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..الزراعة العضویةالزراعة العضویة: : أوالأوال
.  .  الكتلة الحیویة الحیة وعالقتھا بخصوبة التربةالكتلة الحیویة الحیة وعالقتھا بخصوبة التربة: : ثانیاثانیا
. . عالقة التسمید بأمراض النباتعالقة التسمید بأمراض النبات: : ثالثاثالثا
..عالقة التسمید باإلصابة الحشریةعالقة التسمید باإلصابة الحشریة: : رابعارابعا

الزراعة العضویةالزراعة العضویة  --::أوالأوال
Organic FarmingOrganic Farming

إال أن األساس إال أن األساس   Organic farmingOrganic farmingتعددت مفاھیم الزراعة العضویة تعددت مفاھیم الزراعة العضویة       
. . فیھا ھو الحفاظ على المنتج الزراعي وحمالة البیئة وصحة اإلنسان فیھا ھو الحفاظ على المنتج الزراعي وحمالة البیئة وصحة اإلنسان 



--::تعریف الزراعة العضویةتعریف الزراعة العضویة••
الزراعة العضویة بمفھومھا العام ھي تجنب استخدام المواد المصنعة الزراعة العضویة بمفھومھا العام ھي تجنب استخدام المواد المصنعة       

كاألسمدة والمبیدات المصنعة والعقاقیر البیطریة والبذور والسالالت كاألسمدة والمبیدات المصنعة والعقاقیر البیطریة والبذور والسالالت 
المحورة وراثیا والمواد الحافظة والمواد المشعة وأي مواد كیماویة المحورة وراثیا والمواد الحافظة والمواد المشعة وأي مواد كیماویة 

. . أخرىأخرى
--::الزراعة العضویة الموجھة نحو المستھلك أو السوقالزراعة العضویة الموجھة نحو المستھلك أو السوق••

األغذیة األغذیة ویتخذ المستھلكون قرارات واعیة بشأن كیفیة إنتاج ھذهویتخذ المستھلكون قرارات واعیة بشأن كیفیة إنتاج ھذه      
ولذا فإن للمستھلك تأثیر قوي على ولذا فإن للمستھلك تأثیر قوي على . . وتصنیفھا ومناولتھا وتسویقھاوتصنیفھا ومناولتھا وتسویقھا

 . .العضويالعضوياإلنتاجاإلنتاج
--::الزراعة العضویة الموجھة نحو الخدماتالزراعة العضویة الموجھة نحو الخدمات••

ففي بعض البلدان مثل االتحاد األوروبي، تتوافر اإلعانات التي تقدم ففي بعض البلدان مثل االتحاد األوروبي، تتوافر اإلعانات التي تقدم       
..للزراعة العضویة إلنتاج سلع وخدمات بیئیةللزراعة العضویة إلنتاج سلع وخدمات بیئیة



--::لزراعة العضویة الموجھة إلى المزارعینلزراعة العضویة الموجھة إلى المزارعین••
یعتقد بعض المزارعین أن الزراعة التقلیدیة زراعة غیر مستدامة، یعتقد بعض المزارعین أن الزراعة التقلیدیة زراعة غیر مستدامة،       

واستحدثوا طرقا بدیلة لإلنتاج لتحسین صحة أسرھم، واقتصادیات واستحدثوا طرقا بدیلة لإلنتاج لتحسین صحة أسرھم، واقتصادیات 
.  .  المزرعة أو االعتماد على الذاتالمزرعة أو االعتماد على الذات

--::المنتجات العضویة المعتمدةالمنتجات العضویة المعتمدة••
ھي تلك المنتجات التي تم إنتاجھا وتخزینھا وتناولھا وتسویقھا وفقا ھي تلك المنتجات التي تم إنتاجھا وتخزینھا وتناولھا وتسویقھا وفقا       

. . للمواصفات والمعاییر الفنیة الدقیقة والمعتمدة باعتبارھا عضویة للمواصفات والمعاییر الفنیة الدقیقة والمعتمدة باعتبارھا عضویة 
--::أسواق المنتجات العضویةأسواق المنتجات العضویة••

أقرت منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة تزاید الطلب االستھالكي أقرت منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة تزاید الطلب االستھالكي       
على السلع الغذائیة واللیفیة المنتجة عضویا في مختلف أنحاء العالم بما على السلع الغذائیة واللیفیة المنتجة عضویا في مختلف أنحاء العالم بما 

یوفر أسواق جدیدة للمزارعین ورجال األعمال في البلدان النامیة یوفر أسواق جدیدة للمزارعین ورجال األعمال في البلدان النامیة 
..والمتقدمة والمتقدمة 



الرد على المشككین بسالمة األغذیة العضویةالرد على المشككین بسالمة األغذیة العضویة

::السماد األخضرالسماد األخضر١١..
السماد األخضر حامل لعناصر ممرضة لإلنسان إال أنھ إذا أحسن السماد األخضر حامل لعناصر ممرضة لإلنسان إال أنھ إذا أحسن               

، فإنھ یكون شكال آمنا من األسمدة ، فإنھ یكون شكال آمنا من األسمدة ))مثل السماد الكمبوستمثل السماد الكمبوست((معالجتھ معالجتھ 
 . .العضویةالعضویة

--::بكتریا القولونبكتریا القولون  ..٢٢
صدر آخر من مصادر القلق المعلنة وخاصة صدر آخر من مصادر القلق المعلنة وخاصة مم  تعتبر بكتریا القولونتعتبر بكتریا القولون              

المصدر الرئیسي للعدوى التي تصیب المصدر الرئیسي للعدوى التي تصیب   ھىھىالسالالت الفیروسیةالسالالت الفیروسیة
 . .اإلنسان من خالل اللحوم الملوثة في المسالخاإلنسان من خالل اللحوم الملوثة في المسالخ



--::السموم الفطریةالسموم الفطریة  ..٣٣
من المھم إتباع ممارسات جیدة في الزراعة والمناولة والتصنیع على من المھم إتباع ممارسات جیدة في الزراعة والمناولة والتصنیع على         

النحو الذي تتطلبھ كل من الزراعة العضویة والتقلیدیة من أجل تقلیل النحو الذي تتطلبھ كل من الزراعة العضویة والتقلیدیة من أجل تقلیل 
. . احتماالت نمو العفناحتماالت نمو العفن

- - ::المعاملة بعد الحصادالمعاملة بعد الحصاد    ..٤٤
فالھدف الرئیسي من التعبئة ھو ضمان استقرار األغذیة من الناحیة فالھدف الرئیسي من التعبئة ھو ضمان استقرار األغذیة من الناحیة . . 

