصرى  البرسیمالبرسیم

  وفیھاوفیھا  ))الجیرالجیر  بھابھا  یكثیریكثیر  التىالتى  الطفلیةالطفلیة  اواو  الناعمةالناعمة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى((  ::بداربدار  عفیرعفیر  ))٢٢((
  وقدوقد  وتروىوتروى  وتغطىوتغطى  التقاوىالتقاوى  وتبذروتبذر  أحواضأحواض  إلىإلى  وتقسموتقسم  وتزحفوتزحف  األرضاألرض  تحرثتحرث
  عزقعزق  یمكنیمكن  حتىحتى  الخارجالخارج  فىفى  المتبعالمتبع  ھوھو  كماكما  التسطیرالتسطیر  بآلةبآلة  سطورسطور  فىفى  الزراعةالزراعة  تكونتكون

  الذىالذى  العمقالعمق  یزیدیزید  أالأال  ویفضلویفضل  سمسم  ١٥١٥--١٠١٠  السطورالسطور  بینبین  البعدالبعد  یكونیكون  أنأن  علىعلى  الحشائشالحشائش
  فىفى  بوصةبوصة  ٥٥..١١  وعنوعن  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى  بوصةبوصة  ٣٣//٤٤  عنعن  البذورالبذور  فیھفیھ  توضعتوضع

..الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى



التقاوىالتقاوى
nnالزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  فیھافیھا  سیزرعسیزرع  الذىالذى  المنطقةالمنطقة  حسبحسب  علىعلى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تختلفتختلف  

..البیئیةالبیئیة  والظروفوالظروف
nnمكثمكث  مدةمدة  طوالطوال  عالیةعالیة  كثافةكثافة  لضمانلضمان  وذلكوذلك  كجمكجم  ١٦١٦  ::١٢١٢  منمن  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح    

  بنظافتھبنظافتھ  إعتنىإعتنى  إذاإذا  خاصةخاصة  سنواتسنوات  ٥٥  ::٤٤  بینبین  ماما  یتراوحیتراوح  والذىوالذى  باألرضباألرض  المحصولالمحصول
..الحشائشالحشائش  منمن

nnالراىالراى  مثلمثل  المعمرةالمعمرة  النجیلیاتالنجیلیات  أحدأحد  معمع  مخلوطًامخلوطًا  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  یمكنیمكن  
..أبریلأبریل––  مارسمارس  فىفى  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  خاصةخاصة  المعمرالمعمر  جراسجراس

nnالشتاءالشتاء  فصلفصل  فىفى  زرعزرع  إذاإذا  للفدانللفدان  كجمكجم  ١٠١٠  بمعدلبمعدل  الفحلالفحل  بالبرسیمبالبرسیم  خلطھخلطھ  یفضلیفضل  كماكما  
..النموالنمو  بدایةبدایة  فىفى  الحشائشالحشائش  ظھورظھور  منمن  ویقللویقلل  األولىاألولى  الحشةالحشة  إنتاجیةإنتاجیة  یرفعیرفع  ذلكذلك  أنأن  حیثحیث



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة
nnتحسینتحسین  علىعلى  عملعملیی  البقولیاتالبقولیات  منمن  كغیرهكغیره  وھووھو  معمرمعمر  بقولىبقولى  محصولمحصول  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  

  فىفى  والنیتروجینوالنیتروجین  العضویةالعضویة  المادةالمادة  نسبةنسبة  منمن  زیدزیدیی  ماماكك  تھویتھاتھویتھا  وتحسینوتحسین  التربةالتربة  بناءبناء
    ..ھھتعقبتعقب  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  إنتاجیةإنتاجیة  وتحسینوتحسین  التربةالتربة  خصوبةخصوبة  زیادةزیادة  علىعلى  یساعدیساعد  وھذاوھذا  التربةالتربة

nnاإلنتاجیةاإلنتاجیة  أنأن  ولوولو  التربةالتربة  فىفى  سنواتسنوات  ٦٦- - ٣٣  منمن  األرضاألرض  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  یمكثیمكث  
  ..الثانیةالثانیة  السنةالسنة  بعدبعد  تدرجیًاتدرجیًا  تتناقصتتناقص

nnمثلمثل  الجذورالجذور  محاصیلمحاصیل  عداعدا  ماما  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  عقبعقب  محصولمحصول  أىأى  زراعةزراعة  یمكنیمكن  
  لكىلكى  كافىكافى  وقتوقت  إلىإلى  تحتاجتحتاج  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  جذورجذور  ألنألن  والبطاطسوالبطاطس  السكرالسكر  بنجربنجر
  القمحالقمح  مثلمثل  نجیلىنجیلى  نباتنبات  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  عقبعقبیی  أنأن  األفضلاألفضل  ومنومن  التربةالتربة  فىفى  تتحللتتحلل

