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الذرة الشاميةالذرة الشامية
Maize or CornMaize or Corn
Zea maysZea mays L.L.
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    واإلستعماالتواإلستعماالت  األهمية اإلقتصاديةاألهمية اإلقتصادية
  فىفى  جداًجداً  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى  المنزرعةالمنزرعة  الهامةالهامة  األساسيةاألساسية  الحبوبالحبوب  محاصيلمحاصيل  أحدأحد  الشاميةالشامية  الذرةالذرة••

  وذلكوذلك  المحصولالمحصول  كميةكمية  ناحيةناحية  منمن  والثالثوالثالث  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  ناحيةناحية  منمن  الثانىالثانى  فيعتبرفيعتبر  العالمالعالم
..واألرزواألرز  للقمحللقمح  بالنسبةبالنسبة

    حيثحيثالمناخيةالمناخية  الظروفالظروف  منمن  واسعواسع  مدىمدى  تالئمتالئم  متباينةمتباينة  عديدةعديدة  طرزطرز  لهله  عالمىعالمى  محصولمحصول••
  ◦◦٥٨٥٨  عرضعرض  خطىخطى  بينبين  فيزرعفيزرع  الحبوبالحبوب  محاصيلمحاصيل  منمن  آخرآخر  محصولمحصول  أىأى  منمن  أكثرأكثر  ينتشرينتشر
..جنوباًجنوباً  ◦◦٤٠٤٠وو  شماالشماال

    الخبزالخبز  عملعمل  فىفى  أساسًاأساسًا  تستعملتستعمل  التىالتى  الحبوبالحبوب  أجلأجل  منمن  العربیةالعربیة  مصرمصر  جمھوریةجمھوریة  فىفى  الذرةالذرة  تزرعتزرع••
..  بالقمحبالقمح  مخلوطامخلوطا  أوأو  منفردًامنفردًا  أماأما

..  ودواجنودواجن  مواشىمواشى  منمن  الحیوانالحیوان  تغذیةتغذیة  فىفى  یضًایضًاأأ  الحبوبالحبوب  تستعملتستعمل••
  منمن  المختلفالمختلف  والكسبوالكسب  والورنيشوالورنيش  والطالءوالطالء  لألكللألكل  ويستعملويستعمل  زيتزيت  الجنينالجنين  منمن  يستخرجيستخرج  كماكما••

للمواشىللمواشى  غذاءغذاء  يستعمليستعمل  العصرالعصر
    األسبستوساألسبستوس  مثلمثل  عديدةعديدة  صناعاتصناعات  فىفى  بدورهبدوره  يدخليدخل  الذىالذى  الحبوبالحبوب  منمن  النشاالنشا  يستخرجيستخرج  كماكما••

  صناعةصناعة  فىفى  الذرةالذرة  حبوبحبوب  منمن  المستخرجالمستخرج  الدكسترينالدكسترين  يدخليدخل  كماكما  والبالستيكوالبالستيك  والصبغاتوالصبغات
..الالصقةالالصقة  والصبغاتوالصبغات  الصابونالصابون

..تحميصهاتحميصها  بعدبعد  الفيشارالفيشار  والذرةوالذرة  شيهاشيها  بعدبعد  الخضراءالخضراء  الحبوبالحبوب  وتؤكلوتؤكل••
  الصيفالصيف  فىفى  عليهاعليها  المواشىالمواشى  لتغذيةلتغذية  أخضرأخضر  علفعلف  كمحصولكمحصول  مصرمصر  فىفى  الذرةالذرة  تزرعتزرع  وقدوقد••

..الخفالخف  منمن  الناتجةالناتجة  النباتاتالنباتات  وكذلكوكذلك  الدراوةالدراوة  الحالةالحالة  هذههذه  فىفى  عليهاعليها  ويطلقويطلق
    ..للمواشىللمواشى  جافجاف  كعلفكعلف  أوأو  الكمبوستالكمبوست  صناعةصناعة  أوأو  وللوقودوللوقود  السيقانالسيقان  تستعملتستعمل  كماكما••
..  الورقالورق  صناعةصناعة  فىفى  الذرةالذرة  كيزانكيزان  وأغلفةوأغلفة  أوراقأوراق  تدخلتدخل••
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  القيمة الغذائية للحبوبالقيمة الغذائية للحبوب
::منمن  المتوسطالمتوسط  فىفى  الذرةالذرة  حبةحبة  تتكونتتكون••
    ماءماء  %%٥٥..١٣١٣••
    بروتينبروتين  %%  ١٠١٠••
    زيتزيت  %%  ٤٤••
    سكرياتسكريات  %%  ٤٤..١١••
    بنتوزانبنتوزان  %%  ٦٠٦٠••
    خامخام  أليافألياف  %%  ٣٣..٢٢••
  رمادرماد  ٤٤..١١••
    أخرىأخرى  موادمواد  %%٤٤••
    والبنتوزانوالبنتوزان  السكرياتالسكريات  تتضمنتتضمن  والكربوهيدراتوالكربوهيدرات••
::عنعن  عبارةعبارة  وهىوهى  المعدنيةالمعدنية  العناصرالعناصر  تتضمنتتضمن  والرمادوالرماد  الخامالخام  واألليافواأللياف••
    أخرىأخرى  ومعادنومعادن  %%٤٠٤٠  والماغنسيوموالماغنسيوم  %%٤٣٤٣  والفسفوروالفسفور  %%  ٤٠٤٠  البوتاسيومالبوتاسيوم••

٢٧٢٧%%  ..
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الوصف النباتىالوصف النباتى
••Root systemRoot system

::الجذورالجذور  منمن  أنواعأنواع  ثالثثالث  منمن  مكونمكون  وهووهو  ليفىليفى  جذرىجذرىالال  مجموعمجموعالال  ••
PrimaryPrimary::))األوليةاألولية((  اجلنينيةاجلنينية  اجلذوراجلذور--أأ•• rootsroots  
  ١٠١٠--صفرصفر  منمن  عددهاعددها  ويصلويصل  الجذيرالجذير  منمن  مباشرةمباشرة  تخرجتخرج  التىالتى  الجذورالجذور  مجموعةمجموعة  وهىوهى••

  ..))جنينيجنيني  جذرجذر  ٤٤- - ٣٣  منمن  المتوسطالمتوسط  فىفى((  جذورجذور
SecondarySecondary::))الثانويةالثانوية((  العرضيةالعرضية  اجلذوراجلذور--بب•• rootsroots  
  مباشرةمباشرة  التربةالتربة  سطحسطح  أسفلأسفل  الموجودةالموجودة  العقدالعقد  منمن  وتنشأوتنشأ  تخرجتخرج  التىالتى  الجذورالجذور  مجموعهمجموعه  وهىوهى••

  التفريعالتفريع  غزيرةغزيرة  الجذورالجذور  وهذهوهذه  ،،  محيطاتمحيطات  ٤٤  عددهاعددها  محيطاتمحيطات  فىفى  الجذورالجذور  هذههذه  وتخرجوتخرج  ،،
..أسفلأسفل  إلىإلى  أوأو  رأسياًرأسياً  يمتديمتد  ماما  ومنهاومنها  معينةمعينة  لمسافةلمسافة  أفقياًأفقياً  تمتدتمتد

  فىفى  تثبيتهاتثبيتها  جانبجانب  إلىإلى  حياتهحياته  فترةفترة  طوالطوال  للنباتللنبات  والغذاءوالغذاء  الماءالماء  بإمتصاصبإمتصاص  تقومتقوم  وهىوهى••
..التربةالتربة

AerialAerial::))اهلوائيةاهلوائية((  الدعاميةالدعامية  اجلذوراجلذور--جـجـ•• oror PropProp rootsroots  
  الثانيةالثانية  العقدةالعقدة  منمن  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  الموجودةالموجودة  العقدالعقد  منمن  يخرجيخرج  الجذورالجذور  منمن  النوعالنوع  وهذاوهذا••

  بطبقةبطبقة  وتغطىوتغطى  تفريعتفريع  بدونبدون  وتظلوتظل  وسميكةوسميكة  قرمزىقرمزى  لونهالونها  الجذورالجذور  وهذهوهذه  ..الثالثةالثالثة  أوأو
  ..الفروعالفروع  منمن  العديدالعديد  إلىإلى  تتفرعتتفرع  للتربةللتربة  وصولهاوصولها  وبمجردوبمجرد  الجفافالجفاف  منمن  تحميهاتحميها  هالميةهالمية

..LodgingLodging  الرقادالرقاد  منمن  حمايتهحمايته  وبالتالىوبالتالى  النباتالنبات  بتدعيمبتدعيم  تقومتقوم  وهىوهى••
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المجموع الجذرى فى الذرة الشاميةالمجموع الجذرى فى الذرة الشامية
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الجذور الدعامية فى الذرة الشاميةالجذور الدعامية فى الذرة الشامية
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StemStem

  العقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن  مكونةمكونة  قائمةقائمة  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  فىفى  الساقالساق••
..والسالمياتوالسالميات

    والعواملوالعوامل  والتربةوالتربة  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  الساقالساق  طولطول  ويختلفويختلف••
--٢٢  بينبين  ماما  الساقالساق  طولطول  يتراوحيتراوح  وعموماًوعموماً  ..المحيطةالمحيطة  البيئيةالبيئية

..مم٥٥
    وأقصروأقصر  المذكرةالمذكرة  للنورةللنورة  الحاملةالحاملة  هىهى  السالمياتالسالميات  وأطولوأطول••

..األرضاألرض  سطحسطح  منمن  القريبةالقريبة  هىهى  الطولالطول  فىفى  السالمياتالسالميات
  سالميةسالمية  كلكل  بأسفلبأسفل  ويوجدويوجد  مصمتةمصمتة  مستديرةمستديرة  والسالمياتوالسالميات  ••

    التربةالتربة  سطحسطح  أسفلأسفل  نمتنمت  إذاإذا  البراعمالبراعم  هذههذه  العقدةالعقدة  فوقفوق  برعمبرعم
  سطحسطح  أعلىأعلى  نمتنمت  إذاإذا  بينمابينما  TillersTillers  الخلفاتالخلفات  تعطىتعطى  فإنهافإنها
..الكيزانالكيزان  تكونتكون  فإنهافإنها  النباتالنبات  وسطوسط  فىفى  وخاصةًوخاصةً  التربةالتربة

    ظاهرةظاهرة  إعتبرإعتبر  ظهرظهر  وإذاوإذا  الذرةالذرة  فىفى  مرغوبمرغوب  غيرغير  والتفريعوالتفريع••
    التحملالتحمل  الفروعالفروع  هذههذه  أنأن  حيثحيث    المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف  فىفى  مرضيةمرضية
..األماألم  النباتالنبات  علىعلى  عبءعبء  وتمثلوتمثل  كيزانكيزان

..بينيةبينية  استطالةاستطالة  السيقانالسيقان  فىفى  االستطالةاالستطالة••
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leaves leaves 

::  أجزاءأجزاء  ٣٣  منمن  تتكونتتكون  بسيطةبسيطة  الذرةالذرة  فىفى  الورقةالورقة••
  sheathsheath  ::الغمدالغمد--أأ••
  إلىإلى  أعلىأعلى  منمن  منشقمنشق  وهووهو  للسالمياتللسالميات  المغلفالمغلف  الجزءالجزء  وهووهو••

..يليهايليها  والتىوالتى  منهامنها  يخرجيخرج  التىالتى  السالميةالسالمية  ويغلفويغلف  أسفلأسفل
  bladeblade  ::النصلالنصل--بب••
  والعرقوالعرق  طولىطولى  متوازىمتوازى  تعريقتعريق  ذوذو  شريطىشريطى  الذرةالذرة  فىفى  النصلالنصل••

  النصلالنصل  طولطول  ويصلويصل  ،،  مموجةمموجة  النصلالنصل  وحافةوحافة  بارزبارز  الوسطىالوسطى
    ..سمسم١٠١٠--٨٨  حوالىحوالى  وعرضهوعرضه  سمسم  ١٠٠١٠٠- - ٨٠٨٠  بينبين