المیكروبیولوجیة لفترة محددة، ویتحقق ذلك من خالل األغذیة المیكروبیولوجیة لفترة محددة، ویتحقق ذلك من خالل األغذیة 
 . .العضویةالعضویة



تكلفة األغذیة العضویة مقارنة بالتقلیدیةتكلفة األغذیة العضویة مقارنة بالتقلیدیة

تعتبر المنتجات العضویة المعتمدة أكثر تعتبر المنتجات العضویة المعتمدة أكثر األغذیة العضویة المعتمدةاألغذیة العضویة المعتمدة            
وذلك  وذلك  ) ) التي أخذت أسعارھا في التناقصالتي أخذت أسعارھا في التناقص((من نظیراتھا التقلیدیة من نظیراتھا التقلیدیة تكلفةتكلفة

- - ::لعدد من األسبابلعدد من األسباب
 . .إمدادات األغذیة العضویة محدودة بالمقارنة بالطلبإمدادات األغذیة العضویة محدودة بالمقارنة بالطلب١١..
. . تكالیف إنتاج األغذیة العضویة أعلى عادة تكالیف إنتاج األغذیة العضویة أعلى عادة ٢٢..
تؤدي مناولة ما بعد الحصاد للكمیة الصغیرة نسبیا من األغذیة تؤدي مناولة ما بعد الحصاد للكمیة الصغیرة نسبیا من األغذیة ٣٣..

العضویة إلى ارتفاع التكالیف نتیجة للفصل اإللزامي بین المنتجات العضویة إلى ارتفاع التكالیف نتیجة للفصل اإللزامي بین المنتجات 
.  .  العضویة وتلك التقلیدیة وخاصة أثناء التصنیع والنقلالعضویة وتلك التقلیدیة وخاصة أثناء التصنیع والنقل

تعاني سلسلة التسویق والتوزیع الخاصة بالمنتجات العضویة من تعاني سلسلة التسویق والتوزیع الخاصة بالمنتجات العضویة من ٤٤..
. . عدم كفاءة نسبتھ عدم كفاءة نسبتھ 



ال تشمل أسعار األغذیة العضویة تكالیف إنتاج األغذیة ذاتھا  ال تشمل أسعار األغذیة العضویة تكالیف إنتاج األغذیة ذاتھا  ••
من العوامل األخرى التي ال تدرج في أسعار من العوامل األخرى التي ال تدرج في أسعار فحسب بل تغطي طائفةفحسب بل تغطي طائفة
- - ::األغذیة التقلیدیة مثلاألغذیة التقلیدیة مثل

وتجنب المصروفات في المستقبل الالزمة وتجنب المصروفات في المستقبل الالزمة ((تعزیز وحمایة البیئة تعزیز وحمایة البیئة ١١..
) .) .للتخفیف من التلوثللتخفیف من التلوث

 . .ارتفاع مستویات سالمة الحیواناتارتفاع مستویات سالمة الحیوانات٢٢..

تجنب المخاطر الصحیة التي یتعرض لھا المزارعون نتیجة لمناولة تجنب المخاطر الصحیة التي یتعرض لھا المزارعون نتیجة لمناولة ٣٣..
وتجنب المصروفات الطبیة في وتجنب المصروفات الطبیة في ((غیر سلیمة غیر سلیمة األسمدة بطریقةاألسمدة بطریقة

).).المستقبلالمستقبل
التنمیة الریفیة من خالل توفیر المزید من فرص العمل الزراعي التنمیة الریفیة من خالل توفیر المزید من فرص العمل الزراعي ٤٤..

. . وضمان دخل عادل وضمان دخل عادل 



  ١٩٩٣١٩٩٣تقدم النسبة المئویة للزراعة العضویة في دول أوربا من عام تقدم النسبة المئویة للزراعة العضویة في دول أوربا من عام       
.  .  ١٩٩٩١٩٩٩حتى عام حتى عام 



الفوائد البیئیة من الزراعة العضویةالفوائد البیئیة من الزراعة العضویة

. . االستدامة في المدى الطویلاالستدامة في المدى الطویل١١..

. . التربةالتربة٢٢..

..المیاهالمیاه٣٣..

.  .  الھواءالھواء٤٤..

. . التنوع البیولوجيالتنوع البیولوجي٥٥..

..الكائنات المحورة وراثیاالكائنات المحورة وراثیا٦٦..

. . الخدمات االیكولوجیةالخدمات االیكولوجیة٧٧..



بدأ العالم في الفترة األخیرة تشجیع المنتج الناتج من الزراعة العضویة بدأ العالم في الفترة األخیرة تشجیع المنتج الناتج من الزراعة العضویة         
ویبدوا ھذا واضحا من خالل حركة التصدیر العالمیة فلھذه المنتجات ویبدوا ھذا واضحا من خالل حركة التصدیر العالمیة فلھذه المنتجات 
أسعار خاصة عالیة في األسواق العالمیة ولدول كثیرة من دول العالم أسعار خاصة عالیة في األسواق العالمیة ولدول كثیرة من دول العالم 

النامي تجاربھا في االتجاه نحو الزراعة العضویة بدافع من دول العالم النامي تجاربھا في االتجاه نحو الزراعة العضویة بدافع من دول العالم 
. . األول واألسواق العالمیة بھااألول واألسواق العالمیة بھا

تشجیع سیاسة الزراعة العضویة في تشجیع سیاسة الزراعة العضویة في 
الدول النامیةالدول النامیة



نمازج لتجارب بعض الدول النامیة للخوض  نمازج لتجارب بعض الدول النامیة للخوض  
في الزراعة العضویةفي الزراعة العضویة

..التجربة المكسیكیةالتجربة المكسیكیة١١..

. . التجربة التركیةالتجربة التركیة٢٢..

..التجربة التونسیةالتجربة التونسیة٣٣..

..التجربة الكوبیةالتجربة الكوبیة٤٤..

. . التجربة اإلیرانیةالتجربة اإلیرانیة٥٥..