    منمن  تستفیدتستفید  حتىحتى  والدخنوالدخن  السودانالسودان  حشیشةحشیشة  مثلمثل  العلفالعلف  ومحاصیلومحاصیل  الشامیةالشامیة  الذرةالذرةوو
    ..الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  بعدبعد  التربةالتربة  فىفى  المتراكمالمتراكم  النتروجینالنتروجین

nnنظرانظرا  متتالیتینمتتالیتین  فترتینفترتین  األرضاألرض  نفسنفس  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  عدمعدم  یفضلیفضل  كماكما  
  األرضاألرض  تستغلتستغل  أنأن  یجبیجب  بلبل  ))النیماتوداالنیماتودا((  األمراضاألمراض  منمن  التربةالتربة  محتوىمحتوى  لتزایدلتزاید

  مرةمرة  الحجازىالحجازى  بالبرسیمبالبرسیم  زراعتھازراعتھا  إعادةإعادة  قبلقبل  سنواتسنوات  ٤٤--٢٢  لمدةلمدة  بقولیةبقولیة  غیرغیر  بمحاصیلبمحاصیل
..ثانیةثانیة



اإلحتیاجات السمادیةاإلحتیاجات السمادیة
nnإمدادھاإمدادھا  فإنفإن  بھبھ  الخاصةالخاصة  العقدیةالعقدیة  البكتریاالبكتریا  توافرتوافر  حالةحالة  ففىففى  بقولىبقولى  محصولمحصول  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  

  منمن  صغیرةصغیرة  جرعةجرعة  أنأن  ولوولو  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  حاجةحاجة  لسدلسد  كافًاكافًا  یكونیكون  النیتروجینالنیتروجین  منمن  للنباتللنبات
  فىفى  خاصًةخاصًة  النموالنمو  تحسینتحسین  علىعلى  تساعدتساعد  قدقد  للفدانللفدان  نیتروجیننیتروجین  كجمكجم  ١٥١٥  ::١٠١٠  حدودحدود  فىفى  النیتروجینالنیتروجین
    ..الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى

nnوالبوتاسیوموالبوتاسیوم  الفوسفورالفوسفور  ھىھى  لأللفالفالأللفالفا  الھامةالھامة  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  فإنفإن  عامةعامة  بصورةبصورة  ولكنولكن..  
  الرسوبیةالرسوبیة  األراضىاألراضى  فىفى  كافیةكافیة  بدرجةبدرجة  النباتالنبات  إلمتصاصإلمتصاص  متوفرمتوفر  غیرغیر  عادةعادة  یكونیكون  والفسفوروالفسفور
حدودحدود  فىفى  الفوسفاتىالفوسفاتى  السمادالسماد  إضافةإضافة  ویمكنویمكن  ..الصلبةالصلبة  الطبقاتالطبقات  ذاتذات  األراضىاألراضى  وفىوفى  والكلسیةوالكلسیة

  سنویةسنویة  وكدفعاتوكدفعات  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  إعدادإعداد  أثناءأثناء  للفدانللفدان  الفوسفورالفوسفور  أكسیدأكسید  خامسخامس  كجمكجم  ٢٥٢٥  – – ٢٠٢٠
  التغذیةالتغذیة  كفاءةكفاءة  مدىمدى  تقدیرتقدیر  ویمكنویمكن  ..الربیعالربیع  وأوائلوأوائل  الشتاءالشتاء  أواخرأواخر  فىفى  أىأى  النشطالنشط  النموالنمو  بدایةبدایة  قبلقبل

  بدایةبدایة  مرحلةمرحلة  فىفى  النباتالنبات  وسیقانوسیقان  أوراقأوراق  فىفى  العنصرالعنصر  ھذاھذا  نسبةنسبة  بمعرفةبمعرفة  للنباتللنبات  الفوسفوریةالفوسفوریة
    ..سمسم١٠١٠  التاجیةالتاجیة  النمواتالنموات  طولطول  یبلغیبلغ  عندماعندما  أوأو  األزھاراألزھار

nn٤٨٤٨  بمعدلبمعدل  یضافیضاف  أوأو  ..عادةعادة  للنموللنمو  كافیةكافیة  بكمیاتبكمیات  المحلیةالمحلیة  التربالترب  فىفى  فیوجدفیوجد  البوتاسیومالبوتاسیوم  أماأما  
    ..سنویًاسنویًا  دفعاتدفعات  ثالثثالث  أوأو  دفعتیندفعتین  علىعلى  بوتاسیومبوتاسیوم  وحدةوحدة

nnتحسینتحسین  علىعلى  تساعدتساعد  فھىفھى  الحجازىالحجازى  للبرسیمللبرسیم  مزدوجةمزدوجة  فائدتھافائدتھا  فإنفإن  البلدیةالبلدیة  لألسمدةلألسمدة  بالنسبةبالنسبة  أماأما  
  خصوصاخصوصا  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  بعضبعض  تضیفتضیف  وكذلكوكذلك  الجذورالجذور  إنتشارإنتشار  وبالتالىوبالتالى  التربةالتربة  خواصخواص