  LigueLigue::اللسيناللسين--جـجـ••
  ..والنصلوالنصل  الغمدالغمد  إتصالإتصال  عندعند  الموجودالموجود  الغشائىالغشائى  الجزءالجزء  وهووهو••

  فىفى  الموجودةالموجودة  البراعمالبراعم  حمايةحماية  فىفى  كبيراًكبيراً  دوراًدوراً  يلعبيلعب  واللسينواللسين
..وخالفهوخالفه  الندىالندى  ماءماء  منمن  األوراقاألوراق  آباطآباط

  AuriclesAuricles  ::األذناتاألذنات- - دد••
  وفىوفى  آذنتينآذنتين  البعضالبعض  يعتبرهمايعتبرهما  نتوءاننتوءان  النصلالنصل  قاعدةقاعدة  عندعند  يوجديوجد••

..التكوينالتكوين  ضعيفةضعيفة  أوأو  غائبةغائبة  تكونتكون  األصنافاألصناف  بعضبعض



صالح سعده/ إعداد د

InflorescenceInflorescence
  الجنسالجنس  أحادىأحادى  المسكنالمسكن  أحادىأحادى  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  نباتنبات••

MonoeciousMonoecious  هماهما  النوراتالنورات  منمن  نوعيننوعين  يحمليحمل  النباتالنبات  أنأن  أىأى  
..النباتالنبات  نفسنفس  علىعلى  المؤنثةالمؤنثة  والنورةوالنورة  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة

MaleMale  (Tassel(Tassel))  ::))الشوشةالشوشة((المذكرةالمذكرة  النورةالنورة--أأ inflorescenceinflorescence
  ويصلويصل  النباتالنبات  نهايةنهاية  فىفى  توجدتوجد  طرفيةطرفية  سنبليةسنبلية  داليةدالية  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة••

  سالميةسالمية  إمتدادإمتداد((  وسطىوسطى  محورمحور  منمن  وتتركبوتتركب  سمسم٤٠٤٠  إلىإلى  طولهاطولها
  الفروعالفروع  منمن  عددعدد  إلىإلى  قاعدتهقاعدته  قربقرب  منمن  ويتفرعويتفرع  ))األخيرةاألخيرة  الساقالساق

  منمن  زوجزوج  وكلوكل  أزواجأزواج  فىفى  مرتبةمرتبة  السنيبالتالسنيبالت  وتوجدوتوجد  ..الجانبيةالجانبية
  السنيبالتالسنيبالت  هذههذه  وتنتظموتنتظم  ،،  جالسةجالسة  واألخرىواألخرى  معنقةمعنقة  إحداهماإحداهما  السنيبالتالسنيبالت

..طوليةطولية  صفوفصفوف  فىفى
  ::منمن  المذكرةالمذكرة  بلةبلةييالسنالسن  وتتركبوتتركب••
  علياعليا  أحداهماأحداهما  زهرتينزهرتين  بداخلهمابداخلهما  تضمتضم  GlumesGlumes  القنابعالقنابع  منمن  زوجزوج••

  ..سفلىسفلى  واآلخرىواآلخرى
::منمن  تتكونتتكون  المذكرةالمذكرة  والزهرةوالزهرة••
PalaePalae  إتبإتبوو  LemmaLemma  عصافةعصافة••
StamensStamens  أسديهأسديه  ٣٣  منمن  يتكونيتكون  طلعطلع••
LodiculesLodiculesالفليساتالفليسات  منمن  وزوجوزوج••
..OvaryOvary  أثرىأثرى  مبيضمبيض••
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النورة المؤنثة أو الكوزالنورة المؤنثة أو الكوز
(Ear)(Ear)  Female InflorescenceFemale Inflorescence  

  مختزلمختزل  جانبىجانبى  فرعفرع  نهايةنهاية  علىعلى  المؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  تحملتحمل••
    هذاهذا  ينشأينشأ  ،،  الكعبالكعب  أوأو  ShankShank  الكوزالكوز  بحاملبحامل  يعرفيعرف
..النباتالنبات  وسطوسط  منمن  قريبقريب  برعمبرعم  نمونمو  منمن  الفرعالفرع

  أوأو  مؤنثةمؤنثة  نورةنورة  العادةالعادة  فىفى  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  نباتنبات  ويحملويحمل••
  ..األكثراألكثر  علىعلى  نوراتنورات  ثالثةثالثة  أوأو  نورتيننورتين

  مختزلمختزل  المؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  يحمليحمل  الذىالذى  الجانبىالجانبى  والفرعوالفرع••
  والسالمياتوالسالميات  العقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن  ويتكونويتكون  ،،  الطولالطول

  تتحورتتحور  ورقةورقةوو  برعمبرعم  عقدةعقدة  كلكل  عندعند  ويوجدويوجد  المتقاربةالمتقاربة
  وهىوهى  HusksHusksالكيزانالكيزان  أغلفةأغلفة  وتكونوتكون  الكوزالكوز  لحمايةلحماية
  أنصالأنصال  األغمدةاألغمدة  وتحملوتحمل  األوراقاألوراق  فىفى  األغماداألغماد  تقابلتقابل

    متفاوتةمتفاوتة  بدرجاتبدرجات  مختزلةمختزلة
    المؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  محورمحور  علىعلى  السنيبالتالسنيبالت  وتترتبوتترتب••

..صفوفصفوف  فىفى  مرتبةمرتبة  جالسةجالسة  أزواجأزواج  فىفى  ))CobCob  القالوحةالقالوحة((
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  ::منمن  المؤنثةالمؤنثة  السنيبلةالسنيبلة  وتتركبوتتركب••
  ))خصبةخصبة((  علياعليا  أحدهماأحدهما  زهرتانزهرتان  بداخلهابداخلها  تضمتضم  القنابعالقنابع  منمن  زوجزوج••

..))عقيمةعقيمة((  سفلىسفلى  واألخرىواألخرى
    ::منمن  الخصبةالخصبة  العلياالعليا  الزهرةالزهرة  وتتركبوتتركب••
عصافتينعصافتين••
  طويالًطويالً  خيطاًخيطاً  يحمليحمل  واحدواحد  مسكنمسكن  ذوذو  نوعاًنوعاً  قصيرقصيرOvaryOvary  مبيضمبيض••

  األقالماألقالم  ومجموعةومجموعة  بالميسمبالميسم  قلمقلم  كلكل  وينتهىوينتهى  القلمالقلم  عنعن  عبارةعبارة  وهووهو
  SilkSilk  الحريرةالحريرة  تسمىتسمى  بالمياسمبالمياسم  المنتهيةالمنتهية

  مبيضمبيض  ––  فليستينفليستين  ––  عصافاتعصافات  منمن  فتتكونفتتكون  العقيمةالعقيمة  الزهرةالزهرة  بينمابينما••
..غائبةغائبة  واألسديةواألسدية  OvuleOvule  أثرىأثرى

  يجعليجعل  الذىالذى  هوهو  للسنيبالتللسنيبالت  اإلزدواجىاإلزدواجى  الترتيبالترتيب  هذاهذا  أنأن  ويالحظويالحظ••
  تصادفتصادف  وإذاوإذا  زوجىزوجى  دائمادائما  الكوزالكوز  علىعلى  الحبوبالحبوب  صفوفصفوف  عددعدد
  منمن  فردةفردة  فقدفقد  عنعن  ناشئاناشئا  ذلكذلك  فيكونفيكون  الكوزالكوز  فىفى  دىدىفرفر  عددعدد  وجودوجود
  صفصف  كلكل  فىفى  ههوجودوجود  المفروضالمفروض  السنيبالتالسنيبالت  أزواجأزواج  منمن  زوجزوج
..طولىطولى
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TasselTasselالمذكرةالمذكرة  النورةالنورة  --أأ
    يمتديمتد  ثمثم  الوسطىالوسطى  المحورالمحور  قمةقمة  منمن  القريبةالقريبة  السنيبالتالسنيبالت  هىهى  األزهاراألزهار  منمن  تتفحتتفح  ماما  أولأول••

  العلياالعليا  النورةالنورة  فروعفروع  علىعلى  األزهاراألزهار  تفتحتفتح  ذلكذلك  ويلىويلى  ،،  أسفلأسفل  وإلىوإلى  أعلىأعلى  إلىإلى  التزهيرالتزهير
    ..الترتيبالترتيب  بنفسبنفس  فالسفلىفالسفلى

  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك  يوميوم  ١٤١٤- - ٤٤  بينبين  ماما  تتراوحتتراوح  لمدةلمدة  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  إنتشارإنتشار  ويستمرويستمر••
الجويةالجوية  والعواملوالعوامل

  إنتشارإنتشار  تمتم  قدقد  عندئذعندئذ  ويكونويكون  الظهرالظهر  حتىحتى  ويستمرويستمر  الشروقالشروق  عندعند  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  إنتشارإنتشار  يبدأيبدأ••
PollenPollen  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  معظممعظم grainsgrains  ..  

  تفقدتفقد  بعدهابعدها  تقريباًتقريباً  ساعةساعة  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  العاديةالعادية  الظروفالظروف  فىفى  بحيويتهابحيويتها  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  تحتفظتحتفظ••
    ..ساعةساعة  ٦٠٦٠  بعدبعد  اإلنباتاإلنبات  علىعلى  قدرتهاقدرتها  وتفقدوتفقد  ،،  حيويتهاحيويتها

..لقاحلقاح  حبةحبة  ألفألف  ٢٥٢٥  حوالىحوالى  النورةالنورة  وتعطىوتعطى  ..لقاحلقاح  حبةحبة  ٢٥٠٠٢٥٠٠  حوالىحوالى  الواحدالواحد  المتكالمتك  يعطىيعطى••
EarEarالمؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  --بب
  مياسممياسم  هىهى  تظهرتظهر  ماما  فأولفأول  تدريجياًتدريجياً  الكوزالكوز  أغلفةأغلفة  منمن  الظهورالظهور  فىفى  ))الحريرةالحريرة((  المياسمالمياسم  تأخذتأخذ••

    مياسممياسم  هىهى  تظهرتظهر  ماما  وآخروآخر  عمراًعمراً  السنيبالتالسنيبالت  أكثرأكثر  وهىوهى  والقاعديةوالقاعدية  الوسطيةالوسطية  السنيبالتالسنيبالت
..يوميوم  ٥٥--٢٢  بينبين  تتراوحتتراوح  بينهمابينهما  والفترةوالفترة  عمراًعمراً  أحدثهاأحدثها  وهىوهى  الطرفيةالطرفية  السنيبالتالسنيبالت

    لمدةلمدة  للتلقيحللتلقيح  قابلةقابلة  وتستمروتستمر  الكوزالكوز  أغلفةأغلفة  منمن  إنطالقهاإنطالقها  بمجردبمجرد  للتلقيحللتلقيح  قابلةقابلة  المياسمالمياسم  وتكونوتكون••
..العاشرالعاشر  اليوماليوم  بعدبعد  للتلقيحللتلقيح  قابليتهاقابليتها  وتقلوتقل  أكثرأكثر  أوأو  إسبوعينإسبوعين
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PollenationPollenation
    الجنسالجنس  أحادىأحادى  المسكنالمسكن  أحادىأحادى  النباتالنبات••
..بالرياحبالرياح  خلطىخلطى  التلقيحالتلقيح  فيكونفيكون••

FertilizationFertilization
    التلقيحالتلقيح  منمن  ساعةساعة  ٣٦٣٦--٢٤٢٤  خاللخالل  اإلخصاباإلخصاب  يتميتم••
    ..القلمالقلم  وطولوطول  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك••
  والحرارةوالحرارة  قصيرةقصيرة  األقالماألقالم  كانتكانت  كلماكلما  سريعاًسريعاً  اإلخصاباإلخصاب  ويكونويكون••

..مرتفعةمرتفعة
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النورة المذكرة والمؤنثة فى الذرة الشاميةالنورة المذكرة والمؤنثة فى الذرة الشامية



صالح سعده/ إعداد د

KernelKernel
    يالحبةيالحبة  تعرفتعرف  برهبره  الذرةالذرة  ثمرةثمرة••
بالقصرةبالقصرة  الثمرىالثمرى  الغالفالغالف  فيهافيها  يلتحميلتحم••
    وعلىوعلى  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  الحبةالحبة  وحجموحجم  شكلشكل  ويختلفويختلف••

