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WheatWheat    الــــقمــــــــــحالــــقمــــــــــح
                                                        Triticum sp.Triticum sp.

Fam. Fam. Gramineae (Gramineae (PoaceaePoaceae))
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األهمية اإلقتصاديةاألهمية اإلقتصادية
lاألخرى الحبوب لمحاصیل بالنسبة منزرعة مساحة أكبر القمح یشغل 

 إنتاجھ مناطق على موزعة ھكتار ملیون ٢٥٠ حوالى منھ یزرع حیث
.العالم فى
l القمح حبوب ألن الدول معظم فى لإلنسان الرئیسى الغذاء یمثل أنھ كما 

 دقیق من أنسب القمح دقیق یجعل الذى العرق أو الجلوتین على تحتوى
.اإلنسان یرغبھ ممتاز خبز لصناعة األخرى الحبوب

l تحت المنطقة بالد ومعظم المعتدلة المنطقة بالد بكل القمح یزرع 
 المنطقة بالد بعض فى المرتفعة األراضى إلى باإلضافة المداریة
  .المداریة

l جنوبًا٥ ٤٠ - ٢٧و شماًال٥ ٦٠- ٣٠ عرض خط من القمح یزرع.  
lاألمریكیة المتحدة الوالیات ھى العالم فى للقمح المنتجة البالد وأھم 

.واألرجنتین وأسترالیا وإیطالیا وفرنسا وكندا والھند والصین وروسیا
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llالفریكالفریك  عملعمل  فىفى  نضجھانضجھا  تمامتمام  قبلقبل  الكاملةالكاملة  الحبوبالحبوب  تستخدمتستخدم..    
llالبلیلةالبلیلة  عملعمل  فىفى  كاملةكاملة  القمحالقمح  حبوبحبوب  تستخدمتستخدم  كماكما..
llالكاملةالكاملة  الحبوبالحبوب  علىعلى  الحصولالحصول  ھوھو  القمحالقمح  زراعزراع  منمن  األساسىاألساسى  والغرضوالغرض  

    ..عدیدةعدیدة  أمورأمور  فىفى  الطحنالطحن  ناتجاتناتجات  وتستخدموتستخدم  تطحنتطحن  حیثحیث  الناضجةالناضجة
llوالنخالةوالنخالة  والسنوالسن  الدقیقالدقیق  الطحنالطحن  ناتجاتناتجات  أھمأھم..    
llوالفطائروالفطائر  والكعكوالكعك  والمكرونةوالمكرونة  الخبزالخبز  صناعةصناعة  فىفى  الدقیقالدقیق  یدخلیدخل..
llالبروتینىالبروتینى  التركیبالتركیب  علىعلى  الدقیقالدقیق  فیھافیھا  یدخلیدخل  التىالتى  المالئمةالمالئمة  الصناعةالصناعة  تتوقفتتوقف  

    والجلوتینىوالجلوتینى
llالبروتینالبروتین  منمن  متوسطةمتوسطة  بنسبةبنسبة  یتمیزیتمیز  دقیقدقیق  الجیدالجید  الخبزالخبز  صناعةصناعة  یالئمیالئم  إذإذ  

    %%١٥١٥--١١١١  والجلوتینوالجلوتین
llفىفى  محتواهمحتواه  بإنخفاضبإنخفاض  یتمیزیتمیز  دقیقدقیق  والبسكویتوالبسكویت  والكعكوالكعك  الفطائرالفطائر  صناعةصناعة  ویالئمویالئم  

  والجلوتینوالجلوتین  البروتینالبروتین
llمنمن  أكبرأكبر  الجلوتینالجلوتین  فىفى  محتواهمحتواه  بإرتفاعبإرتفاع  یتمیزیتمیز  دقیقدقیق  المكرونةالمكرونة  صناعةصناعة  ویناسبویناسب    

    ..المكرونةالمكرونة  منھامنھا  تصنعتصنع  التىالتى  السامولیناالسامولینا  إلستخراجإلستخراج  %%١٥١٥

األهمية اإلقتصاديةاألهمية اإلقتصادية
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llاللذیناللذین  المرضىالمرضى  علیةعلیة  یتغذىیتغذى  خاصخاص  خبزخبز  صناعةصناعة  فىفى  السنالسن  یستخدمیستخدم    

    ..السكرىالسكرى  بالبولبالبول  یسمىیسمى  ماما  أوأو  البولالبول  فىفى  السكرالسكر  إرتفاعإرتفاع  منمن  یعانونیعانون

llالحیواناتالحیوانات  تغذیةتغذیة  فىفى  الرفیعةالرفیعة  والحبوبوالحبوب  ))الردةالردة((  النخالةالنخالة  تستخدمتستخدم..    

llالحیواناتالحیوانات  تغذیةتغذیة  فىفى  التبنالتبن  یستعملیستعمل  كذلككذلك..    

llالقمحالقمح  دقیقدقیق  علىعلى  الصناعاتالصناعات  بعضبعض  تقومتقوم  كماكما    

llوالسكروزوالسكروز  والدكستروزوالدكستروز  النشاالنشا  إستخراجإستخراج  الصناعاتالصناعات  ھذهھذه  وأھموأھم    

..والكحوالتوالكحوالت

األهمية اإلقتصاديةاألهمية اإلقتصادية
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الوصف النباتىالوصف النباتى
llموعموعااجلذرىاجلذرى  ا::  RootRoot systemsystem  
llمنمن  نوعیننوعین  منمن  یتكونیتكون  متفرعمتفرع  عرضىعرضى  لیفىلیفى  

  ::ھماھما  الجذورالجذور
  ::))األولیةاألولیة((  الجنینیةالجنینیة  الجذورالجذور  --أأ
llاإلنباتاإلنبات  عندعند  مباشرةمباشرة  الجذیرالجذیر  منمن  تنشأتنشأ  وھىوھى  

  عندماعندما  تتفرعتتفرع  ٦٦--٥٥  منمن  المتوسطالمتوسط  فىفى  وعددھاوعددھا
    ..سمسم  ١٥١٥--١٠١٠  إلىإلى  طولھاطولھا  یصلیصل

::))الثانویةالثانویة((  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  --بب
llأسفلأسفل  الموجودةالموجودة  العقدالعقد  علىعلى  منمن  تنشأتنشأ  وھىوھى  

  أوأو  األصلیةاألصلیة  للساقللساق  مباشرةمباشرة  التربةالتربة  سطحسطح
    ..))األشطاءاألشطاء    --  الخلفاتالخلفات((  لألفرعلألفرع

llسمسم  ٩٠٩٠- - ٦٠٦٠  لمسافةلمسافة  التربةالتربة  فىفى  وتتعمقوتتعمق..    



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

شكل يوضح تركيب بادرة القمحشكل يوضح تركيب بادرة القمح
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 Stem Stemالساق    الساق    

llالعقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن  مكونةمكونة  قائمةقائمة  إسطوانیةإسطوانیة  القمحالقمح  فىفى  الساقالساق  

    ))٧٧--٥٥((  والسالمیاتوالسالمیات

llسمسم  ١٥٠١٥٠--٦٠٦٠  بینبین  ماما  الساقالساق  طولطول  ویتراوحویتراوح  مجوفةمجوفة  والسالمیاتوالسالمیات..

llالموجودةالموجودة  وأقصرھاوأقصرھا  النباتالنبات  نھایةنھایة  فىفى  الموجودةالموجودة  السالمیاتالسالمیات  وأطولوأطول  

..التربةالتربة  سطحسطح  منمن  بالقرببالقرب

llقاعدةقاعدة  عندعند  نمونمو  منطقةمنطقة  توجدتوجد  حیثحیث  بینیةبینیة  إستطالةإستطالة  السیقانالسیقان  وتستطیلوتستطیل  

..أسفلأسفل  إلىإلى  أعلىأعلى  منمن  اإلستطالةاإلستطالة  وتبدأوتبدأ  سالمیةسالمیة  كلكل
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شكل يوضح تركيب الساق فى القمحشكل يوضح تركيب الساق فى القمح
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TilleringTilleringالتفريع     التفريع     

llككلككل  قاعدىقاعدى  القمحالقمح  فىفى  التفریعالتفریع  
  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  منمن  النجیلیاتالنجیلیات
  عقدعقد  منمن  عقدةعقدة  كلكل  عندعند  الموجودةالموجودة

التربةالتربة  سطحسطح  أسفلأسفل  الموجودةالموجودة  الساقالساق
llإلىإلى  بدورھابدورھا  القاعدیةالقاعدیة  الفروعالفروع  وتتفرعوتتفرع  

..األخرىاألخرى  الخلفاتالخلفات  منمن  عددعدد
ll٣٣--٢٢  حوالىحوالى  إلىإلى  الفروعالفروع  عددعدد  ویصلویصل  

  فرعفرع  ٥٠٥٠  إلىإلى  یصلیصل  وقدوقد  أكثرأكثر  أوأو  فرعفرع
  عندماعندما  الخصبةالخصبة  األراضىاألراضى  حالةحالة  فىفى

    ..المناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة  العواملالعوامل  تتوافرتتوافر
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التفريع القاعدى فى القمحالتفريع القاعدى فى القمح
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LeavesLeaves  ::األوراقاألوراق
llصفینصفین  فىفى  متبادلمتبادل  وضعوضع  فىفى  مرتبةمرتبة  بسیطةبسیطة  غمدیةغمدیة  األوراقاألوراق    

..الجانبیةالجانبیة  والفروعوالفروع  األصلىاألصلى  الساقالساق  محورمحور  علىعلى  متوازینمتوازین
llمنمن  الورقةالورقة  وتتكونوتتكون::
  SheathSheath  ::الغمدالغمد  --أأ
llإلىإلى  أعلىأعلى  منمن  منشقمنشق  وھووھو  للسالمیاتللسالمیات  المغلفالمغلف  الجزءالجزء  وھووھو  

  ،،  یلیھایلیھا  والتىوالتى  منھامنھا  یخرجیخرج  التىالتى  السالمیةالسالمیة  ویغلفویغلف  أسفلأسفل
  ..تمامًاتمامًا  بالساقبالساق  ویحیطویحیط  بالشعیراتبالشعیرات  مغطىمغطى  أوأو  أملسأملس  وسطحھوسطحھ

  BladeBlade::النصلالنصل  --بب
llالتعریقالتعریق  ،،  صلبصلب  مستدقمستدق  طرفطرف  ذوذو  ضیقضیق  طویلطویل  شریطىشریطى  

    یحملیحمل  وقدوقد  وضوحًاوضوحًا  أكثرأكثر  الوسطىالوسطى  والعرقوالعرق  طولىطولى  متوازىمتوازى
    ..شعیراتشعیرات  العلوىالعلوى  السطحالسطح  علىعلى  النصلالنصل

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

..القمحالقمح  فىفى  أھمیةأھمیة  لھلھ  ولیسولیس  غشائیةغشائیة  زائدةزائدة
  AuriclesAuricles::األذناتاألذنات  - - دد
llمغطاهمغطاه  وھىوھى  النصلالنصل  قاعدةقاعدة  عندعند  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  مخلبیةمخلبیة  زوائدزوائد    

..األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  الزوائدالزوائد  ھذهھذه  توجدتوجد  الال  وقدوقد  بالشعربالشعر
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InflorescenceInflorescenceالنورة النورة 
 Florets Florets::واألزهارواألزهار

llسنبلةسنبلة  النورةالنورة  SpikeSpike  صفینصفین  فىفى  بالتبادلبالتبادل  السنیبالتالسنیبالت  محورھامحورھا  ویحملویحمل..
llالسنبلةالسنبلة  ومحورومحور  RachisRachis  القصیرةالقصیرة  والسالمیاتوالسالمیات  العقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن  یتكونیتكون  متعرجمتعرج..    
llالمتعرجالمتعرج  الشكلالشكل  یعطیھایعطیھا  ممامما  القمةالقمة  عندعند  وضیقةوضیقة  القاعدةالقاعدة  عندعند  عریضةعریضة  والسالمیةوالسالمیة..    
ll٩٩--٢٢((  نحونحو  علىعلى  السنیبلةالسنیبلة  وتحتوىوتحتوى  سنیبلةسنیبلة  ٢٠٢٠- - ١٥١٥  نحونحو  المتوسطالمتوسط  فىفى  السنبلةالسنبلة  وتحملوتحمل  

..القنابعالقنابع  ھماھما  حرشفیتانحرشفیتان  ورقتانورقتان  سنیبلةسنیبلة  بكلبكل  ویحیطویحیط  ))زھرةزھرة
llخارجیةخارجیة  عصافةعصافة  منمن  الزھرةالزھرة  وتتركبوتتركب  LemmaLemma  محورمحور  عنعن  بعیدًابعیدًا  الموجودةالموجودة  وھىوھى  

  ،،  المحورالمحور  تجاهتجاه  الموجودةالموجودة  وھىوھى  تبتبباالباال  تسمىتسمى  PaletaPaleta  داخلیةداخلیة  وعصافةوعصافة  السنیبلةالسنیبلة
::وھىوھى  الزھرةالزھرة  أعضاءأعضاء  بینھمابینھما  فیمافیما  یضمانیضمان  العصافتانالعصافتان  وھاتانوھاتان

llمیسمینمیسمین  طرفةطرفة  فىفى    واحدةواحدة  بویضةبویضة  علىعلى  یحتوىیحتوى  واحدواحد  مسكنمسكن  ذوذو  مبیضمبیض  ––    أسدیةأسدیة  ٣٣  
  --    ریشیینریشیین

llفلیستانفلیستان  الداخلالداخل  منمن  الزھرةالزھرة  قاعدةقاعدة  فىفى  وتوجدوتوجد  LodiculesLodicules  تفتحتفتح  فىفى  كبیرًاكبیرًا  دورًادورًا  لھمالھما  
  والمیاسموالمیاسم  المتكالمتك  لخروجلخروج  الزھرةالزھرة  ححتنفتتنفت  المناسبالمناسب  الوقتالوقت  فىفى  إنتفاخھماإنتفاخھما  عندعند  إذإذ  الزھرةالزھرة