  قبلقبل  ھوھو  البلدىالبلدى  السمادالسماد  إلضافةإلضافة  وقتوقت  وأفضلوأفضل  ..النادرةالنادرة  العناصرالعناصر  وبعضوبعض  والفوسفوروالفوسفور  البوتاسیومالبوتاسیوم
    ..الشتاءالشتاء  أثناءأثناء  سنویةسنویة  كدفعاتكدفعات  وكذلكوكذلك  األرضاألرض  أعدادأعداد  أثناءأثناء  الزراعةالزراعة



الرىالرى

nnحسبحسب  السنةالسنة  فىفى  ةةریری  ٢٠٢٠  إلىإلى  تصلتصل  قدقد  الریاتالریات  منمن  كبیركبیر  عددعدد  إلىإلى  البرسیمالبرسیم  یحتاجیحتاج  
..الجویةالجویة  والظروفوالظروف  األرضاألرض  ونوعونوع  المنطقةالمنطقة

nnالفترةالفترة  وتطولوتطول  أیامأیام  عشرةعشرة  كلكل  یروىیروى  ثمثم  أسبوعأسبوع  بعدبعد  األولىاألولى  الریةالریة  تعطىتعطى  وعادةوعادة  
  فىفى  أماأما  الشتاءالشتاء  فىفى  وشھروشھر  الخریفالخریف  فىفى  إسبوعینإسبوعین  لتصبحلتصبح  الجوالجو  حرارةحرارة  درجةدرجة  بإنخفاضبإنخفاض
..أیامأیام  ٦٦--٤٤  إلىإلى  تطولتطول  وقدوقد  أیامأیام  ٣٣  الفترةالفترة  فتكونفتكون  الرملیةالرملیة  األرضاألرض



مقاومة الحشائش مقاومة الحشائش 
nnالبرسیمالبرسیم  حقولحقول  فىفى  الحشائشالحشائش  إنتشارإنتشار  لتقلیللتقلیل  السبلالسبل  أفضلأفضل  ھىھى  الوقایةالوقایة  الوسائلالوسائل  تعتبرتعتبر  

::یلىیلى  كماكما  وذلكوذلك  الحجازىالحجازى
..الحشائشالحشائش  منمن  النظیفةالنظیفة  الحقولالحقول  إختیارإختیار  --١١
..الحشائشالحشائش  بذوربذور  منمن  خالیةخالیة  نظیفةنظیفة  بذوربذور  إستخدامإستخدام  --٢٢
  النابتةالنابتة  البادراتالبادرات  منمن  التخلصالتخلص  ثمثم  الحشائشالحشائش  بذوربذور  إلنباتإلنبات  زراعتھزراعتھ  المرادالمراد  الحقلالحقل  رىرى  --٣٣

..المبیداتالمبیدات  بأحدبأحد  رشھارشھا  أوأو  بحرثھابحرثھا
  خاصًةخاصًة  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  تسبقتسبق  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  فىفى  الحشائشالحشائش  بمقاومةبمقاومة  اإلھتماماإلھتمام  --٤٤

..))الشعیرالشعیر  ––  القمحالقمح((  الحبوبالحبوب  محاصیلمحاصیل
  كثافةكثافة  كانتكانت  فكلمافكلما  الحجازىالحجازى  للبرسیمللبرسیم  بالنسبةبالنسبة  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  اإلھتماماإلھتمام  --٥٥

  أنأن  كماكما  ..أقلأقل  الحشائشالحشائش  إنتشارإنتشار  كانكان  التوزیعالتوزیع  ومنتظمةومنتظمة  مناسبةمناسبة  الحقلالحقل  فىفى  النباتاتالنباتات
  ممامما  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  نباتاتنباتات  منمن  كثیركثیر  موتموت  إلىإلى  یؤدىیؤدى  والمتكرروالمتكرر  المبكرالمبكر  الحشالحش
  ..محلھامحلھا  الحشائشالحشائش  إلنتشارإلنتشار  الفرصةالفرصة  یتیحیتیح

