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 الفصل األول

 Cereal Cropsمحاصٌل الحبوب  الغذائٌة   

إلنسان محاصٌل الحبوب أثرها البالغ فى تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة، فقد  لعبت دوراً هاماً فً استقرار الكان 

وقد كان القمح والشعٌر أول الحاصالت  التى قام بزراعتها  فى بالد  الرافدٌن   وتقدمه منذ فجر التارٌخ، 

عام،  وبصفة عامة ٌمكن القول  بؤن الحضارات القدٌمة  قامت  كالً  0ٓٓٓومصر القدٌمة منذ ما ٌزٌد عن 

حضارة  منها على زراعة أحد محاصٌل الحبوب،  إذ  قامت حضارة الشرق األوسط على القمح  والشعٌر أما 

جنوب آسٌا فقامت على األرز بٌنما فً  الدنٌا  الجدٌدة  قامت على الذرة الشامٌة.  وحالٌاً ُتمثل منتجات 

% من الوجبات بٌنما  ٕ٘ - ٕٓففى الوالٌات المتحدة تمثل  نحو الحبوب أهمٌة كبرى فى غذاء البشرٌة 

حٌث ٌعتبر  األسٌوٌةمن الدول % أو اكثر فى عدٌد  0ٓ% فى وسط وغرب أوربا وتصل الى  ٓ٘تمثل 

 األفرٌقٌةكما تمثل الحبوب أهم مكونات الغذاء فى الدول  األساسًاألرز محصول الحبوب 

تعد الحبوب ومشتقاتها الغذاء الرئٌسً فً غذاء اإلنسان و الحٌوان. وتعود شهرة هذه المحاصٌل وتوسٌع 

 زراعتها إلى األسباب اآلتٌة:

 ء جمٌع المجتمعات.الحاجة الماسة إلٌها فً غذا 

   مختلفة.تتمتع غالبٌة محاصٌل الحبوب بمقدرة على التؤقلم مع بٌئات كثٌرة 

  ( مما ٌساعد على سهولة نقلها ٘ٔصغر حجم حبوبها وانخفاض محتواها من الرطوبة نحو )%

 وتخزٌنها مدة طوٌلة من دون أن تتعرض ألي تلف.

  7ة جافة و ٌدخل فً تركٌبها نحو %  ماد 0٘، إذ تحتوي : ارتفاع قٌمتها الغذائٌة- ٕٔ  %

 % جلوكوسٌدات معظمها مكونة من مواد نشوٌة 0٘% لٌبٌدات و  ٘ -ٕبروتٌنات و

 محاصٌل الحبوب الغذائٌة

هى مجموعة  المحاصٌل التى تنتمً الى العائلة النجٌلٌة وتتم زراعتها  ألجل  حبوبها  والتى هى عبارة عن 

قصرة البذرة التحاما  تاما  بجدار الثمرة لتكونا معاً ما حٌث تلتحم   فتحة وحٌدة البذرة، نمغٌر ثمار جافة 

وعلفاً   لإلنسانمحتواها من النشا وبالتالى تستخدم غذاءاً   بارتفاعٌُعرف بُغالف الحبة، وتتمٌز الحبوب 

 -للحٌوان،  وأهم هذه المحاصٌل:

 Cornالذرة الشامٌة    -ٗ      Riceاألرز  -Barleyٖ       الشعٌر    -ٕ     Wheat القمح -ٔ

  Ryeالراي )الشٌلم(        -Millet    7 الدخن      -ٙ       Sorghumالذرة الرفٌعة حبوب   -٘

ٌزرع كمحصول فى أُوروبا  حولً عشبً: وهو نبات  Avena fatua( البرى الشوفان )الزمٌر - 0

 كحشٌشة ضارة فً حقول القمح والشعٌر فً مصر.ٌنمو و
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 .والراي القمح)القمح الشبح( وهو ناتج من التهجٌن بٌن  Triticale    الترٌتكال -0

 نحو  ٌبلغ طوله متسلق تنبا، االستوائٌةالدول  فًالتى تنمو حبوب ال ٌلصامحٌعتبر أحد  :الٌام ـ ٓٔ