  ..للجوللجو  وتعرضھاوتعرضھا
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شكل يوضح تركيب الزهرة فى القمحشكل يوضح تركيب الزهرة فى القمح
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اإلخصاباإلخصابوو  التلقيحالتلقيحوو  التزهريالتزهري
Flowering, Pollination and FertilizationFlowering, Pollination and Fertilization

llالظروفالظروف  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك  أیامأیام  ٦٦- - ٥٥  بنحوبنحو  الغمدالغمد  منمن  السنبلةالسنبلة  إنطالقإنطالق  بعدبعد  التزھیرالتزھیر  یبدأیبدأ    
  ..البیئیةالبیئیة

llالقاعدیةالقاعدیة  الفروعالفروع  سنابلسنابل  یلیھایلیھا  األصلیةاألصلیة  الساقالساق  سنبلةسنبلة  ھىھى  التزھیرالتزھیر  فىفى  تبدأتبدأ  ماما  أولأول    
    ..نشوئھانشوئھا  بترتیببترتیب

llألعلىألعلى  التزھیرالتزھیر  یمتدیمتد  ثمثم  األوسطاألوسط  الثلثالثلث  أعلىأعلى  فىفى  الواقعةالواقعة  ھىھى  التفتحالتفتح  فىفى  السنیبالتالسنیبالت  أولأول  
..الوقتالوقت  نفسنفس  فىفى  وأسفلوأسفل

llأعلىأعلى  إلىإلى  بالترتیببالترتیب  األخرىاألخرى  األزھاراألزھار  وتلیھاوتلیھا  القاعدیةالقاعدیة  ھىھى  األزھاراألزھار  منمن  تتفتحتتفتح  ماما  أولأول    
..السنیبلةالسنیبلة  داخلداخل

ll٣٣--١١  الساعةالساعة  بینبین  وأقلھوأقلھ  صباحًاصباحًا  ١١١١  الساعةالساعة  قبلقبل  أشدهأشده  فىفى  التزھیرالتزھیر  یكونیكون  وعمومًاوعمومًا  
..مساًءمساًء

ll٨٨--٦٦  إلىإلى  تطولتطول  وقدوقد  الدافئالدافئ  الصافىالصافى  الجوالجو  فىفى  أیامأیام  ٥٥--٣٣  فىفى  عادةعادة  السنبلةالسنبلة  تزھیرتزھیر  یتمیتم  
  ..بالغیومبالغیوم  ملبدملبد  رطبرطب  الجوالجو  یكونیكون  عندماعندما  أیامأیام

ll٤٤  تتجاوزتتجاوز  الال  الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح  منمن  نسبةنسبة  تحدثتحدث  وقدوقد  ذاتىذاتى  القمحالقمح  فىفى  التلقیحالتلقیح%%..
llاللقاحاللقاح  حبةحبة  تبدأتبدأ  pollenpollen graingrain  ویتمویتم  التلقیحالتلقیح  منمن  ساعةساعة٢٢--٥٥..١١  بعدبعد  اإلنباتاإلنبات  فىفى  

..pollinationpollination  التلقیحالتلقیح  منمن  ساعةساعة  ٤٨٤٨  أوأو  ساعةساعة  ٢٤٢٤  بعدبعد  اإلخصاباإلخصاب
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GrainGrainاحلبة احلبة 
llبرةبرة  القمحالقمح  حبةحبة  CaryopsisCaryopsis  معمع  الثمرىالثمرى  الغالفالغالف  یلتحمیلتحم  حیثحیث  

  ..الحبةالحبة  غالفغالف  مكونًامكونًا  القصرةالقصرة
llقمةقمة  منمن  یمتدیمتد  وسطىوسطى  مجرىمجرى  لإلتبلإلتب  المواجھالمواجھ  الحبةالحبة  سطحسطح  علىعلى  ویوجدویوجد  

    قاعدتھاقاعدتھا  إلىإلى  الحبةالحبة
llأوأو  بنیةبنیة  تكونتكون  فقدفقد  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  الحبةالحبة  وحجموحجم  شكلشكل  ویختلفویختلف  

  ..أبیضأبیض  أوأو  قرمزىقرمزى
llمنمن  األوسطاألوسط  الثلثالثلث  أعلىأعلى  فىفى  الموجودةالموجودة  ھىھى  حجمًاحجمًا  الحبوبالحبوب  وأكبروأكبر  

..والقاعدیةوالقاعدیة  الطرفیةالطرفیة  ھىھى  حجمًاحجمًا  وأقلھاوأقلھا  السنبلةالسنبلة
llمنمن  النضجالنضج  الكاملةالكاملة  الحبةالحبة  وتتكونوتتكون::
    ::منمن  وتتكونوتتكون  ::الحبةالحبة  أغلفةأغلفة  --أأ

llالثمرةالثمرة  غالفغالف
llالقصرةالقصرة  IntegumentIntegument  الحبةالحبة  وزنوزن  منمن  %%٩٩--٨٨  وتكونوتكون

    منمن  ویتكونویتكون  ::اإلندوسبرماإلندوسبرم  --بب
llالحبةالحبة  وزنوزن  منمن  %%٤٤--٣٣  منمن  وتكونوتكون  ::األلیروناأللیرون  طبقةطبقة
llالحبةالحبة  وزنوزن  منمن  %%٨٥٨٥--٨٠٨٠  حوالىحوالى  ویمثلویمثل::النشوىالنشوى  اإلندوسبماإلندوسبم

..الحبةالحبة  وزنوزن  منمن  %%٣٣--٥٥..٢٢  حوالىحوالى  ویكونویكون  ::الجنینالجنین  - - جـجـ
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  تقسيم القمحتقسيم القمح
llالنجیلیةالنجیلیة  للعائلةللعائلة  القمحالقمح  ینتمىینتمى  GramineaeGramineae  والجنسوالجنس  TriticumTriticum  وقدوقد  

  أھمیةأھمیة  لھلھ  األنواعاألنواع  ھذهھذه  منمن  قلیالقلیال  عدداعددا  أنأن  إالإال  القمحالقمح  منمن  نوعانوعا  ١٨١٨  وصفوصف  عرفعرف
..زراعیةزراعیة

llتستعملتستعمل  وحدیثاوحدیثا  المورفولوجیةالمورفولوجیة  الصفاتالصفات  علىعلى  كلیةكلیة  التقسیمالتقسیم  یعتمدیعتمد  كانكان  وقدیماوقدیما  
  ماما  القمحالقمح  جنسجنس  تقسمیاتتقسمیات  وأھموأھم  ،،  التقسیمالتقسیم  علیھعلیھ  یبنىیبنى  كأساسكأساس  الكروموسوماتالكروموسومات

::یلىیلى
  ::الكروموسوماتالكروموسومات  عددعدد  حسبحسب  علىعلى  التقسيمالتقسيم  ::أوالً أوالً 
llمجموعاتمجموعات  ثالثثالث  إلىإلى  الكروموسوماتالكروموسومات  عددعدد  حسبحسب  علىعلى  القمحالقمح  أنواعأنواع  تقسمتقسم  

::ھىھى  رئیسیةرئیسیة


llنن((  ٧٧  أنسجتھاأنسجتھا  فىفى  الكروموسوماتالكروموسومات  أزواجأزواج  عددعدد  بأنبأن  المجموعةالمجموعة  ھذهھذه  وتتمیزوتتمیز  ==    
::ویتبعھاویتبعھا  ..))١٤١٤  ==    نن٢٢  ،،  ٧٧

TriticumTriticum    الحبةالحبة  وحیدوحید  القمحالقمح-- monococummonococum
  مساحاتمساحات  فىفى  یزرعیزرع  وھووھو  الزراعةالزراعة  فىفى  كبیرهكبیره  أھمیةأھمیة  لھلھ  لیسلیس  النوعالنوع  وھذاوھذا--

..أورباأوربا  شرقشرق  وجنوبوجنوب  ألمانیاألمانیا  جنوبجنوب  فىفى  محدودةمحدودة



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د


llنن((  ١٤١٤  أنسجتھاأنسجتھا  فىفى  الكروموسوماتالكروموسومات  أزواجأزواج  عددعدد  بأنبأن  المجموعةالمجموعة  ھذهھذه  وتتمیزوتتمیز    

::ویتبعھاویتبعھا  ..))٢٨٢٨  ==  نن٢٢  ،،  ١٤١٤  ==
..TT  الحبةالحبة  ثنائىثنائى  القمحالقمح  ))١١ dicocumdicocum
llملتصقةملتصقة  والحبوبوالحبوب  الكسرالكسر  سھلسھل  ھشھش  السنبلةالسنبلة  ومحورومحور  ضیقةضیقة  السنابلالسنابل  وفیھوفیھ  

  النوعالنوع  وھذاوھذا  كثیراكثیرا  إستعمالھإستعمالھ  ینتشرینتشر  الال  إذإذ  للخبزللخبز  محدودمحدود  لحدلحد  یزرعیزرع  بالقنابعبالقنابع
  بسبببسبب  الصلبالصلب  األحمراألحمر  الربیعىالربیعى  القمحالقمح  أصنافأصناف  تحسینتحسین  فىفى  بنجاحبنجاح  یستعملیستعمل
..لألمراضلألمراض  مقاومتةمقاومتة

..TT  المكرونةالمكرونة  --الدیورمالدیورم  القمحالقمح  ))٢٢ durumdurum
llمستطیلةمستطیلة  الحجمالحجم  كبیرهكبیره  حمراءحمراء  أوأو  شفافةشفافة  عاجیةعاجیة  تكونتكون  الناضجةالناضجة  الحبوبالحبوب  

  والمنتجاتوالمنتجات  المكرونةالمكرونة  لصناعةلصناعة  جداجدا  مالئمةمالئمة  تكونتكون  وبذلكوبذلك  البروتینالبروتین  عالیةعالیة  وصلبةوصلبة
..بھابھا  المتعلقةالمتعلقة

..TT  المصرىالمصرى  أوأو  البلدىالبلدى  القمحالقمح  ))٣٣ pyramidalepyramidale
llمستوىمستوى  فىفى  السنبلةالسنبلة  منمن  أطولأطول  سفاسفا  ذاتذات  القمةالقمة  حادةحادة  مزدحمةمزدحمة  ھرمیةھرمیة  السنابلالسنابل  

..الشكلالشكل  ھرمیةھرمیة  والحبوبوالحبوب  القمةالقمة  عندعند  واحدواحد
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..TT  اإلیرانىاإلیرانى  القمحالقمح  ))٤٤ persicumpersicum
llومحورومحور  لإلحمرارلإلحمرار  تمیلتمیل  صلبةصلبة  قرنیةقرنیة  والحبوبوالحبوب  سفاسفا  ذاتذات  مفككةمفككة  السنابلالسنابل  

..بالسفابالسفا  شبیھھشبیھھ  نتوءاتنتوءات  ذاتذات  والقنابعوالقنابع  ضیقضیق  السنبلةالسنبلة
..TT  الشرقىالشرقى  القمحالقمح  ))٥٥ orientaloriental
llولذلكولذلك  األرضاألرض  ألنواعألنواع  بالنسبةبالنسبة  الحاضرالحاضر  الوقتالوقت  فىفى  الزراعیةالزراعیة  قیمتھقیمتھ  إنعدمتإنعدمت  

..جداجدا  محدودةمحدودة  زراعتةزراعتة  فإنفإن
..TT  المتفرعالمتفرع  القمحالقمح  ))٦٦ turgidumturgidum
llصلبةصلبة  والحبوبوالحبوب  علیھاعلیھا  السنیبالتالسنیبالت  لتزاحملتزاحم  متفرعھمتفرعھ  سنابلسنابل  إلنتاجإلنتاج  یمیلیمیل  

  ولھولھ  الدكرالدكر  القمحالقمح  فىفى  عنھاعنھا  قصیرةقصیرة  والقنابعوالقنابع  والحبوبوالحبوب  سنام،سنام،  ذاتذات  نشویةنشویة
  إنجلتراإنجلترا  فىفى  محدودةمحدودة  مساحاتمساحات  فىفى  ویزرعویزرع  إقتصادىإقتصادى  كمحصولكمحصول  قلیلھقلیلھ  أھمیةأھمیة

..وإیطالیاوإیطالیا
..TT  البولونىالبولونى  القمحالقمح  ))٧٧ polonicumpolonicum
llوھذاوھذا  ،،  كبیرةكبیرة  والسنابلوالسنابل  جداجدا  طویلةطویلة  قنابعقنابع  داخلداخل  ومغلفةومغلفة  جدًاجدًا  طویلةطویلة  حبوبھحبوبھ  

..الزراعھالزراعھ  فىفى  األھمیةاألھمیة  قلیلقلیل  النوعالنوع
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llنن٢٢  ،،  ٢١٢١  ==  نن((  ٢١٢١  أنسجتھاأنسجتھا  فىفى  الكروموسوماتالكروموسومات  عددعدد  بأنبأن  المجموعةالمجموعة  ھذهھذه  وتتمیزوتتمیز  ==  

::المجموعةالمجموعة  ھذهھذه  ویتبعویتبع  ..))٤٢٤٢
..TT  الدراجالدراج  --  الخبزالخبز  قمحقمح  ))١١ aestivumaestivum
llمعظممعظم  ویتضمنویتضمن  والربیعیةوالربیعیة  الشتویةالشتویة  األصنافاألصناف  منمن  كثیراكثیرا  ویتضمنویتضمن  القمحالقمح  أنواعأنواع  أھمأھم  یعتبریعتبر  

  ..الخبزالخبز  صناعةصناعة  فىفى  تستعملتستعمل  التىالتى  القمحالقمح  أصنافأصناف
llوتعطىوتعطى  أزھارأزھار  ٩٩- - ٢٢  علىعلى  السنیبلةالسنیبلة  تحتوىتحتوى  السفا،السفا،  منمن  خالیةخالیة  أوأو  طویلطویل  سفاسفا  ذاتذات  والسنابلوالسنابل    

..عادةعادة  بیضاءبیضاء  أوأو  حمراءحمراء  لینة،لینة،  أوأو  صلبةصلبة  حبوبحبوب  ٣٣  - -   ٢٢  منمن
..TT  أوالمندمجأوالمندمج  المزدحمالمزدحم  القمحالقمح  ))٢٢ compactumcompactum
llبیضاوىبیضاوى  شكلشكل  ذاتذات  قصیرةقصیرة  جداجدا  مزدحمةمزدحمة  والسنابلوالسنابل  ربیعیةربیعیة  أوأو  شتویةشتویة  إماإما  أصنافھأصنافھ..
llالوالیاتالوالیات  فىفى  قلیلھقلیلھ  بكمیاتبكمیات  یزرعیزرع  المختلفة،المختلفة،  األصنافاألصناف  فىفى  حمراءحمراء  أوأو  بیضاءبیضاء  والحبوبوالحبوب  

..المتحدةالمتحدة
..TT  األلمانىاأللمانى    إسبلتإسبلت  قمحقمح  ))٣٣ speltaspelta
llھشھش  السنبلةالسنبلة  ومحورومحور  ومفككةومفككة  طویلةطویلة  السنابلالسنابل  ربیعیة،ربیعیة،  أوأو  شتویةشتویة  إماإما  أصنافھأصنافھ..    
llوسویسراوسویسرا  ألمانیاألمانیا  جنوبجنوب  فىفى  ویزرعویزرع  مغلفةمغلفة  طویلةطویلة  قرنیةقرنیة  حمراءحمراء  أوأو  بیضاءبیضاء  والحبوبوالحبوب    

..وأسبانیاوأسبانیا
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  ::التقسيم تبعًا لصالبة احلبوبالتقسيم تبعًا لصالبة احلبوب: : ثانياً ثانياً 
llیقسم القمح تبعا لصالبة الحبة إلى مجموعتین ھمایقسم القمح تبعا لصالبة الحبة إلى مجموعتین ھما::
    
llاألبیضاألبیض  النشاالنشا  بھبھ  یظھریظھر  الال  زجاجىزجاجى  مكسرھامكسرھا  غامقةغامقة  حمراءحمراء  حبوبھاحبوبھا  تكونتكون..
llقوىقوى  دقیقدقیق  یكونیكون  والذىوالذى  اللینةاللینة  األقماحاألقماح  عنعن  الجلوتینالجلوتین  عالیةعالیة  الصلبةالصلبة  واألقماحواألقماح    

    ..والمكرونةوالمكرونة  الخبزالخبز  عملعمل  فىفى  مرغوبةمرغوبة  الصلبةالصلبة  األقماحاألقماح  فإنفإن  ولذلكولذلك  ))عرقعرق  لھلھ((
llوالذىوالذى  الجلوتینالجلوتین  منمن  الحبوبالحبوب  محتویاتمحتویات  علىعلى  یتوقفیتوقف  العرقالعرق  أوأو  الدقیقالدقیق  وقوةوقوة  