  البرسیمالبرسیم  حقولحقول  فىفى  الحشائشالحشائش  لمقاومةلمقاومة  إستعمالھاإستعمالھا  یمكنیمكن  التىالتى  المبیداتالمبیدات  منمن  عددعدد  ھناكھناك  --٦٦
..القدیمةالقدیمة  الحقولالحقول  أوأو  اإلنشاءاإلنشاء  حدیثةحدیثة  الحجازىالحجازى



بالنجیلیاتبالنجیلیات  خلط البرسیم الحجازىخلط البرسیم الحجازى
nnحیثحیث  المعمرةالمعمرة  العلفیةالعلفیة  النجیلیةالنجیلیة  النباتاتالنباتات  ببعضببعض  اًًامخلوطمخلوط  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  زرعزرعیی  قدقد    

::علىعلى  ذلكذلك  یساعدیساعد
    زیادةزیادةوو  الحشائشالحشائش  إنتشارإنتشار  مقاومةمقاومة  وبالتالىوبالتالى  مناسبةمناسبة  نباتیةنباتیة  كثافةكثافة  علىعلى  الحصولالحصول  ضمانضمان١١..

..الخلیطالخلیط  منمن  العلفىالعلفى  الحاصلالحاصل
..الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  نمونمو  فیھافیھا  ینخفضینخفض  التىالتى  الفصولالفصول  فىفى  خاصةخاصة  العلفالعلف  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة٢٢..
    ..للحیوانللحیوان  متوازنمتوازن  علفعلف  توفیرتوفیر٣٣..
    ..للحیوانللحیوان  النفاحالنفاح  حدوثحدوث  تقلیلتقلیل٤٤..
..المخلوطالمخلوط  منمن  الناتجالناتج  الدریسالدریس  نوعیةنوعیة  تحسینتحسین٥٥..
..فقطفقط  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  منمن  التربةالتربة  علىعلى  المحافظةالمحافظة  فىفى  فاعلیةفاعلیة  أكثرأكثر  الخلیطالخلیط٦٦..
nnإذإذ  الخلیطالخلیط  منمن  كلھاكلھا  علیھاعلیھا  الحصولالحصول  یمكنیمكن  الال  قدقد  السابقةالسابقة  المزایاالمزایا  أنأن  مالحظةمالحظة  ویجبویجب  

    ..  وحدهوحده  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  منمن  حاصًالحاصًال  أقلأقل  الخلیطالخلیط  یكونیكون  األحیاناألحیان  منمن  كثیركثیر  فىفى  أنھأنھ
  منمن  لكللكل  للقطعللقطع  المناسبالمناسب  المیعادالمیعاد  إلختالفإلختالف  نتیجةنتیجة  الدریسالدریس  نوعیةنوعیة  تتأثرتتأثر  قدقد  كماكما

    ..الجیدةالجیدة  النوعیةالنوعیة  یحققیحقق  بمابما  المرافقةالمرافقة  والنجیلیاتوالنجیلیات  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم



استغالل البرسیم الحجازىاستغالل البرسیم الحجازى
nnالتالیةالتالیة  الطرقالطرق  منمن  أكثرأكثر  أوأو  بطریقةبطریقة  إستغاللھإستغاللھ  بھدفبھدف  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  یزرعیزرع::
  SoilingSoiling  الخضراءالخضراء  التغذیةالتغذیة  --١١
  HayHay  الدریسالدریس  عملعمل  --٢٢
GrazingGrazing  الرعىالرعى  --٣٣
  SilageSilage    السیالجالسیالج  عملعمل  --٤٤
  DehdrationDehdration  الصناعىالصناعى  التجفیفالتجفیف  --٥٥
nnاإلستغاللاإلستغالل  طریقةطریقة  علىعلى  عامةعامة  بصورةبصورة  الحجازىالحجازى  للبرسیمللبرسیم  الزراعیةالزراعیة  الرعایةالرعایة  وتتوقفوتتوقف  

    قطعقطع  ضرورةضرورة  ھوھو  ھامھام  واحدواحد  شيءشيء  علىعلى  األستغاللاألستغالل  طرقطرق  جمیعجمیع  وتتفقوتتفق  المتوقعةالمتوقعة
    ..المناسبالمناسب  الوقتالوقت  فىفى  علیھعلیھ  التغذیةالتغذیة  أوأو  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم



البرسیم الحجازىالبرسیم الحجازى) ) حشحش((قطع قطع المیعاد المناسب لالمیعاد المناسب ل
nnیلىیلى  ماما  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  قطعقطع  فىفى  یراعىیراعى  أنأن  یجبیجب::
  بعدبعد  سنةسنة  اإلنتاجاإلنتاج  فىفى  إستمرارهإستمراره  وبالتالىوبالتالى  القطعالقطع  بعدبعد  نموهنموه  ةةددإستعاإستعا  منمن  تمكنھتمكنھ  كافیةكافیة  حیویةحیویة  فىفى  النباتالنبات  بقاءبقاء  ضمانضمان  - - ١١