  ..الكوزالكوز  علىعلى  الحبوبالحبوب  موضعموضع  حسبحسب
    ،،  العرضالعرض  فىفى  مممم  ٨٨--٥٥  منمن  الحبةالحبة  حجمحجم  يتراوحيتراوح  وعموماًوعموماً••

    السمكالسمك  فىفى  مممم  ٥٥--٣٣  ،،  الطولالطول  فىفى  مممم  ١٥١٥- - ١٠١٠
    ،،  الحبةالحبة  وزنوزن  منمن  %%١٢١٢--١١١١  حوالىحوالى  الجنينالجنين  ويمثلويمثل••

    ..%%٨٥٨٥--٨٠٨٠  منمن  اإلندوسبرماإلندوسبرم
    وذلكوذلك  صفصف  ٢٨٢٨--٨٨  علىعلى  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  كوزكوز  ويحتوىويحتوى••

    دائماًدائماً  الكيزانالكيزان  علىعلى  الصفوفالصفوف  وعددوعدد  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى
  زوجىزوجى

    ..حبةحبة  ٤٠٤٠- - ٢٠٢٠  علىعلى  الصفالصف  ويحتوىويحتوى••
ShellingShelling  التفريطالتفريط  ونسبةونسبة•• percentagepercentage  ماما  تتراوحتتراوح    

..القالوحةالقالوحة  وسمكوسمك  الصنفالصنف  حسبحسب  %%٨٥٨٥--٧٥٧٥  بينبين
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  الذرة الشاميةالذرة الشامية  تقسيمتقسيم
ZeaZea((  هوهو  واحدواحد  نوعنوع  إلىإلى  األصنافاألصناف  جميعجميع  تنتمىتنتمى•• maysmays((  
  سادساد  الحالىالحالى  الوقتالوقت  فىفى  ولكنولكن  أنواعأنواع  تحتتحت  أعتبرتأعتبرت  طرزطرز  أوأو  مجموعاتمجموعات  ٨٨  علىعلى  ويحتوىويحتوى••

  تختلفتختلف  أنواعأنواع  تحتتحت  إلىإلى  النوعالنوع  تقسيمتقسيم  تبرزتبرز  الال  وراثياوراثيا  بسيطةبسيطة  بينهابينها  الفروقالفروق  بأنبأن  اإلعتقاداإلعتقاد
    نظامنظام  وكذلكوكذلك  بالحبوببالحبوب  األندوسبيرماألندوسبيرم  وصفاتوصفات  ونوعونوع  الحبوبالحبوب  أغلفةأغلفة  وجودوجود  فىفى  بينهابينها  فيمافيما

::وهىوهى  بالحبوببالحبوب  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  توزيعتوزيع
ZeaZeaالمنغوزةالمنغوزة  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  - - ١١ maysmays varvar.. indentataindentata ::
  الوسطالوسط  منمن  الممتدالممتد  النشوىالنشوى  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  جانبىجانبى  علىعلى  القرنىالقرنى  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  بوجودبوجود  تمتازتمتاز••

    القرنىالقرنى  منمن  أكبرأكبر  بمعدلبمعدل  القمةالقمة  فىفى  النشوىالنشوى  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  إنكمشإنكمش  الحبةالحبة  جفتجفت  فإذافإذا  القمةالقمة  إلىإلى
..  النغرةالنغرة  مكوناًمكوناً  الجوانبالجوانب  فىفى

  ٢٤٢٤- - ٨٨  الصفوفالصفوف  وعددوعدد  محصولمحصول  وأعالهاوأعالها  إنتشاراًإنتشاراً  األصنافاألصناف  أكثرأكثر  الطرازالطراز  هذاهذا  أصنافأصناف••
    ..  أصفرأصفر  أوأو  أبيضأبيض  الحبوبالحبوب  ولونولون  صفاًصفاً

ZeaZea  ::الصوانیةالصوانیة  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  - - ٢٢ maysmays varvar.. indurataindurata  
  فىفى  النشوىالنشوى  واإلندوسبيرمواإلندوسبيرم  تامةتامة  إحاطةإحاطة  بالحبةبالحبة  يحيطيحيط  القرنىالقرنى  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  بأنبأن  وتتميزوتتميز••

  مستديرةمستديرة  القمةالقمة  تبقىتبقى  بلبل  الجفافالجفاف  عندعند  تتكمشتتكمش  أوأو  تتجعدتتجعد  والوال  فقطفقط  الوسطالوسط
  منمن  أقلأقل  عددعدد  علىعلى  الكيزانالكيزان  تحتوىتحتوى  ––  محصوالًمحصوالً  أقلأقل  ولكنهاولكنها  النضجالنضج  مبكرةمبكرة  األصنافاألصناف  وهذهوهذه••

..أصفرأصفر  أوأو  أبيضأبيض  الحبوبالحبوب  ولونولون  حجماًحجماً  وأقلوأقل  ))١٨١٨--٦٦((  الصفوفالصفوف
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ZeaZea  ::))الدقیقالدقیق  ذرةذرة((  الطریةالطریة  الذرةالذرة  --٣٣ maysmays varvar.. amylacaeamylacae
  الحبةالحبة  جفافجفاف  عندعند  ––  الطرىالطرى  النشوىالنشوى  النوعالنوع  منمن  اإلندوسيبرماإلندوسيبرم  جميعجميع  يكونيكون  يكاديكاد••

  نشويةنشوية  ولكنولكن  الصوانيةالصوانية  تشبهتشبه  مستديرةمستديرة  قمتهاقمتها  وتبقىوتبقى  تتجعدتتجعد  فىفى  بإنتظامبإنتظام  تنكمشتنكمش
    المظهرالمظهر

  فىفى  تزرعتزرع  --  الزراعةالزراعة  فىفى  كثيراًكثيراً  منتشرةمنتشرة  غيرغير  المجموعةالمجموعة  هذههذه  أصنافأصناف••
..والجنوبيةوالجنوبية  الوسطالوسط  وأمريكاوأمريكا  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات  منمن  محدودةمحدودة  مساحاتمساحات

ZeaZea  ::الفیشارالفیشار  الذرةالذرة  --٤٤ maysmays varvar.. EvertaEverta
  النوعالنوع  منمن  تقريباًتقريباً  كلهكله  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  - - جداًجداً  صلبةصلبة  الحجمالحجم  صغيرةصغيرة  الحبوبالحبوب••

    الفيشارالفيشار  لعمللعمل  مناسبمناسب  شفافشفاف  ––  القرنىالقرنى
  إلىإلى  الحبةالحبة  داخلداخل  الرطوبةالرطوبة  تتحولتتحول  شديدةشديدة  حرارةحرارة  إلىإلى  الحبوبالحبوب  تعريضتعريض  عندعند••

  للحبةللحبة  إنفجارإنفجار  يحدثيحدث  حتىحتى  الحرارةالحرارة  بإرتفاعبإرتفاع  تدريجياًتدريجياً  ضغطةضغطة  يزداديزداد  ماءماء  بخاربخار
  ..  الصلبالصلب  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  منمن  الضغطالضغط  لهذالهذا  الشديدةالشديدة  للمقاومةللمقاومة  نظراًنظراً

  والصغيرةوالصغيرة  الكبيرالكبير  والصفراءوالصفراء  البيضاءالبيضاء  األصنافاألصناف  توجدتوجد  المجموعةالمجموعة  هذههذه  وداخلوداخل••
..الحبوبالحبوب
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ZeaZea  ::السكریةالسكریة  الذرةالذرة  --٥٥ maysmays varvar.. sacharatasacharata  
  الموادالمواد  منمن  عاليةعالية  نسبةنسبة  علىعلى  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  يحتوىيحتوى  ––قرنيةقرنية  شفافةشفافة  الحبوبالحبوب••

األخرىاألخرى  المجموعاتالمجموعات  منمن  الطعمالطعم  فىفى  حالوةحالوة  أكثرأكثر  فالحبوبفالحبوب  لذلكلذلك  السكريةالسكرية
..اإلندوسبيرماإلندوسبيرم  فىفى  السكريةالسكرية  الموادالمواد  كلكل  تحويلتحويل  علىعلى  قدرةقدرة  لهالها  ليستليست••

ZeaZea::الشمعیةالشمعیة  الذرةالذرة  --٦٦ maysmays varvar.. ceratinaceratina
..  والقواموالقوام  المظهرالمظهر  شمعىشمعى  منطفىمنطفى  مظهرمظهر  لهله  طرىطرى  اإلندوسبيرماإلندوسبيرم••

ZeaZea  ::المغلفةالمغلفة  الذرةالذرة  --٧٧ maysmays varvar.. tunicatatunicata
  --  نفسهنفسه  الكوزالكوز  أغلفةأغلفة  بخالفبخالف  الزهريةالزهرية  باألجزاءباألجزاء  مغلفةمغلفة  حبةحبة  كلكل  تكونتكون  وفيهاوفيها••

..السابقةالسابقة  للمجموعاتللمجموعات  الوراثىالوراثى  األصلاألصل  تكونتكون  قدقد  الغالفيةالغالفية  والذرةوالذرة
..فقطفقط  علميةعلمية  أهميتهاأهميتها  ولكنولكن  تجاريةتجارية  أوأو  إقتصاديةإقتصادية  قيمةقيمة  لهالها  ليسليس••

ZeaZea  ::نیةنیةااالیابالیاب  الذرةالذرة  --٨٨ maysmays varvar.. japonicajaponica
  كنباتكنبات  الطرازالطراز  هذاهذا  ويستخدمويستخدم  مختلفةمختلفة  ألوانألوان  ذاتذات  أوراقهاأوراقها  بأنبأن  النباتاتالنباتات  تمتازتمتاز••

..اقتصاديةاقتصادية  أهميةأهمية  لهله  وليسوليس  للزينةللزينة
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  كيفية إنتاج أصناف الذرة الشاميةكيفية إنتاج أصناف الذرة الشامية
  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  إلنتاجإلنتاج  الخطواتالخطوات  وتتلخصوتتلخص  نوعاًنوعاً  رخيصةرخيصة  بطريقةبطريقة  الهجنالهجن  إنتاجإنتاج  أمكنأمكن••

::يلىيلى  فيمافيما  الهجينالهجين
..  أجيالأجيال  لعدةلعدة  المستمرالمستمر  الذاتىالذاتى  بالتلقيحبالتلقيح  نقيةنقية  سالالتسالالت  إنتاجإنتاج- - ١١
purepure  النقيةالنقية  السالالتالسالالت  قدرةقدرة  إختبارإختبار- - ٢٢ lineslines  فيهافيها  تشتركتشترك  التىالتى  الهجنالهجن  فىفى  اإلتالفاإلتالف  علىعلى    

toptop  القمحىالقمحى  اإلختيباراإلختيبار(( crosscross  ((..
    بب  الساللةالساللة  معمع  أأ  الساللةالساللة  تهجينتهجين  عنعن  عبارةعبارة  وهىوهى  الفرديةالفردية  الهجنالهجن  إنتاجإنتاج- - ٣٣
    منمن  خطينخطين  يعقبهيعقبه  ))الذكرالذكر  الساللةالساللة((  أأ  الساللةالساللة  منمن  خطخط  بزراعةبزراعة  الفرديةالفردية  الهجنالهجن  إنتاجإنتاج  ويجرىويجرى••

  بمجردبمجرد  اإلنثىاإلنثى  خطوطخطوط  فىفى  tasseltassel  المذكرةالمذكرة  النوراتالنورات  تطويشتطويش  ))األنثىاألنثى  خطوطخطوط((  بب  الساللةالساللة
    ..  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  إنتشارإنتشار  وقبلوقبل  ظهورهاظهورها

    الفردىالفردى  للهجينللهجين  المهجنةالمهجنة  البذورالبذور  هىهى  األنثىاألنثى  خطوطخطوط  بكيزانبكيزان  المتكونةالمتكونة  الحبوبالحبوب  تصبحتصبح••
  العامالعام  فىفى  الثالثيةالثالثية  أوأو  الزوجيةالزوجية  الهجنالهجن  إنتاجإنتاج  فىفى  األنثىاألنثى  خطوطخطوط  كيزانكيزان  وتستخدموتستخدم  ))بب××أأ((