    ..الماءالماء  إمتصاصإمتصاص  علىعلى  ومقدرتھومقدرتھ  مرونتھمرونتھ  للخبزللخبز  یعطىیعطى
llلونھلونھ  یكونیكون  جیدجید  الغیرالغیر  بینمابینما  مرنمرن  متماسكمتماسك  باھتباھت  أصفرأصفر  یكونیكون  الجیدالجید  والجلوتینوالجلوتین  

    ..مرنمرن  وغیروغیر  لزجلزج  قاتمقاتم
llبروتینبروتین  %%  ١٥١٥  ::١١١١  حوالىحوالى  علىعلى  المتوسطالمتوسط  فىفى  تحتوىتحتوى  الصلبةالصلبة  واألقماحواألقماح..
    
llمنمن  الجلوتینالجلوتین  فىفى  اقلاقل  وھىوھى  أبیضأبیض  نشوىنشوى  أندوسبرمأندوسبرم  ذاتذات  باھتةباھتة  حبوبھاحبوبھا  تكونتكون  

    ..البسكویتالبسكویت  عملعمل  فىفى  یفضلیفضل  ضعیفضعیف  دقیقدقیق  مكونةمكونة  الصلبةالصلبة  األقماحاألقماح
llعندماعندما  بروتینبروتین  %%١١١١  ::٨٨  حوالىحوالى  علىعلى  المتوسطالمتوسط  فىفى  تحتوىتحتوى  اللینةاللینة  واألقماحواألقماح  

..الرطبةالرطبة  المناطقالمناطق  فىفى  تنموتنمو
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  األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها
::الخبزالخبز  قمحقمح  ::أوًالأوًال
llومنھاومنھا  ،،  أنواعھاأنواعھا  بكافةبكافة  والحلویاتوالحلویات  الخبزالخبز  صناعةصناعة  فىفى  الخبزالخبز  قمحقمح  ویستخدمویستخدم::

::٩٢٩٢  وسخاوسخا  ٨٨  سخاسخا
llفىفى  زراعتھازراعتھا  یمكنیمكن  ذلكذلك  وعلىوعلى  الرىالرى  میاةمیاة  وملوحةوملوحة  التربةالتربة  ملوحةملوحة  تتحملتتحمل  أصنافأصناف    

    الفیومالفیوم  ومحافظةومحافظة  الدلتاالدلتا  شمالشمال  مناطقمناطق  بعضبعض  فىفى  كماكما  بالملوحةبالملوحة  المتأثرةالمتأثرة  المناطقالمناطق
..اآلباراآلبار  بمیاهبمیاه  المرویةالمرویة  سیناءسیناء  جنوبجنوب  ومناطقومناطق

::٦٦  سخاسخا
    الفطریةالفطریة  بالمطھراتبالمطھرات  معاملةمعاملة  التقاوىالتقاوى  تكونتكون  أنأن  علىعلى  الدلتاالدلتا  شمالشمال  فىفى  ویزرعویزرع
    بارتفاعبارتفاع  تتمیزتتمیز  التيالتي  الطویلةالطویلة  األصنافاألصناف  منمن  وھووھو  السائبالسائب  التفحمالتفحم  مرضمرض  لمقاومةلمقاومة

..بالسنیبلةبالسنیبلة  والحبوبوالحبوب  السنیبالتالسنیبالت  عددعدد
::١١  وسدسوسدس  ٦٩٦٩  سخاسخا

..الجمھوریةالجمھوریة  مناطقمناطق  معظممعظم  فىفى  زراعتھمازراعتھما  وتجودوتجود
::١٦٤١٦٤  جیزةجیزة

    لدرجاتلدرجات  لتحملھلتحملھ  الجدیدالجدید  والوادىوالوادى  والعلیاوالعلیا  الوسطىالوسطى  مصرمصر  فىفى  زراعتھزراعتھ  تجودتجود
    ویتفوقویتفوق  حدیثًاحدیثًا  المستصلحةالمستصلحة  األراضىاألراضى  فىفى  للزراعةللزراعة  یصلحیصلح  كماكما  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة

..العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى١٦٠١٦٠  جیزةجیزة  عنعن  المحصولالمحصول  فىفى



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

::١٦٥١٦٥  جیزةجیزة
  الحرارةالحرارة  لدرجاتلدرجات  لتحملھلتحملھ  الجدیدالجدید  والوادىوالوادى  العلیاالعلیا  مصرمصر  مناطقمناطق  فىفى  یزرعیزرع

..المرتفعةالمرتفعة
::١٦٧١٦٧  جیزةجیزة

..الدلتاالدلتا  ووسطووسط  شمالشمال  مناطقمناطق  فىفى  زراعتھزراعتھ  تجودتجود
::٩٩،،٧٧،،٥٥،،  ٤٤،،  ٣٣  جمیزةجمیزة

..الدلتاالدلتا  وجنوبوجنوب  وسطوسط  فىفى  زراعتھازراعتھا  تجودتجود
::الدیورمالدیورم  قمحقمح  ::ثانیًاثانیًا
llوتتركزوتتركز  المكرونةالمكرونة  صناعةصناعة  فىفى  تستخدمتستخدم  التىالتى  السیمولیناالسیمولینا  إلنتاجإلنتاج  ویستخدمویستخدم  

  الظروفالظروف  لتوفرلتوفر  والعلیاوالعلیا  الوسطىالوسطى  مصرمصر  فىفى  الدیورمالدیورم  قمحقمح  أصنافأصناف  زراعةزراعة
  لصناعةلصناعة  الجیدةالجیدة  المواصفاتالمواصفات  ذوذو  الدیورمالدیورم  قمحقمح  إلنتاجإلنتاج  المناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة

              ::التالیةالتالیة  األصنافاألصناف  ومنھومنھ  ..المكرونةالمكرونة
::٣٣  ،سوھاج،سوھاج  ٢٢  سوھاجسوھاج  ،،١١  سوھاجسوھاج

llوسوھاجوسوھاج  وأسیوطوأسیوط  المنیاالمنیا  محافظاتمحافظات  فىفى  تزرعتزرع  األصنافاألصناف  وھذهوھذه..
::٣٣  سویفسویف  بنىبنى  ،،  ٢٢  سویفسویف  بنىبنى  ،،  ١١  سویفسویف  بنىبنى
llوالعلیاوالعلیا  الوسطىالوسطى  مصرمصر  مناطقمناطق  فىفى  زراعتھازراعتھا  وتجودوتجود..



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

األصناف ومناطق زراعتهااألصناف ومناطق زراعتها



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

  أطوار النمو فى القمحأطوار النمو فى القمح
llالصنفالصنف  علىعلى  الفترةالفترة  ھذهھذه  طولطول  فیتوقففیتوقف  یومایوما  ١٨٠١٨٠  - -   ١٦٠١٦٠  نحونحو  القمحالقمح  نباتنبات  حیاةحیاة  تمتدتمتد  

  ..وغیرھاوغیرھا  الجویةالجویة  والعواملوالعوامل  الزراعةالزراعة  ومواعیدومواعید
llیلىیلى  كماكما  النموالنمو  مراحلمراحل  تقسیمتقسیم  ویمكنویمكن::

stagestagegrowthgrowthVegetativeVegetative::الخضرىالخضرى  النموالنمو  طورطور  ::أوًالأوًال
llالطورالطور  ھذاھذا  طولطول  ویتوقفویتوقف  النباتالنبات  إزھارإزھار  إلىإلى  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  منمن  إبتداءإبتداء  الطورالطور  ھذاھذا  یمتدیمتد    

::إلىإلى  وینقسموینقسم  البیئیةالبیئیة  والظروفوالظروف  الصنفالصنف  علىعلى
::البادراتالبادرات  وتكوینوتكوین  اإلنباتاإلنبات  طورطور  - - ١١
ll٧٧::  ٣٣  منمن  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  حتىحتى  الزراعھالزراعھ  منمن  الآلزمةالآلزمة  الفترةالفترة  تتراوحتتراوح  

  ..األرضاألرض  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  أساساأساسا  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  أیامأیام
llتشملتشمل  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  أثناءأثناء  متعددةمتعددة  تغیراتتغیرات  وتحدثوتحدث::
..بالماءبالماء  الحبوبالحبوب  تشربتشرب  --أأ
..واإلندوسبرمواإلندوسبرم  بالجنینبالجنین  الكیمائىالكیمائى  التركیبالتركیب  فىفى  السریعالسریع  التغیرالتغیر  --بب
..الجنینیةالجنینیة  والجذوروالجذور  الریشھالریشھ  ظھورظھور  - - جـجـ
llالنباتالنبات  أعضاءأعضاء  لتكوینلتكوین  بالحبوببالحبوب  المدخرالمدخر  الغذاءالغذاء  علىعلى  اإلنباتاإلنبات  فترةفترة  أثناءأثناء  النباتالنبات  ویعتمدویعتمد  

    المجموعالمجموع  نمونمو  أثناءأثناء  الریشھالریشھ  غمدغمد  ویستطیلویستطیل  ..سریعاسریعا  الجذورالجذور  إمتدادإمتداد  یكونیكون  وحیثوحیث
  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  إلىإلى  یصلیصل  حتىحتى  الطرفىالطرفى  البرعمالبرعم  الغمدالغمد  ویحمىویحمى  الجنینىالجنینى  الجذرىالجذرى
  ورقةورقة  أولأول  الریشھالریشھ  بینبین  السالمیةالسالمیة  إستطالةإستطالة  نتیجةنتیجة  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  البرعمالبرعم  یظھریظھر

..خضریةخضریة



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

أطوار إنبات حبة القمحأطوار إنبات حبة القمح



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

طور اإلنبات وتكوين البادراتطور اإلنبات وتكوين البادرات



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

TilleringTillering  ::القاعدىالقاعدى  التفریعالتفریع  طورطور  --٢٢ stagestage
llالقاعدیةالقاعدیة  األفرعاألفرع  تكوینتكوین  بدایةبدایة  منمن  الطورالطور  ھذاھذا  ویمتدویمتد  TillersTillers  بعدبعد  منمن  أىأى  

..السنابلالسنابل  طردطرد  حتىحتى  الزراعةالزراعة  منمن  اسبوعیناسبوعین
llالبرعمالبرعم    یظلیظل  إذإذ  الثالثالثالث  أوأو  الثانىالثانى  البرعمالبرعم  منمن  القمحالقمح  لنباتلنبات  شطءشطء  اولاول  ویتكونویتكون  

  البرعمالبرعم  منمن  األشطاءاألشطاء  تنشأتنشأ  وقدوقد  ..یموتیموت  ثمثم  ساكناساكنا  ))الریشھالریشھ  غمدغمد  أبطأبط((  األولاألول
..الزراعةالزراعة  عمقعمق  زیادةزیادة  عندعند  وذلكوذلك  الخامسالخامس  أوأو  الرابعالرابع

llالتىالتى  األشطاءاألشطاء  عددعدد  لزیادةلزیادة  السنابلالسنابل  طردطرد  مرحلةمرحلة  فىفى  األشطاءاألشطاء  أعدادأعداد  وتتناقصوتتناقص  
    ..تتكونتتكون  التىالتى  الشطاءالشطاء  عددعدد  منمن  تموتتموت

llاألشطاءاألشطاء  عددعدد  یكونیكون  حیثحیث  الساقالساق  إستطالةإستطالة  عندعند  موقتاموقتا  اإلشطاءاإلشطاء  إنتاجإنتاج  ویتوقفویتوقف  
..حدحد  أكبرأكبر  بلغبلغ

ElongationElongation::اإلستطالةاإلستطالة  طورطور  --٣٣ stagestage
llطردطرد  ویتمویتم  ..النباتالنبات  حیاهحیاه  بتقدمبتقدم  سریعًاسریعًا  السیقانالسیقان  بإستطالةبإستطالة  الطورالطور  ھذاھذا  یتمیزیتمیز  

    ..اسبوعااسبوعا  تتجاوزتتجاوز  الال  قصیرهقصیره  فترةفترة  فىفى  الواحدالواحد  النباتالنبات  سنابلسنابل
llأوالأوال  ویظھرویظھر  ..األصلىاألصلى  الساقالساق  سنبلةسنبلة  طردطرد  عندعند  لھلھ  إرتفاعإرتفاع  أقصىأقصى  النباتالنبات  ویبلغویبلغ  

  علىعلى  ظھورھاظھورھا  حسبحسب  بالتتابعبالتتابع  األشطاءاألشطاء  سنابلسنابل  یتبعھایتبعھا  الرئیسىالرئیسى  الساقالساق  سنبلةسنبلة
..األماألم  النباتالنبات



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

طور التفريع القاعدىطور التفريع القاعدى



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

طور التفريع القاعدىطور التفريع القاعدى



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

طور اإلستطالة فى نباتات القمحطور اإلستطالة فى نباتات القمح



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

    ::  stagestagegrowthgrowthFruitingFruiting  ::الثمرىالثمرى  النموالنمو  طورطور  ::ثانیًاثانیًا
llنوعیھنوعیھ  تغیراتتغیرات  وتحدثوتحدث  النباتالنبات  نضجنضج  إلىإلى  لألزھارلألزھار  التھیئةالتھیئة  بدایةبدایة  منمن  الطورالطور  ھذاھذا  یمتدیمتد  

  الزھرىالزھرى  النموالنمو  مرحلةمرحلة  إلىإلى  الخضرىالخضرى  النموالنمو  مرحلةمرحلة  منمن  النباتالنبات  إنتقالإنتقال  منمن  القمحالقمح  بنباتبنبات
    ..معینةمعینة  بیئیةبیئیة  لظروفلظروف  القمحالقمح  نباتاتنباتات  تعرضتعرض  أنأن  لذلكلذلك  ویلزمویلزم  والثمرىوالثمرى

llإلىإلى  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  وتقسموتقسم::
SpikesSpikes  ::السنابلالسنابل  تكوینتكوین  طورطور  - - ١١ formationformation
llلإلزھارلإلزھار  النباتالنبات  لدفعلدفع  الالزمةالالزمة  البیئیةالبیئیة  للظروفللظروف  النباتاتالنباتات  بتعرضبتعرض  السنابلالسنابل  أصولأصول  تتكونتتكون  

    ..السنابلالسنابل  طردطرد  منمن  طویلةطویلة  فترةفترة  قبلقبل  ذلكذلك  ویبدأویبدأ
llبضعةبضعة  إلىإلى  أسبوعینأسبوعین  منمن  األزھاراألزھار  تفتحتفتح  إلىإلى  السنابلالسنابل  تكوینتكوین  طورطور  منمن  الفترةالفترة  وتتراوحوتتراوح  

  ..والبیئةوالبیئة  الصنفالصنف  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  أشھرأشھر
llالحبةالحبة  حجمحجم  یتوقفیتوقف  بینمابینما  األشطاءاألشطاء  تكوینتكوین  مدىمدى  علىعلى  المساحةالمساحة  بوحدةبوحدة  السنابلالسنابل  عددعدد  ویتوقفویتوقف  

    ..األزھاراألزھار  لتفتحلتفتح  الالحقةالالحقة  الظروفالظروف  علىعلى  اساسااساسا
FloweringFlowering::األزھاراألزھار  طورطور  - - ٢٢ stagestage    
llأكثرأكثر  أوأو  دقیقةدقیقة  ٣٠٣٠  ::١٨١٨  لمدةلمدة  النھارالنھار  منمن  المبكرةالمبكرة  الساعاتالساعات  فىفى  عادةعادة  األزھاراألزھار  تتفتحتتفتح..
llھذهھذه  طولطول  علىعلى  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  وتؤثروتؤثر  ایامایام  ٦٦  ::٥٥  لمدةلمدة  السنابلالسنابل  طردطرد  بعدبعد  النباتاتالنباتات  وتزھروتزھر  

