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  األرزاألرز
  RiceRice

Oryza sativa,Oryza sativa, L.L.
Fam. PoaceaeFam. Poaceae
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األهمية اإلقتصاديةاألهمية اإلقتصادية
nnمصرمصر  بجمھوریةبجمھوریة  الھامةالھامة  والتصدیریةوالتصدیریة  الغذائیةالغذائیة  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  منمن  األرزاألرز  یعتبریعتبر  

    ..األخرىاألخرى  الدولالدول  ببعضببعض  وكذلكوكذلك  العربیةالعربیة
nnتقریباتقریبا  العالمالعالم  سكانسكان  ثلثثلث  منمن  ألكثرألكثر  الرئیسىالرئیسى  الغذاءالغذاء  یعتبریعتبر..    
nnحیثحیث  منمن  وثانیھاوثانیھا  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  حیثحیث  منمن  الحبوبالحبوب  محاصیلمحاصیل  ثالثثالث  یعتبریعتبر  

    ..العالميالعالمي  المحصولالمحصول  كمیةكمیة
nnلتحملھلتحملھ  إستصالحھاإستصالحھا  أثناءأثناء  الملحیةالملحیة  األرضاألرض  إستثمارإستثمار  فىفى  ھامھام  عاملعامل  ویعتبرویعتبر  

..المیاهالمیاه  وكثرةوكثرة  الملوحةالملوحة  ظروفظروف
nnلحبوبھلحبوبھ  أنأن  إذإذ  لإلنسانلإلنسان  غذاءغذاء  إستعمالھإستعمالھ  ھوھو  األرزاألرز  زراعھزراعھ  منمن  األساسىاألساسى  الغرضالغرض  

  منمن  كبیرةكبیرة  نسبةنسبة  علىعلى  إحتوائھاإحتوائھا  بسبببسبب  عالیةعالیة  غذائیةغذائیة  قیمةقیمة  المبیضةالمبیضة
    ..األخرىاألخرى  الغذائیةالغذائیة  والمكوناتوالمكونات  الكربوھیدراتالكربوھیدرات

nnعدیدةعدیدة  أغراضأغراض  فىفى  تستعملتستعمل  والدراسوالدراس  والتبیضوالتبیض  الضربالضرب  عملیةعملیة  مخلفاتمخلفات..
nnعدیدةعدیدة  إستخداماتإستخدامات  لھلھ  األرزاألرز  قشقش..
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لألرزلألرز  الوصف النباتيالوصف النباتي
Root SystemRoot System

nnمنمن  نوعیننوعین  منمن  یتكونیتكون  عرضىعرضى  لیفىلیفى  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  
::ھماھما  الجذورالجذور

PrimaryPrimary  ::))األولیةاألولیة((  الجنینیةالجنینیة  الجذورالجذور  --أأ rootsroots
nnالجذیرالجذیر  منمن  تخرجتخرج  التىالتى  الجذورالجذور  مجموعةمجموعة  عنعن  عبارةعبارة  وھىوھى    

    جذرانجذران  تكونتكون  یلیھیلیھ  ثمثم  أوًالأوًال  الجذیرالجذیر  یتكونیتكون  حیثحیث  مباشرةمباشرة
    ..قصیرةقصیرة  جانبیةجانبیة  فروعفروع  منھامنھا  تخرجتخرج  قدقد  الجذورالجذور  وھذهوھذه  آخرانآخران

SecondarySecondary::))الثانویةالثانویة((العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  --بب rootsroots
nnسطحسطح  أسفلأسفل  الموجودةالموجودة  العقدالعقد  علىعلى  منمن  تخرجتخرج  الجذورالجذور  وھذهوھذه    

    ھذهھذه  وتنمووتنمو  ..ولفروعھاولفروعھا  األصلیةاألصلیة  للساقللساق  مباشرةمباشرة  التربھالتربھ
    ..أسفلأسفل  إلىإلى  رأسیّارأسیّا  تمتدتمتد  ثمثم  أفقیًاأفقیًا  الجذورالجذور

nnلنمولنمو  الالزمالالزم  والغذاءوالغذاء  الماءالماء  بإمتصاصبإمتصاص  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتقوموتقوم  
    الجذورالجذور  وھىوھى  التربةالتربة  فىفى  النباتالنبات  تثبتتثبت  جانبجانب  إلىإلى  النباتاتالنباتات

..النباتالنبات  حیاةحیاة  طوالطوال  المستدیمةالمستدیمة
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إنبات حبة األرز وتكوين البادرةإنبات حبة األرز وتكوين البادرة
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اإلنبات
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StemStem
nnالعقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن  تتكونتتكون  قائمةقائمة  األرزاألرز  فىفى  الساقالساق  

  ٢٠٢٠- - ١٠١٠  حوالىحوالى  والظاھرةوالظاھرة  المجوفةالمجوفة  والسالمیاتوالسالمیات
..سالمیةسالمیة

nnسمسم١٨٠١٨٠--٦٠٦٠  بینبین  ماما  النباتالنبات  طولطول  یصلیصل  وعمومًاوعمومًا    
    ..البیئیةالبیئیة  والعواملوالعوامل  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك

nnفىفى  للزیادةللزیادة  نتیجةنتیجة  بینیةبینیة  استطالةاستطالة  النباتاتالنباتات  وتستطیلوتستطیل  
..عددھاعددھا  فىفى  ولیسولیس  السالمیةالسالمیة  طولطول

nnالموجودةالموجودة  العقدالعقد  منمن  قاعدیًاقاعدیًا  تفریعًاتفریعًا  السیقانالسیقان  تتفرعتتفرع  
  الخلفاتالخلفات  منمن  كبیركبیر  عددعدد  ویتكونویتكون  التربةالتربة  سطحسطح  أسفلأسفل

    حسبحسب  ))٧٧--٥٥((  منمن  عددھاعددھا  یختلفیختلف  التىالتى  األشطاءاألشطاء  أوأو
..الزراعیةالزراعیة  المعامالتالمعامالتوو  الصنفالصنف
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التفريع
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LeavesLeaves
nnثالثثالث  منمن  تتكونتتكون  بسیطةبسیطة  شریطیةشریطیة  األرزاألرز  نباتنبات  فىفى  الورقةالورقة  

::ھىھى  أجزاءأجزاء
    sheathsheath::الغمدالغمد--أأ
nnأسفلأسفل  إلىإلى  أعلىأعلى  منمن  منشقمنشق  وھووھو  للسالمیاتللسالمیات  المغلفالمغلف  الجزءالجزء  وھووھو  

..یلیھایلیھا  والتىوالتى  منھامنھا  یخرجیخرج  التىالتى  السالمیةالسالمیة  ویغلفویغلف
    BladeBlade::النصلالنصل--بب
nnوالعرقوالعرق  طولىطولى  متوازىمتوازى  تعریقتعریق  ذوذو  شریطىشریطى  األرزاألرز  فىفى  النصلالنصل  

  السطحالسطح  وخاصةوخاصة  الملمسالملمس  خشنخشن  ضیقضیق  والنصلوالنصل  بارزبارز  الوسطىالوسطى
..نوعًانوعًا  شائكتانشائكتان  النصلالنصل  وحافتىوحافتى  منھمنھ  السفلىالسفلى

  LigueLigue::اللسیناللسین--جـجـ
nnعنعن  عبارةعبارة  واللسینواللسین  والنصلوالنصل  الغمدالغمد  بینبین  الموجودالموجود  الجزءالجزء  وھووھو    

..اللوناللون  عدیمعدیم  یكونیكون  أوأو  القرنفلىالقرنفلى  اللوناللون  ویأخذویأخذ  غشائیةغشائیة  زائدةزائدة
    AuriclesAuricles::األذبناتاألذبنات--دد
nnوقدوقد  وبریةوبریة  أذناتأذنات  بالغمدبالغمد  النصلالنصل  إتصالإتصال  موضعموضع  عندعند  یوجدیوجد  

..األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  غائبةغائبة  تكونتكون



صالح سعده. إعداد د

SpikeSpike
nnتتكونتتكون  عنقودیةعنقودیة  سنبلةسنبلة  نورةنورة  األرزاألرز  نباتنبات  فىفى  النورةالنورة  

  یتكونیتكون  وھووھو  النورةالنورة  بمحوربمحور  یسمىیسمى  طویلطویل  محورمحور  منمن
    والسالمیاتوالسالمیات  العقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن
nnالجانبیةالجانبیة  الفروعالفروع  منمن  عددعدد  إلىإلى  المحورالمحور  ھذاھذا  ویتفرعویتفرع  

  ثانیةثانیة  أفرعأفرع  إلىإلى  بدورھابدورھا  تتفرعتتفرع  قدقد  األفرعاألفرع  وھذهوھذه
    ..نھایتھانھایتھا  فىفى  السنیبالتالسنیبالت  تحملتحمل    وثالثةوثالثة

nnمنحنىمنحنى  أوأو  مرنمرن  أوأو  صلبصلب  النورةالنورة  محورمحور  یكونیكون  وقدوقد  
الدالیةالدالیة  بالنورةبالنورة  األرزاألرز  نورةنورة  تسمىتسمى  ولھذاولھذا  مدلىمدلى  أوأو
nnحسبحسب  سمسم  ٤٢٤٢--١٤١٤  بینبین  ماما  النورةالنورة  طولطول  یتراوحیتراوح  

  ..البیئیةالبیئیة  والعواملوالعوامل  األصنافاألصناف
nnبینبین  الواحدةالواحدة  بالنورةبالنورة  السنیبالتالسنیبالت  عددعدد  یتراوحیتراوح  كماكما    

..سنیبلةسنیبلة  ٥٠٠٥٠٠--٥٠٥٠
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SpikeletSpikelet

nnواحدةواحدة  زھرةزھرة  علىعلى  تحتوىتحتوى  وعادةوعادة  قصیرقصیر  عنقعنق  علىعلى  محمولةمحمولة  السنیبلةالسنیبلة
nnماما  نادرًانادرًا  وھذاوھذا  زھرتینزھرتین  علىعلى  تحتوىتحتوى  الحاالتالحاالت  بعضبعض  فىفى  أنھأنھ  ولوولو  

    ..یحدثیحدث
nnمنمن  السنیبلةالسنیبلة  وتتركبوتتركب::    
nnالقنابعالقنابع  منمن  زوجزوج  GlumesGlumes))الحاملالحامل  قمةقمة  فوقفوق  ))خارجیةخارجیة  ،،  داخلیةداخلیة    
nnفةفةالعصیالعصی  طولطول  ربعربع  عنعن  طولھاطولھا  یزیدیزید  الال  وحرشفیةوحرشفیة  صغیرةصغیرة  وھىوھى
nnواحدةواحدة  زھرةزھرة  القنابعالقنابع  بینبین  ویوجدویوجد..
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FlowerFlower

nnالداخلیةالداخلیة  العصافةالعصافة  ھماھما  العصافاتالعصافات  منمن  زوجزوج  منمن  الزھرةالزھرة  تتركبتتركب  ،،  
  ٥٥  عددعدد  بوجودبوجود  الخارجیةالخارجیة  العصافةالعصافة  وتتمیزوتتمیز  الخارجیةالخارجیة  والعصافةوالعصافة
    ..عروقعروق  ٣٣  علیھاعلیھا  فیوجدفیوجد  الداخلیةالداخلیة  العصافةالعصافة  بینمابینما  ظاھرةظاھرة  عروقعروق

nnكلكل  ویلتحمویلتحم  السیئةالسیئة  البیئیةالبیئیة  العواملالعوامل  منمن  الزھرةالزھرة  حمایةحمایة  وفائدتھموفائدتھم  
  ..الحبةالحبة  جرابجراب  ویكونانویكونان  العصافتانالعصافتان  منمن
nnالفلیساتالفلیسات  منمن  زوجزوج  العصافاتالعصافات  قاعدةقاعدة  فىفى  ویوجدویوجد  LodiculesLodicules  

..الزھرةالزھرة  تفتحتفتح  فىفى  كبیركبیر  دوردور  لھمالھما  اللحمیةاللحمیة
nnأسدیةأسدیة  ٦٦  منمن  یتكونیتكون  طلعطلع..
nnویوجدویوجد    واحدةواحدة  بویضةبویضة  علىعلى  یحتوىیحتوى  مبیضمبیض  منمن  یتكونیتكون  متاعمتاع  

..ریشیینریشیین  بمیسمینبمیسمین  ینتھیانینتھیان  طویالنطویالن  قلمانقلمان  المبیضالمبیض  بقمةبقمة
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تركيب السنيبلة والزهرة فى األرزتركيب السنيبلة والزهرة فى األرز
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شكل يوضح تركيب النبات والنورة والحبة فى األرزشكل يوضح تركيب النبات والنورة والحبة فى األرز