 ىه لالستخدام اآلدمًالجزء الصالح و فً عناقٌد. أزهاره صغٌرة خضراء اللون تخرج ، م 0,ٔ

 . ٌات.السكر وبعض الماء و النشا من ات كبٌرةعلى كمٌتحتوى وتنمو تحت سطح األرض التى الدرنات 

تنتج درنات بعض على سموم، كذا  الدرنات بعض الحتواء  بالطبخ جٌداً  الدرنات  ٌتم طهً  ٌجب أن و

الذي  الهورمون ) الكورتٌزون ٌمكن استخدامها لعملوالتى ، الصابونٌن أنواع الٌام البرٌة مركبات

الٌام إلى أكثر من فً بعض أنواع درنات الٌصل وزن  .وبعض األدوٌة األخرى )التهاب المفاصل ٌعالج

، وذلك بسبب بالبطاطا الحلوة ن الٌام، وغالًبا ما ٌلَتبس نبات الٌامنوع م ٓٓٙ نحو  هناكوكجم،  ٘ٗ

ا طوٌالً.  .الكبٌر فً درنات كالً منهما التشابه ًٌ وتتطّلب زراعة الٌام طقًسا حاًرا رطًبا، وموسًما زراع

ٌُْزرع الٌام  فرٌقٌاغرب أ نصفها من  نتجٌعام، من الٌام للطعام/ ملٌون طن 0ٔ وٌتم إنتاج نحو . كما 

ٌام على حمض وكذا تحتوى درنات ال .والبحر الكارٌبً ،جنوب شرق آسٌا ، ودولالهند أًٌضا فً

وهذا الحمض ( مع النبات ضار بالصحة، لكنه مسإول عن الحكة الناجمة عند التعامل غٌر ) األوكسالٌك

 فً البطاطا والبنجر والسبانخ ٌتواجد أٌضا 

  وٌسمى علمٌاً  محصول الفقراءأو   Manihot  المنٌهوتٌطلق علٌه   : Cassava الكسافا  ـٔٔ

Manihot esculenta     العائلة السوسبٌة ٌنتمً إلىو   Euphorbiaceae ،    معمرنبات وهو 

وٌمثل ” النشاء والدقٌق ” من  الدرنٌة على محتوى مرتفع جدا  جذوره باحتواءتمٌز ، ٌمستدٌم الخضرة

ُثلث الُسعرات الحرارٌة  لهم  بلد إذ ٌوفِّر ٘ٓٔ فى المحصول الغذاء األساسً لنحو ما ٌزٌد عن ملٌار نسمة 

من )  ولكنه  ٌنمو فً  كل ا النباتالقارة اإلفرٌقٌة الموطن األصلً لهذوتعتبر جنوب  المطلوبة ٌومٌاً.  

بؤن ٌكون هذا   ”FAO“ولقد توقعت منظمة األمم المتحدة لألغذٌة والزراعة  ،(تٌن وآسٌا وأفرٌقٌاٌاألمٌرك

 فً ظل االرتفاع الكبٌر فً أسعار الحبوب خاصة القمح، ” القرن الحادي والعشرٌن ” النبات هو محصول 

ٌعتبر محصول الكسافا من المحاصٌل الواعدة إلنتاج الوقود الحٌوي  كما  وإمكانٌة تحوٌله لدقٌق عال الجودة.

وٌوجد العدٌد من المصانع المنتجة لإلٌثانول الحٌوي المستخرجة من درنات ” . اإلٌثانول” صدٌق البٌئة وهو

ٌن حٌث ٌمثل الوقود الحٌوي من الكسافا نباتات الكسافا فً العدٌد من دول العالم و خاصة فً جنوب الص

% من نسبة الوقود الكلً بها وٌتم الحصول على الوقود الحٌوي من جذور الكسافا التً تحتوي ٕٓحوالً 

ستخدم ت . “اٌثانول ” بطبٌعتها على الكربون وعند تعرٌضها لعملٌة تخمٌر بكائنات معٌنة فإنها تتحول الى 