    وتزھروتزھر  نشوئھانشوئھا  بترتیببترتیب  األشطاءاألشطاء  سنابلسنابل  یتبعھایتبعھا  أوًالأوًال  األصلىاألصلى  الساقالساق  سنبلةسنبلة  وتزھروتزھر  الفترةالفترة
  أسفلأسفل  وإلىوإلى  أعلىأعلى  إلىإلى  التزھیرالتزھیر  ویمتدویمتد  السنبلةالسنبلة  منمن  األوسطاألوسط  الثلثالثلث  أعلىأعلى  فىفى  الواقعھالواقعھ  األزھاراألزھار

    الموضعالموضع  ھذاھذا  منمن
llالملبدالملبد  الرطبالرطب  الجوالجو  فىفى  ایامایام  ٨٨  ::٦٦  إلىإلى  المدةالمدة  ھذهھذه  وتطولوتطول  ایامایام  ٥٥  ::٣٣  فىفى  التزھیرالتزھیر  ویتمویتم  

..السنبلةالسنبلة  منمن  الموقعالموقع  ھذاھذا  فىفى  وزنًاوزنًا  وأقلھاوأقلھا  حجماحجما  الحبوبالحبوب  أكبرأكبر  وتقعوتقع  بالغیومبالغیوم



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

طور طرد السنابل واإلزهارطور طرد السنابل واإلزهار



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

MaturityMaturity::البلوغالبلوغ  طورطور  - - ٣٣ stagstag
llیومایوما  ٦٠٦٠  ::٥٠٥٠  منمن  القمحالقمح  حبوبحبوب  نمونمو  فترةفترة  وتمتدوتمتد  الحبوبالحبوب  وتكوینوتكوین  النباتاتالنباتات  بإصفراربإصفرار  الطورالطور  ھذاھذا  یتمیزیتمیز  

  واألشطاءواألشطاء  والسوقوالسوق  األوراقاألوراق  منمن  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  تنتقلتنتقل  حیثحیث  الفترةالفترة  ھذهھذه  أثناءأثناء  متعددةمتعددة  تغیراتتغیرات  وتحدثوتحدث
    ..النامیةالنامیة  الحبوبالحبوب  إلىإلى

llإلىإلى  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  وتقسموتقسم::
MilkMilk--riperipe  اللبنىاللبنى  النضجالنضج  طورطور  - - ١١ stagestage::    
llأعلىأعلى  وبھاوبھا  خضراءخضراء  زالتزالت  الال  والحبةوالحبة  خضراءخضراء  والسنابلوالسنابل  خضراءخضراء  والعلیاوالعلیا  میتةمیتة  السفلىالسفلى  األوراقاألوراق  تكونتكون  

  خالیاخالیا  أوأو  ))جافةجافة  مادةمادة  ٢٩٢٩وو  ماءماء  ٧١٧١  حوالىحوالى((  الجافةالجافة  المادةالمادة  منمن  منخفضةمنخفضة  ونسبةونسبة  الماءالماء  منمن  نسبةنسبة
  أنأن  للحبوبللحبوب  ویمكنویمكن  تماماتماما  یتمیزیتمیز  قدقد  والجنینوالجنین  النشاالنشا  حبیباتحبیبات  منمن  كثیركثیر  بھبھ  مائىمائى  بعصیربعصیر  مملؤةمملؤة  اإلندوسبرماإلندوسبرم

..ضعیفةضعیفة  تكونتكون  بادراتھابادراتھا  أنأن  إالإال  الطورالطور  ھذاھذا  فىفى  تنبتتنبت
YellowYellow--riperipe  ))العجینىالعجینى((  األصفراألصفر  النضجالنضج  طورطور  --٢٢   stagestage::    
llلینةلینة  والحبةوالحبة  الكلورفیلالكلورفیل  منمن  خالیةخالیة  بالنضجبالنضج  الخاصالخاص  لونھالونھا  القنابعالقنابع  وتتخذوتتخذ  صفراءصفراء  والسنابلوالسنابل  األوراقاألوراق  تكونتكون  

  النباتالنبات  فعملیاتفعملیات  القمحالقمح  فیھافیھا  یحصدیحصد  التىالتى  األطواراألطوار  أفضلأفضل  الطورالطور  ھذاھذا  أنأن  برسیفالبرسیفال  ویرىویرى  عجینیةعجینیة
    حوالىحوالى((  ذلكذلك  بعدبعد  شیئاشیئا  تكتسبتكتسب  فالفال  وزنھاوزنھا  أقصىأقصى  إلىإلى  الحبةالحبة  ووصلتووصلت  تمتتمت  قدقد  تكونتكون  الفسیولوجیةالفسیولوجیة

..التالىالتالى  الطورالطور  فىفى  القمحالقمح  یحصدیحصد  أنأن  المعتادالمعتاد  منمن  أنھأنھ  غیرغیر  ))جافةجافة  مادةمادة  %%٨٨٨٨  وو  ماءماء  %%١٢١٢
RipeRipe  التامالتام  النضجالنضج  طورطور  - - ٣٣ stagestage  ::    
llبسھولةبسھولة  للتخلصللتخلص  مستعدةمستعدة  وتكونوتكون  الناضجالناضج  لونھالونھا  ویتحددویتحدد  سحقھاسحقھا  یصعبیصعب  متماسكةمتماسكة  صلبةصلبة  الحبوبالحبوب  تكونتكون  

..الطورالطور  ھذاھذا  فىفى  القمحالقمح  یحصدیحصد  أنأن  والمعتادوالمعتاد  ھزھاھزھا  أوأو  السنابلالسنابل  فركفرك  عندعند  القنابعالقنابع  منمن
DeadDead--riperipe  المیتالمیت  النضجالنضج  طورطور  - - ٤٤ stagestage  ::    
llوالكسروالكسر  السقوطالسقوط  إلىإلى  ویمیلویمیل  ھشھش  السنبلةالسنبلة  محورمحور  یكونیكون  وو  ))الكسرالكسر  سھلسھل((  ھشھش  معتممعتم  القشالقش  یصبحیصبح  

  أصبحأصبح  الطورالطور  ھذاھذا  إلىإلى  القمحالقمح  حصادحصاد  تأخرتأخر  فإذافإذا  القنابعالقنابع  منمن  بسھولةبسھولة  تتساقطتتساقط  جداجدا  صلبةصلبة  تكونتكون  والحبوبوالحبوب
    ..الحبوبالحبوب  منمن  كثیركثیر  لفقدلفقد  معرضامعرضا
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أطوار البلوغ ونضج الحبة فى القمحأطوار البلوغ ونضج الحبة فى القمح
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مراحل نمو  القمحمراحل نمو  القمح
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مراحل نمو القمحمراحل نمو القمح
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  اإلحتياجات املناخيةاإلحتياجات املناخية
::الحراریةالحراریة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  --أأ
llالمعتدلالمعتدل  وكذلكوكذلك  األولىاألولى  نموهنموه  أطوارأطوار  فىفى  خصوصاخصوصا  البرودةالبرودة  المعتدلالمعتدل  الجوالجو  القمحالقمح  نمونمو  یوافقیوافق  

  الغیرالغیر  الحبوبالحبوب  علىعلى  یؤثریؤثر  الطورالطور  ھذاھذا  فىفى  الحرارةالحرارة  إشتدادإشتداد  أنأن  حیثحیث  النضجالنضج  عندعند  الحرارةالحرارة
    ..فتضمرفتضمر  ناضجةناضجة

llمم٥٥  ٢٥٢٥  مقدارھامقدارھا  مثلىمثلى  حرارةحرارة  بدرجةبدرجة  مم٥٥  ٣٢٣٢  ::٥٥  حرارىحرارى  نطاقنطاق  فىفى  القمحالقمح  حبوبحبوب  وتنبتوتنبت..    
llعماعما  نوعانوعا  إرتفاعاإرتفاعا  أكثرأكثر  حرارةحرارة  درجاتدرجات  وفىوفى  واسعواسع  حرارىحرارى  نطاقنطاق  فىفى  البادراتالبادرات  وتنمووتنمو  

  درجةدرجة  معمع  مم٥٥  ٣٧٣٧  ::٥٥  منمن  یتراوحیتراوح  حرارىحرارى  نطاقنطاق  فىفى  القمحالقمح  بادراتبادرات  تنموتنمو  إذإذ  النباتالنبات  یلزمیلزم
    ..مم٥٥  ٢٨٢٨  مقدارھامقدارھا  مثلىمثلى  حرارةحرارة

llالحرارةالحرارة  ودرجاتودرجات  الخضرىالخضرى  للنموللنمو  نوعانوعا  معتدلةمعتدلة  درجاتدرجات  إلىإلى  القمحالقمح  نباتاتنباتات  وتحتاجوتحتاج  
  ..القمحالقمح  نمونمو  ماما  نوعانوعا  تالئمتالئم  مصرمصر  فىفى  الشتاءالشتاء  أثناءأثناء  السائدةالسائدة

llالدرجةالدرجة  ھذهھذه  وتأخذوتأخذ  مم٥٥  ١٨١٨  ھوھو  التقاوىالتقاوى  زراعةزراعة  وقتوقت  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  متوسطمتوسط  أنأن  وجدوجد  إذإذ  
..ذلكذلك  بعدبعد  اإلرتفاعاإلرتفاع  فىفى  وتبدأوتبدأ  الشتاءالشتاء  مدةمدة  النقصانالنقصان  فىفى
llحتىحتى  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة  لدرجاتلدرجات  حیاتھاحیاتھا  أطوارأطوار  أحدأحد  فىفى  القمحالقمح  نباتاتنباتات  تتعرضتتعرض  أنأن  ویلزمویلزم  

    ..لإلزھارلإلزھار  تتھیأتتھیأ
llاإلرتباعاإلرتباع  بظاھرةبظاھرة  ذلكذلك  ویعرفویعرف  VernalizationVernalization  إبتداءإبتداء  حیاتةحیاتة  منمن  فترةفترة  أىأى  فىفى  للنباتللنبات  

..الحبوبالحبوب  فىفى  السكونالسكون  طورطور  بإستثناءبإستثناء  خضرىخضرى  طورطور  أىأى  وفىوفى  البویضةالبویضة  إخصابإخصاب  منمن
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: : اإلحتیاجات الضوئیةاإلحتیاجات الضوئیة  --بب
llالطویلالطویل  النھارالنھار  نباتاتنباتات  منمن  القمحالقمح  أنأن  المعروفالمعروف  منمن  LongLong dayday plantplant..
llاألزھاراألزھار  تكوینتكوین  إسراعإسراع  إلىإلى  الطویلالطویل  النھارالنھار  فیؤدىفیؤدى..
llمستقالمستقال  طویلطویل  لنھارلنھار  للتعرضللتعرض  اإلحتیاجاإلحتیاج  نقصنقص  إلىإلى  األرتباعاألرتباع  عملیةعملیة  وتؤدىوتؤدى..
llالمادةالمادة  وزیادةوزیادة  التفریعالتفریع  علىعلى  النباتالنبات  قدرةقدرة  زیادةزیادة  إلىإلى  تؤدىتؤدى  الشدیدةالشدیدة  واإلضاءةواإلضاءة  

  تزدادتزداد  النباتاتالنباتات  إزھارإزھار  سرعةسرعة  أنأن  كماكما  المحصولالمحصول  زیادةزیادة  وبالتالىوبالتالى  الجافةالجافة
    ..یومیایومیا  النباتاتالنباتات  لھالھا  تتعرضتتعرض  التىالتى  اإلضاءةاإلضاءة  فترةفترة  بإطالةبإطالة

llنموهنموه  یكونیكون  مستمرةمستمرة  صناعیةصناعیة  إضاءةإضاءة  تحتتحت  ینموینمو  الذىالذى  القمحالقمح  نباتنبات  ولكنولكن  
    الحبوبالحبوب  منمن  وقلیلوقلیل  صغیرهصغیره  سنابلسنابل  وینتجوینتج  ضعیفاضعیفا

llمنمن  النباتالنبات  لھالھا  یتعرضیتعرض  التىالتى  الضوءالضوء  مستویاتمستویات  علىعلى  الحبوبالحبوب  عددعدد  ویتوقفویتوقف  
    ..األزھاراألزھار    تفتحتفتح  مرحلةمرحلة  إلىإلى  النوراتالنورات  أصولأصول  تكوینتكوین    مرحلةمرحلة

: : اإلرتفاع عن سطح البحراإلرتفاع عن سطح البحر  --جـجـ
llوكذلكوكذلك  المیتالمیت  البحرالبحر  منمن  قریباقریبا  البحرالبحر  سطحسطح  مستوىمستوى  تحتتحت  القمحالقمح  نباتنبات  یزرعیزرع  

    البحرالبحر  سطحسطح  فوقفوق  قدمقدم  ١٥٠٠٠١٥٠٠٠  ::١٤٠٠٠١٤٠٠٠  إرتفاعإرتفاع  علىعلى
llعلیھاعلیھا  القمحالقمح  زراعةزراعة  یمكنیمكن  التىالتى  اإلرتفاعاتاإلرتفاعات  تتباینتتباین  وبذلكوبذلك..
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  الرتبة املواقفةالرتبة املواقفة
llالصرفالصرف  الجیدةالجیدة  الطمییةالطمییة  الطینیةالطینیة  التربةالتربة  القمحالقمح  زراعةزراعة  یوافقیوافق  

    العضویةالعضویة  والمادةوالمادة  الجیرالجیر  منمن  قلیلقلیل  علىعلى  إحتوتإحتوت  إذاإذا  خصوصاخصوصا
  ..للذوبانللذوبان  القابلالقابل  والفوسفاتوالفوسفات

llأوأو  النیتروجینالنیتروجین  منمن  كافكاف  مقدارمقدار  علىعلى  األرضاألرض  تحتوىتحتوى  أنأن  ویجبویجب    
    نیتروجینیةنیتروجینیة  أسمدةأسمدة  صورةصورة  فىفى  إلیھاإلیھا  یضافیضاف

llفىفى  عادةعادة  یزرعیزرع  فھوفھو  ولھذاولھذا  الجیدةالجیدة  الخصبةالخصبة  لألرضلألرض  القمحالقمح  ویحتاجویحتاج  
    وأخصبھاوأخصبھا  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  لزراعةلزراعة  المخصصةالمخصصة  األراضىاألراضى  أجودأجود

    ..عداھاعداھا  فیمافیما  بالشعیربالشعیر  ویستبدلویستبدل
llالغدقةالغدقة  أوأو  القلویةالقلویة  أوأو  الملحیةالملحیة  األرضاألرض  فىفى  زراعتھزراعتھ  تنجحتنجح  والوال..  
llمنھامنھا  الثقلیةالثقلیة  عداعدا  فیمافیما  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھزراعتھ  تجودتجود  الال  كماكما  

..العضویةالعضویة  باألسمدةباألسمدة  وباألخصوباألخص  وتسمیدھاوتسمیدھا  بریھابریھا  یعتنىیعتنى  أنأن  علىعلى
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  ميعاد الزراعةميعاد الزراعة
llشھرشھر  منمن  األولىاألولى  أسابیعأسابیع  الثالثةالثالثة  ھوھو  القمحالقمح  لزراعةلزراعة  میعادمیعاد  أفضلأفضل    

..نوفمبرنوفمبر
llالوجھالوجھ  فىفى  عنھاعنھا  مبكرةمبكرة  تكونتكون  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  الزراعةالزراعة  فإنفإن  وعموماوعموما    