صالح سعده. إعداد د

PollinationPollinationFlowering andFlowering and  

nnویتمویتم  أسفلأسفل  إلىإلى  متجھًامتجھًا  بقلیلبقلیل  إنطالقھاإنطالقھا  بعدبعد  الدالیةالدالیة  قمةقمة  منمن  التزھیرالتزھیر  یبدأیبدأ  
    ..أیامأیام  ٩٩- - ٦٦  فىفى  الواحدةالواحدة  الدالیةالدالیة  تزھیرتزھیر

nnباختالفباختالف  السنیبالتالسنیبالت  تفتحتفتح  فیھفیھ  یبدأیبدأ  الذىالذى  النھارالنھار  منمن  الوقتالوقت  یختلفیختلف  كماكما  
  أقلأقل  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  األزھاراألزھار  تتفتحتتفتح  ماما  وقلیًالوقلیًال  الزراعةالزراعة  ومنطقةومنطقة  الصنفالصنف

..مم٥٥  ٢٥٢٥  منمن
nnالزھرةالزھرة  وتستمروتستمر  المنتفخةالمنتفخة  الفلیساتالفلیسات  عنعن  الناتجالناتج  الضغطالضغط  بفعلبفعل  الزھرةالزھرة  تتفتحتتفتح  

  خیوطخیوط  تستطیلتستطیل  ذلكذلك  عندعند  دقیقةدقیقة  ٩٠٩٠--٣٠٣٠  بینبین  ماما  تتراوحتتراوح  لمدةلمدة  متفتحةمتفتحة
    ..وتتدلىوتتدلى  فتبرزالمتوكفتبرزالمتوك  األسدیھاألسدیھ

nnتلقیحتلقیح((  نضجھانضجھا  وقتوقت  أوأو  مباشرةمباشرة  الزھرةالزھرة  تفتحتفتح  قبلقبل  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  وتنتثروتنتثر  
  منمن  نسبةنسبة  وتحدثوتحدث  تمتم  قدقد  التلقیحالتلقیح  فإنفإن  وتتعرضوتتعرض  المیاسمالمیاسم  تظھرتظھر  فعندمافعندما  ..))ذاتىذاتى

..ذلكذلك  عنعن  تزیدتزید  ماما  ونادرًاونادرًا  ))%%٥٥..٢٢- - ٢٢..٠٠((  بینبین  ماما  تتراوحتتراوح  الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح
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GrainGrain

nnسطحسطح  ذاتذات  مفرطحمفرطح  بیضاوىبیضاوى  شكلھاشكلھا  بالحبةبالحبة  تعرفتعرف  برةبرة  الثمرةالثمرة  
  ذوذو  وھووھو  العصافتینالعصافتین  إلتحامإلتحام  منمن  الناتجالناتج  بالجراببالجراب  مغطىمغطى  أملسأملس
    ..خشنخشن  سطحسطح

nnسطحیھاسطحیھا  منمن  كلكل  علىعلى  الحبةالحبة  بطولبطول  بارزانبارزان  خطانخطان  ویوجدویوجد  
    ..النموالنمو  أثناءأثناء  الجرابالجراب  علىعلى  الحبةالحبة  لضغطلضغط  نتیجةنتیجة  وذلكوذلك

nnالسفاالسفا  ووجودووجود  واللونواللون  والحجموالحجم  الشكلالشكل  فىفى  الحبوبالحبوب  وتختلفوتختلف  
    ..الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى

nnالظروفالظروف  لھالھا  تتھیأتتھیأ  حتىحتى  وجنینھاوجنینھا  الحبوبالحبوب  یحفظیحفظ  والجرابوالجراب    
    ..الشعیرالشعیر  باألرزباألرز  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى  األرزاألرز  ویسمىویسمى  لإلنباتلإلنبات  المناسبةالمناسبة

nnواألحمرواألحمر  الذھبىالذھبى  األصفراألصفر  مابینمابین  المختلفةالمختلفة  األلواناأللوان  یأخذیأخذ  وھووھو..  
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تركيب الحبة فى األرزتركيب الحبة فى األرز
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أشكال الحبوب فى األرزأشكال الحبوب فى األرز
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  التوزيع فى العاملالتوزيع فى العامل

nnخطىخطى  بینبین  الحارةالحارة  وشبةوشبة  الحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى  األرزاألرز  زراعةزراعة  تنتشرتنتشر    
  ..جنوباجنوبا  ٥٥٤٠٤٠  وو  شماالشماال  ٥٥٤٥٤٥  عرضعرض

nnالصینالصین  وھىوھى  األقصىاألقصى  الشرقالشرق  ببالدببالد  العالمالعالم  فىفى  األرزاألرز  إنتاجإنتاج  ویتركزویتركز    
    وإندونسیاوإندونسیا  وباكستانوباكستان  والھندوالھند  والیابانوالیابان

nnمصرمصر  وھىوھى  المتوسطالمتوسط  األبیضاألبیض  البحرالبحر  حوضحوض  دولدول  بعضبعض  وكذلكوكذلك    
وأسبانیاوأسبانیا    وإیطالیاوإیطالیا
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  التوزيع فى مجهورية مصر العربيةالتوزيع فى مجهورية مصر العربية

nnالدلتاالدلتا  شمالشمال  منطقةمنطقة  ھىھى  األرزاألرز  زراعةزراعة  مناطقمناطق  أھمأھم..  
nnأراضىأراضى  توجدتوجد  حیثحیث  األرزاألرز  لزراعةلزراعة  خاصةخاصة  مناوباتمناوبات  توجدتوجد  حیثحیث    

    مثلمثل  فىفى  حاحاببرر  المحاصیلالمحاصیل  أكثرأكثر  األرزاألرز  یكونیكون  حیثحیث  الملحیةالملحیة  اإلستصالحاإلستصالح
    ..المناطقالمناطق  ھذهھذه

nnإلىإلى  ولحاجتھولحاجتھ  األمالحاألمالح  نسبةنسبة  إلرتفاعإلرتفاع  المحاصیلالمحاصیل  منمن  غیرهغیره  عنعن  لتحملھلتحملھ    
..حیاتھحیاتھ  منمن  طویلةطویلة  فترةفترة  بالماءبالماء  أرضھأرضھ  غمرغمر

nnبالتربةبالتربة  األمالحاألمالح  غسیلغسیل  علىعلى  لزراعتھلزراعتھ  الالزمالالزم  الماءالماء  یعملیعمل  حیثحیث    
    خواصخواص  وتتحسنوتتحسن  ضررھاضررھا  تقلیلتقلیل  وبالتالىوبالتالى  تركیزھاتركیزھا  وتخفیفوتخفیف  تدریجیاتدریجیا
..إصالحھاإصالحھا  یتمیتم  حتىحتى  تدریجیاتدریجیا  التربةالتربة
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  التوزيع فى مجهورية مصر العربيةالتوزيع فى مجهورية مصر العربية

nnالشیخالشیخ  وكفروكفر  الدقھلیةالدقھلیة  ھىھى  األرزاألرز  تزرعتزرع  التىالتى  المحافظاتالمحافظات  وأھموأھم    
..والفیوموالفیوم  والغربیةوالغربیة  ودمیاطودمیاط  والشرقیةوالشرقیة  والبحیرةوالبحیرة

nnفدانفدان  ملیونملیون  ١١//٢٢  حوالىحوالى  الماضىالماضى  فىفى  یزرعیزرع  كانكان  وقدوقد..
nnأنأن  إلىإلى  الزیادةالزیادة  فىفى  األرزاألرز  لزراعةلزراعة  المخصصةالمخصصة  المساحةالمساحة  تدرجتتدرجت  

    ..١٩٩٣١٩٩٣  عامعام  فدانفدان  ملیونملیون  ٢٥٠٢٥٠..١١  إلىإلى  وصلتوصلت
nnحوالىحوالى  إلىإلى  الزیادةالزیادة  فىفى  األرزاألرز  لزراعةلزراعة  المخصصةالمخصصة  المساحةالمساحة  ووصلتووصلت    

..٢٠٠١٢٠٠١  عامعام  فدانفدان  ملیونملیون  ٧٥٠٧٥٠..١١
nn١٩٨٤١٩٨٤((  للفدانللفدان  طنطن  ٤٤..٢٢  إلىإلى  ٢٢  منمن  الزیادةالزیادة  فىفى  اإلنتاجاإلنتاج  تدرجتدرج  كماكما  --  

..للفدانللفدان  طنطن  ٢٥٢٥..٣٣  إلىإلى  حالیاحالیا  وصلوصل  وقدوقد  ))١٩٨٦١٩٨٦
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nnماما  القبلىالقبلى  الوجةالوجة  عنعن  البحرىالبحرى  الوجهالوجه  فىفى  األرزاألرز  مساحةمساحة  زيادةزيادة    أسبابأسباب  

  ::يلىيلى
  المستدیمالمستدیم  الرىالرى  بنظامبنظام  تزرعتزرع  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى  األراضىاألراضى  أنأن  --١١

    ..النموالنمو  موسمموسم  طولطول  متوفرمتوفر  الماءالماء  أنأن  أىأى
  االمالحاالمالح  نسبنسب  فیھافیھا  ترتفعترتفع  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  أراضىأراضى  معظممعظم  --٢٢

  ھذهھذه  فىفى  تستغلتستغل  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  أنسبأنسب  منمن  األرزاألرز  ویعتبرویعتبر
..األراضىاألراضى

..األرزاألرز  لزراعةلزراعة  الكافىالكافى  الماءالماء  یتوفریتوفر  الال  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  --٣٣
  فىفى  وتوزیعھاوتوزیعھا  الھامةالھامة  المحاصیلالمحاصیل  زراعةزراعة  الضرورىالضرورى  منمن  --٤٤

    ..وغیرهوغیره  والقصبوالقصب  كالقطنكالقطن    الجمھوریةالجمھوریة  أنحاءأنحاء  مختلفمختلف
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  التقسيم الزراعى لألرزالتقسيم الزراعى لألرز
  

nnمنھامنھا  إعتباراتإعتبارات  لعدةلعدة  تبعاتبعا  األرزاألرز  أصنافأصناف  تقسیمتقسیم  یمكنیمكن::

nnمممم٧٧  منمن  أكثرأكثرجداجدا  طویلطویل                        
nnمم٧٧  ::٦٦  منمنطویلطویل
nnمممم٩٩٩٩..٥٥  ::٥٥  منمنمتوسطمتوسط
nnمممم٥٥  منمن  أقلأقلقصیرقصیر

..زجاجیةزجاجیة  أجزاءأجزاء  معمع  صلبةصلبة  نشویةنشویة  حبوبحبوب  --أأ

    حبوبحبوب  بأنھابأنھا  وتعرفوتعرف  معتمةمعتمة  أجزاءأجزاء  معمع  لینةلینة  دكسترینیةدكسترینیة  حبوبحبوب  - - بب
    عندعند  لزجةلزجة  وتصبحوتصبح  جلوتینجلوتین  علىعلى  إحتوائھاإحتوائھا  عدمعدم  عنعن  رغمارغما  جیالتینیةجیالتینیة

..خاصةخاصة  أطباقأطباق  إلنتاجإلنتاج  وتستخدموتستخدم  الطھىالطھى
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  التقسيم الزراعى لألرزالتقسيم الزراعى لألرز

    ::متأخرةمتأخرة  أصنافأصناف  --أأ
nn١٧٦١٧٦  ،،  ١٧٢١٧٢  ،،  ١٧١١٧١  جیزةجیزة  مثلمثل  یومیوم  ١٥٥١٥٥--١٥٠١٥٠  بعدبعد  تنضجتنضج..
    ::مبكرةمبكرة  أصنافأصناف  - - بب
nn١٠١١٠١  سخاسخا  ،،  ١٧٨١٧٨  ،،  ١٧٧١٧٧  جیزةجیزة  مثلمثل  یومیوم  ١٣٥١٣٥--١٢٠١٢٠  بعدبعد  تنضجتنضج  ،،    

١٠٤١٠٤  ،،  ١٠٣١٠٣  ،،  ١٠٢١٠٢..

nn١٧٢١٧٢  ،،  ١٧١١٧١  جیزةجیزة  مثلمثل  الخصبةالخصبة  األراضىاألراضى  تالئمھاتالئمھا  أصنافأصناف  ،،    

١٨١١٨١  ،،  ١٧٦١٧٦..    
nnوجیزةوجیزة  ١٣٦٨١٣٦٨  الساللةالساللة  مثلمثل  الملحیةالملحیة  األراضىاألراضى  فىفى  تنموتنمو  أصنافأصناف    

    ..١٠٤١٠٤  وسخاوسخا١٧٨١٧٨
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    ::المنخفضةالمنخفضة  األراضىاألراضى  أرزأرز  أـأـ
nnكبیركبیر  محصولمحصول  لتعطىلتعطى  طویلةطویلة  مدةمدة  بالماءبالماء  الغمرالغمر    إلىإلى  یحتاجیحتاج  الذىالذى  وھووھو      

..مصرمصر  فىفى  الحالالحال  ھوھو  كماكما
  ::المرتفعةالمرتفعة  األراضىاألراضى  أرزأرز  ــ  بب
nnالقمحالقمح  مثلمثل  اتاتییالرالر  منمن  عددعدد  یعطىیعطى  ولكنھولكنھ  بالماءبالماء  یغمریغمر  الال  الذىالذى  وھووھو..    