..التالىالتالى
    منفردمنفرد  آخرآخر  حقلحقل  فىفى  الطريقالطريق  نفسنفس  فىفى  ))دد××جج((  الفردىالفردى  الهجينالهجين  إنتاجإنتاج  بالمثلبالمثل  ويمكنويمكن••

..  سبقسبق  كماكما  الذكرالذكر  حبوبحبوب  خطوطخطوط  وتستبعدوتستبعد
..  ))آخرآخر  فردىفردى  هجينهجين  ××  فردىفردى  هجينهجين((  تهجينتهجين  عنعن  عبارةعبارة  وهىوهى  الزوجيةالزوجية  الهجنالهجن  إنتاجإنتاج- - ٤٤
..))نقيةنقية  ساللةساللة  ××  فردىفردى  هجينهجين((  تهجينتهجين  عنعن  عبارةعبارة  وهىوهى  الثالثيةالثالثية  الهجنالهجن  إنتاجإنتاج- - ٥٥



صالح سعده/ إعداد د

::يلىيلى  بمابما  الهجنالهجن  تمتازتمتاز  وعموماًوعموماً  ••

    التلقيحالتلقيح  مفتوحةمفتوحة  األصنافاألصناف  عنعن  زيادةزيادة  %%٢٥٢٥  المحصولالمحصول  وفرةوفرة  - - أأ

..مممتلئةمممتلئة  كبيركبير  والكيزانوالكيزان  كوزينكوزين  يحمليحمل  النباتالنبات  --بب

..  كيزانكيزان  تحملتحمل  الال  التىالتى  النباتاتالنباتات  أىأى  الذكرالذكر  النباتاتالنباتات  كميةكمية  نقصنقص  - - جج

ShellingShelling  التفريطالتفريط  تصافىتصافى  إرتفاعإرتفاع  - - دد percentagepercentage  

..  كيزانكيزان  كجمكجم١٠٠١٠٠  تفريطتفريط  عنعن  الناتجةالناتجة  الحبوبالحبوب  جراماتجرامات  كيلوكيلو  عددعدد  وهووهو••

..  الجلوتينالجلوتين  نسبةنسبة  إرتفاعإرتفاع  --هـهـ

MaturityMaturity  والنضجوالنضج  الطولالطول  فىفى  النباتاتالنباتات  تجانستجانس  - - وو

DiseasesDiseases  واألمراضواألمراض  LodgingLodging  الرقادالرقاد  مقاومةمقاومة  --ىى



صالح سعده/ إعداد د

كيزان السالالت والهجن فى الذرة الشاميةكيزان السالالت والهجن فى الذرة الشامية



صالح سعده/ إعداد د

  أصناف الذرة فى مصرأصناف الذرة فى مصر
تم إستنباط مجموعة من الھجن الفردیة والزوجیة الثالثیة عالیة اإلنتاج ومقاومة تم إستنباط مجموعة من الھجن الفردیة والزوجیة الثالثیة عالیة اإلنتاج ومقاومة ••

::ھىھى) ) الذبول المتأخرالذبول المتأخر((لمرض الشلل لمرض الشلل 
الهجن الفردية الهجن الفردية --أأ
، بشاير، بشاير٤٤،وطنية ،وطنية ٩،١٠،١٠٣،١٢٢،١٢٣،١٢٤،١٢٥،١٢٦،١٢٩٩،١٠،١٠٣،١٢٢،١٢٣،١٢٤،١٢٥،١٢٦،١٢٩//جيزة جيزة   ::البيضاءالبيضاء••
١٥٠،١٥٢،١٥٣،١٥٤،١٥٥،١٥٨،١٦١١٥٠،١٥٢،١٥٣،١٥٤،١٥٥،١٥٨،١٦١//جيزةجيزة  ::الصفراءالصفراء••
الهجن الزوجية  الهجن الزوجية  --بب
طاباطابا: : الهجن البضاءالهجن البضاء••
دهب ، أمون ، هدية دهب ، أمون ، هدية : : الهجن الصفراءالهجن الصفراء••
الهجن الثالثيةالهجن الثالثية--جج
..، نعمة، نفرتيتى، نعمة، نفرتيتى  ١١،وطنية ،وطنية ٣١٠،٣٢٠،٣٢١،٣٢٢٣١٠،٣٢٠،٣٢١،٣٢٢//جيزةجيزة::الهجن البيضاء الهجن البيضاء ••
..،وهجين سلطان،وهجين سلطان٣٥١،٣٥٢٣٥١،٣٥٢//جيزةجيزة::الهجن الصفراءالهجن الصفراء••



صالح سعده/ إعداد د



صالح سعده/ إعداد د



صالح سعده/ إعداد د

أطوار منو النباتاتأطوار منو النباتات

    یومًایومًا  ١٢٠١٢٠--٩٠٩٠  منمن  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  نباتنبات  حیاتحیات  قدرةقدرة  تمتدتمتد  ••
  الزراعةالزراعة  ومنطقةومنطقة  الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك••

::  إلىإلى  النموالنمو  أطوالأطوال  وتقسموتقسم  النموالنمو  وموسموموسم
..  اإلنباتاإلنبات  طورطور    - - ١١
..  ))اإلستطالةاإلستطالة  طورطور  ––  التفریعالتفریع  طورطور((  الخضرىالخضرى  النموالنمو  طورطور    - - ٢٢
..  الحریرةالحریرة  ظھورظھور  إلىإلى  المذكرةالمذكرة  النورهالنوره  ورورھھظظ  منمن  الحیاةالحیاة  طورطور    - - ٣٣
..والسیقانوالسیقان  الحبوبالحبوب  جفافجفاف  أوأو  البلوغالبلوغ    - - ٤٤



صالح سعده/ إعداد د


  ظهورظهور  إلىإلى  باألرضباألرض  الحبوبالحبوب  وضعوضع  منمن  تنقضىتنقضى  التىالتى  الفترةالفترة  وتتوقفوتتوقف••

::  أهمهاأهمها  عواملعوامل  عدةعدة  علىعلى  النباتاتالنباتات
::األرضاألرض  حرارةحرارة  درجةدرجة  - - أأ
..مم٥٥  ٣٠٣٠--٢٥٢٥  حرارةحرارة  درجدرج  عندعند  الزراعةالزراعة  منمن  أيامأيام  ٦٦--٥٥  بعدبعد  الحبوبالحبوب  تنبتتنبت••

  ::األرضاألرض  رطوبةرطوبة  درجةدرجة  --بب
  %%٨٠٨٠  إلىإلى  الخفيفةالخفيفة  الصفراءالصفراء  األرضاألرض  رطوبةرطوبة  بإرتفاعبإرتفاع  اإلنباتاإلنبات  سرعةسرعة  تزدادتزداد••

  الرطوبةالرطوبة  توافرتوافر  لعدملعدم  وذلكوذلك  %%١٠١٠  عنعن  األرضاألرض  رطوبةرطوبة  بإنخفاضبإنخفاض  يحدثيحدث  ولمولم
  وذلكوذلك  %%  ١٠٠١٠٠  إلىإلى  الرطوبةالرطوبة  بغرتفاعبغرتفاع  الحبوبالحبوب  تنبتتنبت  الال  كماكما  لإلنباتلإلنبات  الالزمةالالزمة
..لإلنباتلإلنبات  الالزمةالالزمة  األكسجيناألكسجين  كميةكمية  لنقصلنقص

    ::بالحبوببالحبوب  المخزونةالمخزونة  الغذائيةالغذائية  الموادالمواد  - - جج
  وتكوينوتكوين  اإلنباتاإلنبات  عمليةعملية  إلتمامإلتمام  تكفىتكفى  الغذائيةالغذائية  الموادالمواد  منمن  كميةكمية  توافرتوافر  منمن  البدالبد••

  ماما  تكوينتكوين  فىفى  نفسهانفسها  علىعلى  اإلعتماداإلعتماد  عمليةعملية  فىفى  تبدأتبدأ  والتىوالتى  الصغيرةالصغيرة  البادرةالبادرة
..غذاءغذاء  منمن  يلزميلزم



صالح سعده/ إعداد د

طور اإلنبات وتكوين البادرات فى الذرة الشاميةطور اإلنبات وتكوين البادرات فى الذرة الشامية



صالح سعده/ إعداد د

VegetativeVegetative growthgrowth stagestage    
::إلىإلى  يقسميقسم  وهووهو  ،،  لنموهلنموه  الالزمةالالزمة  الغذائيةالغذائية  الموادالمواد  إعدادإعداد  فيهفيه  للنباتللنبات  يمكنيمكن  الذىالذى  الطورالطور  وهووهو••
    للتفريعللتفريع  تميلتميل  السكريةالسكرية  الذرةالذرة  أنأن  إالإال  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  أصنافأصناف  معظممعظم  تتفرعتتفرع  الال  ::التفريعالتفريع  طورطور••

..القاعدىالقاعدى
    النباتاتالنباتات  فتظلفتظل  المذكرةالمذكرة  النوراتالنورات  طردطرد  قبلقبل  النباتاتالنباتات  سوقسوق  تستطيلتستطيل  ::اإلستطالةاإلستطالة  طورطور••

  ظهورظهور  عندعند  بسرعةبسرعة  ذلكذلك  بعدبعد  النباتاتالنباتات  تستطيلتستطيل  ثمثم  النباتالنبات  أوراقأوراق  عددعدد  بتكاملبتكامل  حتىحتى  قصيرةقصيرة
..TasselsTassels  المذكرةالمذكرة  النوراتالنورات

TasselTasselSilkSilk
    النباتاتالنباتات  لهالها  تتعرضتتعرض  التىالتى  العواملالعوامل  منمن  كثيركثير  علىعلى  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  ظهورظهور  ميعادميعاد  يتوقفيتوقف••

..األرضاألرض  خصوبةخصوبة- - اإلضاءةاإلضاءة- - الحرارةالحرارة  وهىوهى  ظهورهاظهورها  قبيلقبيل
ShortShort  القصيرالقصير  النهارالنهار  نباتاتنباتات  منمن  الذرةالذرة  نباتنبات  كانكان  ولماولما•• dayday plantplant  سرعةسرعة  فتزدادفتزداد  لهذالهذا  

  درجةدرجة  أرضأرض  فىفى  الناميةالنامية  النباتاتالنباتات  فيهافيها  تنموتنمو  التىالتى  اإلضاءةاإلضاءة  فترةفترة  بتقصيربتقصير  النباتاتالنباتات  أزهارأزهار
  النباتاتالنباتات  معمع  بالمقارنةبالمقارنة  مبكراًمبكراً  يوماًيوماً  ١٥١٥  المذكرةالمذكرة  نوراتهانوراتها  ظهرتظهرت  حيثحيث  %%٧٠٧٠  رطوبتهارطوبتها

    %%٤٠٤٠  الرطوبةالرطوبة  درجةدرجة  بهابها  أرضأرض  فىفى  تنبتتنبت  التىالتى
    ظهورظهور  يؤجليؤجل  قدقد  والحريرةوالحريرة  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  ظهورظهور  قربقرب  للجفافللجفاف  النباتاتالنباتات  تعرضتعرض  أنأن  كماكما••

  الحريرةالحريرة
  تحملتحمل  الال  التىالتى  أىأى  العقيمةالعقيمة  العيدانالعيدان  نسبةنسبة  وإرتفاعوإرتفاع  المذكرةالمذكرة  األزهاراألزهار  عقمعقم  إلىإلى  يؤدىيؤدى  قدقد  كماكما••

..أيامأيام  ١٠١٠- - ٤٤  بمقداربمقدار  مبكراًمبكراً  الحريرةالحريرة  تظهرتظهر  األسمدةاألسمدة  وإضافةوإضافة  كيزانكيزان



صالح سعده/ إعداد د

طور النمو الخضرى فى الذرة الشاميةطور النمو الخضرى فى الذرة الشامية



صالح سعده/ إعداد د

طور الحياة بين ظهور النورة المذكرة والمؤنثةطور الحياة بين ظهور النورة المذكرة والمؤنثة