..أخرىأخرى
  البرسیمالبرسیم  أنأن  المعروفالمعروف  فمنفمن  ..الناتجالناتج  العلفالعلف  فىفى  المھضومةالمھضومة  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  منمن  قدرقدر  أكبرأكبر  علىعلى  الحصولالحصول  تأمینتأمین  - - ٢٢

    العمرالعمر  فىفى  النباتالنبات  تقدمتقدمبب  ستساغةستساغةاإلاإل  وتقلوتقل  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  وتزدادوتزداد  والكاروتینوالكاروتین  البروتینالبروتین  نسبةنسبة  فیھفیھ  الحجازىتقلالحجازىتقل
    قلیلقلیل  ولكنةولكنة  عالیةعالیة  غذائیةغذائیة  قیمةقیمة  ذاذا  علفاعلفا  یعطىیعطى  الصغیرالصغیر  النباتالنبات  فقطعفقطع  ..العلفالعلف  كمیةكمیة  فیھفیھ  ادادددیزیز  الذىالذى  الوقتالوقت  فىفى

    التاجالتاج  منطقةمنطقة  فىفى  المخزنةالمخزنة  الكربوھیدراتیھالكربوھیدراتیھ  الموادالمواد  لقلةلقلة  نظرانظرا  النباتالنبات  بحیویةبحیویة  ضررهضرره  إلىإلى  إضافةإضافة  الكمیةالكمیة
    ..النقیضینالنقیضین  ھذینھذین  بینبین  نوفقنوفق  أنأن  یجبیجب  أنناأننا  یتضحیتضح  ذلكذلك  ومنومن  ..والجذوروالجذور

nnیلىیلى  ماما  علىعلى  الموضوعالموضوع  بھذابھذا  الخاصةالخاصة  الدراساتالدراسات  وتدلوتدل::
- - ٢٠٢٠  إرتفاعھإرتفاعھ  یبلغیبلغ  عندماعندما  إالإال  التاجالتاج  ومنطقةومنطقة  الجذورالجذور  فىفى  الغذاءالغذاء  تخزینتخزین  فىفى  تبدأتبدأ  الحجازىالالحجازىال  البرسیمالبرسیم  نباتاتنباتات  أنأن  - - ١١

..اإلزھاراإلزھار  عندعند  القصوىالقصوى  نھایتھنھایتھ  إلىإلى  الغذاءالغذاء  تخزینتخزین  ویصلویصل  سمسم  ٢٥٢٥
    وكمیةوكمیة  النباتالنبات  حیویةحیویة  معمع  توافقاتوافقا  أكثرأكثر  یعتبریعتبر  إزھارإزھار  %%٢٥٢٥  حتىحتى  األزھاراألزھار  بدایةبدایة  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  قطعقطع  - - ٢٢

..وجودتھوجودتھ  العلفالعلف
    یتحملیتحمل  كىكى  الغذاءالغذاء  لتخزینلتخزین  للنباتاتللنباتات  الفرصةالفرصة  إلتاحةإلتاحة  مبكرامبكرا  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  الخریفالخریف  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  قطعقطع  - - ٣٣

..البردالبرد
nnحاصلحاصل  ناحیةناحیة  منمن  سواءسواء  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  لقطعلقطع  یمكنیمكن  ماما  أنسبأنسب  المبكرالمبكر  األزھاراألزھار  مرحلةمرحلة  أنأن  یتبینیتبین  سبقسبق  ومماومما  

    أنأن  مالحظةمالحظة  معمع  ..متتالیةمتتالیة  لسنواتلسنوات  منتجامنتجا  الحقلالحقل  بقاءبقاء  ناحیةناحیة  منمن  أوأو  المساحةالمساحة  وحدةوحدة  منمن  الناتجالناتج  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد
  وقصروقصر  النباتاتالنباتات  موتموت  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ))مبكرمبكر  عمرعمر  فىفى((  قصیرقصیر  إرتفاعإرتفاع  علىعلى  بإستمراربإستمرار  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  حشحش
..الحقلالحقل  عمرعمر

nnسمسم  ٨٨--٥٥  حدودحدود  فىفى  تكونتكون  أنأن  فیجبفیجب  الحشالحش  بعدبعد  تتركتترك  التىالتى  السیقانالسیقان  قواعدقواعد  بإرتفاعبإرتفاع  یتعلقیتعلق  فیمافیما  أماأما  
  بالبال  أنةأنة  إالإال  الحاصلالحاصل  زیادةزیادة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  قدقد  ذلكذلك  منمن  أقلأقل  إرتفاعإرتفاع  علىعلى  الحشالحش  أنأن  ولوولو  األرضاألرض  سطحسطح  منمن
..النباتالنبات  استدامةاستدامة  منمن  یقللیقلل  شكشك