..محصولھامحصولھا  لكبرلكبر  أھمیةأھمیة  أكثرأكثر  تغمرتغمر  التىالتى  والطرزوالطرز
    ::العائمالعائم  األرزاألرز  ــ  جـجـ
nnالمناطقالمناطق  وبعضوبعض  سیالنسیالن  فىفى  كماكما  للفیضانللفیضان  المعرضةالمعرضة  الودیانالودیان  فىفى  یزرعیزرع    

    ..وباكستانوباكستان  بالھندبالھند
nnبالیدبالید  النباتاتالنباتات  تضمتضم  النضجالنضج  وعندوعند  الفیضانالفیضان  موسمموسم  قبلقبل  الحبوبالحبوب  فتنثرفتنثر  

..الحبوبالحبوب  نضجنضج  عندعند  عائمةعائمة  النباتاتالنباتات  تكونتكون  أنأن  بشرطبشرط  القواربالقوارب  منمن
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  CultivarsCultivars::األصنافاألصناف
nnإستنباطإستنباط  ھوھو  األرزاألرز  لبحوثلبحوث  القومىالقومى  للبرنامجللبرنامج  الرئیسیةالرئیسیة  األھدافاألھداف  أھمأھم  

    واآلفاتواآلفات  لألمراضلألمراض  والمقاومةوالمقاومة  العالیةالعالیة  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  ذاتذات  الجدیدةالجدیدة  األصنافاألصناف
  وأیضًاوأیضًا  التربةالتربة  وقلویةوقلویة  ملوحةملوحة  خاصةخاصة  مالئمةمالئمة  الغیرالغیر  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  وتتحملوتتحمل

  والسوقوالسوق  المحلىالمحلى  االستھالكاالستھالك  لتالئملتالئم  للحبوبللحبوب  عالیةعالیة  جودةجودة  صفاتصفات  ذاتذات
  ..العالمىالعالمى

nnبحوثبحوث  لبرنامجلبرنامج  اإلستراتیجیةاإلستراتیجیة  األھدافاألھداف  أحدأحد  فإنفإن  الرىالرى  میاهمیاه  ألھمیةألھمیة  ونظرًاونظرًا  
  جزءجزء  لتوفیرلتوفیر  ))یومیوم١٢٠١٢٠- - ١١٠١١٠((العمرالعمر  قصیرةقصیرة  أصنافأصناف  إستنباطإستنباط  ھوھو  األرزاألرز
  %%٣٠٣٠- - ٢٠٢٠  بحوالىبحوالى  تقدرتقدر  األرزاألرز  زراعةزراعة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة  الرىالرى  میاهمیاه  منمن  كبیركبیر
  ..الحالىالحالى  اإلستھالكاإلستھالك  منمن
nnمنمن  لزراعةلزراعة  تكفىتكفى  منتقاةمنتقاة  تقاوىتقاوى  إنتاجإنتاج  إلىإلى  الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  خطةخطة  وتھدفوتھدف  

  ،،  ١٧٧١٧٧  جیزةجیزة  وھىوھى  الحدیثةالحدیثة  ألصنافألصنافبابا  األرزاألرز  مساحةمساحة  منمن  %%٧٠٧٠  إلىإلى  ٥٠٥٠
..المصرىالمصرى  یاسمینیاسمین  ،،١٠٤١٠٤  ،،  ١٠٣١٠٣  ،،  ١٠٢١٠٢  ،،  ١٠١١٠١  سخاسخا  ،،  ١٨٢١٨٢  ،،  ١٧٨١٧٨
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  مراحل منو األرزمراحل منو األرز
nnالنضجالنضج  حتىحتى  واإلنباتواإلنبات  الزراعةالزراعة  منمن  شھورشھور  ٦٦--٤٤  حوالىحوالى  األرزاألرز  نمونمو  موسمموسم  یبلغیبلغ  

    والحصادوالحصاد
nnالنباتاتالنباتات  فیھافیھا  تنموتنمو  التىالتى  البیئیةالبیئیة  والظروفوالظروف  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف..    
nnھىھى  مراحلمراحل  بثالثبثالث  نموهنموه  موسمموسم  خاللخالل  النباتالنبات  ویمرویمر::
nnیومیوم  ١٠٠١٠٠--٦٠٦٠((  الحضریةالحضریة  المرحلةالمرحلة  ((              
nnیومیوم٣٠٣٠((  التكاثرالتكاثر  مرحلةمرحلة((
nnیومیوم  ٤٠٤٠--٣٠٣٠((  النضجالنضج  مرحلةمرحلة((
nnالمرحلةالمرحلة  طولطول  فىفى  بینھابینھا  اإلختالفاإلختالف  إلىإلى  أساسًاأساسًا  یرجعیرجع  األصنافاألصناف  بینبین  واإلختالفواإلختالف  

    ..الخضریةالخضریة
nnنھایةنھایة  إلىإلى  الحبوبالحبوب  زراعةزراعة  منمن  تعاقبھاتعاقبھا  حسبحسب  علىعلى  األطواراألطوار  ھذهھذه  ترتیبترتیب  ویمكنویمكن  

    ::یلىیلى  كماكما  النباتالنبات  حیاهحیاه
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GerminationGermination stagestage
nnراحةراحة  طورطور  فىفى  لدخولھالدخولھا  مباشرةمباشرة  حصادھاحصادھا  بعدبعد  األرزاألرز  حبوبحبوب  تنبتتنبت  الال..  
nnأنأن  إلىإلى  بالتخزینبالتخزین  وتزیدوتزید  بإنخفاضھابإنخفاضھا  الحصادالحصاد  الحدیثةالحدیثة  الحبوبالحبوب  إنباتإنبات  نسبةنسبة  وتتمیزوتتمیز    

GrainGrain  الحبوبالحبوب  حیویةحیویة  لنقصلنقص  ذلكذلك  بعدبعد  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  تنخفضتنخفض  ثمثم  أقصاھاأقصاھا  تصلتصل
viabilityviability..

nnذلكذلك  ویتوقفویتوقف  الزراعةالزراعة  منمن  أیامأیام  ١٠١٠- - ٧٧  بعدبعد  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  البادراتالبادرات  تظھرتظھر  
..لنموھالنموھا  الالزمةالالزمة  االحتیاجاتاالحتیاجات  علىعلى  للحصولللحصول  الكمرالكمر  وعملیاتوعملیات  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  علىعلى

TilleringTillering stagestage
nnتقریبّاتقریبّا  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ٣٠٣٠- - ٢٠٢٠  بعدبعد  األرزاألرز  أشطاءأشطاء  تكوینتكوین  یبدأیبدأ  
nnالسنابلالسنابل  طردطرد  قبلقبل  األعظماألعظم  العددالعدد  یبلغیبلغ  أنأن  إلىإلى  النموالنمو  بتقدمبتقدم  األرزاألرز  أشطاءأشطاء  عددعدد  ویزدادویزداد  

  بعضبعض  لموتلموت  النباتالنبات  حیاةحیاة  منمن  المتقدمةالمتقدمة  الفتراتالفترات  فىفى  األشطاءاألشطاء  عددعدد  ینقصینقص  ثمثم  مباشرةمباشرة
..األشطاءاألشطاء

nnمنمن  تتكونتتكون  بینمابینما  البدارالبدار  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  للنباتللنبات  األولىاألولى  العقدالعقد  منمن  األشطاءاألشطاء  تتكونتتكون  
..الشتلالشتل  حالةحالة  فىفى  السادسةالسادسة  إلىإلى  الرابعةالرابعة  العقدةالعقدة  علىعلى
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ة فى األرزة فى األرزالبادرالبادر  ركيبركيبعملية التلسين وتعملية التلسين وتشكل يوضح شكل يوضح 
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StemStem elongationelongation stagestage
nnسرعةسرعة  وتزدادوتزداد  حیاتھحیاتھ  منمن  األولىاألولى  الفتراتالفترات  فىفى  بطیئةبطیئة  الرئیسىالرئیسى  الساقالساق  إستطالةإستطالة  

    ..الدالیاتالدالیات  طردطرد  أثناءأثناء  كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  اإلستطالةاإلستطالة
nnأقصرأقصر  أنأن  كماكما  السالمیاتالسالمیات  أطولأطول  ھىھى  الدالیةالدالیة  تحملتحمل  التىالتى  والسالمیةوالسالمیة  

..األرضاألرض  سطحسطح  منمن  والقریبةوالقریبة  المدفونةالمدفونة  فھىفھى  السالمیاتالسالمیات
nnعددعدد  زیادةزیادة  ولیسولیس  السالمیةالسالمیة  طولطول  زیادةزیادة  إلىإلى  ترجعترجع  أىأى  بینیةبینیة  اإلستطالةاإلستطالة  

..السالمیاتالسالمیات
nnStageStageSpikeSpike emergenceemergence
nnمقدارمقدار  تكوینتكوین  بعدبعد  تكوینھاتكوینھا  ویبدأویبدأ  ،،  أوًالأوًال  تتكونتتكون  أنأن  ینبغىینبغى  الدالیاتالدالیات  تطردتطرد  لكىلكى  

..الخضرىالخضرى  النموالنمو  منمن  معینمعین
nnالمعینةالمعینة  الضوئیةالضوئیة  للفترةللفترة  بتعریضھبتعریضھ  الدالیاتالدالیات  لتكوینلتكوین  النباتالنبات  تنبیھتنبیھ  یلزمیلزم  كماكما  

..الالزمةالالزمة  الحرارةالحرارة  ودرجةودرجة
nnھذهھذه  طولطول  ویتوقفویتوقف  یومیوم  ١٢١٢--٧٧  بینبین  الدالیاتالدالیات  تكوینتكوین  مدةمدة  طولطول  ویتراوحویتراوح  

..النباتاتالنباتات  فیھافیھا  تنموتنمو  التىالتى  واإلضاءةواإلضاءة  كالحرارةكالحرارة  الجویةالجویة  الظروفالظروف  علىعلى  الفترةالفترة
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nnFloweringFlowering andand fertilizationfertilization stagesstages

nnطردطرد  یومیوم  اإلزھاراإلزھار  ویبدأویبدأ  أیامأیام  ١٠١٠- - ٦٦  بینبین  الدالیةالدالیة  إلزھارإلزھار  الالزمةالالزمة  المدةالمدة  تتراوحتتراوح  
  میعادمیعاد  منمن  الرابعالرابع  إلىإلى  الثانىالثانى  الیومالیوم  فىفى  األزھاراألزھار  معظممعظم  وتتفتحوتتفتح  الثانىالثانى  والیوموالیوم  الدالیةالدالیة
    ..الطردالطرد

nnةة  عشرعشر  الثانیةالثانیة  الساعةالساعة  إلىإلى  العاشرةالعاشرة  الساعةالساعة  منمن  الفترةالفترة  فىفى  سریعًاسریعًا  اإلزھاراإلزھار  ویكونویكون    
nnالطرفیةالطرفیة  السنیبالتالسنیبالت  ویتبعھاویتبعھا  أوًالأوًال  الدالیةالدالیة  محورمحور  علىعلى  الطرفیةالطرفیة  السنیبلةالسنیبلة  وتتفتحوتتفتح  

    أسفلأسفل  إلىإلى  ذلكذلك  بعدبعد  التزھیرالتزھیر  ویتجھویتجھ  الفروعالفروع  محاورمحاور  علىعلى
nnساعةساعة  ٢٢--٥٥..١١  لفترةلفترة  الزھرةالزھرة  تفتحتفتح  ویستمرویستمر    
nnمم٥٥  ١٥١٥  والدنیاوالدنیا  ،،  مم٥٥  ٣٠٣٠  لإلزھارلإلزھار  المثلىالمثلى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  وتبلغوتبلغ    
nnالمیاسمالمیاسم  إلىإلى  إنتقالھاإنتقالھا  بعدبعد  مباشرةمباشرة  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  وتنبتوتنبت..
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nn٦٦GrainGrain formationformation
nnتمامتمام  إلىإلى  نموھانموھا  ویستمرویستمر  البویضةالبویضة  إخصابإخصاب  منمن  إبتداءإبتداء  التكوینالتكوین  فىفى  الحبةالحبة  تبدأتبدأ  

الحبوبالحبوب  تكوینتكوین
nnتكوینھاتكوینھا  یتمیتم  أنأن  إلىإلى  الحبوبالحبوب  إلىإلى  والسوقوالسوق  األوراقاألوراق  منمن  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  وتنتقلوتنتقل  

    ..DormancyDormancy  راحةراحة  طورطور  فىفى  تدخلتدخل  وحینئذوحینئذ
nnوقدوقد  جمیعھاجمیعھا  بالدالیةبالدالیة  حبوبحبوب  تتكونتتكون  الال  وقدوقد  السنیبالتالسنیبالت  بعضبعض  حبوبحبوب  تتكونتتكون  الال  وقدوقد  