%  ، باإلضافة إلى غناها ٕ٘أن أوراقها غضة  ٌصل محتواها البروتٌنً إلى  إذبقاٌا المحصول كعلف للحٌوان 

وِجد أن الماشٌة المرّباة على الكسافا تتمتع  وقد ”. ج“و ” أ “ بعنصري الحدٌد والكلسٌوم، وفٌتامٌن 

ٌّدة لألمراض  رها ٌعتبر نبات الكسافا من النباتات التً ٌمكن تطوٌ. تنخفض معدالت نفوقهاحٌث بمقاومة ج

على سبٌل الذكر وفً تجارب مٌدانٌة أجرٌت بفٌتنام تم ف، معامالت الجٌدةبواسطة برامج التقانة الحٌوٌة وال

 .% ٓٓٗطّن، أي ما ٌعادل زٌادة تتجاوز  ٖٙطّن إلى  ٘.0رفع إنتاجٌة الكسافا من 
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ٌعتبر المناخ  من اهم العوامل الطبٌعٌة التى ُتحدد زراعة بعض محاصٌل الحبوب الغذائٌة فى مناطق 

بعٌنها  حٌث  تتمٌز كل منطقة جغرافٌة  بجودة  نمو محصول واحد أو أكثر من محاصٌل الحبوب  إذ  

ا وأمرٌكا الشمالٌة أنه فى المناطق التى تنخفض فٌها درجات الحرارة كما هو الحال فى شمال أوربا وآسٌ

المناخٌة المعتدلة الدافئة فى حٌن  األقالٌمتسود زراعة  الشٌلم والشوفان،  بٌنما تغلب زراعة األذرة فى 

 أن األرز والدخن تسود زراعتهما فى المناطق المدارٌة وشبة االستوائٌة.

  

 

   Triticaleقمح الشبح )الترٌتكال( 

الشحٌلم( وتواصحل ) الحرايو الصلب الحبة )قمحح المكرونحة(   القمح نباتًم  بالتهجٌن بٌن 07٘ٔتم إنتاجه سنة 

العمل خالل القرن العشرٌن على تحسٌن نقاوته ورفع خصوبة زهٌراته واالرتقحاء بإنتاجٌتحه إلحى مسحتوى ٌفحوق 

ناخٌحة التحى تحإثر سحلبا علحى أغلبٌحة مثٌالت أصوله تحت ظروف زراعٌة صعبة، حٌث ٌمتاز بتحمله للظروف الم

عالٌححة خصوصححا مححن حٌححث الطاقححة  كمححا انححه مقححاوم جٌححد لألمححراض   الحبححوب باإلضححافة إلححى تمٌححزه بقٌمححة علفٌححة

 الفطرٌة وللطٌور وكذا مقاوم لظاهرة الرقاد.
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 :تصنٌف محاصٌل الحبوب

التً تضم الكثٌر من المحاصٌل  النجٌلٌةالعائلة زرعة نتتبع غالبٌة محاصٌل الحبوب المحٌث التصنٌف النباتً:  .ٔ

 .مثل القمح والشعٌر، األرز، الذرة

 :الحبوب إلى محاصٌل تصنفوفٌه  التصنٌف بحسب موسم النمو:  .ٕ

 وتزرع فً فصل الخرٌف وتنموا أساسا فً فصل الشتاء مثل القمح والشعٌر  شتوٌة. 

 إلى درجة حرارة أعلى وتزرع فً فصل الربٌع وتنمو فً فصل الصٌف مثل الذرة  تحتاج صٌفٌة 

o ٌتبع فً زراعة الحبوب الشتوٌة نظامان، األول وهو نظام الزراعة المطرٌة )البعلٌة( ٌعتمد و

أساساً على مٌاه األمطار ومخزون المٌاه فً التربة السطحٌة، والثانً وهو نظام الزراعة 

فً بعض المناطق التً ال تكون األمطار فٌها كافٌة لتلبٌة احتٌاجات المروٌة الذي ٌتبع 

 النباتات فتقدم لها بعض الرٌات التكمٌلٌة.

o  أما فً زراعة الحبوب الصٌفٌة فتعتمد الزراعة على الري حصراً، كما ٌختلف عدد الرٌات

 وكمٌة مٌاه الري بحسب النوع النباتً وموسم النمو والبٌئة الزراعٌة.