صالح سعده/ إعداد د

MaturityMaturity stagestage
  ..وزنوزن  ألكبرألكبر  النباتالنبات  ووصولووصول  واإلخصابواإلخصاب  والتلقيحوالتلقيح  التزهيرالتزهير  علىعلى  الجويةالجوية  العواملالعوامل  تؤثرتؤثر••

..  الكيزانالكيزان  إلىإلى  والجذوروالجذور  األوراقاألوراق  منمن  الغذائيةالغذائية  الموادالمواد  وتنقلوتنقل
  ٢٠٢٠  حوالىحوالى  إلىإلى  الحبوبالحبوب  وتحتاجوتحتاج  اإلخصاباإلخصاب  منمن  يوماًيوماً  ٥٠٥٠  حوالىحوالى  بعدبعد  الحبوبالحبوب  نضجنضج  فيتمفيتم••

  تكونتكون  الال  أنهاأنها  منمن  رغماًرغماً  فيهفيه  تنبتتنبت  لطورلطور  فيهافيها  تصلتصل  التىالتى  الدرجةالدرجة  إلىإلى  اإلخصاباإلخصاب  منمن  يوماًيوماً
  ..بعدبعد  اللبنىاللبنى  النضجالنضج  طورطور  تعدتتعدت

    ::  هىهى  أطوارأطوار  بعدةبعدة  نضجهانضجها  تمامتمام  حتىحتى  إخصابهاإخصابها  منمن  الحبةالحبة  وتمروتمر••
MilkMilk  اللبنىاللبنى  الطورالطور  - - ١١ stagestage  ::    
  فىفى  بالحبوببالحبوب  النشاالنشا  ويكونويكون  اإلخصاباإلخصاب  منمن  يوماًيوماً  ٢٠٢٠  حوالىحوالى  بعدبعد  ذلكذلك  ويكونويكون  يوماًيوماً  ٢٠٢٠  مدتهمدته••

..سائلةسائلة  صورةصورة
YellowYellow  العجينىالعجينى  الطورالطور  - - ٢٢ riperipe stagestage  
  بعدبعد  ذلكذلك  ويكونويكون  الليناللين  الطورالطور  فىفى  يكونيكون  فالنشافالنشا  وصلبوصلب  لينلين  قسمينقسمين  إلىإلى  ينقسمينقسم  يوماًيوماً  ٢٠٢٠  مدتهمدته••

  بعدبعد  وذلكوذلك  صلداًصلداً  يكونيكون  النشاالنشا  فانفان  الصلدالصلد  الطورالطور  فىفى  أماأما  اإلخصاباإلخصاب  منمن  يوماًيوماً  ٣٠٣٠  حوالىحوالى
..اإلخصاباإلخصاب  منمن  يوماًيوماً  ٤٠٤٠  حوالىحوالى

  ::الالمعالالمع  النضجالنضج  طورطور  --٣٣
..اإلخصاباإلخصاب  منمن  يوماًيوماً  ٤٥٤٥  حوالىحوالى  بعدبعد  ذلكذلك  يكونيكون  أيامأيام  ٥٥  مدتهمدته••
  ::الكاملالكامل  النضجالنضج  طورطور  - - ٤٤
اإلخصاباإلخصاب  منمن  يوماًيوماً  ٥٠٥٠  حوالىحوالى  بعدبعد  ذلكذلك  يكونيكون  أيامأيام  ٥٥  مدتهمدته••



صالح سعده/ إعداد د

أطوار نمو الذرة الشاميةأطوار نمو الذرة الشامية



صالح سعده/ إعداد د

أطوار نمو الذرة الشاميةأطوار نمو الذرة الشامية



صالح سعده/ إعداد د

اإلحتياجات املناخيةاإلحتياجات املناخية
::الحرارةالحرارة  درجةدرجة••
    درجةدرجة  فىفى  الحبوبالحبوب  تنبتتنبت  والوال  مم٥٥  ٣٥٣٥- - ٣٢٣٢  بينبين  المالئمةالمالئمة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تتراوحتتراوح••

..مم٥٥  ٤٥٤٥  عنعن  مرتفعةمرتفعة  أوأو  مم٥٥  ٥٥  عنعن  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة
  مم٥٥  ٢٦٢٦  هىهى  الذرةالذرة  لنباتلنبات  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  لنمولنمو  المالئمةالمالئمة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  أماأما••

    ..الذرةالذرة  حياةحياة  فترةفترة  طولطول  علىعلى  ذلكذلك  ويتوقفويتوقف  يومايوما  ١٢٠١٢٠- - ٩٠٩٠  بينبين  تتراوحتتراوح  لمدةلمدة
..  مم  ٥٥  ٢٠٢٠  درجةدرجة  فىفى  الزراعةالزراعة  منمن  يومايوما  ٧٤٧٤  بعدبعد  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  تظهرتظهر••
    ..  مم  ٥٥  ٢٣٢٣  درجةدرجة  فىفى  الزراعةالزراعة  منمن  يومايوما  ٥٩٥٩  بعدبعد  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  تظهرتظهر••

::اإلضاءةاإلضاءة••
shortshort  قصيرقصير  نهارنهار  نباتنبات  الذرةالذرة  ونباتونبات•• dayday plantplant  عندعند  النباتاتالنباتات  إزهارإزهار  فيسرعفيسرع  

    ساعةساعة  ١٢١٢  منمن  أقلأقل  ظروفظروف  فىفى  نموهانموها
  كميةكمية  زيادةزيادة  فىفى  للغايةللغاية  كبيراكبيرا  دوراًدوراً  اإلضاءةاإلضاءة  وشدةوشدة  الضوئيةالضوئية  الفترةالفترة  طولطول  ويلعبويلعب••

الشاميةالشامية  الذرةالذرة  حبوبحبوب  محصولمحصول
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  الرتبة املوافقةالرتبة املوافقة
    علىعلى  تحتوىتحتوى  التىالتى  ةةییییالطمالطم  الصرفالصرف  الجیدةالجیدة  الخصبةالخصبة  التربةالتربة  تعتبرتعتبر••

..الذرةالذرة  لزراعةلزراعة  األراضىاألراضى  أفضلأفضل  العضویةالعضویة  الموادالمواد  منمن  مرتفعةمرتفعة  نسبةنسبة

    ومحصولهومحصوله  نموهنموه  فانفان  ولذاولذا  لألمالحلألمالح  الحساسةالحساسة  المحاصيلالمحاصيل  منمن  والذرةوالذرة••
    التربةالتربة  خصوبةخصوبة  درجةدرجة  علىعلى  القويةالقوية  الدالالتالدالالت  منمن  يعتبريعتبر

  PHPH  التربةالتربة  حموضةحموضة  درجةدرجة  منمن  مدىمدى  فىفى  تنموتنمو  الذرةالذرة  ونباتاتونباتات••
    التىالتى  التربةالتربة  بحموضةبحموضة  عكسياًعكسياً  المحصولالمحصول  ويتأثرويتأثر  ٨٨::  ٥٥  بينبين  يتراوحيتراوح

    ٥٥..٥٥  عنعن  تقلتقل

  البلدىالبلدى  السمادالسماد  توفرتوفر  إذاإذا  إالإال  الرمليةالرملية  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتهزراعته  تنجحتنجح  والوال••
..لهالها  الالزمالالزم  ))العضوىالعضوى((
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  Date of plantingDate of planting: : ميعاد الزراعةميعاد الزراعة
    نيلىنيلى  كمحصولكمحصول  ١٩٦٥١٩٦٥  سنةسنة  قبلقبل  مصرمصر  فىفى  أساساًأساساً  تزرعتزرع  كانتكانت  الذرةالذرة••

    صيفىصيفى  كمحصولكمحصول  قليلةقليلة  مساحاتمساحات  فىفى  وتزرعوتزرع

    لتفوقلتفوق  وذلكوذلك  صيفاًصيفاً  تزرعتزرع  المساحةالمساحة  معظممعظم  اصبحتاصبحت  فقدفقد  األناألن  أماأما••

..ليةليةييالنالن  علىعلى  الصيفيةالصيفية  الزراعةالزراعة  محصولمحصول

..  ومايوومايو  إبريلإبريل  فىفى  الصيفىالصيفى  هىهى  الذرةالذرة  زراعةزراعة  ومواعيدومواعيد••

    ..يونيويونيو  فىفى  متأخرمتأخر  وصيفىوصيفى••

..وأغسطسوأغسطس  يوليويوليو  فىفى  نيلىنيلىوو••
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  : Crop rotation :Crop rotationالدورة الزراعيةالدورة الزراعية

    كالبرسيمكالبرسيم  البقوليةالبقولية  الشتويةالشتوية  المحاصيلالمحاصيل  عقبعقب  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  تزرعتزرع••

والعدسوالعدس  والفولوالفول  والحلبةوالحلبة

..وغيرهاوغيرها  كالكتانكالكتان  النجيليةالنجيلية  وغيروغير  والشعيروالشعير  كالقمحكالقمح  النجيليةالنجيليةوو••

    والشعيروالشعير  كالقمحكالقمح  الشتويةالشتوية  المحاصيلالمحاصيل  الزراعةالزراعة  فىفى  الذرةالذرة  ويعقبويعقب••

    وغيرهاوغيرها  والكتانوالكتان  والفولوالفول  والبرسيموالبرسيم

    برسيمبرسيم  يسبقهايسبقها  والقصبوالقصب  كالقطنكالقطن  صيفيةصيفية  محاصيلمحاصيل  الذرةالذرة  يعقبيعقب  وقدوقد••

..قلبقلب  أوأو  تحريشتحريش
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إعداد األرض للزراعةإعداد األرض للزراعة
Soil preparationSoil preparation

    مكعبمكعب  مترمتر  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  البلدىالبلدى  السمادالسماد  نثرنثر  يتميتم••
..))قمحقمح  بعدبعد  الزراعةالزراعة  كانتكانت  إذاإذا  خاصةخاصة((للفدانللفدان

    بمعدلبمعدل  وتخططوتخطط  وتزحفوتزحف  متعامدتينمتعامدتين  مرتينمرتين  األرضاألرض  تحرثتحرث  ثمثم••
..قصبتينقصبتين//خطخط  ١٠١٠

    بحيثبحيث  للييووااالحوالحو  وتربطوتربط  والبتونوالبتون  بالقنىبالقنى  فردفرد  إلىإلى  تقسمتقسم  ثمثم••
..الرىالرى  عمليةعملية  إلحكامإلحكام  وذلكوذلك  خطخط  ١٠١٠--٧٧  منمن  الحوالالحوال  يشمليشمل
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Planting methodsPlanting methodsطرق الزراعةطرق الزراعة

الزراعة العفیرالزراعة العفیر: : أوًالأوًال
::وفیما یلى أھم طرق الزراعة العفیر المتبعة فى الذرة الشامیةوفیما یلى أھم طرق الزراعة العفیر المتبعة فى الذرة الشامیة••
العفیر بدارالعفیر بدار  - - ١١
HillsHillsالعفیر فى صفوف وجور العفیر فى صفوف وجور   - - ٢٢
RidgesRidgesالعفیر على خطوط فى جور العفیر على خطوط فى جور   - - ٣٣

))الخضیرالخضیر((الزراعة الحراتى الزراعة الحراتى : : ثانیًاثانیًا
حراثى تلقیط خلف المحراث حراثى تلقیط خلف المحراث   - - ١١
الحراثى فى على خطوط فى جورالحراثى فى على خطوط فى جور  - - ٢٢
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::بداربدار  العفيرالعفير- - ١١••
  التقاوىالتقاوى  تبذرتبذر  ثمثم  الحقليةالحقلية  السعةالسعة  منمن  %%٦٥٦٥- - ٦٠٦٠  بهابها  يكونيكون  عندماعندما  األرضاألرض  تحرثتحرث  وفيهاوفيها••

  ريهريه  األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  والبتونوالبتون  القنىالقنى  وتلفوتلف  مترمتر  ٧٧××  ٣٣..٥٥  أحواضأحواض  إلىإلى  وتقسموتقسم  وتزحفوتزحف
    الزراعةالزراعة