..البحرىالبحرى
llالنضجالنضج  المتأخرةالمتأخرة  األصنافاألصناف  زراعةزراعة  فىفى  التبكیرالتبكیر  ویفضلویفضل..    
llأطالةأطالة  عدمعدم  معمع  المناسبالمناسب  بالتسمیدبالتسمید  قلیالقلیال  المتأخرالمتأخر  القمحالقمح  شجعشجع  وإذاوإذا  

..كثیراكثیرا  یقلیقل  الال  المحصولالمحصول  فإنفإن  وبعضھاوبعضھا  الریاتالریات  بینبین  الفترةالفترة
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::الزراعةالزراعة  فىفى  التأخیرالتأخیر  أضرارأضرار
  سنابلسنابل  تحملتحمل  ضعیفةضعیفة  أفرعأفرع  تعطىتعطى  أنھاأنھا  حیثحیث  النباتاتالنباتات  تفریعتفریع  إنتظامإنتظام  وعدموعدم  قلةقلة  - - ١١

..سنابلسنابل  تحملتحمل  الال  أفرعأفرع  وجودوجود  علىعلى  عالوةعالوة  صغیرهصغیره
  المصحوبةالمصحوبة  الحرارةالحرارة  فیھفیھ  تشتدتشتد  وقتوقت  فىفى  الحبوبالحبوب  فتتكونفتتكون  السنابلالسنابل  طردطرد  تأخیرتأخیر  - - ٢٢

  الحبوبالحبوب  ضمورضمور  فتسببفتسبب  مایومایو  شھرشھر  وخاللوخالل  أبریلأبریل  أواخرأواخر  فىفى  الخماسینالخماسین  بریاحبریاح
..المحصولالمحصول  وقلةوقلة

  مبكرا،مبكرا،  للنضجللنضج  النباتالنبات  بدفعبدفع  المناسبةالمناسبة  الریاتالریات  عددعدد  أعطاءأعطاء  منمن  التمكنالتمكن  عدمعدم  - - ٣٣
    الظاھرةالظاھرة  ھذهھذه  علىعلى  ویطلقویطلق  المحصولالمحصول  وقلةوقلة  الحبوبالحبوب  ضمورضمور  وبالتالىوبالتالى

PrematurationPrematuration  األواناألوان  قبلقبل  النضجالنضج  أىأى..
  المحاصیلالمحاصیل  زراعةزراعة  فىفى  التأخیرالتأخیر  وبالتالىوبالتالى  النضجالنضج  میعادمیعاد  تأخیرتأخیر  إلىإلى  یؤدىیؤدى  - - ٤٤

..التالیةالتالیة  الصیفیةالصیفیة
::الزراعةالزراعة  فىفى  التبكیرالتبكیر  أضرارأضرار

  قبلقبل  السنابلالسنابل  ظھورظھور  وسرعةوسرعة    القمحالقمح  نمونمو  سرعةسرعة  إلىإلى  الزراعةالزراعة  فىفى  التبكیرالتبكیر  یؤدىیؤدى  - - ١١
  قلیًالقلیًال  للسنابلللسنابل  الحاملةالحاملة  األشطاءاألشطاء  عددعدد  فیصیرفیصیر  جیداجیدا  التفریعالتفریع  منمن  النباتاتالنباتات  تتمكنتتمكن  أنأن

    ..المحصولالمحصول  یقلیقل  وبالتالىوبالتالى
  فتتعرضفتتعرض  السنابلالسنابل  طردطرد  میعادمیعاد  فىفى  التبكیرالتبكیر  إلىإلى  الزراعةالزراعة  فىفى  التبكیرالتبكیر  یؤدىیؤدى  كماكما  - - ٢٢

..التلقیحالتلقیح  عملیةعملیة  تتمتتم  الال  وقدوقد  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  حیویةحیویة  علىعلى  تؤثرتؤثر    شدیدةشدیدة  بردبرد  لموجاتلموجات
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  الدورةالدورة
llمثلمثل  الصیفیةالصیفیة  المحاصیلالمحاصیل  بعدبعد  الدورةالدورة  فىفى  یقعیقع  لھذالھذا  شتوىشتوى  محصولمحصول  القمحالقمح  

..شتوىشتوى  محصولمحصول  سبقھسبقھ  بوربور  أوأو  وغیرھاوغیرھا  واألرزواألرز  الشامیةالشامیة  والذرةوالذرة  القطنالقطن
llوالفولوالفول  البرسیمالبرسیم  مثلمثل  بقولبقول  سبقھسبقھ  بوربور  بعدبعد  زراعتھزراعتھ  عندعند  القمحالقمح  ویجودویجود  

..النیتروجینالنیتروجین  منمن  األرضاألرض  محتوىمحتوى  إلرتفاعإلرتفاع
llالرفیعةالرفیعة  والذرةوالذرة  الشامیةالشامیة  والذرةوالذرة  األرزاألرز  أھمھاأھمھا  صیفیةصیفیة  محاصیلمحاصیل  القمحالقمح  یعقبیعقب  

..العمرالعمر  قصیرةقصیرة  القطنالقطن  منمن  أصنافأصناف  بإنتخاببإنتخاب  قطنقطن  یعقبھیعقبھ  أنأن  یمكنیمكن  كماكما
llبسبببسبب  وذلكوذلك  یجودیجود  فالفال  ))صیفىصیفى  أوأو  نیلىنیلى((  الذرةالذرة  عقبعقب  القمحالقمح  زراعةزراعة  أماأما  

  وخصوصًاوخصوصًا  الخدمةالخدمة  فترةفترة  ولضیقولضیق  نجیلىنجیلى  آخرآخر  خلفخلف  نجیلىنجیلى  محصولمحصول  زراعةزراعة
  الغذائىالغذائى  وفقرھاوفقرھا  األرضاألرض  وتماسكوتماسك  الحشائشالحشائش  وكثرةوكثرة  النیلىالنیلى  الذرةالذرة  بعدبعد

  لجذورلجذور  الالزمةالالزمة  التربةالتربة  منمن  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  نفسنفس  فىفى  الذرةالذرة  جذورجذور  وإنتشاروإنتشار
..نباتاتھنباتاتھ  یضعفیضعف  ممامما  القمحالقمح
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  طرق الزراعةطرق الزراعة
llھماھما  بطریقتینبطریقتین  أساساأساسا  القمحالقمح  یزرعیزرع::    
llالعفیرالعفیر  ::أوًالأوًال::
llإلنباتإلنبات  الزراعةالزراعة  ریةریة  ریھاریھا  ثمثم  للزراعةللزراعة  معدةمعدة  جافةجافة  أرضأرض  فىفى  جافةجافة  تقاوىتقاوى  زراعةزراعة  وھىوھى  

  البذورالبذور
llوعندوعند  األمالحاألمالح  نسبةنسبة  فیھافیھا  ترتفعترتفع  التىالتى  واألراضىواألراضى  الخفیفةالخفیفة  األراضىاألراضى  فىفى  إتباعھاإتباعھا  ویجبویجب  

  الحشائشالحشائش  القلیلةالقلیلة  األراضىاألراضى  فىفى  ایضاایضا  العفیرالعفیر  الزراعةالزراعة  إتباعإتباع  ویفضلویفضل  الزراعةالزراعة  فىفى  التأخیرالتأخیر
..المستویةالمستویة  واألراضىواألراضى

llھىھى  العفیرالعفیر  الزراعةالزراعة  وطرقوطرق::
  ::بداربدار  عفیرعفیر  ))١١
llالتقاوىالتقاوى  تبذرتبذر  ثمثم  جافةجافة  وھىوھى  األرضاألرض  تحرثتحرث  وفیھاوفیھا  شیوعاشیوعا  القمحالقمح  زراعةزراعة  طرقطرق  اكثراكثر  وھىوھى  

    xx  ٥٥..٣٣  مساحتھامساحتھا  والبتونوالبتون  بالقنىبالقنى  أحواضأحواض  إلىإلى  تقسمتقسم  ثمثم  التقاوىالتقاوى  لتغطیةلتغطیة  تزحفتزحف  ثمثم
  معتدلةمعتدلة  الریةالریة  ھذهھذه  تكونتكون  أنأن  ویجبویجب  األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  البتونالبتون  وتربطوتربط  القنىالقنى  ولفولف  مترمتر١٥١٥
..الحبوبالحبوب  تتفقعتتفقع  الال  حتىحتى

llمرةمرة  مرتینمرتین  األرضاألرض  تزحیفتزحیف  إلىإلى  المدرالمدر  الكثیرةالكثیرة  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى  البعضالبعض  یلجأیلجأ  وقدوقد  
  الال  حتىحتى  البذورالبذور  لتغطیةلتغطیة  البذرالبذر  بعدبعد  أخرىأخرى  ومرةومرة  القالقیلالقالقیل  لتكسیرلتكسیر  البذرالبذر  وقبلوقبل  الحرثالحرث  بعدبعد

  وتزحفوتزحف  األرضاألرض  تحرثتحرث  بأنبأن  وذلكوذلك  التقسیمالتقسیم  بعدبعد  التقاوىالتقاوى  تبذرتبذر  وقدوقد  ثقیالثقیال  الغطاءالغطاء  یكونیكون
..األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  خفیفةخفیفة  تغطیةتغطیة  وتغطىوتغطى  التقاوىالتقاوى  تبذرتبذر  ثمثم  وتقسموتقسم

llمنتظمًامنتظمًا  البذرالبذر  یكونیكون  أنأن  ویجبویجب..
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::عفیر تسطیرعفیر تسطیر) ) ٢٢
llالتسطیرالتسطیر  آالتآالت  لقلةلقلة  شائعةشائعة  غیرغیر  الطریقةالطریقة  وھذهوھذه  DrillingDrilling MachinesMachines  

    بعضھابعضھا  عنعن  تبعدتبعد  متوازیةمتوازیة  سطورسطور  فىفى  التقاوىالتقاوى  بوضعبوضع  التسطیرالتسطیر  آلةآلة  وتقوموتقوم
منمن  وعمقوعمق  سمسم  ٤٤  ––٢٢أبعادأبعاد  علىعلى  السطرالسطر  داخلداخل  الحبوبالحبوب  وتكونوتكون  سمسم  ١٥١٥
    ..تقریباتقریبا  سمسم  ٣٣  ––٢٢
llشرائحشرائح  إلىإلى  بالبتانةبالبتانة  وتقسموتقسم  وتزحفوتزحف  األرضاألرض  تحرثتحرث  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وفىوفى  

  كمیةكمیة  تضبطتضبط  ثمثم  العرضالعرض  ھذاھذا  ضعفضعف  أوأو  الماكینةالماكینة  عرضعرض  یساوىیساوى  عرضھاعرضھا
    ::یلىیلى  كماكما  الفدانالفدان  علىعلى  توزیعھاتوزیعھا  المرادالمراد  التقاوىالتقاوى

llالتسطیرالتسطیر  الزراعةالزراعة  ممیزاتممیزات::
  علىعلى  الحبوبالحبوب  توضعتوضع  حیثحیث  الحشائشالحشائش  نقاوةنقاوة  وتسھیلوتسھیل  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  إنتظامإنتظام  - - ١١

  المسافةالمسافة  حیثحیث  منمن  كلھكلھ  الحقلالحقل  فىفى  متساویةمتساویة  أبعادأبعاد  وعلىوعلى  التربةالتربة  فىفى  ثابتثابت  عمقعمق
..السطورالسطور  بینبین  والمسافةوالمسافة  وبعضھاوبعضھا  الحبوبالحبوب  بینبین

..بداربدار  العفیرالعفیر  عنعن  فدانفدان  //كجمكجم  ١٨١٨  --١٢١٢  بحوالىبحوالى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  فىفى  توفیرتوفیر  - - ٢٢
..النباتاتالنباتات  بینبین  والھواءوالھواء  الشمسالشمس  تخللتخلل  تسھیلتسھیل  - - ٣٣
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زراعة القمح بآلة التسطيرزراعة القمح بآلة التسطير
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::ممیزات الزراعة العفیرممیزات الزراعة العفیر
  بحوالىبحوالى  بداربدار  الحراثىالحراثى  عنعن  بداربدار  للعفیرللعفیر  الالزمةالالزمة  التقاوىالتقاوى  فىفى  توفیرتوفیر  - - ١١

    عنعن  العفیرالعفیر  فىفى  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  إلرتفاعإلرتفاع  وذلكوذلك  فدانفدان//كجمكجم  ٢٤٢٤--١٢١٢
..الحراثىالحراثى

نموھانموھا  وإنتظاموإنتظام  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  سرعةسرعة  - - ٢٢
::العفیرالعفیر  الزراعةالزراعة  عیوبعیوب

    فىفى  الموجودةالموجودة  الحشائشالحشائش  بذوربذور  إنباتإنبات  علىعلى  الزراعةالزراعة  ریةریة  تعملتعمل  - - ١١
..المنزرعالمنزرع  المحصولالمحصول  نباتاتنباتات  فتناقسفتناقس  األرضاألرض

  البقعالبقع  فىفى  الموجودةالموجودة  الحبوبالحبوب  بعضبعض  ))تفقیعتفقیع((  تلفتلف  عنھاعنھا  ینشأینشأ  - - ٢٢
..فیھافیھا  الماءالماء  لركودلركود  األرضاألرض  منمن  المنخفضةالمنخفضة

  السریعةالسریعة  الثقیلةالثقیلة  الطینیةالطینیة  األرضاألرض  فىفى  البادراتالبادرات  منمن  كثیركثیر  موتموت  - - ٣٣
..الصغیرةالصغیرة  البادراتالبادرات  جذورجذور  لتشققلتشقق
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::الحراثى أو الخضیرالحراثى أو الخضیر: : ثانیًاثانیًا
llریةریة  ریھاریھا  سبقسبق  أرضأرض  فىفى  الجافةالجافة  أوأو  المبتلةالمبتلة  التقاوىالتقاوى  زراعةزراعة  وھىوھى    

    رطوبةرطوبة  األرضاألرض  فىفى  تبقىتبقى  بحیثبحیث  المناسبالمناسب  الجفافالجفاف  وجفتوجفت  الزراعةالزراعة
..المقبلالمقبل  الرىالرى  لحینلحین  النباتاتالنباتات  ونموونمو  التقاوىالتقاوى  إلنباتإلنبات  تكفىتكفى

llاآلتیةاآلتیة  الحاالتالحاالت  فىفى  عادةعادة  الحراثىالحراثى  الزراعةالزراعة  وتتبعوتتبع::
  ریھاریھا  سبقسبق  التىالتى  األرضاألرض  حرثحرث  ألنألن  الحشائشالحشائش  الكثیرةالكثیرة  األرضاألرض  - - ١١

    ریةریة  بعدبعد  إالإال  غیرھاغیرھا  ینبتینبت  والوال  بالرىبالرى  نبتتنبتت  التىالتى  الحشائشالحشائش  یمیتیمیت
..التشتیةالتشتیة

..برطوبتھابرطوبتھا  تحتفظتحتفظ  التىالتى  الثقیلةالثقیلة  األرضاألرض  - - ٢٢
    البقعالبقع  فىفى  المیاهالمیاه  تركدتركد  الال  حتىحتى  السطحالسطح  مستویةمستویة  الغیرالغیر  األرضاألرض  - - ٣٣