 ٌل الحبوب فً تصنٌع منتجات كثٌرةتستخدم محاص  لحبوب:اتصنٌع 

 وٌستخدم الشعٌر أو الذرة الصفراء وغٌرها، وهو منتج من حبوب القمح أو   :فً صناعة الدقٌق

 الدقٌق فً صناعة الخبز والمعجنات أو كمادة نشوٌة فً الغذاء

  :كما ٌمكن أن  كؤعالف،تستخدم مخلفات محاصٌل الحبوب فً تغذٌة الحٌوان حٌث فً تغذٌة الحٌوان

 الذرة والشعٌر.كؤعالف خضراء مثل  هاتزرع بعض أنواع

شهد اقتصاد الغذاء العالمً تغٌرات كبٌرة ومهمة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، إذ تركز اإلنتاج والمخزون 

 عدد قلٌل من الدول المتقدمة، وانقسمت دول العالم إلىوالفائض من السلع الغذائٌة االستراتٌجٌة فً 

مجموعتٌن رئٌستٌن: مجموعة الدول المصدرة للغذاء وهً الدول المتقدمة صناعٌاً، ومجموعة الدول 

ٌتركز إنتاج الحبوب، التً تعد من أهم السلع الغذائٌة، فً عدد محدود   المستوردة للغذاء وهً الدول النامٌة.

% من اإلنتاج العالمً ٌتركز فً تسع دول هً: الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 0ٙحظ أن نحو من الدول، إذ ٌال

والصٌن وفرنسا وكندا وأسترالٌا ورابطة الدول المستقلة والهند وتركٌا واألرجنتٌن. وٌتذبذب هذا اإلنتاج فً 

من األراضً  %0٘عدد من الدول من سنة إلى أخرى، وٌرجع ذلك، فً الدرجة األولى، إلى أن نحو 

% منها تعتمد على الري، مما ٌجعل اإلنتاج ومردود وحدة المساحة ٘ٔالمزروعة تعتمد على األمطار و

ٌتؤثران بالتقلبات الحادة فً المناخ. وتعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أكبر مصدر للحبوب فً العالم فهً تصدر 

 ات القمح وحده. فإذا أضٌف إلٌها كندا وفرنس% من صادرآٗنصف مجموع الصادرات العالمٌة منها ونحو 

% من صادرات العالم. من ذلك ٌظهر مدى تركٌز 0ٖفإن صادرات هذه الدول مجتمعة تصل إلى نحو  اوأسترالٌ
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تجارة الحبوب العالمٌة، وخاصة تجارة القمح، فً قلة من الدول، وخطورة ذلك على مسار اقتصاد الغذاء 

ى احتكار هذه السلع والتحكم بؤسعارها وممارسة ضغوط اقتصادٌة وسٌاسٌة على العالمً، لقدرة هذه الدول عل

الدول المستوردة للغذاء والسٌما الدول النامٌة. وٌعد عدم استقرار معدل اإلنتاج من المحصوالت الزراعٌة 

فً مجال الغذاء والسلع الغذائٌة الذي شهدته معظم دول العالم إحدى الظواهر التً اتصفت بها العالقات الدولٌة 

 فً السنوات الماضٌة.  
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  لإلنسان األساسًالغذاء  ٌتضمن

 . الحبوب:   وتشمل على الخصوص القمح ـ األذرة ـ األرز 

  نخٌل الزٌت –الزٌتون  –الزٌوت:  و تشمل على الخصوص  فول الصوٌا 

 األلبان:   الحلٌب و مشتقاته 

بطبٌعة الحال  لإلنسان األساسًالقلقاس(.  ومفهوم الغذاء  –وقد ٌضاف لها النباتات الجذرٌة )البطاطس

ٌختلف بدوره من منطقة ألخرى،  فحٌث ٌمثل القمح النمط الغذائً السائد لدى سكان منطقة حوض البحر 

، فإن األرز ٌمثل الوجبة الرئٌسٌة لدى السكان فى الصٌن والهند  أفرٌقٌاالمتوسط فى اوربا واسٌا وشمال 

وقد كان لهجرة الصٌنٌٌن اثرها الواضح فى انتشار زراعة األرز شماال  حتى منشورٌا  أسٌاودول جنوب شرق 

 وجنوباً الى جزر الهند الشرقٌة.  