  Soil Microbial BiomassSoil Microbial Biomassتعتبر الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة تعتبر الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة       
من المجموع الكلي من المجموع الكلي % % ٢٢جزء من المادة العضویة بالتربة، تمثل حوالي جزء من المادة العضویة بالتربة، تمثل حوالي 

    ..للكربون العضوي بالتربةللكربون العضوي بالتربة

الكتلة المیكروبیة الحیة وخصوبة األراضيالكتلة المیكروبیة الحیة وخصوبة األراضي
Microbial biomass and soil fertilityMicrobial biomass and soil fertility



شكل تخطیطي یوضح توزیع كل من المادة العضویة والكائنات الحیة الدقیقة شكل تخطیطي یوضح توزیع كل من المادة العضویة والكائنات الحیة الدقیقة         
. . بالتربةبالتربة



تعریف الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربةتعریف الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة

تعرف الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة بأنھا الجزء الحي من المادة تعرف الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة بأنھا الجزء الحي من المادة       
میكرومتر مكعب میكرومتر مكعب   ٣١٠٣١٠××٥٥العضویة بالتربة والذي یقل حجمھ عن العضویة بالتربة والذي یقل حجمھ عن 

الكیلوجرام تربة أو بالمیكروجرام الكیلوجرام تربة أو بالمیكروجرام //وعادة تقدر بالملیجرام كربونوعادة تقدر بالملیجرام كربون
.  .  الجرام تربةالجرام تربة//كربونكربون



أھمیة الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربةأھمیة الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة
The significance of soil microbial The significance of soil microbial 

biomassbiomass

تلعب الكتلة المیكروبیة الحیة العدید من األدوار في التربة حیث تؤثر تلعب الكتلة المیكروبیة الحیة العدید من األدوار في التربة حیث تؤثر           
على تحلل المادة العضویة وتحوالتھا بالتربة، كذلك معدنة العناصر على تحلل المادة العضویة وتحوالتھا بالتربة، كذلك معدنة العناصر 

والمحصلة أنھا تؤثر على خصوبة والمحصلة أنھا تؤثر على خصوبة . . الغذائیة ودوراتھا في التربةالغذائیة ودوراتھا في التربة
. . التربة ونمو النباتالتربة ونمو النبات

--::ویمكن تلخیص دور الكتلة المیكروبیة الحیة في اآلتيویمكن تلخیص دور الكتلة المیكروبیة الحیة في اآلتي            
.  .  تحوالت المادة العضویة وصالحیة العناصرتحوالت المادة العضویة وصالحیة العناصر١١..
..التالزم وتبادل المنفعةالتالزم وتبادل المنفعة٢٢..
..بناء التربةبناء التربة٣٣..
..المكافحة البیولوجیةالمكافحة البیولوجیة٤٤..



شكل یوضح العالقة المباشرة والغیر مباشرة للمیكروب بالنباتشكل یوضح العالقة المباشرة والغیر مباشرة للمیكروب بالنبات              



العوامل المؤثرة على الكتلة الحیویة الحیة بالتربةالعوامل المؤثرة على الكتلة الحیویة الحیة بالتربة
Factors affecting soil microbial Factors affecting soil microbial 

biomassbiomass
Soil FactorsSoil Factors: : عوامل متعلقة بالتربةعوامل متعلقة بالتربة  --١١

تأثیر الخواص الطبیعیة والكیمائیة على الكتلة الحیویة الحیة بالتربة تأثیر الخواص الطبیعیة والكیمائیة على الكتلة الحیویة الحیة بالتربة             
--::والتي یمكن تلخیصھا فیما یليوالتي یمكن تلخیصھا فیما یلي

--::الخواص الطبیعیة للتربةالخواص الطبیعیة للتربة••
.  .  ھناك تالزم بین الخواص الطبیعیة والكتلة الحیویة الحیة بالتربةھناك تالزم بین الخواص الطبیعیة والكتلة الحیویة الحیة بالتربة          

--::وعلى ضوء العدید من األبحاث فقد لوحظ اآلتيوعلى ضوء العدید من األبحاث فقد لوحظ اآلتي
.. Soil microbial biomass C Soil microbial biomass Cالكتلة المیكروبیة الكربونیة الحیة الكتلة المیكروبیة الكربونیة الحیة ١١..
بزیادة إنضغاط التربة تقل الكتلة الحیویة الحیة والمادة العضویة بزیادة إنضغاط التربة تقل الكتلة الحیویة الحیة والمادة العضویة   ٢٢..

..بالتربة كذلك تقل عملیة المعدنةبالتربة كذلك تقل عملیة المعدنة



--::الخواص الكیمیائیة للتربةالخواص الكیمیائیة للتربة••
..التربةالتربة  pHpHتقل الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة بزیادة تقل الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة بزیادة ١١..
. . تقل الكتلة المیكروبیة بالتربة بزیادة ملوحة التربةتقل الكتلة المیكروبیة بالتربة بزیادة ملوحة التربة٢٢..
تزداد الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة بزیادة المادة العضویة تزداد الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة بزیادة المادة العضویة ٣٣..

Organic matter.Organic matter.
Environmental factorsEnvironmental factorsعوامل بیئیة عوامل بیئیة   - - ٢٢

ھناك عالقة بین العوامل البیئیة مثل الحرارة والرطوبة وغیرھا مع ھناك عالقة بین العوامل البیئیة مثل الحرارة والرطوبة وغیرھا مع         
.  .  سلوك ونشاط الكائنات الحیة بالتربةسلوك ونشاط الكائنات الحیة بالتربة

لوحظ أن انخفاض درجة الحرارة یؤثر على تعداد المیكروبات لوحظ أن انخفاض درجة الحرارة یؤثر على تعداد المیكروبات ١١..
.  .  بالتربة وھي عالقة طردیةبالتربة وھي عالقة طردیة

..تنخفض الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة في حالة الجفافتنخفض الكتلة المیكروبیة الحیة بالتربة في حالة الجفاف٢٢..