..البذورالبذور  فتفقعفتفقع  المنخفضةالمنخفضة
..األمطاراألمطار  بھابھا  تكثرتكثر  منطقةمنطقة  فىفى  األرضاألرض  كانتكانت  إذاإذا  - - ٤٤
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llبداربدار  راثىراثىییالحالح  الزراعةالزراعة::
llتبذرتبذر  المناسبالمناسب  الجفافالجفاف  تجفتجف  أىأى  وتستحرثوتستحرث  وعندماوعندما  األرضاألرض  تروىتروى  وفیھاوفیھا  

  لضمانلضمان  ))قماحىقماحى  حرثحرث((  ضیقاضیقا  حرثاحرثا  األرضاألرض  تحرثتحرث  ثمثم  البالطالبالط  علىعلى  التقاوىالتقاوى
  إلىإلى  تقسمتقسم  ثمثم  الیومالیوم  نفسنفس  فىفى  األرضاألرض  تزحفتزحف  ثمثم  بالتربةبالتربة  الحبوبالحبوب  إختالطإختالط
    ..البتونالبتون  وتربطوتربط  بالقنىبالقنى  مربعمربع  مترمتر  ٥٥..٣٣  إبعادھاإبعادھا  أحواضأحواض

llالبذرالبذر  یومیوم  نفسنفس  فىفى  األرضاألرض  تزحفتزحف  ثمثم  مباشرةمباشرة  الحرثالحرث  بعدبعد  التقاوىالتقاوى  تبذرتبذر  وقدوقد  
..الحرثالحرث  قبلقبل  الحبوبالحبوب  بذرتبذرت  لولو  فیمافیما  البذورالبذور  علىعلى  الغطاءالغطاء  یثقلیثقل  الال  حتىحتى

llراثىراثىییالحالح  الزراعةالزراعة  ممیزاتممیزات::
llحالةحالة  فىفى  تتبعتتبع  فھىفھى  ولذلكولذلك  الزراعةالزراعة  عندعند  األرضاألرض  فىفى  النابتةالنابتة  الحشائشالحشائش  إبادةإبادة  

..الحشاشالحشاش  الكثیرةالكثیرة  األراضىاألراضى  فىفى  الزراعةالزراعة
llراثىراثىییالحالح  الزراعةالزراعة  عیوبعیوب::
  إلنخفاضإلنخفاض  وذلكوذلك  العفیرالعفیر  عنعن  فدانفدان//كجمكجم  ٢٤٢٤--١٢١٢  بمقداربمقدار  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  زیادةزیادة  - - ١١

..اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة
..الحبوبالحبوب  عمقعمق  لزیادةلزیادة  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  البادراتالبادرات  ظھورظھور  تأخیرتأخیر  - - ٢٢
..الحبوبالحبوب  فیھافیھا  المنزرعةالمنزرعة  األعماقاألعماق  إلختالفإلختالف  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  إنتظامإنتظام  عدمعدم  - - ٣٣
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  التقاوىالتقاوى
llأھمھا؛أھمھا؛  كثیرةكثیرة  عواملعوامل  حسبحسب  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تختلفتختلف
llحیثحیث  منمن  التقاوىالتقاوى  صالحیةصالحیة  ومدىومدى  والصنفوالصنف  الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  

    ..بالحقلبالحقل  الحشائشالحشائش  إنتشارإنتشار  درجةدرجة  وكذاوكذا  واإلنباتواإلنبات  النقاوةالنقاوة
llالتقاوى؛التقاوى؛  منمن  اآلتیةاآلتیة  المعدالتالمعدالت  للفدانللفدان  یعطىیعطى  أنأن  والمعتادوالمعتاد
llبداربدار  للحراثىللحراثى  كجمكجم  ٨٤٨٤--٦٠٦٠
llبداربدار  للعفیرللعفیر  كجمكجم  ٤٨٤٨--٣٦٣٦..
llتسطیرتسطیر  للعفیرللعفیر  كجمكجم  ٣٠٣٠--٢٤٢٤..
llقلةقلة  إلىإلى  تؤدىتؤدى  التىالتى  الحاالتالحاالت  فىفى  السابقةالسابقة  المعدالتالمعدالت  عنعن  التقاوىالتقاوى  زیادةزیادة  ویجبویجب  

::ومنھاومنھا  اإلنباتاإلنبات  نقصنقص  أوأو  التفریعالتفریع
..الزراعةالزراعة  فىفى  التأخیرالتأخیر  - - ١١
..باألتربةباألتربة  التقاوىالتقاوى  إختالطإختالط  أوأو  التقاوىالتقاوى  فىفى  بالسوسبالسوس  مصابةمصابة  حبوبحبوب  وجودوجود  - - ٢٢
  ینصحینصح  حیثحیث  ))١١سوھاجسوھاج((  ستوركستورك  الصنفالصنف  مثلمثل  التفریغالتفریغ  قلیلقلیل  الصنفالصنف  كانكان  إذاإذا  - - ٣٣

..السابقةالسابقة  المعدالتالمعدالت  عنعن  فدانفدان//كجمكجم  ١٢١٢  بمقداربمقدار  التقاوىالتقاوى  معدالتمعدالت  بزیادةبزیادة
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  التسميدالتسميد
llناحیةناحیة  منمن  القمحالقمح  لمحصوللمحصول  المحددةالمحددة  العناصرالعناصر  أھمأھم  منمن  النیتروجینالنیتروجین  یعتبریعتبر  

  التسمیدالتسمید  إلىإلى  تحتاجتحتاج  التىالتى  النجیلیةالنجیلیة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  فالقمحفالقمح  والجودةوالجودة  الكمیةالكمیة
  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة  فىفى  واضحواضح  تأثیرتأثیر  منمن  لآلزوتلآلزوت  وكماوكما  الكافىالكافى  اآلزوتىاآلزوتى

    ..البروتینالبروتین  منمن  الحبوبالحبوب  محتوىمحتوى  علىعلى  واضحواضح  تأثیرتأثیر  أیضاأیضا  لھلھ  فإنفإن
ll١٠٠١٠٠  حوالىحوالى  إلىإلى  تزدادتزداد  آزوتآزوت  كجمكجم  ٧٥٧٥    ھوھو  حالیاحالیا  بھبھ  یوصىیوصى  الذىالذى  والمعدلوالمعدل  

..شمسشمس  عبادعباد  أوأو  أرزأرز  أوأو  ذرةذرة  بعدبعد  خصوصاخصوصا  المجھدةالمجھدة  األراضىاألراضى  فىفى  فدانفدان//كجمكجم
llالزراعةالزراعة  عندعند  وسرسبةوسرسبة  البدارالبدار  الزراعھالزراعھ  عنعن  نثرانثرا  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد    ویوضعویوضع  

..التسطیرالتسطیر
llخمسخمس  وتمثلوتمثل  الزراعةالزراعة  عندعند  األولىاألولى  دفعاتدفعات  ثالثةثالثة  علىعلى  السمادالسماد  بإضافةبإضافة  ینصحینصح  

    والثالثةوالثالثة  ))الكمیةالكمیة  ٥٥//٢٢((  مباشرةمباشرة  المحایاةالمحایاة  ةةییرر  قبلقبل  والثانیةوالثانیة  المقررةالمقررة  الكمیةالكمیة
..السنابلالسنابل  طردطرد  قبلقبل  ))الكمیةالكمیة  ٥٥//٢٢((
llیساعدیساعد  مالئممالئم  غیرغیر  وقتوقت  فىفى  السمادالسماد  إضافةإضافة  أوأو  اآلزوتىاآلزوتى  التسمیدالتسمید  فىفى  والمغاالهوالمغااله  

  مقاومةمقاومة  زیادةزیادة  یسببیسبب  المناسبالمناسب  اآلزوتىاآلزوتى  التسیمدالتسیمد  أنأن  حینحین  فىفى  القمحالقمح  رقادرقاد  علىعلى
..للرقادللرقاد  النباتاتالنباتات
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llمكعبمكعب  مترمتر  ٣٠٣٠  ––  ٢٠٢٠  حوالىحوالى  یضافیضاف  البلدىالبلدى  السمادالسماد  توفرتوفر  وعندوعند    
    ..الحرثالحرث  قبلقبل  نثرانثرا  للفدانللفدان  المتحللالمتحلل  القدیمالقدیم  البلدىالبلدى  السمادالسماد  منمن
llالرىالرى  علىعلى  تعتمدتعتمد  والتىوالتى  الصحراویةالصحراویة  الجدیدةالجدیدة  األراضىاألراضى  حالةحالة  وفىوفى    

    فدانفدان//كجمكجم١٢٠١٢٠  إلىإلى  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  كمیةكمیة  فتزدادفتزداد  ))رشرش  أوأو  غمرغمر((
    دفعاتدفعات  ستست  أوأو  خمسخمس  علىعلى  توزیعھاتوزیعھا  یتمیتم  أنأن  علىعلى  ااییالیورالیور  سمادسماد  منمن

  المقررةالمقررة  الكمیةالكمیة  إضافةإضافة  منمن  اإلنتھاءاإلنتھاء  مراعاةمراعاة  معمع  الرىالرى  قبلقبل  وذلكوذلك
..السنابلالسنابل  طردطرد  قبلقبل
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::الغازیةالغازیة  باألمونیاباألمونیا  النیتروجینىالنیتروجینى  التسمیدالتسمید
llالتربةالتربة  سطحسطح  مستوىمستوى  تحتتحت  حقناحقنا  النیتروجینىالنیتروجینى  السمادالسماد  كمیةكمیة  إضافةإضافة  یتمیتم  وفیھاوفیھا  

    ..أیامأیام  ٤٤  بحوالىبحوالى  الزراعةالزراعة  قبلقبل  واحدةواحدة  دفعةدفعة
llبالمعدلبالمعدل  األمونیااألمونیا  تحقنتحقن  ثمثم  جیدًاجیدًا  وتنعموتنعم  األرضاألرض  تخدمتخدم  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وفىوفى  

  أوأو  تقلیبتقلیب  دوندون  األرضاألرض  وتتركوتترك  الخدمةالخدمة  عملیةعملیة  بعدبعد  واحدةواحدة  دفعةدفعة  بھبھ  الموصىالموصى
    ..الزراعةالزراعة  ریةریة  تروىتروى  ثمثم  القمحالقمح  یزرعیزرع  ذلكذلك  بعدبعد  ثمثم  أیامأیام  ٤٤  لمدةلمدة  إثارةإثارة

llبالمبیداتبالمبیدات  الموبوءةالموبوءة  األرضاألرض  فىفى  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  اإلعتباراإلعتبار  فىفى  األخذاألخذ  ویجبویجب  
  خدمةخدمة  معمع  الفوسفاتیةالفوسفاتیة  األسمدةاألسمدة  تضافتضاف  كماكما  األمونیااألمونیا  إضافةإضافة  قبلقبل  الكیماویةالكیماویة
  إجراءإجراء  عقبعقب  القمحالقمح  زراعةزراعة  تأخیرتأخیر  وعدموعدم  بھابھا  الموصىالموصى  بالطریقةبالطریقة  األرضاألرض
..التربةالتربة  منمن  األمونیااألمونیا  التفقدالتفقد  حتىحتى  طویلةطویلة  لمدةلمدة  الحقنالحقن

llالغازیةالغازیة  األمونیااألمونیا    إستعمالإستعمال  ممیزاتممیزات::
llإلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  الحقلالحقل  علىعلى  السمادالسماد  توزیعتوزیع  وإنتظاموإنتظام  الیدویةالیدویة  العمالةالعمالة  توفیرتوفیر  

  بطرقبطرق  بالمقارنةبالمقارنة  المحصولالمحصول  فىفى  %%١٤١٤  حوالىحوالى  وزیادةوزیادة  النباتاتالنباتات  نمونمو  تجانستجانس
..األخرىاألخرى  التسمیدالتسمید
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::الحیویةالحیویة  بالمخصباتبالمخصبات  القمحالقمح  تسمیدتسمید
::الجوىالجوى  اآلزوتاآلزوت  تثبیتتثبیت  بكتریابكتریا  علعل  تحتوىتحتوى  مخصباتمخصبات  - - ١١
llنیتروبیننیتروبین  ""  وھىوھى  أنواعأنواع  ثالثةثالثة  منھامنھا  ویوجدویوجد  ..اآلزوتاآلزوت  منمن  اإلستفادةاإلستفادة  زیادةزیادة  علىعلى  النباتاتالنباتات  وتشجعوتشجع  

  زنةزنة((  فدانفدان  //أكیاسأكیاس  ٣٣  بواقعبواقع  الجدیدةالجدیدة  لألراضىلألراضى  النیتروبینالنیتروبین  ویفضلویفضل  ""سریالینسریالین  ،،  میكروبینمیكروبین  ،،
  ))فدانفدان//كیسكیس٢٢  بواقعبواقع((  القدیمةالقدیمة  األراضىاألراضى  فىفى  المیكروبینالمیكروبین  یفضلیفضل  بینمابینما  ..))جمجم٥٠٠٥٠٠  الكیسالكیس

  ..المعدالتالمعدالت  بنفسبنفس  ویضافویضاف  منھمامنھما  أىأى  عنعن  السریالینالسریالین  ویختلفویختلف
llوتقوموتقوم  ..الكیسالكیس  علىعلى  الموضحةالموضحة  اإلرشاداتاإلرشادات  حسبحسب  الزراعةالزراعة  قبلقبل  بالمخصببالمخصب  التقاوىالتقاوى  خلطخلط  ویتمویتم  

  كجمكجم٢٥٢٥((  اآلزوتیةاآلزوتیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  ١١//٣٣  عنعن  یقلیقل  الال  ماما  بتعویضبتعویض  الحیویةالحیویة  المخصباتالمخصبات  ھذهھذه
  البیئىالبیئى  التلوثالتلوث  وتقلیلوتقلیل  األرضاألرض  لخصوبةلخصوبة  بنائھابنائھا  عنعن  فضًالفضًال  ھذاھذا  ))الجدیدةالجدیدة  باألراضىباألراضى  فدانفدان//آزوتآزوت
..كسمادكسماد  المعدنىالمعدنى  اآلزوتاآلزوت  منمن  المستخدمالمستخدم  زیادةزیادة  نتیجةنتیجة  الجوفیةالجوفیة  بالمیاهبالمیاه  أوأو  بالنباتاتبالنباتات  سواءسواء

  ::))فوسفورینفوسفورین  ((  بالتربةبالتربة    المثبتالمثبت  الفوسفورالفوسفور  تحللتحلل  بكتیریابكتیریا  علىعلى  تحتوىتحتوى  مخصباتمخصبات  - - ٢٢
llحیثحیث..النوباریةالنوباریة  بمناطقبمناطق  الجدیدةالجدیدة  األراضىاألراضى  فىفى  كماكما  الجیریةالجیریة  لألراضىلألراضى  خاصةخاصة  بصفةبصفة  وتستخدموتستخدم    