  اإلصابةاإلصابة  إلىإلى  جمیعھاجمیعھا  النورةالنورة  عقمعقم  یرجعیرجع  وقدوقد  اإلخصاباإلخصاب  عدمعدم  إلىإلى  ذلكذلك  یرجعیرجع
    ..الوراثیةالوراثیة  العواملالعوامل  بعضبعض  وإلىوإلى  الثاقبةالثاقبة  والدیدانوالدیدان  بالفطربالفطر

nnالسائدةالسائدة  الظروفالظروف  علىعلى  الحبةالحبة  وزنوزن  ویتوقفویتوقف  نموھانموھا  أثناءأثناء  الحبوبالحبوب  أوزانأوزان  وتزدادوتزداد  
اإلثماراإلثمار  أثناءأثناء

nnتفتحتفتح  منمن  أیامأیام  ٧٧  بعدبعد  لطولھالطولھا  األعظماألعظم  الحدالحد  إلىإلى  تصلتصل  أنأن  إلىإلى  الحبةالحبة  طولطول  ویزدادویزداد  
  تصلتصل  بینمابینما  األزھاراألزھار  تفتحتفتح  منمن  أیامأیام  ٩٩  بعدبعد  لھالھا  عرضعرض  أقصىأقصى  إلىإلى  وتدنووتدنو  األزھاراألزھار

..یومیوم٢٤٢٤  بعدبعد  إلیھإلیھ
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مراحل نمو األرزمراحل نمو األرز
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Environmental RequirementsEnvironmental Requirements::اإلحتياجات البيئيةاإلحتياجات البيئية

qqنموهنموه  أطوارأطوار  فىفى  األرزاألرز  نباتنبات  لنمولنمو  المالئمةالمالئمة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تختلفتختلف  

  الحرارةالحرارة  ودرجةودرجة  مم٥٥  ٣٥٣٥--٣٠٣٠  بینبین  لإلنباتلإلنبات  المثلىالمثلى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  فتتراوحفتتراوح
    مم٥٥  ٤٠٤٠العظمىالعظمى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  وتبلغوتبلغ  مم٥٥  ١٣١٣--١٠١٠  الدنیاالدنیا

qqمنمن  النباتالنبات  حیاةحیاة  أطوارأطوار  أثناءأثناء  فىفى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  متوسطمتوسط  یتراوحیتراوح  وعموماوعموما    
مم٥٥  ٢٧٢٧--٢٠٢٠

qq
qqتحتتحت  إتضحإتضح  فلقدفلقد  اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  بإنخفاضبإنخفاض  األرزاألرز  نباتاتنباتات  نمونمو  ینقصینقص  

  وعددوعدد  األوراقاألوراق  وعددوعدد  األرزاألرز  نباتنبات  أشطاءأشطاء  عددعدد  نقصنقص  المصریةالمصریة  الظروفالظروف
  المختلفةالمختلفة  واألعضاءواألعضاء  األرزاألرز  لنباتلنبات  الجافالجاف  والوزنوالوزن  الدالیةالدالیة  وطولوطول  الدالیاتالدالیات

--٨٨  منمن  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  بزیادةبزیادة  األشطاءاألشطاء  عددعدد  زادزاد  ولقدولقد  التظلیلالتظلیل  بزیادةبزیادة  لھلھ
..ساعةساعة  ١٢١٢

qqلفترةلفترة  األرزاألرز  نباتاتنباتات  بتعریضبتعریض  لھالھا  حدحد  أقصىأقصى  الدالیاتالدالیات  طردطرد  سرعةسرعة  وتبلغوتبلغ  
..ساعةساعة١٢١٢  مقدارھامقدارھا  یومیةیومیة  ضوئیةضوئیة
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Environmental RequirementsEnvironmental Requirements::اإلحتياجات البيئيةاإلحتياجات البيئية


qqقدرةقدرة  ذاتذات  تكونتكون  أنأن  بشرطبشرط  األراضىاألراضى  معظممعظم  فىفى  األرزاألرز  زراعةزراعة  یمكنیمكن  

..بالماءبالماء  اإلحتفاظاإلحتفاظ  علىعلى  عالیةعالیة

qq  یزرعیزرع  وفیھاوفیھا  الخصبةالخصبة  الطینیةالطینیة  ھىھى  األرزاألرز  لزراعةلزراعة  األراضىاألراضى  وأفضلوأفضل  
..أساسىأساسى  كمحصولكمحصول

qqمتعادلةمتعادلة  أرضأرض  یتطلبیتطلب  ألنھألنھ  قلویةقلویة  أرضأرض  فىفى  األرزاألرز  زراعةزراعة  یمكنیمكن  والوال  
..الصرفالصرف  جیدةجیدة

qqعلىعلى  قدرھاقدرھا  لضعفلضعف  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھزراعتھ  یمكنیمكن  الال  كماكما  
..بالماءبالماء  اإلحتفاظاإلحتفاظ
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   Crop rotation Crop rotation::الدورة الزراعيةالدورة الزراعية
nnخاللھخاللھ  یستمریستمر  بوربور  بعدبعد  اإلستصالحاإلستصالح  أراضىأراضى  فىفى  الصیفىالصیفى  األرزاألرز  یزرعیزرع    

..األمالحاألمالح  منمن  األرضاألرض  غسیلغسیل
nnوالغسیلوالغسیل  للخدمةللخدمة  الشتاءالشتاء  مدةمدة  بوربور  األرضاألرض  تركترك  معمع  قطنقطن  بعدبعد  یزرعیزرع  أوأو    
nnوالفولوالفول  كالشعیركالشعیر  المبكرةالمبكرة  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  بعدبعد  األرزاألرز  یزرعیزرع  كماكما    

    ..والحلبةوالحلبة  والحمصوالحمص  والعدسوالعدس  والكتانوالكتان
nnینصحینصح  الحالةالحالة  ھذهھذه  وفىوفى  مستدیممستدیم  برسیمبرسیم  أوأو  قمحقمح  بعدبعد  زراعتھزراعتھ  یمكنیمكن  كماكما    

    ..الزراعةالزراعة  تأخیرتأخیر  منمن  منعًامنعًا  الشتلالشتل  طریقةطریقة  بإستعمالبإستعمال
nnالمحاصیلالمحاصیل  منمن  وغیرھاوغیرھا  والفولوالفول  البرسیمالبرسیم  الدورةالدورة  فىفى  األرزاألرز  ویعقبویعقب    

    یلیھیلیھ  تحریشتحریش  برسیمبرسیم  األرضاألرض  تزرعتزرع  أوأو  األفضلاألفضل  وھووھو  الشتویةالشتویة  البقولیةالبقولیة
..القطنالقطن  لخدمةلخدمة  بوربور  بعدهبعده  األرضاألرض  تتركتترك  أوأو  قطنقطن



صالح سعده. إعداد د

  Planting DatePlanting Date: : ميعاد الزراعةميعاد الزراعة

nnأنأن  ولوولو  مایومایو  شھرشھر  منمن  األولاألول  النصفالنصف  ھوھو  البدارالبدار  للزراعةللزراعة  میعادمیعاد  أفضلأفضل  
..أبریلأبریل  منتصفمنتصف  منمن  المناطقالمناطق  بعضبعض  فىفى  تبدأتبدأ  الزراعةالزراعة

nnنقصنقص  إلىإلى  یؤدىیؤدى  مایومایو  بعدبعد  الزراعةالزراعة  فىفى  التأخیرالتأخیر  أنأن  وجدوجد  وقدوقد    
    المحصولالمحصول

nnالمحصولالمحصول  نقصنقص  إلىإلى  تؤدىتؤدى  یونیویونیو  أولأول  فىفى  الزراعةالزراعة  أنأن  وجدوجد  وقدوقد    
    %%١٥١٥  بمقداربمقدار

nnوذلكوذلك  %%٢٥٢٥بمقداربمقدار  نقصھنقصھ  إلىإلى  تؤدىتؤدى  یونیویونیو  آخرآخر  فىفى  والزراعةوالزراعة  
..مایومایو  فىفى  المنزرعالمنزرع  باألرزباألرز  بالمقارنةبالمقارنة
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  طرق الزراعةطرق الزراعة

nnیزرع األرز بعد طرق ھىیزرع األرز بعد طرق ھى::
Transplanting methodTransplanting method  الشتلالشتل  طریقةطریقة: : أوًالأوًال
))العادىالعادى((الشتل الیدوى الشتل الیدوى ١١..
الشتل المنتظمالشتل المنتظم٢٢..
الشتل اآللىالشتل اآللى٣٣..

Broadcasting methodBroadcasting methodثانیًا الزراعة البدارثانیًا الزراعة البدار
Drilling methodDrilling methodاألرز التسطیر األرز التسطیر : : ثالثًاثالثًا



صالح سعده. إعداد د

  
 ً ً أوال   Transplanting methodTransplanting method  الشتلالشتل  طريقةطريقة: : أوال

  ::العادىالعادى  الشتلالشتل  - - أأ
::میعاد الزراعةمیعاد الزراعة  - - ١١
nnعنعن  المشاتلالمشاتل  زراعةزراعة  تأخیرتأخیر  عدمعدم  ویجبویجب  مایومایو  شھرشھر  منمن  األولاألول  النصفالنصف  خاللخالل  األرزاألرز  مشاتلمشاتل  زراعةزراعة  تبدأتبدأ  

..المحصولالمحصول  فىفى  كبیركبیر  نقصنقص  إلىإلى  یؤدىیؤدى  التأخیرالتأخیر  ھذاھذا  أنأن  حیثحیث  التاریخالتاریخ  ذلكذلك
::تجھز أرض المشتلتجھز أرض المشتل  - - ٢٢
nnمساحةمساحة  وتكونوتكون  المستدیمالمستدیم  الحقلالحقل  مكانمكان  منمن  وقریبًاوقریبًا  المیاهالمیاه  لمصدرلمصدر  مالصقًامالصقًا  المشتلالمشتل  مكانمكان  إختیارإختیار  یجبیجب  

..للفدانللفدان  قیراطقیراط  ٥٥..٢٢  أىأى  الحقلالحقل  مساحةمساحة  عشرعشر  المشتلالمشتل
nnوتتركوتترك  المشتلالمشتل  أرضأرض  تحرثتحرث  ثمثم  قیراطقیراط//كجمكجم٤٤  بمعدلبمعدل  البالطالبالط  علىعلى  %%١٥١٥  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  سمادسماد  یضافیضاف  

للتھویةللتھویة
nnیزیدیزید  ذلكذلك  ألنألن  الزراعةالزراعة  بعدبعد  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  معمع  خلطًاخلطًا  فوسفاتفوسفات  السوبرالسوبر  سمادسماد  إستخدامإستخدام  بعدمبعدم  ینصحینصح  

    ..الحشائشالحشائش  ظھورظھور  علىعلى  ویساعدویساعد  الریمالریم  تكوینتكوین  منمن
nnتعملتعمل  بصورةبصورة  الریمالریم  وتكاثروتكاثر  نمونمو  علىعلى  یشجعیشجع  ذلكذلك  أنأن  حیثحیث  التربةالتربة  غمرغمر  بعدبعد  السوبرالسوبر  إضافةإضافة  عدمعدم  یجبیجب  

    ..إختناقھاإختناقھا  علىعلى  ویعملویعمل  البادراتالبادرات  إلىإلى  الھواءالھواء  نفاذنفاذ  عدمعدم  علىعلى
nnالتقلیبالتقلیب  معمع  قیراطقیراط//النشادرالنشادر  سلفاتسلفات  منمن  كجمكجم٦٦  أوأو  الیوریاالیوریا  منمن  كجمكجم٣٣  بمعدلبمعدل  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  یضافیضاف  ثمثم  

الیومالیوم  نفسنفس  وفىوفى  فورًافورًا  بالمیاهبالمیاه  الغمرالغمر  ثمثم  الجافةالجافة  المحروثةالمحروثة  األرضاألرض  فىفى
nnتلویطھاتلویطھا  ثمثم  ریھاریھا  إلحكامإلحكام  اإلمكاناإلمكان  بقدربقدر  صغیرةصغیرة  أحواضأحواض  إلىإلى  المشتلالمشتل  تقسیمتقسیم  ویفضلویفضل..
nnالتلویطالتلویط  بعدبعد  وذلكوذلك  مشتلمشتل  قیراطقیراط//كجمكجم١١  بمعدلبمعدل  الزنكالزنك  كبریتاتكبریتات  سمادسماد  المشتلالمشتل  أرضأرض  إلىإلى  یضافیضاف  

    ..التوزیعالتوزیع  لتجانسلتجانس  الترابالتراب  منمن  بكمیةبكمیة  مخلوطًامخلوطًا  ویضافویضاف
nnباألمراضباألمراض  اإلصابةاإلصابة  لتقلیللتقلیل  المشتلالمشتل  ألرضألرض  العضوىالعضوى  السمادالسماد  إضافةإضافة  بعدمبعدم  أیضًاأیضًا  یوصىیوصى..
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:  :  التقاوىالتقاوى  --٣٣
nnللفدانللفدان  كجمكجم  ٦٠٦٠- - ٤٠٤٠  ھوھو  األرزاألرز  لتقاوىلتقاوى  معدلمعدل  أنسبأنسب..  
nnوقدوقد  یومینیومین  لمدةلمدة  كمرھاكمرھا  ثمثم  ساعةساعة  ٤٨٤٨--٢٤٢٤  لمدةلمدة  بنقعھابنقعھا  التقاوىالتقاوى  وتجھزوتجھز    