--::Soil management factorsSoil management factorsعوامل متعلقة بإدارة التربة عوامل متعلقة بإدارة التربة   --٣٣
إدارة التربة مثل الحرث وإضافة األسمدة تؤثر على الكتلة الحیویة إدارة التربة مثل الحرث وإضافة األسمدة تؤثر على الكتلة الحیویة               

--::الحیة بالتربة كاآلتيالحیة بالتربة كاآلتي
..إضافة األسمدة الكیماویةإضافة األسمدة الكیماویة١١..
..إضافة المخلفات العضویةإضافة المخلفات العضویة٢٢..
..إضافة المبیداتإضافة المبیدات٣٣..
Cultivation and Crop rotationCultivation and Crop rotationالدورات الزراعیة الدورات الزراعیة   - - ٤٤

نوعیة الزراعة بالحقل وتتابع المزروعات بھ یؤثر على الكتلة نوعیة الزراعة بالحقل وتتابع المزروعات بھ یؤثر على الكتلة             
    ..الحیویة الحیة بالتربةالحیویة الحیة بالتربة

.. Seasonal variation Seasonal variationالتغیرات الموسمیة التغیرات الموسمیة   --٥٥
..TillageTillageالحرث الحرث   --٦٦
..Soil heavy metalsSoil heavy metalsالعناصر الثقیلة بالتربة العناصر الثقیلة بالتربة   --٧٧



تأثیر األسمدة على أمراض النباتتأثیر األسمدة على أمراض النبات

تعتبر تغذیة النبات ھي العامل األساسي المسؤل عن إنتاجیة النبات تعتبر تغذیة النبات ھي العامل األساسي المسؤل عن إنتاجیة النبات             
..ولكل نبات احتیاجات معینة من العناصر الغذائیة ولكل نبات احتیاجات معینة من العناصر الغذائیة 

- - ::))العناصر األساسیةالعناصر األساسیة((العناصر الغذائیة التي یحتاجھا النبات العناصر الغذائیة التي یحتاجھا النبات               
والعنصر الغذائي األساسي ھو العنصر الذي یحتاجھ النبات إلستكما ل والعنصر الغذائي األساسي ھو العنصر الذي یحتاجھ النبات إلستكما ل           

وتقسم العناصر الغذائیة األساسیة التي یحتاجھا النبات وتقسم العناصر الغذائیة األساسیة التي یحتاجھا النبات . . دورة حیاتھدورة حیاتھ
--::إلى مجموعتینإلى مجموعتین

. . العناصر الكبريالعناصر الكبري١١..

..العناصر الصغرىالعناصر الصغرى٢٢..



التأثیرات المتداخلة للعناصر الغذائیةالتأثیرات المتداخلة للعناصر الغذائیة

یجب أن نعلم جیدا أن أي خلل في عنصر سیؤثر بدوره على نشاط یجب أن نعلم جیدا أن أي خلل في عنصر سیؤثر بدوره على نشاط               
--::العناصر األخرى وفیما یلي أمثلة لتداخالت العناصر الغذائیةالعناصر األخرى وفیما یلي أمثلة لتداخالت العناصر الغذائیة

عند حدوث نقص في البوتاسیوم أو الفوسفورأو الكالسیوم تسبب عند حدوث نقص في البوتاسیوم أو الفوسفورأو الكالسیوم تسبب ١١..
.   .   نقص في الحدیدنقص في الحدید

ارتفاع نسبة الفوسفور كثیرا تبرز أعراض نقص الحدید ارتفاع نسبة الفوسفور كثیرا تبرز أعراض نقص الحدید ٢٢..
.  .  والبوتاسیوموالبوتاسیوم

أعراض نقص البوتاسیوم تكون شدیدة في النباتات التي تشكو من أعراض نقص البوتاسیوم تكون شدیدة في النباتات التي تشكو من ٣٣..
.  .  نقص الحدید أكثر منھا في التي حصلت على كفایتھا من الحدیدنقص الحدید أكثر منھا في التي حصلت على كفایتھا من الحدید

في مستویات الفوسفور العادیة فإن شدة أعراض نقص الحدید تتحدد  في مستویات الفوسفور العادیة فإن شدة أعراض نقص الحدید تتحدد  ٤٤..
. . بشكل أساسي بكمیة البوتاسیوم المضافة للنباتبشكل أساسي بكمیة البوتاسیوم المضافة للنبات



ملیون والذي یكون مالئم ملیون والذي یكون مالئم //جزءجزء  ٤٠٤٠مستوى الفوسفور عندما یكون مستوى الفوسفور عندما یكون   ..٥٥
. . طبیعیا طبیعیا 

بعض الحاالت یمكن أن یحل فیھا عنصر محل اآلخر كما ھو الحال بعض الحاالت یمكن أن یحل فیھا عنصر محل اآلخر كما ھو الحال   ..٦٦
. .  Strontium Strontiumفي السترونشیم في السترونشیم 

..یؤثر تداخل األیونات المغذیة على امتصاص العناصر من التربة یؤثر تداخل األیونات المغذیة على امتصاص العناصر من التربة   ..٧٧
تفاعل العناصر الغذائیة یمكن أن یسبب أعراض نقص مرئیة لعنصر تفاعل العناصر الغذائیة یمكن أن یسبب أعراض نقص مرئیة لعنصر   ..٨٨

..آخر آخر 



))مثلث أمراض النباتمثلث أمراض النبات((شكل یوضح العوامل المؤثرة على درجة المرض شكل یوضح العوامل المؤثرة على درجة المرض 



األمراض الناتجة عن نقص العناصر المعدنیة في التربةاألمراض الناتجة عن نقص العناصر المعدنیة في التربة
Diseases Induced by Mineral DeficinciesDiseases Induced by Mineral Deficincies

--::بعض األمراض الناتجة عن نقص العناصر الغذائیة في التربةبعض األمراض الناتجة عن نقص العناصر الغذائیة في التربة      
--::Yellow Bery of WheatYellow Bery of Wheatمرض البرة الصفراء في القمح مرض البرة الصفراء في القمح ١١..
--::ویعتقد أن األسباب الرئیسیة لھذا المرض ھيویعتقد أن األسباب الرئیسیة لھذا المرض ھي      
. . العوامل المناخیة المؤثرة على الحبوبالعوامل المناخیة المؤثرة على الحبوب••
.  .  أسباب وراثیة تعمل مستقلة عن تأثیر البیئةأسباب وراثیة تعمل مستقلة عن تأثیر البیئة  ••
.  .  اضطرا بات غذائیة بسبب عدم تناسب العالقات المائیة في التربةاضطرا بات غذائیة بسبب عدم تناسب العالقات المائیة في التربة••
یزداد المرض بزیادة نسبة البوتاسیوم والفوسفور في التربة إلى یزداد المرض بزیادة نسبة البوتاسیوم والفوسفور في التربة إلى ••