  حالةحالة  فىفى  شائعةشائعة  ولكنهاولكنها  الحبوبالحبوب  علىعلى  للحصولللحصول  الذرةالذرة  زراعةزراعة  عندعند  تتبعتتبع  الال  الطريقةالطريقة  وهذهوهذه••
..عليهعليه  الحيواناتالحيوانات  لتغذيةلتغذية  صيفىصيفى  أخضرأخضر  كعلفكعلف  الذرةالذرة  زراعةزراعة

    ::  HillsHills  وجوروجور  صفوفصفوف  فىفى  العفيرالعفير- - ٢٢••
    وتزرعوتزرع  أمتارأمتار  ٧٧××٥٥..٣٣  أحواضأحواض  إلىإلى  وتقسموتقسم  تزحفتزحف  ثمثم  مستحرثةمستحرثة  وهىوهى  األرضاألرض  تحرثتحرث  وفيهاوفيها••

  الجورالجور  بينبين  سمسم  ٣٠٣٠--٢٥٢٥  وو  الصفوفالصفوف  بينبين  سمسم  ٧٠٧٠  أبعادأبعاد  علىعلى  جورجور  فىفى  صفوفصفوف  فىفى  الحبوبالحبوب
    تروىتروى  ثمثم  ))واحدواحد  نباتنبات  علىعلى  بعدبعد  فيمافيما  تخفتخف((  حباتحبات  ٣٣--٢٢  منمن  الجورةالجورة  فىفى  ويوضعويوضع  الهجنالهجن  فىفى

..الصعيدالصعيد  فىفى  متبعةمتبعة  الطريقةالطريقة  وهذهوهذه  الزراعةالزراعة  ريهريه  األرضاألرض
RidgesRidges  جورجور  فىفى  خطوطخطوط  علىعلى  العفيرالعفير- - ٤٤••
  مرتينمرتين  أوأو  مرةمرة  مستحرثةمستحرثة  وهىوهى  األرضاألرض  تحرثتحرث  وفيهاوفيها  الذرةالذرة  لزراعةلزراعة  المحسنةالمحسنة  الطريقةالطريقة  وهىوهى••

  شرائحشرائح  أوأو  فردفرد  إلىإلى  األرضاألرض  تقطعتقطع  ثمثم  القصبتينالقصبتين  فىفى  خطوطخطوط  ١٠١٠  بمعدلبمعدل  وتخططوتخطط  تزحفتزحف  ثمثم
  عنعن  الخطوطالخطوط  عددعدد  يزيديزيد  الال  بحيثبحيث  الحواويلالحواويل  وتربطوتربط  والبتونوالبتون  القنىالقنى  وتلفوتلف  مترمتر  ٧٧  عرضهاعرضها

  فىفى  الخطالخط  منمن  السفلىالسفلى  الثلثالثلث  فىفى  الجافةالجافة  الحبوبالحبوب  تزرعتزرع  ثمثم  الخطوطالخطوط  وتسلكوتسلك  الحوالالحوال  فىفى  ستةستة
..الزراعةالزراعة  ريهريه  تروىتروى  ثمثم  حباتحبات  ٣٣- - ٢٢  الجورةالجورة  فىفى  وتوضعوتوضع  سمسم  ٣٠٣٠- - ٢٥٢٥  أبعادأبعاد  علىعلى  جورجور
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::  المحراثالمحراث  خلفخلف  تلقيطتلقيط  حراثىحراثى- - ١١••
  الحبوبالحبوب  وتلقطوتلقط  تحرثتحرث  األرضاألرض  تستحرثتستحرث  وعندماوعندما  ))الشراقىالشراقى  تطفىتطفى((  األرضاألرض  تروىتروى  وفيهاوفيها••

  فىفى  األرضاألرض  تزحفتزحف  ثمثم  ساعةساعة  ١٢١٢  لمدةلمدة  الماءالماء  فىفى  نقعهانقعها  بعدبعد  الخطالخط  باطنباطن  فىفى  المحراثالمحراث  خلفخلف
    تقسمتقسم  ثمثم  أخرىأخرى  مرةمرة  تزحفتزحف  وقدوقد  األرضاألرض  تجفتجف  الال  حتىحتى  ))الحبوبالحبوب  تلقيطتلقيط((  التخضيرالتخضير  يوميوم  نفسنفس
- - ::  منهامنها  عيوبعيوب  عدةعدة  الطريقةالطريقة  ولهذهولهذه  البتونالبتون  وتربطوتربط  أحواضأحواض  إلىإلى

  فىفى  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  إلنخفاضإلنخفاض  للفدانللفدان  كجمكجم  ٤٨٤٨--٣٦٣٦  منمن  يلزميلزم  إذإذ  المستخدمةالمستخدمة  التقاوىالتقاوى  كثرةكثرة  - - ١١
..عليهاعليها  الحيواناتالحيوانات  لتغذيةلتغذية  مبكراًمبكراً  خفاًخفاً  الذرةالذرة  خفخف  الزراعالزراع  منمن  كثيركثير  ورغبةورغبة  الحراثىالحراثى

  ظهورظهور  إنتظامإنتظام  وعدموعدم  الحبوبالحبوب  عمقعمق  لزيادةلزيادة  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  بعضبعض  ظهورظهور  تأخيرتأخير  - - ٢٢
..الحقلالحقل  فىفى  النباتاتالنباتات

::جورجور  فىفى  خطوطخطوط  علىعلى  الحراثىالحراثى- - ٢٢••
    تستحرثتستحرث  وعندماوعندما  الشراقىالشراقى  تطفىتطفى  وفيهاوفيها  المحراثالمحراث  خلفخلف  للتلقيطللتلقيط  محسنةمحسنة  الطريقةالطريقة  هذههذه  تعتبرتعتبر••

  خلفخلف  الخطالخط  بطنبطن  فىفى  جورجور  فىفى  ساعةساعة  ١٢١٢  لمدةلمدة  نقعهانقعها  بعدبعد  التقاوىالتقاوى  وتوضعوتوضع  تخططتخطط  األرضاألرض
  ثمثم  سمسم  ٣٠٣٠--٢٥٢٥  منمن  الجورالجور  وبينوبين  سمسم٧٠٧٠  الصفوفالصفوف  بينبين  المسافةالمسافة  تكونتكون  بحيثبحيث  المحراثالمحراث

..  كالمعتادكالمعتاد  أحواضأحواض  إلىإلى  وتقسموتقسم  اليوماليوم  نفسنفس  فىفى  األرضاألرض  تزحفتزحف
..جورجور  فىفى  خطوطخطوط  علىعلى  حراثىحراثى  أوأو  عفيرعفير  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  بزراعةبزراعة  يوصىيوصى  وعموماًوعموماً••
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    Seeding rateSeeding rateمعدل التقاوى معدل التقاوى 
    الزراعةالزراعة  وطريقةوطريقة  حبةحبة١٠٠٠١٠٠٠  وزنوزن  علىعلى  التقاوىالتقاوى  معدلمعدل  يتوقفيتوقف••

    والصنفوالصنف
    الفرديةالفردية  الهجنالهجن  منمن  فدانفدان  //كجمكجم  ١٢١٢  --١٠١٠  التقاوىالتقاوى  معدلمعدل  ويكونويكون••

..األخرىاألخرى  واألصنافواألصناف  الهجنالهجن  فىفى  كجمكجم  ١٥١٥  إلىإلى  ويرتفعويرتفع

    ReplantingReplantingالرتقيع الرتقيع 
    بعدبعد  تجرىتجرى  وهىوهى  الزراعةالزراعة  بعدبعد  تجرىتجرى  التىالتى  الزراعيةالزراعية  العملياتالعمليات  أولأول••

    فىفى  مبتلةمبتلة  بحبوببحبوب  عادةعادة  ويكونويكون  أيامأيام  ١٠١٠- - ٧٧  بعدبعد  أىأى  اإلنباتاإلنبات  تكاملتكامل
..ساعةساعة  ١٤١٤- - ١٢١٢  لمدةلمدة  الماءالماء

    ضعيفةضعيفة  نباتاتنباتات  تكونتكون  الال  حتىحتى  الترقيعالترقيع  فىفى  التأخيرالتأخير  عدمعدم  ويجبويجب••
..القديمةالقديمة  بالنباتاتبالنباتات  لتظليلهالتظليلها  نتيجةنتيجة
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      ThinningThinningاخلف اخلف 
  نباتنبات  الجورةالجورة  فىفى  ويتركويترك  اهاهييالمحاالمحا  ريهريه  قبلقبل  واحدةواحدة  مرةمرة  الذرةالذرة  خفخف  األفضلاألفضل••

  ..واحدواحد
..القطنالقطن  ورقورق  بدودةبدودة  اإلصابةاإلصابة  حالةحالة  فىفى  إالإال  مرتينمرتين  علىعلى  بالخفبالخف  ينصحينصح  والوال••

      Weed controlWeed controlمقاومة احلشائش مقاومة احلشائش 
  للمحصولللمحصول  تسببتسبب  مقاومتهامقاومتها  أهملتأهملت  إذاإذا  التىالتى  الحشائشالحشائش  منمن  كثيراًكثيراً  الذرةالذرة  حقولحقول  فىفى  تظهرتظهر••

  الرجلةالرجلة--الشيطانىالشيطانى  الملوخيةالملوخية--ركبةركبة  أبوأبو––  النجيلالنجيل  ::  الحشائشالحشائش  هذههذه  أهمأهم  ومنومن  بليغاًبليغاً  ضرراًضرراً
..السعدالسعد- - الشبيطالشبيط--قرنقرن  أبوأبو- - الشيطانىالشيطانى

  ريةرية  وقبلوقبل  الخفالخف  بعدبعد  األولىاألولى  العزقةالعزقة  مرتينمرتين  بالعزيقبالعزيق  الحشائشالحشائش  هذههذه  وتقاوموتقاوم••
..الثانيةالثانية  الريةالرية  قبلقبل  الثانيةالثانية  والعزقةوالعزقة  المحاياهالمحاياه

  مثلمثل  الكيماويةالكيماوية  بالمبيداتبالمبيدات  المقاومةالمقاومة  تتمتتم  بالحشائشبالحشائش  موبؤةموبؤة  األرضاألرض  كانتكانت  إذاإذا••
  بالرشاشاتبالرشاشات  الرشالرش  ويتمويتم  ،،))ماءماء  لترلتر  ٢٠٠٢٠٠  معمع  فدانفدان//لترلتر٤٤//٣٣  بمعدلبمعدل  %%٨٠٨٠  جيسابريمجيسابريم

..الرىالرى  وقبلوقبل  الزراعةالزراعة  بعدبعد  وذلكوذلك  بالموتوراتبالموتورات  أوأو  الظهريةالظهرية
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  FertilizationFertilizationالتسميد التسميد 
::الفوسفاتىالفوسفاتى  التسميدالتسميد  أوالًأوالً

  ))PP22OO55%%٥٥..١٥١٥((  الكالسيومالكالسيوم  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  كجمكجم  ٢٠٠٢٠٠  بمعدلبمعدل  التسميدالتسميد  يتميتم••
..الخطوطالخطوط  باطنباطن  فىفى  سرسبةسرسبة  أوأو  الحرثالحرث  قبلقبل  وذلكوذلك  للفدانللفدان

::اآلزوتىاآلزوتى  التسميدالتسميد::  ثانياًثانياً
  وحدةوحدة  ١٢٠١٢٠- - ١٠٠١٠٠  إضافةإضافة  يلزميلزم  لذالذا  اآلزوتاآلزوت  لعنصرلعنصر  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  تستجيبتستجيب••

  األولىاألولى  دفعتيندفعتين  علىعلى  إماإما  منهامنها  قليلقليل  بعدبعد  علىعلى  النباتاتالنباتات  أسفلأسفل  تكبيشاًتكبيشاً  للفدانللفدان  آزوتآزوت
  المحاصيلالمحاصيل  عقبعقب  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  الثانيةالثانية  الريهالريه  قبلقبل  والثانيةوالثانية  المحاياهالمحاياه  ريهريه  قبلقبل