    الال  حتىحتى  فقطفقط  التلسینالتلسین  لحینلحین  باردًاباردًا  الجوالجو  كانكان  إذاإذا  الكمرالكمر  فترةفترة  تطولتطول
..البدارالبدار  أثناءأثناء  وتنكسروتنكسر  الجذورالجذور  تسطیلتسطیل

::المشتلالمشتل  زراعةزراعة  - - ٤٤
nnالریاحالریاح  سكونسكون  وقتوقت  وكمرھاوكمرھا  نقعھانقعھا  السابقالسابق  التقاوىالتقاوى  تبذرتبذر    
nnثمثم  أیامأیام  ٥٥  لمدةلمدة  وذلكوذلك  فقطفقط  سمسم٣٣--٢٢  جدًاجدًا  بسیطبسیط  المیاهالمیاه  منسوبمنسوب  ویكونویكون    

..یومینیومین  بعدبعد  أوأو  التالىالتالى  الصباحالصباح  فىفى  الرىالرى  ثمثم  المساءالمساء  فىفى  المشتلالمشتل  یصرفیصرف
nnأوأو  یومیوم  رىرى  بدونبدون  وتتركوتترك  أیامأیام  ٥٥--٤٤  بعدبعد  أخرىأخرى  مرةمرة  المیاهالمیاه  تصرفتصرف    

  ٦٦--٤٤  كلكل  المشتلالمشتل  رىرى  یكرریكرر  ثمثم  الجذورالجذور  نمونمو  علىعلى  یساعدیساعد  ممامما  یومینیومین
..واحدواحد  بیومبیوم  ریھاریھا  قبلقبل  جیدًاجیدًا  األرضاألرض  صرفصرف  معمع  أیامأیام
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WeedWeed::الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  --٥٥ controlcontrol
nnفىفى  ))والدنیبةوالدنیبة  العجیرةالعجیرة  وخاصًةوخاصًة((  أنواعھاأنواعھا  بكلبكل  الحشائشالحشائش  بمقاومةبمقاومة  اإلھتماماإلھتمام  یجبیجب  

    المستدیمالمستدیم  الحقلالحقل  إلىإلى  األرزاألرز  شتالتشتالت  معمع  نقلھانقلھا  وعدموعدم  المشتلالمشتل
nnینثرینثر  ثمثم  بالرملبالرمل  مخلوطًامخلوطًا  فدانفدان//لترلتر٢٢  بمعدلبمعدل  %%٥٠٥٠الساترینالساترین  مبیدمبید  بإستخدامبإستخدام  وذلكوذلك  

  تكونتكون  وبحیثوبحیث  ورقةورقة  ٣٣--٢٢  النباتالنبات  یكونیكون  عندماعندما  أیامأیام  ٩٩--٨٨  بعدبعد  الماءالماء  وجودوجود  فىفى
..الماءالماء  سطحسطح  مستوىمستوى  خارجخارج  األرزاألرز  أوراقأوراق

nnثمثم  المبیدالمبید  إضافةإضافة  بعدبعد  أیامأیام  ٣٣  لمدةلمدة  بالمشتلبالمشتل  الماءالماء  وجودوجود  علىعلى  المحافظةالمحافظة  ویجبویجب  
..أیامأیام  ٤٤- - ٣٣  لمدةلمدة  ذلكذلك  بعدبعد  الحقلالحقل  صرفصرف

::الطحلبىالطحلبى  التسمیدالتسمید  --٦٦
nnمنمن  جزءجزء  توفیرتوفیر  فىفى  المزرقةالمزرقة  الخضراءالخضراء  الطحالبالطحالب  فعالیةفعالیة  األبحاثاألبحاث  أثبتتأثبتت  

    وللنباتوللنبات  لألرضلألرض  أخرىأخرى  مزایامزایا  عنعن  فضالفضال  لألرزلألرز  السمادیةالسمادیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات
nnمنمن  قیراطقیراط٥٥..٢٢//جمجم١٠٠١٠٠  بمعدلبمعدل  مباشرًةمباشرًة  التقاوىالتقاوى  بداربدار  عقبعقب  األرزاألرز  مشتلمشتل  ویلقحویلقح  

  الناعمالناعم  الترابالتراب  أوأو  الرملالرمل  منمن  مناسبةمناسبة  بكمیةبكمیة  اللقاحاللقاح  خلطخلط  ویمكنویمكن  ..المشتلالمشتل  أرضأرض
..المشتلالمشتل  أرضأرض  فىفى  توزیعھتوزیعھ  لتیسیرلتیسیر
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::والتسمیدوالتسمید  المستدیمالمستدیم  الحقلالحقل  تجھیزتجھیز  --٧٧
nnالبالطالبالط  األرضاألرض  علىعلى  ))%%١٥١٥((  األحادىاألحادى  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  سمادسماد  وضعوضع  یراعىیراعى  

  ٥٥--٣٣  لمدةلمدة  والتشمیسوالتشمیس  الجیدالجید  الحرثالحرث  ثمثم  فدانفدان//كجمكجم١٠٠١٠٠  بمعدلبمعدل  الحرثالحرث  قبلقبل
    أیامأیام

nnعلىعلى  للفدانللفدان  نیتروجیننیتروجین  كجمكجم  ٦٠٦٠--٤٠٤٠  بمعدلبمعدل  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  یضافیضاف  ثمثم  
    یومیوم  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  وبعدوبعد  یومیوم  ١٥١٥  بـبـ  الشتلالشتل  وبعدوبعد  التجھیزالتجھیز  أثناءأثناء  دفعاتدفعات  ثالثثالث

nnإلىإلى  یؤدىیؤدى  ذلكذلك  ألنألن  الطردالطرد  بعدبعد  أسمدةأسمدة  أىأى  إضافةإضافة  عدمعدم  مالحظةمالحظة  یجبیجب  كماكما  
..المحصولالمحصول  نقصنقص  وبالتالىوبالتالى  الفارغةالفارغة  الحبوبالحبوب  زیادةزیادة

nnإضافةإضافة  فیجبفیجب  المشتلالمشتل  ألرضألرض  الزنكالزنك  سلفاتسلفات  إضافةإضافة  عدمعدم  حالةحالة  فىفى    
    مباشرةمباشرة  الشتلالشتل  وقبلوقبل  التلویطالتلویط  بعدبعد  فدانفدان//كجمكجم١٠١٠

nnنقصنقص  أعراضأعراض  تظھرتظھر  وبدأتوبدأت  الشتلالشتل  قبلقبل  الزنكالزنك  سلفاتسلفات  إضافةإضافة  یتمیتم  لملم  وإذاوإذا  
  ورشورش  األرضاألرض  لتھویةلتھویة  تكفىتكفى  لمدةلمدة  األرضاألرض  تجفیفتجفیف  یجبیجب  النباتاتالنباتات  علىعلى  الزنكالزنك

    أوأو  ماءماء  لترلتر٢٠٠٢٠٠  فىفى  تذابتذاب  فدانفدان//كجمكجم٢٢  بواقعبواقع  الزنكالزنك  سلفاتسلفات  بمحلولبمحلول  النباتاتالنباتات
..ماءماء  لترلتر٢٠٠٢٠٠  فىفى  تذابتذاب  المخلبىالمخلبى  الزنكالزنك  منمن  للفدانللفدان  كجمكجم١١
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::المستدیمالمستدیم  الحقلالحقل  شتلشتل  --٨٨
nnصغیرةصغیرة  حزمحزم  فىفى  الحقلالحقل  إلىإلى  نقلھانقلھا  ثمثم  المشتلالمشتل  منمن  الشتالتالشتالت  ))تقلیعتقلیع((  ملخملخ  یتمیتم  

    بعضھابعضھا  بجواربجوار  توضعتوضع
nnعنعن  الشتالتالشتالت  عمرعمر  یزیدیزید  أالأال  ویجبویجب  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم٣٠٣٠--٢٥٢٥  بعدبعد  الشتلالشتل  ویكونویكون  

  ذلكذلك
nnجیزةجیزة  الصنفالصنف  عداعدا  ماما  األصنافاألصناف  لجمیعلجمیع  سمسم٢٠٢٠  ××  ٢٠٢٠  مسافةمسافة  علىعلى  الشتلالشتل  ویتمویتم    

..الجورةالجورة  فىفى  فقطفقط  نباتاتنباتات٤٤--٣٣  وضعوضع  معمع  سمسم١٥١٥  ××  ١٥١٥  ةةالمسافالمساف  تكونتكون  ١٧٧١٧٧
::الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  - - ٩٩
nnوالسعدوالسعد  والدینیبةوالدینیبة  العجیرةالعجیرة  أھمھاأھمھا  األرزاألرز  حقولحقول  فىفى  الحشائشالحشائش  منمن  كثیركثیر  تنتشرتنتشر  

  لكفاءةلكفاءة  نظرًانظرًا  كیماویًاكیماویًا  مقاومتھامقاومتھا  ویفضلویفضل  القردالقرد  وشعروشعر  الخولىالخولى  وعصاوعصا  ركبةركبة  وأبووأبو
    ..الیدویةالیدویة  النقاوةالنقاوة  عنعن  الكیماویةالكیماویة  المقاومةالمقاومة

nnأوأو  النومینىالنومینى  أوأو  البازجرانالبازجران  أوأو  %%٥٠٥٠الساترینالساترین  مبیداتمبیدات  إستخدامإستخدام  ویمكنویمكن  
    ..الشتلالشتل  منمن  یومیوم  ٤٤--٣٣  وبعدوبعد  بھابھا  الموصىالموصى  بالمعدالتبالمعدالت  السیریسالسیریس

nnیدویةیدویة  نقاوةنقاوة  مراتمرات٣٣--٢٢  إجراءإجراء  فیلزمفیلزم  المبیداتالمبیدات  إستخدامإستخدام  عدمعدم  حالةحالة  فىفى  أماأما..
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  ::الشتل املنتظمالشتل املنتظم  --٢٢

nnالشتلالشتل  عملیةعملیة  عداعدا  فیمافیما  سبقسبق  ماما  كلكل  المستدیمالمستدیم  واألرضواألرض  المشتلالمشتل  تجھیزتجھیز  فیھفیھ  یتبعیتبع  

    المستدیمةالمستدیمة  األرضاألرض  فىفى

nnكلكل  عندعند  نباتاتنباتات  ٤٤  ::٣٣  وضعوضع  أساسھأساسھ  علىعلى  یتمیتم  عقدعقد  إلىإلى  مقسممقسم  حبلحبل  باستخدامباستخدام  فتتمفتتم  

  األصنافاألصناف  باختالفباختالف  تختلفتختلف  وبعضھاوبعضھا  العقدةالعقدة  بینبین  والمسافةوالمسافة  ))جورةجورة((  عقدةعقدة

..سمسم٢٠٢٠::  ١٥١٥  منمن  وتتراوحوتتراوح



صالح سعده. إعداد د

عملية ملخ ونقل الشتالت من المشتل للحقل المستديمعملية ملخ ونقل الشتالت من المشتل للحقل المستديم
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طريقة الشتل اليدوى فى األرزطريقة الشتل اليدوى فى األرز
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  ::اآلىلاآلىل  الشتلالشتل--٣٣
nnیلىیلى  كماكما  خاصةخاصة  بطریقةبطریقة  مشتلمشتل  إعدادإعداد  الطریقةالطریقة  لھذهلھذه  یلزمیلزم::
  ::  التقاوىالتقاوى  إعدادإعداد  --أأ
nnنقعھانقعھا  ثمثم  جیدًاجیدًا  التقاوىالتقاوى  غربلةغربلة  ویجبویجب  الجیدةالجیدة  التقاوىالتقاوى  منمن  كجمكجم٣٠٣٠  إلىإلى  الفدانالفدان  یحتاجیحتاج    

  ساعةساعة  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  كمرھاكمرھا  ثمثم  ساعةساعة  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  أجولةأجولة  فىفى
nnحالةحالة  إلىإلى  الحبوبالحبوب  تصلتصل  أنأن  والمھموالمھم  باردبارد  الجوالجو  كانكان  إذاإذا  ذلكذلك  عنعن  الفتراتالفترات  تطولتطول  وقدوقد    

  زراعةزراعة  عندعند  الجذورالجذور  تنكسرتنكسر  الال  حتىحتى  مممم٢٢  عنعن  الجذیرالجذیر  طولطول  یزیدیزید  الال  بحیثبحیث  التلسینالتلسین
..الصوانىالصوانى

::  الصوانىالصوانى  إعدادإعداد  --بب
nnمثقبمثقب  وقاعھاوقاعھا  ))سمسم٣٣××٢٨٢٨××٥٨٥٨((  أبعادھاأبعادھا  خاصةخاصة  صوانىصوانى  تستعملتستعمل  
nnیفرشیفرش  ثمثم  تجفتجف  حتىحتى  للشمسللشمس  معرضةمعرضة  تركھاتركھا  ثمثم  جیدًاجیدًا  بغسلھابغسلھا  الصوانىالصوانى  إعدادإعداد  ویتمویتم    

    ..ریھاریھا  عندعند  الصوانىالصوانى  منمن  التربةالتربة  تسقطتسقط  الال  حتىحتى  وذلكوذلك  جرائدجرائد  بورقبورق  الصینیةالصینیة  قاعقاع
nnبارتفاعبارتفاع  أخرىأخرى  شوائبشوائب  وأىوأى  الحصىالحصى  منمن  خالیةخالیة  ناعمةناعمة  بتربةبتربة  الصوانىالصوانى  ملئملئ  یتمیتم    