. . النیتروجینالنیتروجین



یزداد المرض بزیادة نسبة البوتاسیوم والفوسفور في التربة إلى یزداد المرض بزیادة نسبة البوتاسیوم والفوسفور في التربة إلى   ..٢٢
. . النیتروجینالنیتروجین

--::كیفیة الوقایة من مرض الرمالكیفیة الوقایة من مرض الرمال    
یجب عدم استعمال األسمدة البوتاسیة النقیة ما لم تزود بمواد تحتوي یجب عدم استعمال األسمدة البوتاسیة النقیة ما لم تزود بمواد تحتوي ••

.  .  المغنسیومالمغنسیوم
یجب استعمال األسمدة المحتویة على مغنسیوم في األراضي الرملیة یجب استعمال األسمدة المحتویة على مغنسیوم في األراضي الرملیة ••

. . المعرضة لحدوث نقص العنصرالمعرضة لحدوث نقص العنصر
عند استعمال أسمدة فیھا كبریتات بوتاسیوم أو كبریتات آمونیوم عندھا عند استعمال أسمدة فیھا كبریتات بوتاسیوم أو كبریتات آمونیوم عندھا ••

. . یجب استعمال الجیر واألسمدة ذات محتوى من المغنسیومیجب استعمال الجیر واألسمدة ذات محتوى من المغنسیوم
بشكل عام فإن بالنسبة لجمیع النباتات التي تعاني من نقص المغنسیوم بشكل عام فإن بالنسبة لجمیع النباتات التي تعاني من نقص المغنسیوم ••

.  .  یمكن رشھا بكبریتات المغنسیوم یمكن رشھا بكبریتات المغنسیوم 



. . Gray Speck of OatsGray Speck of Oatsمرض السنبلة الرمادیة في الشوفان مرض السنبلة الرمادیة في الشوفان   ..٣٣
.. Pahala Blight of Sugarcane Pahala Blight of Sugarcaneلفحھ باھاال في قصب السكر لفحھ باھاال في قصب السكر   ..٤٤
 Speckled Yellows of Speckled Yellows ofالتبرقش األصفر في بنجر السكر التبرقش األصفر في بنجر السكر   ..٥٥

SugarbeetSugarbeet..
. . Marsh Spot of PeasMarsh Spot of Peasبقعة األراضي الغدقة في البسلة بقعة األراضي الغدقة في البسلة   ..٦٦
. . معالجة نقص المنجنیزمعالجة نقص المنجنیز  ..٧٧
..Heart Rot of SugarbeetHeart Rot of Sugarbeetعفن القلب في بنجر السكر عفن القلب في بنجر السكر   ..٨٨
. .  Brown Heart of Crucifera Brown Heart of Cruciferaالقلب البني في الصلیبیات القلب البني في الصلیبیات   ..٩٩
. . Cracked Stem of CeleryCracked Stem of Celeryتشقق ساق الكرفس تشقق ساق الكرفس   ..١٠١٠
 Drought Spot of Apple Drought Spot of Appleالبقعة الجافة في التفاح البقعة الجافة في التفاح   ..١١١١



. . Hard Fruit of CitrusHard Fruit of Citrusالثمرة الصلبة في الحمضیات الثمرة الصلبة في الحمضیات   ..١٢١٢
. . Crtrus Mottle LeafCrtrus Mottle Leafتبرقش أوراق الحمضیات تبرقش أوراق الحمضیات   ..١٣١٣
. .  White Tip of Corn White Tip of Cornالقمة البیضاء في الذرة القمة البیضاء في الذرة   ..١٤١٤
Zinc Deficiency in SugarcaneZinc Deficiency in Sugarcaneنقص الزنك في قصب السكر نقص الزنك في قصب السكر   ..١٥١٥
. . أمراض األراضي المستصلحة في الذرة وقصب السكر أمراض األراضي المستصلحة في الذرة وقصب السكر   ..١٦١٦
. . أمراض األراضي المستصلحة في البقولیات، الطماطم والبصل أمراض األراضي المستصلحة في البقولیات، الطماطم والبصل   ..١٧١٧
 Whiptail of Whiptail ofمرض الورقة السوط في القرنبیط والصلیبیات مرض الورقة السوط في القرنبیط والصلیبیات   ..١٨١٨

Cauliflower adn other BrassicasCauliflower adn other Brassicas..
 Bean Scald adn Yellow Bean Scald adn Yellowسمطة الفاصولیا وإصفرار البقولیات سمطة الفاصولیا وإصفرار البقولیات   ..١٩١٩

of Legumesof Legumes . .



التسمم التسمم ((األضرار الناتجة عن زیادة العناصر المعدنیة األضرار الناتجة عن زیادة العناصر المعدنیة 
))المعدنيالمعدني

Injuries Due to Mineral Exces (Mineral Injuries Due to Mineral Exces (Mineral 
Toxicity)Toxicity)

إن العناصر المعدنیة الموجودة بالتربة ساء كانت مطلوبة لتغذیة إن العناصر المعدنیة الموجودة بالتربة ساء كانت مطلوبة لتغذیة ١١..
..النبات أم ال تمتص بواسطة النباتالنبات أم ال تمتص بواسطة النبات

. . یحتاج كل نبات إلى عناصر أساسیة بكمیات مثلي لنموه الطبیعيیحتاج كل نبات إلى عناصر أساسیة بكمیات مثلي لنموه الطبیعي٢٢..

. . زیادة العناصر تسبب أعراض مرضیة مثل نقص العناصرزیادة العناصر تسبب أعراض مرضیة مثل نقص العناصر٣٣..