حش البرسیم الحجازىحش البرسیم الحجازى
nnالتالیةالتالیة  الممیزاتالممیزات  للحیوانللحیوان  وتقدیمھوتقدیمھ  العلفالعلف  ))قطعقطع((  حشحش  أىأى  الخضراءالخضراء  لتغذیةلتغذیةاا::
..للحیوانللحیوان  الغذائیةالغذائیة  القیمةالقیمة  عالىعالى  علفعلف  تقدیمتقدیم  --١١
  أدنىأدنى  إلىإلى  ))األوراقاألوراق  فىفى  وجودھاوجودھا  یتركزیتركز  التىالتى((  والكاروتینوالكاروتین  البروتینالبروتین  منمن  الفقدالفقد  تقلیلتقلیل  --٢٢

..حدحد
..القطعالقطع  بعدبعد  الجدیدةالجدیدة  النمواتالنموات  منھامنھا  تنشأتنشأ  والتىوالتى  النباتاتالنباتات  بقواعدبقواعد  اإلضراراإلضرار  عدمعدم  --٣٣
..النباتالنبات  نمونمو  بإعادةبإعادة  یسرعیسرع  ممامما  الحقلالحقل  منمن  العلفالعلف  إزالةإزالة  سرعةسرعة  --٤٤
..العلفالعلف  منمن  إنتاجإنتاج  أقصىأقصى  یحققیحقق  بمابما  واآلخرىواآلخرى  الحشةالحشة  بینبین  الفترةالفترة  تحدیدتحدید  --٥٥
  التبنالتبن  أوأو  الدریسالدریس  إستعمالإستعمال  طریقطریق  عنعن  اإلضافیةاإلضافیة  التغذیةالتغذیة  فىفى  بالتحكمبالتحكم  النفاخالنفاخ  خطرخطر  تقلیلتقلیل  --٦٦

..النباتالنبات  منمن  أخرىأخرى  دوندون  إلجزاءإلجزاء  الحیوانالحیوان  إختیارإختیار  وتالفىوتالفى  األخضراألخضر  العلفالعلف  معمع
nnیلىیلى  ماما  الخضراءالخضراء  التغذیةالتغذیة  علىعلى  ببااععیی  ھھأنأن  إالإال:: - -
  الحشالحش  فىفى  ذلكذلك  مثلمثلتتویوی  الكبیرةالكبیرة  المساحاتالمساحات  فىفى  خاصةخاصة  متمرنةمتمرنة  لعمالةلعمالة  إحتیاجھاإحتیاجھا  --١١

..للحیوانللحیوان  ممییوالتقدوالتقد  والنقلوالنقل  والثرموالثرم  والتجمیعوالتجمیع
  للحیوانللحیوان  المنتظمالمنتظم  اإلمداداإلمداد  منمن  تعیقتعیق  قدقد  المعاكسةالمعاكسة  الجویةالجویة  الظروفالظروف  أوأو  األالتاألالت  تعطلتعطل  --٢٢

..بالعلفبالعلف



البرسیم الحجازىالبرسیم الحجازى    رعىرعى
nnوالتغذیةوالتغذیة  الحشالحش  إمكانیةإمكانیة  توافرتوافر  عدمعدم  حالةحالة  فىفى  للرعىللرعى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  یمكنیمكن    

  غذاؤهغذاؤه  بجمعبجمع  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى  الحیوانالحیوان  یقومیقوم  حیثحیث  ..والسیالجوالسیالج  الدریسالدریس  عملعمل  أوأو  الخضراءالخضراء
  والھواءوالھواء  الشمسالشمس  فىفى  التریضالتریض  منمن  الحیوانالحیوان  صحةصحة  علىعلى  تعودتعود  التىالتى  الفوائدالفوائد  إلىإلى  إضافةإضافة  بنفسھبنفسھ

  الحشالحش  ةةإمكانیإمكانی  توافرتوافر  حالةحالة  فىفى  حتىحتى  یستحسنیستحسن  ولھذاولھذا  الحالبةالحالبة  للحیواناتللحیوانات  بالنسبةبالنسبة  خصوصًاخصوصًا
    ..الذكرالذكر  سالفةسالفة  الفوائدالفوائد  لتحقیقلتحقیق  كمراعىكمراعى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  حقولحقول  منمن  جزءجزء  خصصخصصیی  أنأن
nnالتالیةالتالیة  النواحىالنواحى  منمن  عنایةعنایة  لرعىلرعىاا  إعطاءإعطاء  ویجبویجب::
  منافسةمنافسة  منمن  للحدللحد  وذلكوذلك  ىىرعرعالال  منمن  بدالبدال  مرتینمرتین  أوأو  مرةمرة  حشحشالال  یفضلیفضل  األولىاألولى  السنةالسنة  فىفى  --١١