  األساسًمواصفات الغذاء 

 .اتساع نطاق استهالكه 

 المطلوب من السعرات الحرارٌة.ٌحتوى الحد األدنى  أن 

   ٌكون فى متناول غالبٌة المستهلكٌن ) سعره فى متناول الجمٌع(.أن 

 ن ٌكون قابال للحفظ مدة طوٌلة.أ 

 -:الحبوب أهم المحاصٌل  الغذائٌة لما ٌلى 

 محتواها الرطوبى.  النخفاضسهولة تخزٌنها  .ٔ

محتواها من النشا واحتوائها على قدر مناسب من البروتٌن  الرتفاعارتفاع قٌمتها الغذائٌة  .ٕ
 والدهون إلى جانب العناصر الغذائٌة.

 أرخص مصادر الطاقة.  .ٖ

 محصول مرتفع من الحبوب ببذل قدر قلٌل من العمل.  إنتاجٌمكن  .ٗ

استجابتها الجٌدة لتحسٌن الظروف البٌئٌة والتباٌن الواسع فى الخصائص الوراثٌة وغٌرها مما  .٘
 عد فى تحسٌن األصناف الزراعٌة.ٌسا

 القش الناتج منها ٌمكن استخدامه فى تغذٌة الحٌوان.   .ٙ

  متوقفاً ذلك على المساحة المنزرعة،  والتى تتوقف بدورها للحبوب  من عام آلخر   العالمًٌتذبذب اإلنتاج

اعة مطرٌة  بٌنما %  من األراضى  المنزرعة  فى العالم هى  زر0٘نحو على  معدل سقوط  األمطار إذ أن 

 %  منها تعتمد على الرى.  ٘ٔ

  باإلضحافةفى منطقة ما ُبنحاءاً علحى العوامحل البٌئٌحة السحائدة فحى المنطقحة  أساسًتتحدد أهمٌة الحبوب كغذاء 

اذ ٌمٌحل السححكان الحى تنححاول  إغفالحه ال ٌمكححنالحى خصحائص سححكان المنطقحة كمحا أن للعوامححل االقتصحادٌة دوراً 

ظحروفهم  االقتصحادٌة علحى ذلحك. وبصحفة عامحة  ٌمكحن   همالغذائٌة العالٌحة عنحدما تشحجع الحبوب ذات القٌمة

هى أكثر شعوب العالم  استهالكاً للحبوب فحى صحورة الخبحز بٌنمحا هحى فحى  القول بؤن شعوب الشرق األوسط 
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وٌتحراو  متوسحط إنتاجا له وأعالها فى معدالت الزٌادة السحكانٌة ومعظمهحا شحعوب نامٌحة،   الوقت ذاته اقلها

- 7ٓمقابحل  كجحم محن الحبحوب / العحام  0٘ٔ -٘ٗٔالفرد الواححد فحى تلحك البلحدان النامٌحة محا بحٌن  استهالك

ومححن الالفححت للنظححر أن إنتححاج الحبححوب فححى الححدول . كجححم /الفححرد/ العححام فححى مجموعححة الححدول المتقدمححة ٕٓٔ

محن الحدول النامٌحة  والتحى  إنتاجحهمحا ٌحتم  الزراعة  أضعاف المتقدمة والتى ٌعمل عدد قلٌل من سكانها بمهنة

 ٌعمل  معظم سكانها  بمهنة الزراعة

  تغٌرات كبٌرة ومهمة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة،  إذ تركز اإلنتاج  والمخزون  العالمًشهد اقتصاد الغذاء

دول العالم إلى والفائض من السلع الغذائٌة االستراتٌجٌة فى عدد قلٌل  من الدول المتقدمة،   حٌث انقسمت 