..الخشبیةالخشبیة  بالمسطرةبالمسطرة  تسویتھاتسویتھا  ویتمویتم  سمسم٥٥..١١
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::  الصوانىالصوانى  زراعةزراعة  --جج
nn٣٣سمسم  ٤٠٠٤٠٠  بمعدلبمعدل  وكمرھاوكمرھا  نقصھانقصھا  سبقسبق  التيالتي  بالتقاوىبالتقاوى  الصوانىالصوانى  زراعةزراعة  یتمیتم    

))جافةجافة  بذرةبذرة  ٢٠٠٢٠٠((
nnرقیقةرقیقة  بطبقةبطبقة  تغطیتھاتغطیتھا  ثمثم  الصینیةالصینیة  فىفى  التقاوىالتقاوى  توزیعتوزیع  تجانستجانس  مراعاةمراعاة  ویجبویجب  

    سمسم  ٥٥..٠٠  عنعن  تزیدتزید  أنأن  یجبیجب  والوال  الناعمةالناعمة  التربةالتربة  أوأو  الطمىالطمى  منمن
nnبذلكبذلك  الخاصةالخاصة  الماكینةالماكینة  باستخدامباستخدام  أوأو  بالماءبالماء  رشھارشھا((  الصوانىالصوانى  رىرى  یتمیتم  ثمثم((
nnویتمویتم  صینیةصینیة٢٥٢٥  ::٢٠٢٠  بارتفاعبارتفاع  بعضھابعضھا  فوقفوق  رصھارصھا  یتمیتم  الصوانىالصوانى  زراعةزراعة  بعدبعد  

    ساعةساعة  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  بمشمعبمشمع  تغطیتھاتغطیتھا
nnأوأو  الواحدةالواحدة  للصینیةللصینیة  یوریایوریا  جمجم٥٥  بمعدلبمعدل  اآلزوتىاآلزوتى  بالسمادبالسماد  الصوانىالصوانى  وتسمدوتسمد  

    بتركیزبتركیز  آزوتىآزوتى  سمادسماد  بمحلولبمحلول  أیامأیام  ١٠١٠  ::٨٨  منمن  فردھافردھا  بعدبعد  الصوانىالصوانى  برشبرش
..بالتربةبالتربة  خلطًاخلطًا  صینیةصینیة  لكللكل  زنكزنك  كبریتاتكبریتات  جمجم٢٢  ویضافویضاف  آزوتآزوت%%١١..٠٠
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الشتل اآللى فى األرزالشتل اآللى فى األرز
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ً
 ثانيا
ً
   MethodMethod  Broadcasting Broadcastingالزراعة البدار الزراعة البدار : : ثانيا

nnالعمالةالعمالة  نقصنقص  مشكلةمشكلة  بسبببسبب  األخیرةاألخیرة  السنواتالسنوات  فىفى  البدارالبدار  األرزاألرز  مساحةمساحة  زادتزادت  لقدلقد  
للشتلللشتل  الالزمةالالزمة

nnجمیعجمیع  أجریتأجریت  إذاإذا  الشتلالشتل  األرزاألرز  محصولمحصول  عنعن  یقلیقل  الال  البدارالبدار  األرزاألرز  ومحصولومحصول  
..المناسبالمناسب  الوقتالوقت  وفىوفى  بدقةبدقة  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات

nnالزراعةالزراعة  میعادمیعاد::  DateDatePlantingPlanting    
nnوتأخیروتأخیر  مایومایو  شھرشھر  منمن  الثانىالثانى  النصفالنصف  ھوھو  البدارالبدار  األرزاألرز  لزراعةلزراعة  میعادمیعاد  أنسبأنسب  

..المحصولالمحصول  لنقصلنقص  یؤدىیؤدى  ذلكذلك  عنعن  الزراعةالزراعة
nnالتقاوىالتقاوى  معدلمعدل::RateRateSeedingSeeding
nnكماكما  التقاوىالتقاوى  وكمروكمر  نقعنقع  ویفضلویفضل  للفدانللفدان  كجمكجم٦٠٦٠- - ٥٠٥٠  ھوھو  للتقاوىللتقاوى  معدلمعدل  أنسبأنسب  

..المشتلالمشتل  لزراعةلزراعة  التقاوىالتقاوى  تجھیزتجھیز  فىفى  ذكرهذكره  سبقسبق
nnاألرضاألرض  تجھیزتجھیز::preparationpreparationSoilSoil    
nnتسویةتسویة  ثمثم  حرثھحرثھ  كلكل  بعدبعد  والتزحیفوالتزحیف  والتشمیسوالتشمیس  متعامدتینمتعامدتین  مرتینمرتین  الحرثالحرث  یتمیتم    

..جیدًاجیدًا  األرضاألرض  ))تقصیبتقصیب((
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nnالتسمیدالتسمید::  FertilizationFertilization      
nnاألرضاألرض  تجھیزتجھیز  عندعند  المتبعةالمتبعة  الطریقةالطریقة  بنفسبنفس  المختلفةالمختلفة  األسمدةاألسمدة  وضعوضع  یراعىیراعى  

..الشتلالشتل  طریقةطریقة  فىفى  المستدیمةالمستدیمة

nnالبـــدارالبـــدار::  BroadcastingBroadcasting

nnنقعھانقعھا  سبقسبق  التىالتى  التقاوىالتقاوى  بداربدار  یتمیتم  الزنكالزنك  سلفاتسلفات  وإضافةوإضافة  الجیدالجید  التلویطالتلویط  بعدبعد  

    ..المشتلالمشتل  تقاوىتقاوى  إعدادإعداد  فىفى  ذكرهذكره  سبقسبق  ماما  حسبحسب  التلسینالتلسین  حتىحتى  وكمرھاوكمرھا

nnوبعدوبعد  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  منمن  الثانیةالثانیة  الدفعةالدفعة  إضافةإضافة  یتمیتم  الزراعةالزراعة  منمن  شھرشھر  بعدبعد  ثمثم  

..ذكرهذكره  سبقسبق  كماكما  الثالثةالثالثة  الدفعةالدفعة  إضافةإضافة  یتمیتم  شھرشھر
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ً
 ثالثا
ً
  األرز التسطرياألرز التسطري: : ثالثا

nnالتسطیرالتسطیر  بطریقةبطریقة  األرزاألرز  زراعةزراعة  ممیزاتممیزات::

..البدارالبدار  وطریقةوطریقة  الیدوىالیدوى  بالشتلبالشتل  مقارنةمقارنة  العمالةالعمالة  توفیرتوفیر١١..

..النموالنمو  منمن  المبكرةالمبكرة  المراحلالمراحل  فىفى  الغمرالغمر  میاهمیاه  توفیرتوفیر٢٢..

  التوصیاتالتوصیات  إتبعتإتبعت  إذاإذا  والبداروالبدار  الیدوىالیدوى  الشتلالشتل  مثلمثل  المحصولالمحصول  نفسنفس  یعطىیعطى٣٣..

..الفنیةالفنیة

الیدوىالیدوى  بالشتلبالشتل  بالمقارنةبالمقارنة  النموالنمو  فترةفترة  منمن  یومیوم١٢١٢--١٠١٠  منمن  یوفریوفر٤٤..
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nnالتسطیرالتسطیر  بطریقةبطریقة  األرزاألرز  زراعةزراعة  عندعند  عامةعامة  مالحظاتمالحظات::
nnمایومایو٢٠٢٠--١٠١٠  ھوھو  للزراعةللزراعة  میعادمیعاد  أفضلأفضل..
nnباللیزرباللیزر  جیدأجیدأ  تسویتھاتسویتھا  ثمثم  وتنعیمھاوتنعیمھا  وتشمیسھاوتشمیسھا  متعامدتینمتعامدتین  مرتینمرتین  جیدًاجیدًا  األرضاألرض  حرثحرث  یجبیجب..
nnوأبوركبةوأبوركبة  الدینیبةالدینیبة  وخاصًةوخاصًة  مبكرًامبكرًا  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  یفضلیفضل..
nnوالمسافةوالمسافة  فدانفدان//كجمكجم٧٠٧٠--٦٠٦٠  تقاوىتقاوى  بمعدلبمعدل١٠٢١٠٢  وسخاوسخا١٧٧١٧٧  جیزةجیزة  األصنافاألصناف  زراعةزراعة  یفضلیفضل  

  بینبین  والمسافةوالمسافة  للفدانللفدان  كجمكجم٥٠٥٠- - ٤٥٤٥  تقاوىتقاوى  بمعدلبمعدل١٧٨١٧٨  جیزةجیزة  الصنفالصنف  أوأو  سمسم١٥١٥  السطورالسطور  بینبین
..سمسم٢٠٢٠--١٧١٧  السطورالسطور

nnاألرزاألرز  بادراتبادرات  تكشفتكشف  علىعلى  یساعدیساعد  وذلكوذلك  ماما  حدحد  إلىإلى  سطحیةسطحیة  الزراعةالزراعة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب  
..الحشائشالحشائش  لمبیداتلمبیدات  الضارالضار  التأثیرالتأثیر  منمن  والھروبوالھروب  عالیةعالیة  وبنسبوبنسب  بسرعةبسرعة

nnصرفصرف  یتمیتم  ثمثم  ساعاتساعات٨٨- - ٦٦  منمن  المیاهالمیاه  تركترك  ویجبویجب  مباشرةمباشرة  الزراعةالزراعة  بعدبعد  الحقلالحقل  رىرى  یفضلیفضل  
..الزائدةالزائدة  المیاهالمیاه

nnیومیوم  ٤٤--٣٣  بعدبعد  ماءماء  لترلتر  ١٢٠١٢٠--١٠٠١٠٠  فىفى  فدانفدان//لترلتر٣٣  بمعدلبمعدل  %%٥٠٥٠الساترینالساترین  مبیدمبید  رشرش  یمكنیمكن  
  والعجیروالعجیر  الدینیبةالدینیبة  لمقاومةلمقاومة  ))األرضاألرض  سطحسطح  علىعلى  األرزاألرز  بادراتبادرات  ظھورظھور  قبلقبل((  الزراعةالزراعة  منمن

..وأبوركبةوأبوركبة
nnالرىالرى  أوأو  المبیدالمبید  عملعمل  لتنشیطلتنشیط  وذلكوذلك  یومیوم٢٢- - ١١  بـبـ  المبیدالمبید  رشرش  بعدبعد  خفیفةخفیفة  ریةریة  الحقلالحقل  رىرى  یجبیجب  

األرضاألرض  بسطحبسطح  تشققتشقق  ھناكھناك  كانكان  إذاإذا  بیومبیوم  الرشالرش  قبلقبل  الخفیفالخفیف
nnذلكذلك  بعدبعد  الغمرالغمر  یتمیتم  ثمثم  الزراعةالزراعة  منمن  شھرشھر  لمدةلمدة  وذلكوذلك  أیامأیام٦٦--٥٥  كلكل  مرةمرة  الحقلالحقل  رىرى  یتمیتم  

..النباتالنبات  إرتفاعإرتفاع  زیادةزیادة  معمع  یزدادیزداد  بسیطبسیط  بإرتفاعبإرتفاع
nnأوأو  الفوسفاتىالفوسفاتى  سواءسواء  سابقًاسابقًا  بھابھا  الموصىالموصى  السمادیةالسمادیة  بالمعدالتبالمعدالت  بالتسمیدبالتسمید  اإلعتناءاإلعتناء  یجبیجب  

..الزنكالزنك  سلفاتسلفات  أوأو  االزوتىاالزوتى
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طريقة الزراعة التسطيرطريقة الزراعة التسطير
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Irrigation and DrainageIrrigation and Drainage::الرى والصرفالرى والصرف
nnأنأن  یجبیجب  كماكما  بإستمراربإستمرار  بالماءبالماء  األرضاألرض  غمرغمر  یلزمیلزم  مائىمائى  شبھشبھ  محصولمحصول  األرزاألرز  

  الماءالماء  كمیةكمیة  فتزدادفتزداد  النباتالنبات  عمرعمر  معمع  األرزاألرز  أرضأرض  فىفى  الماءالماء  إرتفاعإرتفاع  یلزمھیلزمھ  یتناسبیتناسب
    ..النباتالنبات  طولطول  إزدیادإزدیاد  معمع
nnالریمالریم  تكوینتكوین  وعدموعدم  التربةالتربة  تھویةتھویة  لتجدیدلتجدید  بإستمراربإستمرار  األرزاألرز  ماءماء  تغیرتغیر  یجبیجب  كماكما  

..الماءالماء  سطحسطح  فوقفوق
nمصر فى األرز رى فى یتبع وعمومًا:
nnدوندون  سمسم  ٣٣  إلرتفاعإلرتفاع  بالماءبالماء  مغمورةمغمورة  األرضاألرض  تبقىتبقى  األرضاألرض  فىفى  التقاوىالتقاوى  نثرنثر  عقبعقب  