..الخریفیةالخریفیة  الزراعةالزراعة  فىفى  خصوصاخصوصا  الحشائشالحشائش
  الحیواناتالحیوانات  منمن  المناسبالمناسب  العددالعدد  تخصیصتخصیص  معمع  الجائرالجائر  بالرعىبالرعى  للحیواناتللحیوانات  السماحالسماح  عدمعدم  --٢٢

..للرعىللرعى
..سنةسنة  كلكل  فىفى  مرتینمرتین  أوأو  مرةمرة  للحشللحش  اللجوءاللجوءوو  مناسبةمناسبة  لفترةلفترة  الرعىالرعى  منمن  المرعىالمرعى  إراحةإراحة  --٣٣
    ونثرونثر  وجمعھاوجمعھا  الرعىالرعى  بعدبعد  المتروكةالمتروكة  النمواتالنموات  حشحش  یفضلیفضل  كماكما  جافجاف  والحقلوالحقل  الرعىالرعى  یتمیتم  أنأن  --٤٤

..الرعىالرعى  بعدبعد  الحقلالحقل  علىعلى  األسناناألسنان  ذوذو  المشطالمشط  بتمریربتمریر  الحیوانیةالحیوانیة  المخلفاتالمخلفات
..للحشللحش  المناسبةالمناسبة  المرحلةالمرحلة  إلىإلى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  نباتاتنباتات  تصلتصل  أنأن  قبلقبل  الرعىالرعى  یتمیتم  أالأال  --٥٥



محصول العلف األخضرمحصول العلف األخضر
nnزیدزیدیی  أنأن  ممكنممكن  األولىاألولى  السنةالسنة  فىفى  حشاتحشات  ٩٩  --٨٨  المتوسطالمتوسط  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  یعطىیعطى  

..التالیةالتالیة  السنواتالسنوات  فىفى  حشةحشة  ١٢١٢  إلىإلى
nnیومیوم  ٦٠٦٠- - ٥٥٥٥  حوالىحوالى  وبعدوبعد  سبتمبرسبتمبر  فىفى  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ٧٠٧٠  بعدبعد  األولىاألولى  الحشةالحشة  تؤخذتؤخذ  

..العامالعام  أثناءأثناء  یومًایومًا  ٤٠٤٠--٣٥٣٥  كلكل  ذلكذلك  بعدبعد  النباتاتالنباتات  وتحشوتحش  مارسمارس  زراعةزراعة  فىفى
nnالحرارةالحرارة  درجاتدرجات  تسودھاتسودھا  التىالتى  األوقاتاألوقات  فىفى  واألخرىواألخرى  الحشةالحشة  بینبین  الفترةالفترة  تطولتطول  

  إلىإلى  نوفمبرنوفمبر  آخرآخر  منمن  الفترةالفترة  فىفى  وذلكوذلك  بطیئًابطیئًا  النباتاتالنباتات  نمونمو  یكونیكون  حیثحیث  المنخفضةالمنخفضة
..طنطن  ٥٥  الحشةالحشة  وزنوزن  متوسطمتوسط  ویبلغویبلغ  أبریلأبریل  منتصفمنتصف



إنتاج البذورإنتاج البذور
nnیلىیلى  لمالما  تبعًاتبعًا  البذورالبذور  منمن  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  إنتاجیةإنتاجیة  تختلفتختلف::
  معمع  طویلطویل  النموالنمو  موسمموسم  یكونیكون  أنأن  البذورالبذور  إلنتاجإلنتاج  المالئمةالمالئمة  المناخیةالمناخیة  الظروفالظروف  ::  المناخیةالمناخیة  الظروفالظروف  --أأ

  إضاءةإضاءة  وتوفروتوفر  كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  النسبیةالنسبیة  الرطوبةالرطوبة  وإنخفاضوإنخفاض  ونھاراونھارا  لیاللیال  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفاعإرتفاع
..))المحلیةالمحلیة  الظروفالظروف((  الجافةالجافة  شبةشبة  المناطقالمناطق  مناخمناخ  كبیركبیر  لحدلحد  تطابقتطابق  الظروفالظروف  وھذهوھذه  كافیةكافیة  شمسیةشمسیة