مجموعة الدول المصدرة للغذاء وهى الدول المتقدمة صناعٌاً،  ومجموعة الدول المستوردة للغذاء وهى 

للحبوب ٌتركز فى عدد محدود من الدول هى  العالمً% من اإلنتاج 0ٙالدول النامٌة.  وأضحى نحو 

 ٌا والهند وتركٌا واألرجنتٌن. الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وروسٌا  والصٌن وفرنسا وكندا وأسترال

    . تعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أكبر مصدر للحبوب فى العالم فهى تصدر نحو نصف مجموع الصادرات العالمٌة

 % من صادرات العالم. 0ٖفإذا أضٌفت إلٌها كندا وفرنسا وأسترالٌا فإن صادرات هذه الدول مجتمعة تصل إلى نحو 

كمٌة اإلنتاج  الدولة
 )ملٌون طن(

 % 

 ٕ٘ 7ٔ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 ٕٔ ٖٖ األوروبً االتحاد

 ٔٔ ٕ.ٖٓ أوكرانٌا

 0 ٘.ٕٙ كندا

 0 ٘.ٕٙ أسترالٌا

 0 ٕ.ٖٕ األرجنتٌن

 ٕٙ 7٘.0 دول العالم باقً

 ٓٓٔ ٖ.0ٕٙ اإلجمالً

   تتركز تجارة الحبوب العالمٌة فى  ٌد  مجموعة  محدودة  من الدول،  وبالتالى فإن لهذه الدول القدرة على

غذاء والسٌما والتحكم باألسعار وممارسة ضغوط اقتصادٌة وسٌاسٌة على الدول المستوردة لل االحتكار

،   ٕٓ٘ٓات نسمة بحلول ملٌار 0ومن المتوقع أن ٌصل عدد سكان العالم الى نحو  الدول النامٌة. 

  اإلنتاجالحالى من هذه المحاصٌل ،  فان األمر ٌستلزم  زٌادة   العالمًثبات معدل االستهالك     وبافتراض

محصول  جدٌد  أبى% سنوٌاً،  ومع األخذ فى اإلعتبار انه  لم ٌتم استئناس  ٘.ٔمن هذه المحاصٌل بمعدل 

والتبصر فى جٌنومات  اإلمعانمما  ٌحتم على الباحثٌن  عام  ٖٓٓٓمن محاصٌل الحبوب منذ  أكثر من 

المحاصٌل الحالٌة وانه وفى ظل الوسائل التكنولوجٌة  المتعددة  المتاحة  حالٌاً والمنتظر تقدمها مستقبالً  

قد ٌكون  من الممكن جنى ما ُتخبئه هذه الجٌنومات من كنوز دفٌنة  قد ُتمهد السبٌل أمام  ثورة خضراء 

تلك المحاصٌل فٌؤمن العالم بذلك  الخوف من شبح الجوع وٌتفادى الوقوع فى  إنتاجى مجال جدٌدة  ف

   وٌالت حروب قد تلو  فى المستقبل.
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  تحقٌق نمواً  الماضًخالل  الثلث األخٌر من القرن  استطاعتتجدر اإلشارة الى أن بعض البلدان النامٌة قد

بلدان الصناعٌة وذلك نتٌجة الثورة الزراعٌة،  والتى فى إنتاجها من محاصٌل الحبوب أسرع منه فى ال

بدأت فى أواسط العقد السادس من القرن العشرٌن بزراعة أصناف القمح مرتفعة الغلة والتى قام  المركز 

، وكذا زراعة أصناف األرز مرتفعة الغلة والتى  باستنادهاالدولً لتحسٌن الذرة والقمح  فى المكسٌك 

والمركز الدولً للزراعة االستوائٌة.   الفٌلٌبٌنفى المعهد الدولً لبحوث األرز فى  توصل الٌها الباحثون

وذلك الى جانب تحدٌث أسالٌب زراعتها، وأٌضاً زٌادة استخدام األسمدة، وتحسٌن االستثمار فى مجال الري 