    البقوليةالبقولية
  عندعند  األولىاألولى  قمحقمح  عقبعقب  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  متساويةمتساوية  دفعاتدفعات  ثالثثالث  علىعلى  تعطىتعطى  أوأو••

  األخيرةاألخيرة  الدفعةالدفعة  تعطىتعطى  ثمثم  المحاياهالمحاياه  ريهريه  قبلقبل  والثانيةوالثانية  ،،  منشطةمنشطة  كجرعةكجرعة  الزراعةالزراعة
    ..الثانيةالثانية  الريهالريه  قبلقبل
::البوتاسىالبوتاسى  التسميدالتسميد  ::ثالثاًثالثاً

  وذلكوذلك  للفدانللفدان  ))KK22OO  %%٤٨٤٨((  البوتاسيومالبوتاسيوم  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٠٥٠  بمعدلبمعدل  يضافيضاف••
..النباتاتالنباتات  خفخف  بعدبعد  تكبيشاًتكبيشاً  اإلنتاجاإلنتاج  عاليةعالية  لألصنافلألصناف  بالنسبةبالنسبة
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    IrrigationIrrigationالرى الرى 
  طولطول  النباتاتالنباتات  ذبولذبول  لمنعلمنع  تكفىتكفى  التىالتى  الرطوبةالرطوبة  توفرتوفر  الذرةالذرة  محصولمحصول  يتطلبيتطلب••

  وكذلكوكذلك  نسبياًنسبياً  الحجمالحجم  وكبيروكبير  النموالنمو  سريعسريع  الذرةالذرة  نباتنبات  أنأن  حيثحيث  النموالنمو  موسمموسم
    كبيركبير  المحصولالمحصول

    المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  ظهورظهور  فترةفترة  خاللخالل  يكونيكون  الرطوبةالرطوبة  منمن  للذرةللذرة  إحتياجإحتياج  وأقصىوأقصى••
TasselTassel  والحريرةوالحريرة  SilkSilk  التزهيرالتزهير  فترةفترة  خاللخالل  أىأى    

wiltwilt  الذبولالذبول  نقطةنقطة  إلىإلى  التربةالتربة  فىفى  الرطوبةالرطوبة  نقصنقص  أنأن  وجدوجد  وقدوقد•• pointpointلفتراتلفترات  
  %%٢٢٢٢  بمقداربمقدار  المحصولالمحصول  تنقصتنقص  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  ررطوطو  فىفى  يومايوما  ٢٢- - ١١  منمن

  بعدبعد  الرىالرى  وأنوأن  %%٥٠٥٠  بمقداربمقدار  المحصولالمحصول  تنقصتنقص  أيامأيام  ٨٨--٦٦  منمن  الفتراتالفترات  وإطالةوإطالة
..بهبه  لحقلحق  الذىالذى  الضررالضرر  يعوضيعوض  الال  ذلكذلك

  ثمثم  الزراعةالزراعة  منمن  أسابيعأسابيع  ٤٤- - ٣٣  حوالىحوالى  بعدبعد  المحاياهالمحاياه  ريةرية  للذرةللذرة  تعطىتعطى  مصرمصر  وفىوفى••
..أسبوعينأسبوعين  كلكل  مرةمرة  ذلكذلك  بعدبعد  تروىتروى

    ٨٨--٦٦  منمن  الذرةالذرة  وتحتاجوتحتاج  أسابيعأسابيع  ٣٣- - ٢٢  بحوالىبحوالى  الحصادالحصاد  قبلقبل  الرىالرى  ويوقفويوقف  ••
..األرضاألرض  فىفى  الصنفالصنف  مكثمكث  ومدةومدة  الجوالجو  وحالةوحالة  األرضاألرض  طبيعةطبيعة  حسبحسب  رياتريات



صالح سعده/ إعداد د

  Defoliation and DetasslingDefoliation and Detassling: : التوريق والتطويشالتوريق والتطويش
    األوراقاألوراق  إزالةإزالة  أىأى  التوريقالتوريق  عمليتىعمليتى  بإجراءبإجراء  المزارعينالمزارعين  بعضبعض  يقوميقوم••

    فىفى  بمابما  النباتاتالنباتات  منمن  العلويةالعلوية  األجزاءاألجزاء  إنتزاعإنتزاع  أىأى  والتطويشوالتطويش  الخضراءالخضراء
..الصيفالصيف  أثناءأثناء  عليهاعليها  الماشيةالماشية  لتغذيةلتغذية  وذلكوذلك  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  ذلكذلك

    المحصولالمحصول  نقصنقص  إلىإلى  العمليتانالعمليتان  هاتانهاتان  تؤدىتؤدى  إذإذ  بذلكبذلك  ينصحينصح  والوال••
..الموسمالموسم  منمن  مبكرمبكر  وقتوقت  فىفى  أجريتاأجريتا  إذاإذا  وخصوصاًوخصوصاً

  بزيادةبزيادة  يقليقل  الحبوبالحبوب  منمن  الذرةالذرة  محصولمحصول  أنأن  التجاربالتجارب  نتائجنتائج  دلتدلت  ددوقوق••
..المزالةالمزالة  األوراقاألوراق  عددعدد

  المبكرةالمبكرة  المراحلالمراحل  فىفى  خصوصاخصوصا  وتطويشهاوتطويشها  للنباتاتللنباتات  التوريقالتوريق  أدىأدى  كماكما••
..المحصولالمحصول  نقصنقص  إلىإلى  النباتالنبات  حياةحياة  منمن

    العلفالعلف  بمحاصيلبمحاصيل  لزراعتهلزراعته  األرضاألرض  منمن  جزءجزء  تخصيصتخصيص  بفضلبفضل  لذالذا••
..عليهاعليها  الماشيةالماشية  لتغذيةلتغذية  ))الدراوةالدراوة((  الصيفيةالصيفية
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pests Controlpests Controlمكافحة اآلفاتمكافحة اآلفات
DiseasesDiseases  ألمراضألمراض::أوالًأوالً••
latelate  المتأخرالمتأخر  الذبولالذبول  أهمهاأهمها  الفطريةالفطرية  األمراضاألمراض  منمن  بعديدبعديد  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  تصابتصاب•• wiltwilt  وعفنوعفن  

..والحبوبوالحبوب  الكيزانالكيزان  وعفنوعفن  الزغبىالزغبى  البياضالبياض  ومرضومرض  العادىالعادى  التفحمالتفحم  ومرضومرض  الساقالساق
::باآلتىباآلتى  ويوصىويوصى  الساقالساق  وعفنوعفن  المتأخرالمتأخر  الذبولالذبول  مرضمرض  لمقاومةلمقاومة••
  ..يونيويونيو  إلىمنتصفإلىمنتصف  مايومايو  منتصفمنتصف  منمن  المبكرةالمبكرة  الزراعةالزراعة- - ١١
    ..الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  بهابها  توصىتوصى  التىالتى  المقاومةالمقاومة  والهجنوالهجن  األصنافاألصناف  زراعةزراعة  - - ٢٢
    ..التعطيشالتعطيش  وعدموعدم  الرىالرى  فىفى  اإلعتدالاإلعتدال- - ٣٣
    ..الضررالضرر  زيادةزيادة  يسببيسبب  ذلكذلك  ألنألن  والتطويشوالتطويش  التوريقالتوريق  عنعن  اإلمتناعاإلمتناع  - - ٤٤
..اإلصابةاإلصابة  منمن  كثيراكثيرا  يقلليقلل  الخدمةالخدمة  عملياتعمليات  أثناءأثناء  النباتاتالنباتات  تجرحتجرح  وتجنبوتجنب  الثاقباتالثاقبات  مقاومةمقاومة- - ٥٥
باآلتىباآلتى  يوصىيوصى  العادىالعادى  التفحمالتفحم  مرضمرض  لمقاومةلمقاومة  ••
    ..الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  بهابها  توصىتوصى  التىالتى  المقاومةالمقاومة  والهجنوالهجن  األصنافاألصناف  زراعةزراعة- - ١١
..عليهاعليها  الماشىالماشى  تغذيةتغذية  وعدموعدم  الحقلالحقل  خارجخارج  وحرقهاوحرقها  وإنفجارهاوإنفجارها  نضجهانضجها  قبلقبل  صاباتصاباتاالاال  جميعجميع  - - ٢٢
  مصدرامصدرا  يعتبريعتبر  ألنهألنه  المنازلالمنازل  أسطحأسطح  فوقفوق  تخزينةتخزينة  وعدموعدم  المصابالمصاب  المحصولالمحصول  بقايابقايا  حرقحرق- - ٣٣

  ..للعدوىللعدوى
..اإلصابةاإلصابة  منمن  كثيراكثيرا  يقلليقلل  ذلكذلك  ألنألن  الخدمةالخدمة  عملياتعمليات  أثناءأثناء  النباتاتالنباتات  تجريحتجريح  تجنبتجنب- - ٤٤
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::باآلتىباآلتى  ينصحينصح  الزغبىالزغبى  البياضالبياض  مرضمرض  لمقاومةلمقاومة••
..األعراضاألعراض  ظهورظهور  بمجردبمجرد  وحرقهاوحرقها  وإعدامهاوإعدامها  المصابةالمصابة  النباتالنبات  إزالةإزالة--١١
..المرضالمرض  بهابها  ظهرظهر  أنأن  سبقسبق  التىالتى  األرضاألرض  فىفى  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  زراعةزراعة  تجنبتجنب--٢٢
    ..السورجمالسورجم  جنسجنس  منمن  األعالفاألعالف  فيهافيها  تدخلتدخل  الال  زراعيةزراعية  دورةدورة  إتباعإتباع--٣٣
  المرضالمرض  بهابها  ظهرظهر  أنأن  سبقسبق  التىالتى  األراضىاألراضى  فىفى  الزراعةالزراعة  قبلقبل  التقاوىالتقاوى  معاملةمعاملة--٤٤

..تقاوىتقاوى  كجمكجم//جمجم٣٣  بمعدلبمعدل  األبروناألبرون  بمادةبمادة
  باآلتىباآلتى  يوصىيوصى  والحبوبوالحبوب  الكيزانالكيزان  أعفانأعفان  لمقاومةلمقاومة••
    ..الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  بهابها  توصىتوصى  التىالتى  المقاومةالمقاومة  والهجنوالهجن  األصنافاألصناف  زراعةزراعة--١١
  ..النضجالنضج  بعدبعد  الحصادالحصاد  فىفى  التأخيرالتأخير  تجنبتجنب--٢٢
  علىعلى  األعفاناألعفان  إنتشارإنتشار  تقللتقلل  ))رطوبةرطوبة%%١٥١٥((  التخزينالتخزين  قبلقبل  جيداًجيداً  الحبوبالحبوب  تجفيفتجفيف--٣٣

    ..الحبوبالحبوب
  منمن  كثيراكثيرا  يقلليقلل  الخدمةالخدمة  عملياتعمليات  أثناءأثناء  النباتاتالنباتات  تجريحتجريح  وتجنبوتجنب  الثاقباتالثاقبات  مقاومةمقاومة--٤٤

..اإلصابةاإلصابة
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  ::الحشريةالحشرية  اآلفاتاآلفات  ثانياًثانياً••
  مراحلمراحل  فىفى  القارضةالقارضة  والديدانوالديدان  الحفارالحفار  أهمهاأهمها  منمن  الحشراتالحشرات  منمن  بعديدبعديد  الشاميةالشامية  الذرةالذرة  تصابتصاب••

    ))  األوربيةاألوربية  الذرةالذرة  ودودةودودة  والصغيروالصغير  الكبيرةالكبيرة  القصبالقصب  دودةدودة((  BorersBorers  الثاقباتالثاقبات  ،،  األولاألول  النموالنمو
..األحمراألحمر  العنكبوتالعنكبوت  ،،  المنالمن  الخضراء،الخضراء،  والدودةوالدودة  القطنالقطن  ورقورق  دودةدودة

  ))%%١٠١٠((  الحرجالحرج  الحدالحد  اإلصابةاإلصابة  ةةسبسبنن  تعدتتعدت  إذاإذا  القارضةالقارضة  والديدانوالديدان  الحفارالحفار  مقاومةمقاومة  ويتمويتم••
..  %%٦٠٦٠  التمارونالتمارون  أوأو  %%٤٠٤٠  الهوستاثيونالهوستاثيون  لمبيدلمبيد  السامةالسامة  الطعومالطعوم  بإستخدامبإستخدام