  منھامنھا  یستفیدیستفید  التىالتى  المیسرةالمیسرة  الصورةالصورة  فىفى  الفوسفورالفوسفور  وجودوجود  عدمعدم  منمن  األراضىاألراضى  ھذهھذه  مثلمثل  تشكوتشكو
    ..فوسفاتفوسفات  السوبرالسوبر  سمادسماد  صورةصورة  فىفى  المضافالمضاف  زیادةزیادة  برغمبرغم  النباتالنبات

llولكنولكن  بالتربةبالتربة  المثبتالمثبت  الفوسفورالفوسفور  لتیسیرلتیسیر  األراضىاألراضى  جمیعجمیع  فىفى  المخصبالمخصب  ھذاھذا  یستعملیستعمل  كماكما  
    ..فدانفدان//كیسكیس  ٣٣--٢٢  بواقعبواقع  فیضاففیضاف  الجیریةالجیریة  األراضىاألراضى  فىفى  إلیھاإلیھا  تشتدتشتد  الحاجةالحاجة

llعلعل  الموجودةالموجودة  التعلیماتالتعلیمات  حسبحسب  الفوسفورینالفوسفورین  معمع  اآلزوتىاآلزوتى  المخصبالمخصب  منمن  كلكل  یضافیضاف  وقدوقد  
..الكیسالكیس
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  الرىالرى
llوسقوطوسقوط  الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  األرضاألرض  طبیعةطبیعة  حسبحسب  للقمحللقمح  تعطىتعطى  التىالتى  الریاتالریات  عددعدد  یختلفیختلف  

  ..األمطاراألمطار
llالوسطىالوسطى  مصرمصر  فىفى  ریاتریات  ٥٥  - -   ٤٤  ،،  البحرىالبحرى  الوجةالوجة  فىفى  ریاتریات  ٤٤  --  ٣٣  القمحالقمح  یعطىیعطى  عادةعادة  ،،    

    ..العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  ریاتریات  ٦٦  - -   ٥٥
llمنمن  أسابیعأسابیع  ٤٤  - -   ٣٣  بعدبعد  أىأى  الشتویةالشتویة  السدةالسدة  قبلقبل  ))لتشتیةلتشتیةاا((  المحایاهالمحایاه  ریةریة  تعطىتعطى  أنأن  ویجبویجب  

  لسرعةلسرعة  الحراثىالحراثى  الزراعةالزراعة  عقبعقب  عنھاعنھا  أسرعأسرع  العفیرالعفیر  الزراعةالزراعة  عقبعقب  وتكونوتكون  الزراعھالزراعھ
    ..الحراثىالحراثى  فىفى  عنھاعنھا  العفیرالعفیر  الزراعةالزراعة  فىفى  األرضاألرض  تشققتشقق

llأباراأبارا  وجدتوجدت  وإذاوإذا  نادرانادرا  أثنائھاأثنائھا  أوأو  عادةعادة  الشتویةالشتویة  السدةالسدة  بعدبعد  فتكونفتكون  الثانیةالثانیة  الریةالریة  أماأما  
    ..إرتوازیةإرتوازیة

llعنعن  واألخرىواألخرى  الریةالریة  بینبین  الفترةالفترة  تزیدتزید  وإالوإال  معتدالمعتدال  الرىالرى  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  عامةعامة  وبصفةوبصفة  
    أسابیعأسابیع  خمسةخمسة  أوأو  شھرشھر

llفترةفترة  تطولتطول  الال  حتىحتى  العجینىالعجینى  الطورالطور  فىفى  الحبوبالحبوب  تكونتكون  عندماعندما  الرىالرى  إیقافإیقاف  یجبیجب  كماكما  
  بجذورھابجذورھا  النباتاتالنباتات  تقتلعتقتلع  أوأو  واآلفاتواآلفات  الجویةالجویة  للمؤثراتللمؤثرات  المحصولالمحصول  فیتعرضفیتعرض  النضجالنضج
..الحصادالحصاد  عندعند  بالطینبالطین  محملةمحملة

ll  السنابلالسنابل  طردطرد  قبلقبل  القمحالقمح  یروىیروى  أنأن  المھمالمھم  ومنومن  ،،  الریاحالریاح  ھبوبھبوب  وقتوقت  الرىالرى  تجنبتجنب  ویجبویجب  
..المحصولالمحصول  زیادةزیادة  علىعلى  یعملیعمل  ذلكذلك  ألنألن
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  مقاومة احلشائشمقاومة احلشائش
llضعفضعف  تسببتسبب  ولھذاولھذا  والماءوالماء  والضوءوالضوء  الغذاءالغذاء  فىفى  القمحالقمح  نباتنبات  الحشائشالحشائش  تنافستنافس  

..واآلفاتواآلفات  للحشراتللحشرات  مصدرامصدرا  تكونتكون  أنھاأنھا  كماكما  المحصولالمحصول  وینقصوینقص  النباتاتالنباتات  نمونمو
llمعمع  بذورھابذورھا  تختلطتختلط  حیثحیث  الحبوبالحبوب  جودةجودة  فىفى  نقصانقصا  تسببتسبب  أنھاأنھا  علىعلى  وعالوةوعالوة  

    القمحالقمح  حبوبحبوب
llیلىیلى  بمابما  ذلكذلك  ویتحققویتحقق  الحشائشالحشائش  بمقاومةبمقاومة  اإلھتماماإلھتمام  یجبیجب  فإنھفإنھ  ولذاولذا::
..السابقالسابق  المحصولالمحصول  بأرضبأرض  المختلفةالمختلفة  الحشائشالحشائش  إزالةإزالة  - - ١١
..المالئمةالمالئمة  ھھییالزراعالزراع  الدورةالدورة  إتباعإتباع  - - ٢٢
..لیةلیةییالنالن  الذرةالذرة  عقبعقب  القمحالقمح  زراعةزراعة  تجنبتجنب  - - ٣٣
    الحشائشالحشائش  بھابھا  تنتشرتنتشر  التىالتى  األراضىاألراضى  فىفى  الحراثىالحراثى  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  إتباعإتباع  - - ٤٤
  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  بإستعمالبإستعمال  أوأو  بالیدویةبالیدویة  بالنقاوةبالنقاوة  إماإما  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  - - ٥٥

..الكیماویةالكیماویة
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HandHand::بالیدبالید  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  --أأ weedingweeding
llالنباتاتالنباتات  إرتفاعإرتفاع  یبلغیبلغ  عندماعندما  ذلكذلك  ویكونویكون  مدربینمدربین  أوالدأوالد  بإستعمالبإستعمال  بالیدبالید  الحشائشالحشائش  تقاومتقاوم  

    ..سمسم٢٠٢٠  - -   ١٥١٥  حوالىحوالى
llعلىعلى  بھابھا  القیامالقیام  عدمعدم  إحتمالإحتمال  عنعن  فضالفضال  الكثیرالكثیر  یكلفیكلف  باألوالدباألوالد  العملیةالعملیة  ھذهھذه  إجراءإجراء  كانكان  ولماولما  

::یلىیلى  لمالما  األكملاألكمل  الوجھالوجھ
  حسابحساب  علىعلى  كبیرهكبیره  درجةدرجة  نموھانموھا  فىفى  الحشائشالحشائش  تبلغتبلغ  عندماعندما  إالإال  تتیسرتتیسر  الال  بالیدبالید  النقاوةالنقاوة  أنأن  --١١

..نفسھنفسھ  المحصولالمحصول  نباتاتنباتات
  دوسھادوسھا  بسبببسبب  للتلفللتلف  فیھفیھ  تتعرضتتعرض  الذىالذى  الحدالحد  إلىإلى  نموھانموھا  فىفى  تقدمتتقدمت  قدقد  تكونتكون  القمحالقمح  نباتاتنباتات  --٢٢

..باألقدامباألقدام
  یغفلونیغفلون  أنھمأنھم  علىعلى  عالوةعالوة  بجذورھابجذورھا  تقتلعتقتلع  الال  الحشائشالحشائش  بعضبعض  بالیدبالید  النقاوةالنقاوة  إجراءإجراء  عندعند  --٣٣

    ایدیھمایدیھم  تدركھاتدركھا  الال  التىالتى  الصغیرهالصغیره  الحشائشالحشائش  تماماتماما
llزیادةزیادة  وبالتالىوبالتالى  العمالالعمال  منمن  كبیركبیر  عددعدد  لتطلبھالتطلبھا  شائعةشائعة  غیرغیر  أصبحتأصبحت  الطریقةالطریقة  فھذهفھذه  وعمومًاوعمومًا    

..التكالیفالتكالیف
ChemicalChemical::الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  إستعمالإستعمال  --بب weedicidesweedicides oror HerdicidesHerdicides
llعریضةعریضة  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  فىفى  القمحالقمح  حقولحقول  فىفى  الكیماویةالكیماویة  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  تستخدمتستخدم  

  والنفلوالنفل  الجملالجمل  وفجلوفجل  العجوزالعجوز    وضرسوضرس  والجعضیضوالجعضیض  والزربیحوالزربیح  العلیقالعلیق  مثلمثل  األوراقاألوراق
  ..والحندقوقوالحندقوق

llومودازنومودازن  فدانفدان//  ماءماء  لترلتر٢٥٠٢٥٠  فىفى  لترلتر  ١١  بمعدلبمعدل  بالسبالس  البرومینالالبرومینال  المبیداتالمبیدات  ھذهھذه  أھمأھم  ومنومن    
    ..فدانفدان//٣٣سمسم  ٦٠٠٦٠٠  بمعدلبمعدل  %%٤٨٤٨

llالقمحالقمح  محصولمحصول  علىعلى  ضارضار  تأثیرتأثیر  المبیداتالمبیدات  لھذهلھذه  یكنیكن  ولمولم..
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::القمحالقمح  حقولحقول  فىفى  الزمیرالزمیر  لحشیشةلحشیشة  المتكاملةالمتكاملة  كافحةكافحةالمالم
llالموسمالموسم  فىفى  القمحالقمح  یسبقیسبق  الذىالذى  البرسیمالبرسیم  محصولمحصول  زراعةزراعة  یتخللھایتخللھا  والتىوالتى  الزراعیةالزراعیة  الدورةالدورة  إتباعإتباع  

    الموبؤةالموبؤة  األراضىاألراضى  فىفى  والفالرسوالفالرس  بالزمیربالزمیر  اإلصابةاإلصابة  تقلیلتقلیل  فىفى  یساھمیساھم  ممامما  السابقالسابق  الشتوىالشتوى
..األوراقاألوراق  عریضةعریضة  الحشائشالحشائش  وكذلكوكذلك  بذورھابذورھا  إنتشارإنتشار  وو  نموھانموھا  إلكتمالإلكتمال  الحشیشتینالحشیشتین  بھاتینبھاتین

llوإجراءوإجراء  والدحریجوالدحریج  والصامةوالصامة  الزمیرالزمیر  خاصًةخاصًة  الحشائشالحشائش  بذوربذور  منمن  خالیةخالیة  منتقاهمنتقاه  بتقاوىبتقاوى  الزراعةالزراعة  
  إلىإلى  العدوىالعدوى  تنقلتنقل  الال  حتىحتى  الزمیرالزمیر  بذوربذور  منمن  التامالتام  للتخلصللتخلص  زراعتھازراعتھا  قبلقبل  للتقاوىللتقاوى  یدویةیدویة  نقاوةنقاوة

..الحشائشالحشائش  ببذورببذور  التلوثالتلوث  وتقلیلوتقلیل  المصابةالمصابة  غیرغیر  األراضىاألراضى
llللقمحللقمح  اإلنباتاإلنبات  إنتظامإنتظام  علىعلى  لیساعدلیساعد  العفیرالعفیر  الزراعةالزراعة  فىفى  لألرضلألرض  الجیدةالجیدة  والتسویةوالتسویة  الحرثالحرث  یتمیتم  

  إجراءإجراء  یتمیتم  كماكما  ومنافستھاومنافستھا  الحشائشالحشائش  قبلقبل  التربةالتربة  حیزحیز  شغلشغل  علىعلى  القمحالقمح  نباتاتنباتات  یساعدیساعد  وھذاوھذا
  علىعلى  للحصولللحصول  عالیةعالیة  بكفاءةبكفاءة  المحصولالمحصول  لزراعةلزراعة  والالزمةوالالزمة  المناسبةالمناسبة  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  جمیعجمیع
..الموسمالموسم  طولطول  الحشائشالحشائش  منافسةمنافسة  علىعلى  القدرةالقدرة  لھالھا  قوىقوى  محصولمحصول  نباتاتنباتات

llقبلقبل  كدابةكدابة  ریةریة  بإعطاءبإعطاء  بالحشائشبالحشائش  الموبوءةالموبوءة  األراضىاألراضى  فىفى  الحیراتىالحیراتى  الزراعةالزراعة  إتباعإتباع  یتمیتم  
..النابتھالنابتھ  الحشائشالحشائش  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  منمن  التخلصالتخلص  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  الزراعةالزراعة

ll  بناتاتبناتات  المساحةالمساحة  وحدةوحدة  وشغلوشغل  بإنتظامبإنتظام  التقاوىالتقاوى  توزیعتوزیع  یتمیتم  حیثحیث  سطورسطور  علىعلى  الزراعةالزراعة  یفضلیفضل    
  بالنقاوةبالنقاوة  مكافحتھامكافحتھا  وسھولةوسھولة  السطورالسطور  بینبین  الحشائشالحشائش  علىعلى  بالتعرفبالتعرف  تسمحتسمح  أفضلأفضل  بصورةبصورة  القمحالقمح

  منھامنھا  بدًالبدًال  الخربشةالخربشة  إجراءإجراء  أوأو  الثانیةالثانیة  الریةالریة  وقبلوقبل  المحایاهالمحایاه  ریةریة  قبلقبل  إجرائھاإجرائھا  یفضلیفضل  التىالتى  الیدویةالیدویة
..بذلكبذلك  الظروفالظروف  سمحتسمحت  إذاإذا
llالزراعةالزراعة  منمن  الثانىالثانى  الشھرالشھر  خاللخالل  وذلكوذلك  مرتینمرتین  یدویًایدویًا  الحشائشالحشائش  نقاوةنقاوة  یمكنیمكن..
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  مكافحة اآلفات واألمراضمكافحة اآلفات واألمراض
llالحشریةالحشریة  اآلفاتاآلفات  ::أوًالأوًال::
::الحفارالحفار- - ١١
llقواعدقواعد  علىعلى  الحشراتالحشرات  تتغذىتتغذى  حیثحیث  الوسطىالوسطى  ومصرومصر  الدلتاالدلتا  وسطوسط  منطقةمنطقة  فىفى  بھبھ  اإلصابةاإلصابة  تشتدتشتد  

  بدایةبدایة  عندعند  الحشرةالحشرة  تلكتلك  لمقاومةلمقاومة  ویستعملویستعمل  وتموتوتموت  البادرةالبادرة  فتجففتجف  وجذورھاوجذورھا  القمحالقمح  بادراتبادرات
::اآلتىاآلتى  منمن  یتكونیتكون  والذىوالذى  السامالسام  الطعمالطعم  أعراضھاأعراضھا  ظھورظھور

llذرةذرة  جریشجریش  كجمكجم١٥١٥  معمع  یخلطیخلط  للفدانللفدان  لترلتر  ٢٥٢٥..١١  بمعدلبمعدل  لإلستحالبلإلستحالب  قابلقابل  %%٤٠٤٠  الھوستاثیونالھوستاثیون  
  قبیلقبیل  السامالسام  الطعمالطعم  ویوضعویوضع  األسوداألسود  العسلالعسل  منمن  قلیلقلیل  إضافةإضافة  معمع  بالماءبالماء  مبللمبلل  أرزأرز  كسركسر  أوأو

  المراوىالمراوى  وقربوقرب  الحقلالحقل  حوافحواف  علىعلى  التركیزالتركیز  معمع  ساعةساعة٢٤٢٤  بحوالىبحوالى  الزراعةالزراعة  وبعدوبعد  الغروبالغروب
..والمصارفوالمصارف

::القارضةالقارضة  الدودةالدودة- - ٢٢
llبقلیلبقلیل  التربةالتربة  سطحسطح  عندعند  وتقطعھاوتقطعھا  القمحالقمح  بادراتبادرات  علىعلى  القارضةالقارضة  الدودةالدودة  یرقاتیرقات  تتغذىتتغذى  ،،  