األرض   وغٌر ذلك من المدخالت الزراعٌة الحدٌثة.  حٌث  أدت هذه التطبٌقات إلى مضاعفة إنتاجٌة

%  ٖ.ٕالدولتٌن من الحبوب بمعدل  إنتاجٌةالمروٌة فى البلدان النامٌة وخاصة فى الصٌن والهند  فزادت 

،  وهذا ٌفوق معدل نمو السكان فى البلدٌن. كما تجدر اإلشارة الى أن الثورة التوالً%  على ٗ.ٔو

المناطق الزراعٌة المطرٌة  الزراعٌة قد اقتصرت فى معظم تطبٌقاتها على األراضً المروٌة وأهملت

 والسٌما اإلفرٌقٌة منها.

 من إنتاج الحبوب العربًالوضع 

تعانً الزراعة العربٌة بصفة عامة من فجوة كبٌرة فً قطاعات اإلنتاج النباتً حٌث تسود األسالٌب 

التقلٌدٌة للزراعة. ٌضاف إلى ذلك تناقص نسبة أعداد سكان الرٌف فً الوطن العربً إلى إجمالً السكان 

ظم الدول وضعف حجم معدالت الهجرة من الرٌف إلى المدٌنة فً مع ارتفاعمنذ منتصف التسعٌنات بسبب 

االستثمارات فً القطاع الزراعً وضعف البنٌة التحتٌة والخدمات االجتماعٌة والخدمات المساندة وبخاصة 

خدمات التموٌل والتسوٌق الزراعً. وتشٌر إحصاءات المنظمة العربٌة للزراعة إلى أن الدول العربٌة 

 % من الزٌوت النباتٌة. ٖٔسكر و% من ال 7ٙ% من احتٌاجاتها من الحبوب و  ٘ٗتستورد نحو 

 الوضع المصرى من إنتاج الحبوب
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 Wheat  القمح 

اإلنسان على  مر العصور فهو رمز الستقراره وتطور حضارته، كما أنه  كان  للقمح مكانته التارٌخٌة عند

 الرئٌسً الغذاءحالٌا  القمح ٌُمثل  األحٌان كان سبباً مباشرا ًلها، شاهداً على حروب البشر وربما فى بعض 

% من  ٘٘ول سكان  هذا الكوكب على  نحو  ٌإمن حص ه ،  كما أن٪ من سكان كوكب األرض ٖٙألكثر من 

ٌتمٌز إضافة الى أنه ،  % من احتٌاجاتهم من السعرات الحرارٌة ٕٓ نحو و احتٌاجاتهم من الكربوهٌدرات 

وفٌتامٌنات  عما تحتوٌه الحبوب من دهون فى العالم،  هذا فضالً من أرخص مصادر الطاقة والبروتٌن بؤنه 

عام مضت اتخذ  ٓٓٓ,ٌٔٔعتقد العلماء  أنه منذ حوالً   وأمال  معدنٌة تتمٌز بؤهمٌتها الغذائٌة العالٌة.

من أوائل النباتات التى قاموا  الناس فى الشرق األوسط أولى الخطوات تجاه الزراعة، وكان القمح واحًدا

لتجدٌد زراعة  الستخدامها كتقاويَ القمح من نباتات الكان المزارعون األوائل ٌنتقون أفضل  وربما  .بزراعتها

مرغوب فٌها من القمح على مدى عصور زراعته.   صفات معٌنة انتقلت.  وبهذه الطرٌقة صول سنوٌاً حالم

مع التقدم و  .حدوث تطّور تدرٌجً  فى تحسٌن سالالت وأنواع القمح  وقد ترتب على مثل هذه الممارسات

أكثر جفافا وأكثر عة القمح فى بٌئات متعددة جدٌدة التوسع فى زرا لإلنسانالعلمً والتقنً الحدٌث أمكن 

ٌشغل أكبر مساحة ومن ثم   برودة  ومن ثم امتدت مناطق زراعات القمح  فى مناطق شاسعة من العالم

ملٌون  ٕٓ٘نحو  المنزرعة منه سنوٌاً الىتصل المساحة محاصٌل الحبوب األخرى حٌث ب مقارنةً منزرعة 