مقدرة النبات على تحمل نسبة زائدة من العناصر الغذائیة للنوع النباتي مقدرة النبات على تحمل نسبة زائدة من العناصر الغذائیة للنوع النباتي   ..٤٤
.  .  وتحملھ الو راثي ومقدرتھ على امتصاص وتراكم أیونات مختلفةوتحملھ الو راثي ومقدرتھ على امتصاص وتراكم أیونات مختلفة

االمتصاص الغذائي وتراكم العناصر یعتمد على عوامل وراثیة وبیئیة االمتصاص الغذائي وتراكم العناصر یعتمد على عوامل وراثیة وبیئیة   ..٥٥
. . كالخواص الطبیعیة والكیمیائیة للتربةكالخواص الطبیعیة والكیمیائیة للتربة

النسب بین العناصر المختلفة الموجودة بالتربة تأثر على سمیتھا حیث النسب بین العناصر المختلفة الموجودة بالتربة تأثر على سمیتھا حیث   ..٦٦
. . زیادة بعض العناصر الغذائیة یؤدي لنقص العناصر األخرىزیادة بعض العناصر الغذائیة یؤدي لنقص العناصر األخرى



 Excess of Excess ofتأثیر زیادة النیتروجین تأثیر زیادة النیتروجین 
NitrogenNitrogen

النیتروجین یشكل  أكثر العناصر الغذائیة المعدنیة نشاطا وتأثیرا في النیتروجین یشكل  أكثر العناصر الغذائیة المعدنیة نشاطا وتأثیرا في             
    . . النبات من حیث مشاركتھ في التغذیةالنبات من حیث مشاركتھ في التغذیة

--::وتلخص األضرار التي یسببھا زیادة النیتروجین في النقاط التالیةوتلخص األضرار التي یسببھا زیادة النیتروجین في النقاط التالیة              
تسبب تأخر في نضج المحصول ذلك ألن النیتروجین یشجع النمو تسبب تأخر في نضج المحصول ذلك ألن النیتروجین یشجع النمو   ١١..

.  .  الخضريالخضري
..تجعل القش ضعیف وتسبب الرقاد في محاصیل الحبوبتجعل القش ضعیف وتسبب الرقاد في محاصیل الحبوب٢٢..
. . سوء إنتاجیة النبات مما یعیق عملیة الشحن والتخزینسوء إنتاجیة النبات مما یعیق عملیة الشحن والتخزین٣٣..
تجعل النبات ذو مجموع خضري عصائري وجدر الخالیا ضعیف تجعل النبات ذو مجموع خضري عصائري وجدر الخالیا ضعیف ٤٤..

. . بالتالي یقلل قدرة النبات على مقاومة األمراض الطفیلیةبالتالي یقلل قدرة النبات على مقاومة األمراض الطفیلیة



 Excess of Excess ofتأثیر زیادة البوتاسیوم تأثیر زیادة البوتاسیوم 
PotassiumPotassium

.  .  زیادة البوتاسیوم تسبب التسمم للنبات لكنھا نادرة الحدوث زیادة البوتاسیوم تسبب التسمم للنبات لكنھا نادرة الحدوث           
--::واألضرار التي تسببھا زیادة البوتاسیوم تتلخص في اآلتيواألضرار التي تسببھا زیادة البوتاسیوم تتلخص في اآلتي

..المستوى المرتفع من البوتاسیوم لیس ساما مباشرة المستوى المرتفع من البوتاسیوم لیس ساما مباشرة ١١..

نظرا ألن البوتاسیوم قلوي وبالتالي فإن الركیزات العالیة التي تزید نظرا ألن البوتاسیوم قلوي وبالتالي فإن الركیزات العالیة التي تزید ٢٢..
في األوراق یمكن أن یكون لھا تأثیر ضار مشابھ ألضرار في األوراق یمكن أن یكون لھا تأثیر ضار مشابھ ألضرار % % ٣٣عن عن 

.  .  القلویةالقلویة
. . یمكن أن یعمل البوتاسیوم مع الصودیوم أو یكون بدیال لھ یمكن أن یعمل البوتاسیوم مع الصودیوم أو یكون بدیال لھ ٣٣..



 Excess of Excess ofتأثیر زیادة الصودیوم والكالسیوم تأثیر زیادة الصودیوم والكالسیوم 
Sodium and CalciumSodium and Calcium

الكمیات الزائدة من الصودیوم أو الكالسیوم یمكن أن تسبب أضرارا الكمیات الزائدة من الصودیوم أو الكالسیوم یمكن أن تسبب أضرارا           
ویسبب زیادة الصودیوم أمراض متعددة للنباتات ویسبب زیادة الصودیوم أمراض متعددة للنباتات . . مباشرة للنبات مباشرة للنبات 

--::منھامنھا
. .    White Tip of Grains White Tip of Grainsالقمة البیضاء في الحبوب القمة البیضاء في الحبوب ١١..
.  .   Tip Burn Tip Burnاحتراق القمة احتراق القمة ٢٢..



Excess of ChlorineExcess of Chlorineتأثیر زیادة الكلور تأثیر زیادة الكلور 

الكمیة الكبیرة من الكلور تكون موجودة دائما موافقة للصودیوم أو الكمیة الكبیرة من الكلور تكون موجودة دائما موافقة للصودیوم أو       
لذلك التركیزات السامة نم الكلور منفردا یمكن أن توجد في لذلك التركیزات السامة نم الكلور منفردا یمكن أن توجد في   ..الكالسیومالكالسیوم

.  .  التربة أو ماء الري في غیاب زیادة الصودیوم أو الكالسیومالتربة أو ماء الري في غیاب زیادة الصودیوم أو الكالسیوم



 Excess of Excess ofتأثیر زیادة المنجنیز تأثیر زیادة المنجنیز 
ManganeseManganese

ویسبب ویسبب . . معظم المنجنیز الموجود بالتربة مرتبطا بأشكال غیر ذائبة معظم المنجنیز الموجود بالتربة مرتبطا بأشكال غیر ذائبة           
- - ::زیادة المنجنیز بعض األمراض منھازیادة المنجنیز بعض األمراض منھا

 Stem Sreak Stem Sreakتحلل القلف الداخلي أو الخطوط المتحللة في الساق تحلل القلف الداخلي أو الخطوط المتحللة في الساق ١١..
Necrosis Internal Bark Necrosis Necrosis Internal Bark Necrosis   ..

..Crinkle LeafCrinkle Leafتجعد الورقة تجعد الورقة ٢٢..

