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المدیول األولالمدیول األول
العوامل المؤثرة على النمو والمحصولالعوامل المؤثرة على النمو والمحصول

FACTORS AFFECTING FACTORS AFFECTING 
THE GROWTH AND THE GROWTH AND 

YIELDYIELD



GeneticsGenetics  العوامل الو راثیةالعوامل الو راثیة
تؤثر العوامل الو راثیة على كثیر من الصفات النباتیة مثل الجودة، تؤثر العوامل الو راثیة على كثیر من الصفات النباتیة مثل الجودة،       

والمقاومة لألمراض، وامتصاص العناصر الغذائیة، والنمو، والمقاومة لألمراض، وامتصاص العناصر الغذائیة، والنمو، 
..والمحصول والمحصول 



    تأثیر كل من صنف القمح ومستویات التسمید النیتروجیني على متوسطتأثیر كل من صنف القمح ومستویات التسمید النیتروجیني على متوسط      
  ..))الفدانالفدان/ / باإلردبباإلردب((محصول الحبوب محصول الحبوب 
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 Environmental Environmental  العوامل البیئیةالعوامل البیئیة
FactorsFactors

 Soil Soil، عوامل أرضیة ، عوامل أرضیة Atmospheric FactorsAtmospheric Factors  عوامل جویةعوامل جویة      
FactorsFactors عوامل مائیة ونباتیة ، عوامل مائیة ونباتیة ،Water and Plant FactorsWater and Plant Factors..

--::العوامل البیئیة المؤثرة على النموالعوامل البیئیة المؤثرة على النمو••
نوضح التفاعل بین األصناف، نوضح التفاعل بین األصناف،   Plant FactorPlant Factorومن العوامل النباتیة ومن العوامل النباتیة       

 Interactions between Interactions between. . مواعید الزراعة، معدالت التقاويمواعید الزراعة، معدالت التقاوي
cultivars, sowing date and seeding ratecultivars, sowing date and seeding rate . .

. . TemperatureTemperature    الحرارةالحرارة  - - ١١



Water factorsWater factors  العوامل المائیةالعوامل المائیة

علي كل من األمطار، والري علي كل من األمطار، والري   Soil moistureSoil moisture  تتوقف رطوبة التربةتتوقف رطوبة التربة      
Precipitation, IrrigationPrecipitation, Irrigation   ویتناسب نمو النبات مع كمیة الرطوبة ویتناسب نمو النبات مع كمیة الرطوبة

..الموجودة بالوسط الموجودة بالوسط 



 Irrigation water Irrigation water  صالحیة میاه الريصالحیة میاه الري
qualityquality  

  تؤثر صالحیة المیاه التي تستخدم في ري المحاصیل على نموتؤثر صالحیة المیاه التي تستخدم في ري المحاصیل على نمو      
ومحصول النبات من خالل التأثیر المباشر للملوحة على النبات أي ومحصول النبات من خالل التأثیر المباشر للملوحة على النبات أي 

..  على العضو النباتي نفسھعلى العضو النباتي نفسھ



 Radiant Radiantالطاقة الضوئیةالطاقة الضوئیة
EnergyEnergy

    علي نموعلي نمو  تعتبر الطاقة الضوئیة من العوامل ذات التأثیر المعنويتعتبر الطاقة الضوئیة من العوامل ذات التأثیر المعنوي      
النبات حیث یؤثر كل من نوع وشدة ومدة بقاء الضوء علي النمو النبات حیث یؤثر كل من نوع وشدة ومدة بقاء الضوء علي النمو 

..والمحصولوالمحصول



 Composition of the Composition of the  مكونات الھواءمكونات الھواء
AirAir

    إن مكونات الھواء الجوي التي تنعكس علي مكونات الءھواإن مكونات الھواء الجوي التي تنعكس علي مكونات الءھوا      
..األرضي وتتفاعل معھ لھا تأثیر ھام علي نمو النبات األرضي وتتفاعل معھ لھا تأثیر ھام علي نمو النبات 

--::Soil textureSoil textureقوام التربة قوام التربة ••
.  .  یعبر قوام التربة عن نسب أحجام حبیبات التربة المختلفةیعبر قوام التربة عن نسب أحجام حبیبات التربة المختلفة        
--:: Soil structure Soil structureبناء التربة بناء التربة ••

المقصود ببناء التربة ھو نظام ترتیب وتجاور حبیبات التربة  المقصود ببناء التربة ھو نظام ترتیب وتجاور حبیبات التربة        
..الفردیة أو المركبة الفردیة أو المركبة 

  



--::Soil ReactionSoil Reaction  التربةالتربة) ) حموضةحموضة((تفاعل تفاعل ••
علي نمو وتقدم النبات عن  علي نمو وتقدم النبات عن    pHpHیؤثر رقم حموضة التربة یؤثر رقم حموضة التربة         

..طریق تأثیره علي صالحیة بعض العناصر طریق تأثیره علي صالحیة بعض العناصر 

--::  Soil salinitySoil salinityملوحة التربة ملوحة التربة ••
كما ذكر عن تأثیر میاه الري علي النبات فإن ملوحة التربة تؤثر علي كما ذكر عن تأثیر میاه الري علي النبات فإن ملوحة التربة تؤثر علي       

..  نمو النبات وامتصاصھ العناصر الغذائیةنمو النبات وامتصاصھ العناصر الغذائیة



--::Biological  factorsBiological  factors  العوامل الحیویةالعوامل الحیویة  ••
أن العامل الحیوي بالتربة یؤثر علي نمو ومحصول النبات إیجابیًا أو أن العامل الحیوي بالتربة یؤثر علي نمو ومحصول النبات إیجابیًا أو     

..سلبیًاسلبیًا
  --::خصوبة التربةخصوبة التربة••

تعرف الخصوبة بأنھا مقدار ما تحتویھ التربة من عناصر غذائیة في تعرف الخصوبة بأنھا مقدار ما تحتویھ التربة من عناصر غذائیة في       
. . صورة صالحة المتصاص النباتصورة صالحة المتصاص النبات



Thank YouThank You