  حتىحتى  الترشیحالترشیح  أوأو  البخرالبخر  عملیةعملیة  منمن  المفقودالمفقود  بالقدربالقدر  الماءالماء  كمیةكمیة  زیادةزیادة  معمع  صرفھاصرفھا
  الزراعةالزراعة  منمن  أیامأیام  ١٠١٠--٥٥  حوالىحوالى  بعدبعد  وذلكوذلك  سمسم  ٢٢--١١  منمن  الریشةالریشة  طولطول  یصلیصل

    ساعةساعة  ١٢١٢  لمدةلمدة  وذلكوذلك  المناوبةالمناوبة  میاهمیاه  لورودلورود  السابقةالسابقة  اللیلةاللیلة  فىفى  المیاهالمیاه  وتصرفوتصرف
nnبالیدبالید  صغیرةصغیرة  خالجینخالجین  بعملبعمل  المنخفضةالمنخفضة  البقعالبقع  فىفى  المتراكمالمتراكم  الماءالماء  صرفصرف  ویالحظویالحظ  

    ..المصارفالمصارف  إلىإلى  المیاهالمیاه  ھذهھذه  توصلتوصل
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nnوتتركوتترك  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تشتدتشتد  أنأن  قبلقبل  التالىالتالى  الیومالیوم  صباحصباح  فىفى  األرزاألرز  یروىیروى  ثمثم  
  فىفى  بصرفھابصرفھا  المیاهالمیاه  تغیرتغیر  فیتمفیتم  العمالةالعمالة  أیامأیام  أخرأخر  حتىحتى  بالماءبالماء  مغمورةمغمورة  األرضاألرض
  وھىوھى  النباتاتالنباتات  طولطول  عنعن  الماءالماء  إرتفاعإرتفاع  یزیدیزید  أالأال  مراعاةمراعاة  معمع  ریھاریھا  إعادةإعادة  ثمثم  المساءالمساء
..المائیةالمائیة  التیاراتالتیارات  تقلعھاتقلعھا  أوأو  النباتاتالنباتات  وتموتوتموت  تختنقتختنق  الال  حتىحتى  صغیرةصغیرة

nnبصرفبصرف  وذلكوذلك  أیامأیام  ٤٤  كلكل  األرضاألرض  تصفیةتصفیة  یمكنیمكن  العمرالعمر  فىفى  النباتالنبات  یتقدمیتقدم  وعندماوعندما  
  بالماءبالماء  األحواضاألحواض  ملىءملىء  ویعادویعاد  الصرفالصرف  فتحاتفتحات  تسدتسد  ثمثم  العمالةالعمالة  أیامأیام  أولأول  فىفى  المیاهالمیاه

  مدةمدة  طولطول  بالماءبالماء  ممتلئةممتلئة  األحواضاألحواض  وتتركوتترك  األرزاألرز  رىرى  ویعادویعاد  المیاهالمیاه  تصرفتصرف  أوأو
..وھكذاوھكذا  البطالةالبطالة

nnمنمن  الرىالرى  میاةمیاة  إرتفاعإرتفاع  زیادةزیادة  یمكنیمكن  المیاهالمیاه  توافرتوافر  وعندوعند  النوراتالنورات  خروجخروج  طورطور  وفىوفى    
    ..سمسم  ١٠١٠- - ٥٥
nnوالصرفوالصرف  الرىالرى  فتحتىفتحتى  بتركبترك  وذلكوذلك  الرىالرى  فىفى  السلسلةالسلسلة  نظامنظام  األرزاألرز  فىفى  ویتبعویتبع  

  منمن  قلیًالقلیًال  أضیقأضیق  الصرفالصرف  فتحتھفتحتھ  جعلجعل  معمع  متقابلتینمتقابلتین  غیرغیر  جعلھاجعلھا  معمع  مفتوحتینمفتوحتین
    ..والھواءوالھواء  المیاهالمیاه  تجدیدتجدید  علىعلى  یعملیعمل  ممامما  ببطءببطء  المیاهالمیاه  فتسیرفتسیر  الرىالرى  فتحةفتحة

nnشكلشكل  علىعلى  اإلنثناءاإلنثناء  فىفى  السنابلالسنابل  تبدأتبدأ  عندماعندما  میاھھمیاھھ  وتصرفوتصرف  األرزاألرز  رىرى  یمنعیمنع  
    ..أسابیعأسابیع  ثالثةثالثة  أوأو  بإسبوعینبإسبوعین  الحصادالحصاد  قبلقبل  ذلكذلك  ویكونویكون  خطافخطاف
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nnالتالیةالتالیة  الحاالتالحاالت  فىفى  األرزاألرز  أرضأرض  تجفیفتجفیف  ویتمویتم::
  بعدبعد  وذلكوذلك  النشادرىالنشادرى  السمادالسماد  نشرنشر  قبلقبل  أیامأیام  ثالثةثالثة  أوأو  یومینیومین  لمدةلمدة  األرضاألرض  تجففتجفف  ..أأ

  والوال  األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  الشتلالشتل  منمن  إسبوعینإسبوعین  أوأو  البدارالبدار  منمن  إسبوعینإسبوعین  حوالىحوالى
..األرضاألرض  تصرفتصرف

  باألرضباألرض  تقطیعةتقطیعة  بعدبعد  وذلكوذلك  الریمالریم  مقاومةمقاومة  عندعند  أیامأیام  ٣٣--٢٢  لمدةلمدة  األرضاألرض  تجففتجفف  ..بب
..المیاهالمیاه  وصرفوصرف

  قوةقوة  حالةحالة  فىفى  النوراتالنورات  طردطرد  منمن  لإلسراعلإلسراع  أیامأیام  ٥٥--٤٤  لمدةلمدة  األرزاألرز  أرضأرض  تجففتجفف  ..جـجـ
  النباتاتالنباتات  جذورجذور  وتقطعوتقطع  األرضاألرض  فتتشققفتتشقق  النوراتالنورات  ظھورظھور  وتأخروتأخر  الخضرىالخضرى  النموالنمو
..النوراتالنورات  إخراجإخراج  منمن  یسرعیسرع  ممامما

nnتحلتحل  حتىحتى  البطالةالبطالة  فتراتفترات  خاللخالل  المصارفالمصارف  میاهمیاه  منمن  الرىالرى  إلىإلى  یلجأیلجأ  وقدوقد  
  میاةمیاة  فىفى  الذائبةالذائبة  األمالحاألمالح  نسبةنسبة  تتزایدتتزاید  الال  طالماطالما  ذلكذلك  منمن  ضررضرر  والوال  المناوباتالمناوبات
  الجفافالجفاف  عندعند  المحصولالمحصول  قلةقلة  أوأو  األرزاألرز  نباتاتنباتات  موتموت  لتالفىلتالفى  وذلكوذلك  الصرفالصرف

..الملحیةالملحیة  األراضىاألراضى  فىفى  خصوصًاخصوصًا
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عملية الرى فى األرزعملية الرى فى األرز



صالح سعده. إعداد د

nnوالرتقيعوالرتقيع  اخلفاخلف::ThinningThinning andand replantinareplantina  
nnوحدةوحدة  فىفى  النباتاتالنباتات  منمن  األمثلاألمثل  العددالعدد  علىعلى  الحصولالحصول  أجلأجل  منمن  العملیةالعملیة  ھذهھذه  تجرىتجرى  

    المساحةالمساحة

nnإنتظامإنتظام  لعدملعدم  نتیجةنتیجة  خفیفةخفیفة  النباتاتالنباتات  منمن  بقعبقع  وجودوجود  حالةحالة  فىفى  الترقیعالترقیع  یتمیتم  حیثحیث  

    البدارالبدار  عملیةعملیة

nnذلكذلك  ویكونویكون  الخفیفةالخفیفة  البقعالبقع  فىفى  وتشتلوتشتل  الكثیفةالكثیفة  البقعالبقع  منمن  النباتاتالنباتات  بعضبعض  وتخفوتخف  

..الزراعةالزراعة  منمن  شھرشھر  حوالىحوالى  بعدبعد
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مرض اللفحة فى األرزمرض اللفحة فى األرز
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مرض التبقع البنى فى األرزمرض التبقع البنى فى األرز
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nnوتتم املقاومة املتكاملة للحشائش فى حقول األرز من خالل النقاط التاليةوتتم املقاومة املتكاملة للحشائش فى حقول األرز من خالل النقاط التالية::  
..  األمراضاألمراض  مسبباتمسببات  منمن  وخالیةوخالیة  الغریبةالغریبة  وحبوبوحبوب  بذورالحشائشبذورالحشائش  منمن  خالیةخالیة  نظیفةنظیفة  تقاوىتقاوى  إستخدامإستخدام١١..
  التسمیدالتسمید  وعدموعدم  والتلویطوالتلویط  والتسویةوالتسویة  والتنعیموالتنعیم  والتشمیسوالتشمیس  الجیدالجید  الحرثالحرث  خاللخالل  منمن  الخدمةالخدمة  بعملیةبعملیة  اإلھتماماإلھتمام٢٢..

..الحشائشالحشائش  ببذورببذور  الموبؤةالموبؤة  البلدیةالبلدیة  باألسمدةباألسمدة
..الیدویةالیدویة  النقاوةالنقاوة  أوأو  المبیداتالمبیدات  كفاءةكفاءة  تزدادتزداد  وبالتالىوبالتالى  الحشائشالحشائش  دوراتدورات  فیھافیھا  یقلیقل  حیثحیث  المبكرةالمبكرة  الزراعةالزراعة٣٣..
  بالجورةبالجورة  الشتالتالشتالت  عددعدد  وزیادةوزیادة  سمسم٢٠٢٠××٢٠٢٠  ضیقةضیقة  مسافاتمسافات  وعلىوعلى  شتًالشتًال  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  إستخدامإستخدام٤٤..

  العجیرالعجیر  وجودوجود  منمن  یقللیقلل  البدارالبدار  األرزاألرز  فىفى  التقاوىالتقاوى  معدلمعدل  زیادةزیادة  أنأن  كماكما  ..شتالتشتالت٦٦- - ٤٤  منمن  لیصللیصل
..األوراقاألوراق  عریضةعریضة  والحشائشوالحشائش

  الذىالذى  الوقتالوقت    فىفى  الباقىالباقى  النصفالنصف  وو  الزراعةالزراعة  قبلقبل  الشراقىالشراقى  علىعلى  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  كمیةكمیة  نصفنصف  إضافةإضافة٥٥..
..))الحشائشالحشائش  وجدتوجدت  إذاإذا  الیدویةالیدویة  النقاوةالنقاوة  بعدبعد((  الحشائشالحشائش  منمن  خالیًاخالیًا  الحقلالحقل  فیھفیھ  یكونیكون

  الحشائشالحشائش  لمقاومةلمقاومة  الفعالةالفعالة  العواملالعوامل  أحدأحد  یعدیعد  النموالنمو  منمن  المبكرةالمبكرة  المراحلالمراحل  فىفى  بالماءبالماء  المستدیمالمستدیم  الغمرالغمر٦٦..
  األرزاألرز  بحقولبحقول  المیاهالمیاه  منسوبمنسوب  برفعبرفع  أوراقأوراق  ٣٣--١١  مرحلةمرحلة  فىفى  الدنیبةالدنیبة  مقاومةمقاومة  ویمكنویمكن  المبیداتالمبیدات  كفاءةكفاءة  ورفعورفع
..سمسم١٠١٠- - ٧٧لنحولنحو

  اإللتزاماإللتزام  معمع  الجرعةالجرعة  فىفى  إسرافإسراف  بدونبدون  األمثلاألمثل  بالمعدلبالمعدل  بھابھا  الموصىالموصى  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  أحدأحد  إستخدامإستخدام٧٧..
  للحشائشللحشائش  المتكاملةالمتكاملة  المقاومةالمقاومة  فىفى  الفقرىالفقرى  العمودالعمود  ھىھى  المبیداتالمبیدات  زالتزالت  فمافما  ..المناسبالمناسب  الوقتالوقت  فىفى  بإضافتھابإضافتھا
..البدارالبدار  الزراعةالزراعة  فىفى  وخاصةوخاصة

  منمن  یحدیحد  كماكما  المقاومةالمقاومة  عملیةعملیة  كفاءةكفاءة  منمن  یرفعیرفع  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  إلستخدامإلستخدام  تكمیًالتكمیًال  الیدویةالیدویة  النقاوةالنقاوة  إجراءإجراء٨٨..
..المبیداتالمبیدات  ھذهھذه  عنعن  الناجمالناجم  البیئىالبیئى  التلوثالتلوث  منمن  ویقللویقلل  المبیداتالمبیدات  إستعمالإستعمال  كثرةكثرة
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مقاومة الحشائش فى حقول األرزمقاومة الحشائش فى حقول األرز
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  HarvestingHarvesting::النضج واحلصادالنضج واحلصاد
nnالذھبىالذھبى  األصفراألصفر  باللونباللون  الدالیاتالدالیات  منمن  %%٨٥٨٥  یتلونیتلون  عندماعندما  األرزاألرز  نضجنضج  علىعلى  ستدلستدلیی    