  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  منمن  كافىكافى  مخزونمخزون  علىعلى  النباتالنبات  جذورجذور  إحتواءإحتواء  أىأى  ::األزھاراألزھار  قبلقبل  النباتاتالنباتات  حیویةحیویة  --بب
  األزھاراألزھار  بعدبعد  ماما  مرحلةمرحلة  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  قطعقطع  ذلكذلك  ویتطلبویتطلب  البذورالبذور  بتكوینبتكوین  لھلھ  السماحالسماح  قبلقبل

  كافیةكافیة  بصورةبصورة  البذورالبذور  حقولحقول  رىرى  تنظیمتنظیم  وكذلكوكذلك  البذورالبذور  إنتاجإنتاج  تسبقتسبق  التىالتى  الحشاتالحشات  فىفى  بإستمراربإستمرار
..بطئبطئ  خضرىخضرى  نمونمو  لتحقیقلتحقیق

  زیارةزیارة  البذورالبذور  عقدعقد  ویتطلبویتطلب  التلقیحالتلقیح  خلطىخلطى  نباتنبات  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  ::PolinationPolination  التلقیحالتلقیح  --جـجـ
  ناثرةناثرة  للخارجللخارج  تنطلقتنطلق  حیثحیث  ثقلھاثقلھا  بفعلبفعل  الزورقالزورق  علىعلى  بالضغطبالضغط  تقومتقوم  كىكى  الملقحةالملقحة  الحشراتالحشرات
  اللقاحاللقاح  أنابیبأنابیب  نفاذنفاذ  دوندون  ویحولویحول  المیسمالمیسم  یغطىیغطى  الذىالذى  الرقیقالرقیق  الغشاءالغشاء  تمزقتمزق  ومسببةومسببة  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب
  الطبیعیةالطبیعیة  الملقحةالملقحة  الحشراتالحشرات  منمن  الكثیرالكثیر  وھناكوھناك  ..TrippingTripping  اإلطالقاإلطالق  بعملیةبعملیة  ذلكذلك  ویعرفویعرف
..النحلالنحل  وأھماوأھما

  والثالثةوالثالثة  الثانیةالثانیة  السنةالسنة  فىفى  الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  نباتاتنباتات  منمن  البذورالبذور  أخذأخذ  یفضلیفضل  ::البذورالبذور  إنتاجإنتاج  میعادمیعاد  --دد
    ..كبیرةكبیرة  بصورةبصورة  النباتاتالنباتات  إضعافإضعاف  إلىإلى  یؤدىیؤدى  األولىاألولى  السنةالسنة  حقولحقول  منمن  البذورالبذور  إنتاجإنتاج  ألنألن

nnعلىعلى  یتوقفیتوقف  ھذاھذا  فإنفإن  البذورالبذور  إنتاجإنتاج  النباتاتالنباتات  فیھفیھ  تتركتترك  الذىالذى  السنةالسنة  منمن  للوقتللوقت  بالنسبةبالنسبة  أماأما::
..الحرارةالحرارة  درجةدرجة  مالئمةمالئمة  --١١
..الطبیعیةالطبیعیة  الملقحاتالملقحات  نشاطنشاط  قمةقمة  معمع  اإلزھاراإلزھار  میعادمیعاد  یتوافقیتوافق  أنأن  یجبیجب  إذإذ  الملقحاتالملقحات  توفیرتوفیر  --٢٢



محصول البذورمحصول البذور
nnفىفى  عادًةعادًة  الحشالحش  وقفوقف  یتمیتم  حیثحیث  الثالثةالثالثة  أوأو  الثانیةالثانیة  السنةالسنة  محصولمحصول  منمن  البذورالبذور  تؤخذتؤخذ  

  فىفى  حدثحدث  إذاإذا  أماأما  الحرارةالحرارة  معتدلمعتدل  جوجو  فىفى  التقاوىالتقاوى  تتكونتتكون  حتىحتى  وسبتمبروسبتمبر  أغسطسأغسطس
    ..المحصولالمحصول  یقلیقل  وبالتالىوبالتالى  العاقدةالعاقدة  الثمارالثمار  منمن  تقللتقلل  البرودةالبرودة  فإنفإن  متأخرةمتأخرة  حشاتحشات

nnحیثحیث  الجرنالجرن  إلىإلى  وینقلوینقل  داكناً داكناً   الثمارالثمار  لونلون  یصبحیصبح  عندماعندما  بالیدبالید  أوأو  بالشرشرةبالشرشرة  الحصادالحصاد  یتمیتم  
  ..ویغربلویغربل  ویذرىویذرى  یدرسیدرس

nnالبذورالبذور  منمن  أردبأردب  ٢٢  --٥٥..١١  الفدانالفدان  محصولمحصول  متوسطمتوسط  یبلغیبلغ..
nnكجمكجم  ١٦٢١٦٢  األردباألردب  وزنوزن..



تمارین على الفصل الثانى