    وبنفسوبنفس  الحفارالحفار  لمقاومةلمقاومة  بھبھ  والموصىوالموصى  السامالسام  الطعمالطعم  أیضًاأیضًا  الحشرةالحشرة  تلكتلك  لمقاومةلمقاومة  ویستخدمویستخدم
..الذرةالذرة  جریشجریش  منمن  بدًالبدًال  ناعمناعم  أرزأرز  رجیعرجیع  أوأو  ردةردة  كجمكجم٢٥٢٥  إضافةإضافة  مالحظةمالحظة  معمع  الطریقةالطریقة

AphisAphis::المنالمن- - ٣٣
llمبیدمبید  وأیضًاوأیضًا  للفدانللفدان  ماءماء  لترلتر٤٠٠٤٠٠  معمع  لترلتر٢٥٢٥..١١  بمعدلبمعدل  %%٥٧٥٧  المالثیونالمالثیون  مبیدمبید  إستخدامإستخدام  ویفضلویفضل  

  ظھورظھور  حالةحالة  فىفى  الحقولالحقول  وترشوترش  ماءماء  لترلتر  ٤٠٠٤٠٠  فىفى  مذابمذاب  للفدانللفدان  كجمكجم٥٥..٠٠  بمعدلبمعدل  البریمورالبریمور
..الحشرةالحشرة
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llمقاومة الفئرانمقاومة الفئران: : ثانیًاثانیًا::
llالطعومالطعوم  بأحدبأحد  الجماعیةالجماعیة  المقاومةالمقاومة  إستخدامإستخدام  ھىھى  الفئرانالفئران  لمقاومةلمقاومة  طریقةطریقة  أفضلأفضل  

::مثلمثل  السامةالسامة
llثمثم  المقررةالمقررة  بالنسببالنسب  للدمللدم  المسیلةالمسیلة  المبیداتالمبیدات  أوأو  الذرةالذرة  جریشجریش  معمع  الزنكالزنك  فوسفیدفوسفید  

  الكثافةالكثافة  معمع  تتناسبتتناسب  مسافاتمسافات  وعلىوعلى  الحقلالحقل  وداخلوداخل  حولحول  ثابتةثابتة  نقطنقط  فىفى  توضعتوضع
..المستمرةالمستمرة  متابعتھامتابعتھا  معمع  للفئرانللفئران  العددیةالعددیة

llالعصافیرالعصافیر  مقاومةمقاومة  ::ثالثًاثالثًا::
llكبیرةكبیرة  تجمعاتتجمعات  فىفى  القمحالقمح  زراعةزراعة  تتمتتم  أنأن  یفضلیفضل  العصافیرالعصافیر  إنتشارإنتشار  منمن  للحدللحد  

    بھابھا  الموصىالموصى  المواعیدالمواعید  فىفى
llأضرارأضرار  لتقلیللتقلیل  متقاربةمتقاربة  المجاورةالمجاورة  الحقولالحقول  فىفى  الزراعةالزراعة  مواعیدمواعید  تكونتكون  وأنوأن  

    العصافیرالعصافیر  مھاجمةمھاجمة
llبالحقلبالحقل  المحیطةالمحیطة  األشجاراألشجار  علىعلى  متواجدةمتواجدة  كانتكانت  إذاإذا  األعشاشاألعشاش  إزالةإزالة  معمع..
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::األمراض الفطریةاألمراض الفطریة: : رابعًارابعًا
llالتفحمالتفحم  ومرضومرض  واألصفرواألصفر  والبرتقالىوالبرتقالى  األسوداألسود  الثالثةالثالثة  القمحالقمح  أصداءأصداء  أھمھاأھمھا  ومنومن  

    السائبالسائب
llبحوثبحوث  قسمقسم  بمعرفةبمعرفة  والمستنبطةوالمستنبطة  المنزرعةالمنزرعة  القمحالقمح  أصنافأصناف  أغلبأغلب  فإنفإن  وعادًةوعادًة  

  األمراضاألمراض  منمن  جدیدةجدیدة  سالالتسالالت  ظھورظھور  حالةحالة  وفىوفى  الثالثةالثالثة  لألصداءلألصداء  مقاومةمقاومة  القمحالقمح
  علىعلى  یعملیعمل  القمحالقمح  بحوثبحوث  قسمقسم  فإنفإن  المنزرعةالمنزرعة  األصنافاألصناف  بعضبعض  تصیبتصیب  الفطریةالفطریة
..للمرضللمرض  ومقاومةومقاومة  المحصولالمحصول  عالیةعالیة  جدیدةجدیدة  أصنافأصناف  إحاللإحالل

llبحوثبحوث  قسمقسم  قبلقبل  منمن  بھابھا  الموصىالموصى  التقاوىالتقاوى  فإنفإن  السائبالسائب  التفحمالتفحم  لمرضلمرض  وبالنسبةوبالنسبة  
  بالمطھراتبالمطھرات  المرضالمرض  ضدضد  معاملتھامعاملتھا  یتمیتم  الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  طریقطریق  عنعن  القمحالقمح

    سخاسخا  لصنفلصنف  بالنسبةبالنسبة  خاصًةخاصًة  المرضالمرض  وإنتشاروإنتشار  ظھورظھور  لمنعلمنع  الجھازیةالجھازیة  الفطریةالفطریة
٦٩٦٩..
::األمراض الفیروسیةاألمراض الفیروسیة: : خامسًاخامسًا
llباللونباللون  القمحالقمح  نباتاتنباتات  أوراقأوراق  تتلونتتلون  وفیھوفیھ  األصفراألصفر  التقزمالتقزم  بمرضبمرض  القمحالقمح  یصابیصاب  

    ..متقزمًامتقزمًا  النباتالنبات  ویكونویكون  القرمزىالقرمزى  أوأو  األصفراألصفر
llتقریبًاتقریبًا  المحصولالمحصول  وإنعداموإنعدام  القمحالقمح  لنباتلنبات  رطبیعىرطبیعىییغغ  نمونمو  إلىإلى  المرضالمرض  ویؤدىویؤدى  ،،    

  خطواتخطوات  نفسنفس  تتبعتتبع  المرضالمرض  ھذاھذا  لمقاومةلمقاومة  لذلكلذلك  المنالمن  حشرةحشرة  عنعن  المرضالمرض  وینتقلوینتقل
..القمحالقمح  حقولحقول  إلىإلى  المرضالمرض  ینتقلینتقل  الال  حتىحتى  المنالمن  حشرةحشرة  مقاومةمقاومة
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  النضج واحلصادالنضج واحلصاد
llویتوقفویتوقف  الزراعةالزراعة  منمن  یومایوما  ١٨٠١٨٠  --  ١٦٠١٦٠  بعدبعد  مصرمصر  فىفى  القمحالقمح  نباتاتنباتات  تنضجتنضج  

  منمن  ذلكذلك  وغیروغیر  األرضاألرض  وخصوبةوخصوبة  الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  والصنفوالصنف  المنطقةالمنطقة  علىعلى  ذلكذلك
    العواملالعوامل

llوسوقوسوق  أوراقأوراق  منمن  النباتاتالنباتات  وإصفراروإصفرار  بجفافبجفاف  القمحالقمح  نضجنضج  عالماتعالمات  وتتمیزوتتمیز  
    السنابلالسنابل  فركفرك  وسھولةوسھولة  الحبوبالحبوب  وتصلبوتصلب  وسنابلوسنابل

llمایومایو  أوائلأوائل  إلىإلى  البحرىالبحرى  الوجةالوجة  فىفى  نوعانوعا  النضجالنضج  ویتأخرویتأخر..
llإلىإلى  المبكرالمبكر  الحصادالحصاد  یؤدىیؤدى  إذإذ  األمثلاألمثل  المعیادالمعیاد  فىفى  النباتاتالنباتات  تحصدتحصد  أنأن  وینبغىوینبغى  

  جفافھاجفافھا  عندعند  الحبوبالحبوب  إنكماشإنكماش  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  بالحبوببالحبوب  الرطوبةالرطوبة  محتوىمحتوى  إرتفاعإرتفاع
  كمیةكمیة  نقصنقص  وإلىوإلى  التخزینالتخزین  أثناءأثناء  بالفطریاتبالفطریات  إصابتھاإصابتھا  إحتمالإحتمال  نسبةنسبة  وزیادةوزیادة

    ..الحبوبالحبوب  إمتالءإمتالء  لعدملعدم  المحصولالمحصول
llاألصنافاألصناف  فىفى  والسیماوالسیما  الحبوبالحبوب  إنتثارإنتثار  إلىإلى  المحصولالمحصول  حصادحصاد  فىفى  التأخیرالتأخیر  ویؤدىویؤدى  

    ..لإلنتثارلإلنتثار  قابلیتھاقابلیتھا  بسھولةبسھولة  حبوبھاحبوبھا  تتمیزتتمیز  التىالتى
llإلرتفاعإلرتفاع  التنفسالتنفس  طریقطریق  عنعن  الجافةالجافة  المادةالمادة  منمن  المفقودالمفقود  مقدارمقدار  زیادةزیادة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  كماكما  

  القشالقش  منمن  المحصولالمحصول  ونقصونقص  الحبوبالحبوب  ضمورضمور  وإلىوإلى  الحقلالحقل  فىفى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة
..والحبوبوالحبوب
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::یلىیلى  ماما  فیھافیھا  ویراعىویراعى  عادةعادة  العمالالعمال  بواسطةبواسطة  القمحالقمح  ضمضم  ویجرىویجرى
  اإلرتفاعاإلرتفاع  فىفى  الحرارةالحرارة  بدأتبدأت  متىمتى  ویوقفویوقف  المبكرالمبكر  الصباحالصباح  فىفى  أوأو  لیاللیال  القمحالقمح  ضمضم  یجرىیجرى  أنأن  ))١١

  بسبببسبب  الحبوبالحبوب  وفرطوفرط  السنابلالسنابل  سقوطسقوط  علىعلى  فیساعدفیساعد  الضمالضم  اثناءاثناء  معتدالمعتدال  رطبارطبا  الجوالجو  یكونیكون  حتىحتى
  درجةدرجة  إلرتفاعإلرتفاع  لیاللیال  العاملالعامل  علىعلى  أیسرأیسر  تكونتكون  الضمالضم  عملیةعملیة  أنأن  كماكما  والسنابل،والسنابل،  السیقانالسیقان  جفافجفاف

..الوقتالوقت  ذلكذلك  فىفى  النھارالنھار  فىفى  الحرارةالحرارة
..التبنالتبن  منمن  كمیةكمیة  أكبرأكبر  علىعلى  للحصولللحصول  وذلكوذلك  األرضاألرض  سطحسطح  منمن  قریباقریبا  الضمالضم  ))٢٢
  وینتجوینتج  التجاریةالتجاریة  القمحالقمح  درجةدرجة  منمن  فتحطفتحط  الطینالطین  بھابھا  یلتصقیلتصق  حیثحیث  بجذورھابجذورھا  النباتاتالنباتات  إقتالعإقتالع  عدمعدم  ))٣٣

    جفافھاجفافھا  بعدبعد  متأخرمتأخر  وقتوقت  فىفى  األرضاألرض  رىرى  عندعند  خصوصاخصوصا  حادةحادة  غیرغیر  شراشرشراشر  إستعمالإستعمال  منمن  ذلكذلك
..وتشققھاوتشققھا

..حدةحدة  علىعلى  الحقلالحقل  منمن  تزالتزال  بلبل  القمحالقمح  معمع  الحشائشالحشائش  ضمضم  عدمعدم  ))٤٤
    وترتبوترتب  الحوافالحواف  منمن  تؤخذتؤخذ  جفافھاجفافھا  یتمیتم  لملم  بسیقانبسیقان  سمسم  ٥٠٥٠  منھامنھا  كلكل  قطرقطر  حزمحزم  فىفى  النباتاتالنباتات  تربطتربط  ))٥٥

    بعضھابعضھا  علىعلى  السنابلالسنابل  یكونیكون  أنأن  ویفضلویفضل  متساویةمتساویة  إعدادإعداد  فىفى  راقدةراقدة  الحزمالحزم
llوالدراسوالدراس  الضمالضم  ماكیناتماكینات  أوأو  الضمالضم  ماكیناتماكینات  بإستعمالبإستعمال  القمحالقمح  ضمضم  یجرىیجرى  وقدوقد..    
llعلىعلى  فیساعدفیساعد  رطبرطب  الجوالجو  یكونیكون  لكىلكى  الصباحالصباح  فىفى  أوأو  المساءالمساء  فىفى  الجرنالجرن  إلىإلى  المحصولالمحصول  ینقلینقل  ثمثم  

  الحبوبالحبوب  وفرطوفرط  السنابلالسنابل  تقصفتقصف  عدمعدم
llمنمن  األرضاألرض  فىفى  بقىبقى  وماوما  بجمعھابجمعھا  األوالداألوالد  ویقومویقوم  متناثرةمتناثرة  سنابلسنابل  فیھافیھا  یبقىیبقى  المحصولالمحصول  نقلنقل  وعندوعند  

..وغیرھاوغیرھا  لألغناملألغنام  كمرعىكمرعى  یستعملیستعمل  والسنابلوالسنابل  السیقانالسیقان  بقایابقایا
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الدراس والتذريةالدراس والتذرية
llفىفى  البدءالبدء  عدمعدم  ویجبویجب  والتذریةوالتذریة  الدراسالدراس  بماكیناتبماكینات  الدراسالدراس  یجرىیجرى    

    حتىحتى  والسیقانوالسیقان  الحبوبالحبوب  جفافجفاف  وتماموتمام  الندىالندى  تطایرتطایر  بعدبعد  إالإال  الدراسالدراس
..أغلفتھاأغلفتھا  منمن  الحبوبالحبوب  وفصلوفصل  ناعمناعم  تبنتبن  إلىإلى  وتحویلھوتحویلھ  تكسیرھاتكسیرھا  یسھلیسھل

llاساسرربالدبالد  أیضاأیضا  تقومتقوم  وقدوقد  معامعا  والتذریةوالتذریة  الدراسالدراس  بعملیةبعملیة  الماكینةالماكینة  وتقوموتقوم  
..CombinesCombines  الـالـ  فىفى  كماكما  والتدریجوالتدریج  والغربلةوالغربلة  والتذریةوالتذریة

  احملصولاحملصول
llالحبوبالحبوب  منمن  للفدانللفدان  ببأردأرد  ١٥١٥  --١٢١٢  حوالىحوالى  القمحالقمح  منمن  الفدانالفدان  یعطىیعطى    

..))كجمكجم٢٥٠٢٥٠  ==  حملحملالال((  تبنتبن  أحمالأحمال  ٦٦وو  ))كجمكجم١٥٠١٥٠==  األردباألردب((
llأردبأردب    ٢٠٢٠  إلىإلى  األخیرةاألخیرة  السنواتالسنوات  فىفى  القمحالقمح  محصولمحصول  إرتفعإرتفع  وقدوقد  

    تحسینتحسین  معمع  عالیةعالیة  إنتاجیةإنتاجیة  كفاءةكفاءة  ذاتذات  أصنافأصناف  إستنباطإستنباط  بفضلبفضل  للفدانللفدان
    ..الزراعةالزراعة  أسالیبأسالیب

llالمساحةالمساحة  وحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  فىفى  السادسالسادس  مصرمصر  ترتیبترتیب  ویقعویقع..



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