والمقاومة الناتجة عن سمیة المنجنیز تكون عن طریق تخفیض والمقاومة الناتجة عن سمیة المنجنیز تكون عن طریق تخفیض ٣٣..
.  .  حموضة التربة حموضة التربة 



Excess of BoronExcess of Boronتأثیر زیادة البورون تأثیر زیادة البورون 

سمیة البورون تمثل مشكلة زراعیة ھامة في كثیر من المناطق سمیة البورون تمثل مشكلة زراعیة ھامة في كثیر من المناطق       
الجغرافیة یوجد البورون بنسبة عالیة طبیعیا في بعض األراضي الجغرافیة یوجد البورون بنسبة عالیة طبیعیا في بعض األراضي 

    ..األخرى عندما تكون نسبتھ في ماء الري عالیةاألخرى عندما تكون نسبتھ في ماء الري عالیة



--::Excess of CopperExcess of Copperزیادة النحاس زیادة النحاس   ••
عرفت سمیة النحاس منذ العدید من السنوات واستغلت ھذه الصفة في عرفت سمیة النحاس منذ العدید من السنوات واستغلت ھذه الصفة في       

استعمال النحاس كمبید للفطریات ولمقاومة العدید من اآلفات الضارة استعمال النحاس كمبید للفطریات ولمقاومة العدید من اآلفات الضارة 
. . للنبات والحیوانللنبات والحیوان

--::Excess of AluminumExcess of Aluminumزیادة األلومنیوم زیادة األلومنیوم ••
التركیز السام لأللومنیوم یحدث طبیعیا في األراضي ذات الكمیات التركیز السام لأللومنیوم یحدث طبیعیا في األراضي ذات الكمیات       

العالیة من األمطار حیث یزید تركیز األلومنیوم أو نتیجة الستعمال العالیة من األمطار حیث یزید تركیز األلومنیوم أو نتیجة الستعمال 
كبریتات األلومنیوم، كبریتات كبریتات األلومنیوم، كبریتات ((األسمدة أو إصالح التربة بالكبریت األسمدة أو إصالح التربة بالكبریت 

).).الحدیدیك، أو كبریتات اآلمونیومالحدیدیك، أو كبریتات اآلمونیوم



--:: Excess of Nickle Excess of Nickleزیادة النیكل زیادة النیكل ••
..یكون النیكل ساما للنبات حتى على تركیزات منخفضة نسبیا یكون النیكل ساما للنبات حتى على تركیزات منخفضة نسبیا 

--:: Execss of Beryllium Execss of Berylliumزیادة البریلیوم زیادة البریلیوم ••
--٣٣((یمكن للبریلیوم أن یثبط نمو النبات بشكل واضح على تركیزات من یمكن للبریلیوم أن یثبط نمو النبات بشكل واضح على تركیزات من       

ملیون یعتبر وجود البریلیوم سام إذا أصبح تركیزه في الماء ملیون یعتبر وجود البریلیوم سام إذا أصبح تركیزه في الماء //جزءجزء) ) ٥٥
یزید عن واحد جزء في الملیون یزید عن واحد جزء في الملیون 

--:: Excess hof Lithium Excess hof Lithiumزیادة اللیثیوم زیادة اللیثیوم ••
  ٠.١٠.١یوجد اللیثیوم في بعض أنواع میاه الري بتركیز حوالي یوجد اللیثیوم في بعض أنواع میاه الري بتركیز حوالي       

ملیون والتي یمكن أن تضعف نمو النبات وتسبب شحوب ملیون والتي یمكن أن تضعف نمو النبات وتسبب شحوب //جزءجزء
..وإحتراقوإحتراق

--::  Excess of IronExcess of Ironزیادة الحدید زیادة الحدید ••
یمكن أن تسبب زیادة الحدید سمیة في بعض الحاالت كما في األرز یمكن أن تسبب زیادة الحدید سمیة في بعض الحاالت كما في األرز       

في غینیا في غینیا   MentekMentekحیث تسبب زیادة الحدید المرض المسمي منتك حیث تسبب زیادة الحدید المرض المسمي منتك 
.  .  والتبقع البني في سیالنوالتبقع البني في سیالن



وبصفة عامة یمكن تلخیص األعراض التي تظھر  وبصفة عامة یمكن تلخیص األعراض التي تظھر  
  ::نتیجة إلصابة النبات باألمراض في الشكل التالينتیجة إلصابة النبات باألمراض في الشكل التالي



تأثیر األسمدة على اإلصابة الحشریةتأثیر األسمدة على اإلصابة الحشریة

تتسبب الحشرات التي تصیب النباتات إلى خسائر فادحة في المحصول تتسبب الحشرات التي تصیب النباتات إلى خسائر فادحة في المحصول       
مما تسببھ من أضرار على النبات فبعضھا یتغذى بامتصاص العصیر مما تسببھ من أضرار على النبات فبعضھا یتغذى بامتصاص العصیر 

النباتي إفرازات عسلیة تتساقط على األوراق وتصبح بیئة صالحة لنمو النباتي إفرازات عسلیة تتساقط على األوراق وتصبح بیئة صالحة لنمو 
الفطریات واألعفان مما یعوق عملیة البناء الضوئي عالوة على مقدرة الفطریات واألعفان مما یعوق عملیة البناء الضوئي عالوة على مقدرة 

.  .  الحشرات على نقل العدید من األمراض الفیروسیةالحشرات على نقل العدید من األمراض الفیروسیة



دراسات على تأثیر التسمید على وضع البیض  دراسات على تأثیر التسمید على وضع البیض  
والتغذیة في الحشراتوالتغذیة في الحشرات

دراسة مدى تأثیر مستویات مختلفة من التسمید على تفضیل وضع دراسة مدى تأثیر مستویات مختلفة من التسمید على تفضیل وضع   - - ١١
 Trialeurodes Trialeurodesالبیض والتغذیة لحوریات ذبابة الصوب البیضاء البیض والتغذیة لحوریات ذبابة الصوب البیضاء 

vaporariorumvaporariorum   على نبات على نباتDendranthema grandifloraDendranthema grandiflora . .
Bentz adn Larew (Bentz adn Larew (19921992))للعالمان للعالمان 

--::وأوضحت ھذه الدراسة اآلتيوأوضحت ھذه الدراسة اآلتي    
أن معدل وضع البیض ونمو الطور البالغ للحشرة یزداد بزیادة تركیز أن معدل وضع البیض ونمو الطور البالغ للحشرة یزداد بزیادة تركیز ••

..السماد السماد 
. . أن معدل وضع البیض یزداد عند مضاعفة تركیز السمادأن معدل وضع البیض یزداد عند مضاعفة تركیز السماد••