    الحصادالحصاد  ویفضلویفضل  الدالیاتالدالیات  طردطرد  تمامتمام  منمن  أسابیعأسابیع  ٥٥  نحونحو  بعدبعد  ھذاھذا  یكونیكون  ماما  وعادًةوعادًة
..التكالیفالتكالیف  لقلةلقلة  اآللىاآللى

nnالدراس والتذریةالدراس والتذریة
nnمتوسطةمتوسطة  الحبوبالحبوب  تكونتكون  عندماعندما  أیامأیام  ١٠١٠  بحوالىبحوالى  الحصادالحصاد  عقبعقب  األرزاألرز  یدرسیدرس  

  ThreshingThreshing  الدراسالدراس  ویجرىویجرى  %%١٨١٨  حوالىحوالى  بھابھا  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  وتكونوتكون  الجفافالجفاف
    ماكیناتماكینات  وتستخدموتستخدم  صباحًاصباحًا  العاشرةالعاشرة  الساعةالساعة  حوالىحوالى  إلىإلى  الباكرالباكر  الصباحالصباح  فىفى  أوأو  لیًاللیًال

..العملیةالعملیة  ھذهھذه  إجراءإجراء  فىفى  والتذریةوالتذریة  الدراسالدراس
nnتجفیف األرز الشعیرتجفیف األرز الشعیر::
nnالال  حتىحتى  التخزینالتخزین  قبلقبل  الشمسالشمس  فىفى  تجفیفھتجفیفھ  یتمیتم  األرزاألرز  وغربلةوغربلة  والتذریةوالتذریة  الدراسالدراس  بعدبعد  

    نسبةنسبة  تزیدتزید  أالأال  ویجبویجب  بالحبوببالحبوب  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  زیادةزیادة  بسبببسبب  الحبوبالحبوب  تصفرتصفر
..%%١٤١٤  عنعن  التخزینالتخزین  عندعند  الحبوبالحبوب  فىفى  الرطوبةالرطوبة
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  YieldYield::احملصولاحملصول

nnومیعادومیعاد  التربةالتربة  وخصوبةوخصوبة  المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف  بإختالفبإختالف  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تحتلفتحتلف  
  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  كافةكافة  وتوفروتوفر  والصرفوالصرف  الرىالرى  وحالةوحالة  الزراعةالزراعة  وطریقةوطریقة
    ..المناسبةالمناسبة

nnاألرزاألرز  منمن  فدانفدان//طنطن  ٤٤--٣٣  حوالىحوالى  المتوسطالمتوسط  فىفى  المحصولالمحصول  یبلغیبلغ  وعمومًاوعمومًا  
الشعیرالشعیر

nnإلىإلى  الفدانالفدان  محصولمحصول  وصلوصل  المواقعالمواقع  منمن  الكثیرالكثیر  فىفى  األخیرةاألخیرة  السنینالسنین  وفىوفى    
..للفدانللفدان  طنطن  ٥٥  --٥٥..٤٤
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الحصاد اليدوى فى األرزالحصاد اليدوى فى األرز
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الحصاد اآللى بالكومباين فى األرزالحصاد اآللى بالكومباين فى األرز
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  العيوب التجاريةالعيوب التجارية
nnوجودھاوجودھا  وأسبابوأسباب  مبیضةمبیضة  صفراءصفراء  حبوبحبوب  تنتجتنتج  بتبیضھابتبیضھا  التىالتى  المرطوبةالمرطوبة  الحبوبالحبوب  وجودوجود  ))١١::

nnرطبةرطبة  وھىوھى  األرضاألرض  ضمضم  وكذلكوكذلك  النضجالنضج  قبلقبل  الضمالضم--أأ..    
nnكثیرًاكثیرًا  رطبرطب  واألرزواألرز  الدراسالدراس--بب..  
nnالدراسالدراس  قبلقبل  األجراناألجران  فىفى  كبیرةكبیرة  كوماتكومات  فىفى  وتكویمھوتكویمھ  األرزاألرز  نقلنقل  --جـجـ..    
nnالدراسالدراس  بعدبعد  الجیدالجید  التجفیفالتجفیف  عدمعدم..دد..    
nnالجفافالجفاف  قبلقبل  األرزاألرز  تخزینتخزین..ھـھـ..

nnفىفى  تبدأتبدأ  وقدوقد  حرارتھاحرارتھا  درجةدرجة  ترتفعترتفع  فبتكویمھافبتكویمھا  سبقسبق  عماعما  كثیرًاكثیرًا  مرطوبةمرطوبة  حبوبحبوب  وجودوجود  ))٢٢  
  بینبین  ووجودھاووجودھا  مسحوقًامسحوقًا  تسیرتسیر  بالیدبالید  وبفركھاوبفركھا  متعفنةمتعفنة  تكونتكون  وقدوقد  مسودةمسودة  تكونتكون  عادةعادة  وھذهوھذه  اإلنباتاإلنبات
..یضرھایضرھا  السلیمةالسلیمة  الحبوبالحبوب

nnولذاولذا  التبیضالتبیض  لوقتلوقت  تحفظھاتحفظھا  وقایةوقایة  لھالھا  لیستلیست  وھذهوھذه  الدراسالدراس  عندعند  المقشورةالمقشورة  الحبوبالحبوب  كثرةكثرة  ))٣٣  
..لونھالونھا  یصفریصفر

nnالشكلالشكل  فىفى  المختلفةالمختلفة  األصنافاألصناف  منمن  بالعدیدبالعدید  مختلطًامختلطًا  األزراألزر  فیكونفیكون  الصنفالصنف  نقاوةنقاوة  عدمعدم  ))٤٤  
  حجمحجم  علىعلى  الماكیناتالماكینات  ضبطضبط  ناحیةناحیة  منمن  وذلكوذلك  التبیضالتبیض  عملیةعملیة  فىفى  مشكلةمشكلة  توجدتوجد  وبالتالىوبالتالى  والحجموالحجم
  الطھىالطھى  صفاتصفات  ناحیةناحیة  منمن  أماأما  تبیضھتبیضھ  یتمیتم  الال  واألصغرواألصغر  ینكسرینكسر  منھامنھا  فاألكبرفاألكبر  بالحبوببالحبوب  خاصخاص
..معجنمعجن  أوأو  ناضجناضج  یكونیكون  األخراألخر  بینمابینما  ناضجناضج  غیرغیر  البعضالبعض  فیظھرفیظھر
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  العيوب التجاريةالعيوب التجارية
nnاألصنافاألصناف  بینبین  الخلطالخلط  نتیجةنتیجة  الحجمالحجم  المختلفةالمختلفة  الحبوبالحبوب  وجودوجود  ))٥٥..

nnالجیدالجید  األزراألزر  فىفى  مقبولةمقبولة  الغیرالغیر  الغریبةالغریبة  األصنافاألصناف  وجودوجود  ))٦٦..

nnفىفى  اإلسراعاإلسراع  بسبببسبب  طبیعیًاطبیعیًا  تنضجتنضج  لملم  التىالتى  وھىوھى  الخضراءالخضراء  الحبوبالحبوب  وجودوجود  ))٧٧  

..النضجالنضج  قبلقبل  الضمالضم

nnینیبةینیبةالدالد  وأھمھاوأھمھا  الحجمالحجم  فىفى  األزراألزر  حبوبحبوب  تشبھتشبھ  والتىوالتى  الحشائشالحشائش  بذوربذور  وجودوجود  ))٨٨..

nnالمتقطعالمتقطع  والریموالریم  الطینالطین  وجودوجود  ))٩٩..

nnالقشالقش  منمن  وأجزاءوأجزاء  ))الفارغةالفارغة((  والمیتةوالمیتة  الضامرةالضامرة  الحبوبالحبوب  وجودوجود  ))١٠١٠..
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  ضرب األرز وتبيضهضرب األرز وتبيضه
nnاألرزاألرز  ضربضرب  عملیةعملیة  فىفى  والقصعةوالقصعة  الجنینالجنین  یزالیزال    
nnالتبیضالتبیض  عملیةعملیة  فىفى    األلیروناأللیرون  وطبقةوطبقة  الجنینالجنین  بقایابقایا  معمع  للثمرةللثمرة  الخارجىالخارجى  الغالفالغالف  یزالیزال  بینمابینما  
nnالخارجیةالخارجیة  القشرةالقشرة  منھمنھ  تنزعتنزع  لملم  الذىالذى  وھووھو  الشعیرالشعیر  األرزاألرز  منمن  مختلفةمختلفة  صورصور  وتوجدوتوجد    
nnیعرفیعرف  والذىوالذى  الجنینالجنین  منمن  قلیلقلیل  وجزءوجزء  الخارجیةالخارجیة  القشرةالقشرة  منھمنھ  أزیلأزیل  الذىالذى  وھووھو  المقشورالمقشور  واألرزواألرز  

  ))الكارجوالكارجو((  بإسمبإسم  تجاریًاتجاریًا
nnویصبحویصبح  والجنینوالجنین  األلیروناأللیرون  وطبقةوطبقة  الخارجیةالخارجیة  القشرةالقشرة  منھمنھ  یزالیزال  الذىالذى  ھوھو  األبیضاألبیض  واألرزواألرز  

  النشوىالنشوى  اإلندوسبرماإلندوسبرم  منمن  مكونمكون
nnیلىیلى  ماما  إلىإلى  التبیضالتبیض  بعدبعد  معاملتةمعاملتة  لطریقةلطریقة  تبعًاتبعًا  األبیضاألبیض  األرزاألرز  ویقسمویقسم::
nnالالررناتوناتو((  ویسمىویسمى  الردةالردة  طبقاتطبقات  وجمیعوجمیع  الخارجیةالخارجیة  قشرتھقشرتھ  أزیلتأزیلت  ::طبیعىطبیعى  أرزأرز  ))١١((..
nnكامولینوكامولینو((  بإسمبإسم  وعرفوعرف  تبیضھتبیضھ  بعدبعد  الزیتالزیت  إلیةإلیة  أضیفأضیف  أرزأرز  وھووھو  ::بالزیتبالزیت  معاملمعامل  أرزأرز  ))٢٢((..
nnبإسمبإسم  ویعرفویعرف  التلكالتلك  وبودرةوبودرة  الجلوكوزالجلوكوز  إلیةإلیة  أضیفأضیف  أبیضأبیض  أرزأرز  وھووھو  ::ملمعملمع  أرزأرز  ))٣٣    

..))جالسیھجالسیھ((
nnمطھىمطھى((  الخارجالخارج  فىفى  یستخدمیستخدم  وھووھو  ::معلبمعلب  أرزأرز  ))٤٤((..
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nnوالحدیدوالحدید  بالفیتامیناتبالفیتامینات  معاملمعامل  وھووھو  ::مغذىمغذى  أرزأرز  ))٥٥..
nnدرجةدرجة  ساخنساخن  ماءماء  فىفى  المغلىالمغلى  الشعیرالشعیر  األرزاألرز  عنعن  عبارةعبارة  وھووھو  ::مغلىمغلى  أرزأرز  ))٦٦  

  یعرضیعرض  ثمثم  دقیقةدقیقة  ٢٠٢٠  لمدةلمدة  یغلىیغلى  ماءماء  فىفى  أوأو  أیامأیام  ٣٣--١١  لمدةلمدة  مم٥٥  ٨٤٨٤--٦٠٦٠  حرارتھحرارتھ
  علیةعلیة  لتجرىلتجرى  یجففیجفف  ثمثم  دقیقةدقیقة  ٢٠٢٠  لمدةلمدة  منخفضمنخفض  ضغطضغط  تحتتحت  الماءالماء  بخاربخار  إلىإلى

  عنعن  القشرةالقشرة  فصلفصل  تسھیلتسھیل  العملیةالعملیة  ھذهھذه  ونتیجةونتیجة  العادیةالعادیة  والتبیضوالتبیض  الضربالضرب  عملیاتعملیات
    ..المكسورةالمكسورة  الحبوبالحبوب  نسبةنسبة  تقلتقل  وبالتالىوبالتالى  الحبةالحبة  مكوناتمكونات

nnذكرھاذكرھا  كماكما  األرزاألرز  غلىغلى  عملیةعملیة  فوائدفوائد  GristGrist  ھىھى::
nnالحبوبالحبوب  منمن  نسبةنسبة  أقلأقل  معمع  التبیضالتبیض  منمن  أكبرأكبر  تصافىتصافى  علىعلى  الحصولالحصول  منمن  تمكنتمكن  

..المكسورةالمكسورة
nnالشعیرالشعیر  األرزاألرز  منمن  المنخفضةالمنخفضة  الدرجاتالدرجات  إستعمالإستعمال  منمن  تمكنتمكن..
nnالتخزینالتخزین  أثناءأثناء  بسھولةبسھولة  یتلفیتلف  الال  الناتجالناتج  األرزاألرز..
nnوالعناصروالعناصر  للفیتامیناتللفیتامینات  بالنسبةبالنسبة  خاصةخاصة  كبیرةكبیرة  غذائیةغذائیة  بقیمةبقیمة  یحتفظیحتفظ  الناتجالناتج  األرزاألرز  

..المختلفةالمختلفة  الغذائیةالغذائیة



وشكراً حلسن إستماعكموشكراً حلسن إستماعكم

والسالم عليكم ورمحة ا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة ا وبركاته