  النيتالنيت  مبيدمبيد  أوأو  %%٥٥محببمحبب  تكستكس  دياترينددياتريند  مبيدمبيد  بإستخدامبإستخدام  كيماوياًكيماوياً  مقاومتهامقاومتها  فيتمفيتم  الثاقباتالثاقبات  أماأما••
    وذلكوذلك  بهابها  الموصىالموصى  بالمعدالتبالمعدالت  رشاًرشاً  %%٤٠٤٠  نوفكروننوفكرون  أوأو  مستحلبمستحلب  %%٤٠٤٠  آزودرينآزودرين  أوأو  %%٩٠٩٠
    ٢٥٢٥  وو  الكبيرةالكبيرة  القصبالقصب  دودةدودة  حالةحالة  فىفى  نباتنبات١٠٠١٠٠//  ميتميت  قلبقلب  ٧٧  --٥٥  اإلصابةاإلصابة  تعدتتعدت  إذاإذا

..األوربيةاألوربية  الذرةالذرة  دودةدودة  حالةحالة  فىفى  نباتنبات١٠٠١٠٠//لطعةلطعة
    ::أهمهاأهمها  ))المتكاملةالمتكاملة  المقاومةالمقاومة((  بالثاقباتبالثاقبات  اإلصابةاإلصابة  لتقليللتقليل  عامةعامة  توصياتتوصيات  وهناكوهناك••
  مارسمارس  شهرشهر  بدايةبداية  قبلقبل  الفالحينالفالحين  منازلمنازل  أسطحأسطح  علىعلى  المشونةالمشونة  الذرةالذرة  أحطابأحطاب  منمن  التخلالتخل- - ١١••

..  بهابها  الموجودةالموجودة  اليرقاتاليرقات  لتقللتقل
..  وحرقهاوحرقها  الجديدالجديد  المحصولالمحصول  لزراعةلزراعة  األرضاألرض  تجهيزتجهيز  عندعند  الذرةالذرة  مخلفاتمخلفات  جميعجميع- - ٢٢••
  جداًجداً  منخفضةمنخفضة  إصاباتإصابات  تستقبلتستقبل  يونيويونيو  منتصفمنتصف  حتىحتى  مايومايو  منتصفمنتصف  منمن  المنزرعةالمنزرعة  الحقولالحقول- - ٣٣••

..كيماوىكيماوى  عالجعالج  أىأى  إلجراءإلجراء  األمراألمر  معهامعها  يحتاجيحتاج  الال  قدقد  الثاقباتالثاقبات  منمن
  النباتاتالنباتات  علىعلى  اإلبقاءاإلبقاء  معمع  المصابةالمصابة  النباتاتالنباتات  إزالةإزالة  تراعىتراعى  الخفالخف  عمليةعملية  إجراءإجراء  عندعند- - ٤٤••

  الكيماويةالكيماوية  المبيداتالمبيدات  بأحدبأحد  الرشالرش  يتميتم  الخضراءالخضراء  والدودةوالدودة  القطنالقطن  ورقورق  دودةدودة  لمقاومةلمقاومة  ..السليمةالسليمة
  سائلسائل  %%٢٠٢٠  النيتالنيت  أوأو  للذوبانللذوبان  قابلقابل  %%٩٠٩٠  نيدودريننيدودرين  أوأو  للذوبانللذوبان  قابلقابل  %%٩٠٩٠  النيتالنيت  مثلمثل

..مبيدمبيد  لكللكل  بهابها  الموصىالموصى  بمعدالتبمعدالت



صالح سعده/ إعداد د

آفات الذرة الشاميةآفات الذرة الشامية



صالح سعده/ إعداد د

  احلصاد والتجفيفاحلصاد والتجفيف
  منمن  العديدالعديد  علىعلى  ذلكذلك  ويتوقفويتوقف  شهورشهور  ٤٤  - - ٥٥..٣٣  منمن  األرضاألرض  فىفى  الذرةالذرة  يمكثيمكث••

..التربةالتربة  وخصوبةوخصوبة  الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة  ––  الزراعةالزراعة  ميعادميعاد  ––  الصنفالصنف  أهمهاأهمها  العواملالعوامل
  ميعادميعاد  حسبحسب  نوفمبرنوفمبر  فىفى  ويستمرويستمر  وأكتوبروأكتوبر  سبتمبرسبتمبر  فىفى  الذرةالذرة  قطعقطع  ويبدأويبدأ••

..  المنزرعالمنزرع  والصنفوالصنف  الزراعةالزراعة
::النضجالنضج  وعالماتوعالمات  نضجهانضجها  تمامتمام  بعدبعد  الذرةالذرة  وتقطعوتقطع••
..  وإصفرارهاوإصفرارها  الكيزانالكيزان  أغلفةأغلفة  جفافجفاف--١١••
..وجفافهاوجفافها  وتصلبهاوتصلبها  الحبوبالحبوب  أمتالءأمتالء--٢٢••
  ويقلويقل  الحبوبالحبوب  تضمرتضمر  الال  حتىحتى  المحصولالمحصول  نضجنضج  إتمامإتمام  قبلقبل  بالقطعبالقطع  ينصحينصح  والوال••

))الترابينالترابين  بينبين((  قليًلقليًل  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  بالمناقربالمناقر  عادةعادة  الذرةالذرة  وتقطعوتقطع  محصولهامحصولها
  الحقلالحقل  فىفى  التقشيرالتقشير  عمليةعملية  أثناءأثناء  الكيزانالكيزان  فرزفرز  وتجرىوتجرى  وتجففوتجفف  الكيزانالكيزان  وتقشروتقشر••

    ..التقشيرالتقشير  بعدبعد  الجرنالجرن  فىفى  أوأو
  الضارالضار  تأثيرهاتأثيرها  لتالفىلتالفى  ةةحدحد  علىعلى  وتجففوتجفف  والتالفةوالتالفة  الخضراءالخضراء  الكيزانالكيزان  وتعزلوتعزل••

المحصولالمحصول  بقيةبقية  علىعلى



صالح سعده/ إعداد د

الحصاد اآللى فى الذرة الشاميةالحصاد اآللى فى الذرة الشامية



صالح سعده/ إعداد د

  YieldYieldاحملصول احملصول 
  الزراعةالزراعة  ميعادميعاد  أهمهاأهمها  عديدةعديدة  لعوامللعوامل  تبعاًتبعاً  كثيراكثيرا  الذرةالذرة  محصولمحصول  يتباينيتباين••

    العنايةالعناية  ومدىومدى  التربةالتربة  وخصوبةوخصوبة  المنزرعالمنزرع  الهجينالهجين  والصنفوالصنف
..اآلفاتاآلفات  ومقاومةومقاومة  والرىوالرى  كالتسميدكالتسميد  الزراعيةالزراعية  بالمعامالتبالمعامالت

    يزيديزيد  كماكما  التلقيحالتلقيح  فىفى  المفتوحةالمفتوحة  األصنافاألصناف  عنعن  يزيديزيد  الهجنالهجن  فمحصولفمحصول••
..النيلىالنيلى  عنعن  الصيفىالصيفى  الزراعةالزراعة  محصولمحصول

  الزراعةالزراعة  فىفى  للفدانللفدان  أردبأردب  ٣٠٣٠- - ٢٠٢٠  المحصولالمحصول  متوسطمتوسط  فإنفإن  وعموماًوعموماً••
  ..النيليةالنيلية  للزراعةللزراعة  أردبأردب    ١٥١٥--٨٨  وحوالىوحوالى  الصيفيةالصيفية

    كجمكجم  ١٤٠١٤٠  الحبوبالحبوب  منمن  لألردبلألردب  المقررالمقرر  الوزنالوزن••
..كجمكجم  ١٩٠١٩٠الكيزانالكيزان  منمن  لألردبلألردب  المقررالمقرر  الوزنالوزن••



صالح سعده/ إعداد د

  أهم وسائل النهوض مبحصول الذرةأهم وسائل النهوض مبحصول الذرة
  الذرةالذرة  محصولمحصول  أنأن  المعروفالمعروف  منمن  إذإذ  النيليةالنيلية  الزراعةالزراعة  وتقليلوتقليل  صيفاًصيفاً  الذرةالذرة  زراعةزراعة  فىفى  التبكيرالتبكير- - ١١

..النيليةالنيلية  الزراعةالزراعة  فىفى  المحصولالمحصول  علىعلى  كثيراًكثيراً  يتفوقيتفوق  الصيفيةالصيفية  الزراعةالزراعة  فىفى
..كبيراًكبيراً  محصوًلمحصوًل  تعطىتعطى  التىالتى  والثالثيةوالثالثية  الفرديةالفردية  الهجنالهجن  منمن  الحديثةالحديثة  صنافصنافاألاأل  زراعةزراعة- - ٢٢
..صيفاًصيفاً  الذرةالذرة  منمن  كبيرةكبيرة  مساحاتمساحات  الزراعةالزراعة  منمن  تمكنتمكن  التىالتى  الرىالرى  مياهمياه  توفيرتوفير- - ٣٣
..األرضاألرض  وتجهيزوتجهيز  إلعدادإلعداد  عليهاعليها  يعملونيعملون  الذينالذين  ونونفنيفنيالال  والعمالوالعمال  الميكانيكيةالميكانيكية  اآلالتاآلالت  توفيرتوفير- - ٤٤
  جعلجعل  معمع  جورجور  فىفى  خطوطخطوط  علىعلى  عفيرعفير  الزراعةالزراعة  وهىوهى  للزراعةللزراعة  طريقةطريقة  بأفضلبأفضل  الذرةالذرة  زراعةزراعة- - ٥٥

    منمن  المالئمالمالئم  العددالعدد  لتوفيرلتوفير  سمسم  ٣٠٣٠  ::٢٥٢٥  الجورالجور  بينبين  والمسافةوالمسافة  سمسم٧٠٧٠  الخطوطالخطوط  بينبين  مسافةمسافة
..الفدانالفدان  فىفى  النباتاتالنباتات

  ..جورةجورة  كلكل  فىفى  نباتنبات  تركترك  معمع  واحدةواحدة  مرةمرة  الذرةالذرة  خفخف- - ٦٦
  الغذائيةالغذائية  العناصرالعناصر  منمن  الذرةالذرة  محصولمحصول  حاجةحاجة  لسدلسد  المناسبةالمناسبة  بالكمياتبالكميات  المالئمةالمالئمة  األسمدةاألسمدة  توفيرتوفير- - ٧٧

..للمحصولللمحصول  المناسبالمناسب  التسميدالتسميد  ضرورةضرورة  معمع  المالئمالمالئم  الوقتالوقت  فىفى
..الذرةالذرة  محصولمحصول  يتطلبهايتطلبها  التىالتى  وبالصورةوبالصورة  صحيحةصحيحة  بطريقةبطريقة  الزراعةالزراعة  العملياتالعمليات  جميعجميع  إجراءإجراء- - ٨٨
  تقليلتقليل  أوأو  للمنعللمنع  فعالةفعالة  مقاومةمقاومة  الحشريةالحشرية  وباألخصوباألخص  اآلفاتاآلفات  لمقاومةلمقاومة  الكيماويةالكيماوية  المبيداتالمبيدات  توفيرتوفير- - ٩٩

..  ممكنممكن  حدحد  أقلأقل  إلىإلى  ضررهاضررها
  الذرةالذرة  زراعةزراعة  فىفى  الزراعيةالزراعية  والمعامالتوالمعامالت  الطرقالطرق  أفضلأفضل  إلىإلى  وإرشادهموإرشادهم  الزراعالزراع  حسحس--١٠١٠

  فىفى  محصولهامحصولها  وزيادةوزيادة  الذرةالذرة  زراعةزراعة  نجاحنجاح  فىفى  األساساألساس  كانكان  صادقاًصادقاً  تعاوناًتعاوناً  الزراعالزراع  وتعاونوتعاون
..  األخيرةاألخيرة  السنواتالسنوات



صالح سعده/ إعداد د

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