على  على  ) ) في النظام الطبیعي إلنتاج الطماطمفي النظام الطبیعي إلنتاج الطماطم((دراسة تأثیر التسمید النیتروجیني دراسة تأثیر التسمید النیتروجیني   --٢٢
،  ،  ))الخریف والشتاءالخریف والشتاء((اختیار مواقع التغذیة ووضع البیض تحت ظروف مختلفة اختیار مواقع التغذیة ووضع البیض تحت ظروف مختلفة 

Jauest et al., (Jauest et al., (19981998)). . الربیع وبدایة الصیفالربیع وبدایة الصیف
  --::أوضحت ھذه الدراسة اآلتيأوضحت ھذه الدراسة اآلتي

.  .  لم یالحظ وجود أعراض السمیة نتیجة لزیادة المحتوى النیتروجیني أو نقصھلم یالحظ وجود أعراض السمیة نتیجة لزیادة المحتوى النیتروجیني أو نقصھ••
جرعة النیتروجین المستخدمة كان لھا تأثیر معنوي على المحتوى الكلي جرعة النیتروجین المستخدمة كان لھا تأثیر معنوي على المحتوى الكلي ••

. . للنیتروجین في األوراقللنیتروجین في األوراق
المحتوى النیتروجیني في األوراق الحدیثة كان أعلى من المحتوى في األوراق المحتوى النیتروجیني في األوراق الحدیثة كان أعلى من المحتوى في األوراق ••

..المسنة مع جمیع الجرعات النیتروجینیة المستخدمةالمسنة مع جمیع الجرعات النیتروجینیة المستخدمة
محتوى النیتروجین كان أعلى في أوراق النباتات المعاملة بالنیتروجین عن تلك محتوى النیتروجین كان أعلى في أوراق النباتات المعاملة بالنیتروجین عن تلك ••

..التي لم تعامل فیھا النباتات التي لم تعامل فیھا النباتات 
لوحظ إختالف كبیر في تعداد الحشرات الكاملة على النباتات المعاملة لوحظ إختالف كبیر في تعداد الحشرات الكاملة على النباتات المعاملة ••

). ). الخریف والشتاءالخریف والشتاء((عن عن ) ) الربیع وبدایة الصیفالربیع وبدایة الصیف((بالنیتروجین بالنیتروجین 



دراسة تأثیر مستویات التسمید اآلزوتي على ذبابة الصوب البیضاء  دراسة تأثیر مستویات التسمید اآلزوتي على ذبابة الصوب البیضاء    --٣٣
Jauest et al Jauest et al 20002000

--::أوضحت ھذه الدراسة اآلتيأوضحت ھذه الدراسة اآلتي            
ومعدل الموت في ومعدل الموت في   immaturesimmaturesلم یتأثر تطور األطوار غیر الكاملة لم یتأثر تطور األطوار غیر الكاملة ••

.  .  الحریات بتركیزات النیتروجین المستخدمةالحریات بتركیزات النیتروجین المستخدمة
. . عدد الحوریات المتحركة إزداد بزیادة التسمید اآلزوتيعدد الحوریات المتحركة إزداد بزیادة التسمید اآلزوتي  ••
. . معدل الموت ارتفع مع انخفاض اآلزتمعدل الموت ارتفع مع انخفاض اآلزت••
إزداد  إزداد    Totl fecundity of femalesTotl fecundity of femalesالخصوبة الكلیة لإلناث الخصوبة الكلیة لإلناث ••

.  .  بزیادة التسمید اآلزوتيبزیادة التسمید اآلزوتي
معدالت التسمید اآلزوتي أثرت على متوسط الخصوبة الیومي معدالت التسمید اآلزوتي أثرت على متوسط الخصوبة الیومي ••

mean dailymean daily  fecundityfecundity    خالل فترة وضع البیض حیث زادت  خالل فترة وضع البیض حیث زادت
. . بزیادة التسمیدبزیادة التسمید



,N, P,N, Pدراسة تأثیر التسمید بـ دراسة تأثیر التسمید بـ   --٤٤ and Kand K    كأسمدة أرضیة على تعداد  كأسمدة أرضیة على تعداد
وعالقتھا بانتشار مرض تجعد وعالقتھا بانتشار مرض تجعد   B. TabaciB. Tabaciذبابة الطباق البیضاء ذبابة الطباق البیضاء 

Sharaf and Nazer (Sharaf and Nazer (19821982)). . أوراق الطماطمأوراق الطماطم
--::أوضحت ھذه الدراسة اآلتيأوضحت ھذه الدراسة اآلتي

نقص عنصر الفوسفور یعمل على خفض عملیة وضع البیض للحشرة نقص عنصر الفوسفور یعمل على خفض عملیة وضع البیض للحشرة ••
..

اختیار الحشرة للعائل یرتبط ارتباط معنوي بانخفاض تركیز السكروز اختیار الحشرة للعائل یرتبط ارتباط معنوي بانخفاض تركیز السكروز   ••
..في الورقة ولیس بتركیز األحماض األمینیةفي الورقة ولیس بتركیز األحماض األمینیة



قیاس مدى تأثیر مصدر ومستوى النیتروجین على اختیار مكان قیاس مدى تأثیر مصدر ومستوى النیتروجین على اختیار مكان   --٥٥
وضع البیض على نبات بنت القنصل بواسطة حشرة الذبابة البیضاء  وضع البیض على نبات بنت القنصل بواسطة حشرة الذبابة البیضاء  

B. ArgentifoliiB. Argentifolii       لـ لـBentz et al Bentz et al 19951995
--::أوضحت ھذه الدراسة اآلتيأوضحت ھذه الدراسة اآلتي      
..زیادة  معدل النیتروجین یزید من البروتین للورقة زیادة  معدل النیتروجین یزید من البروتین للورقة ••
إستخدام مستوى أقل من النیتروجین یزید من محتوى نیتروجین إستخدام مستوى أقل من النیتروجین یزید من محتوى نیتروجین ••

..األمونیا لنیترات الكالسیوم بالنسبة للنباتات األمونیا لنیترات الكالسیوم بالنسبة للنباتات 
نتیجة لذلك كان تأثیر مستوى التسمید النیتروجیني على تغیر بعض نتیجة لذلك كان تأثیر مستوى التسمید النیتروجیني على تغیر بعض ••

..الصفات المورفولوجیة والكیمیائیة للورقة الصفات المورفولوجیة والكیمیائیة للورقة 



Thank YouThank You