  .هكتار

 القمح اتتصنٌف

زراعات القمح  فً مساحات شاسعة من العالم ونتٌجًة الختالف المناخ وطبٌعحة األرض الزراعٌحة النتشار نظراً 

ظهور اختالفات كبٌرة فى صفات القمح الطبٌعٌة والتكنولوجٌة، ومن ثحم ظهحرت الحاجحة الحى   ذلك فى فقد تسبب

  تقسٌمه الى مجموعات متشابهة فٌما بٌنها حتحى ٌسحُهل دراسحتها  والتعحرف علحى خصائصحها وٌسحُهل  تحداولها

 -ما ٌلى:التى ٌتم تصنٌف القمح على أساسها  ومن أشهر التصنٌفات 

 التصنٌف النباتً أوالً: 

  -:النباتًالتصنٌف  -ٔ

ل ئولعل من أو تقسٌم أصناف القمح ،المهتمون بعلم النبات منذ زمن بعٌد طرقا متعددة فى  اتبع

م،  7ٖ٘ٔسنة  Linnaeus لٌنوسالمتمٌزة فى هذا المجال  هو ما قام به العالم  والمجهودات األعمال

 والذى ٌضمTriticum الترٌتٌكام  جنسGramineae  حٌث صنف  القمح ضمن العائلة  النجٌلٌة 

الث مجموعات وفقاً  لما تحتوٌه خالٌاها أربعة عشر نوعاً من األقما  وضعت بدورها فى ث بدوره 

جٌنوم القمح معقد التركٌب ولما كان  )الجٌنوم(.  أعداد الكروموسومات الجنسٌة )التناسلٌة( من

من خالل الهندسة الوراثٌة والتكنولوجٌا الحٌوٌة باستخدام  نه أ إالدراسته بالطرق التقلٌدٌة وٌصعب 
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له ،  ومن الثابت علمٌاً أنه ٌتكون من ثالثة مجموعات  هى المعلمات الجزٌئٌة أمكن عمل مسح كامل 

A,B,D   تختلف فٌما بٌنها فى الصفات المورفولوجٌة والتشرٌحٌة ومقاومة األمراض والقدرة اإلنتاجٌة كما

 ٌوضحها الجدول التالى:

 

  ) Einkornأٌنكورن ــ وحٌدة الحبة   (  Diploid -األقما  الثنائٌة: ( أ)

أى أن   (n=7)كروموسومات  7وهذه المجموعة من األقما  تحتوى الخالٌا الجنسٌة لنباتاتها على 

أن   أي (n= 14 2)أزواج من الكروموسومات  7كروموسوم أو  ٗٔخالٌاها الجسمٌة تحتوى على 

ولذا ُسمٌت باألقما   (n=7)األحاديالخالٌا الجسمٌة لهذه النباتات تحتوى على مجموعتٌن من العدد 

 وحٌد الحبة اً آخر منزرعفى آسٌا الصغرى، و ٌنمو برٌا نوعاتضم هذه المجموعة . Diploid الثنائٌة 

، Triticum monococcum  ٌُسمى علمٌاً كل سنٌبلة على حبة واحدة تحتوى   Einkornأٌنكورن 

ة،  سنٌبلة واحدة منهما فقط تكون خصب /رتٌن ٌزهوذات محور هش سهل الكسر نسبٌاً ذات سنٌبالت الو

وحٌدة  األقما زراعة تتم   .تظل مغلفة بالعصافات والقنابع بعد الدراساء اللون حمرالحبوب مدببة الطرفٌن 

أن وٌعتقد العدٌد من الباحثٌن ، فى مناطق جبلٌة محدودة  فى بعض الدول مثل ٌوغسالفٌا وتركٌا  الحبة

وحٌدة  لألقما ،  والمجموعة الجٌنومٌة Wild Einkornبري أٌنكورن  ورن المنزرع قد نشؤ مناألٌنك

 AA الحبة

بعحد المنحزرع  نبات القمح هو أصل  Wild Einkornالباحثٌن  أن األٌنكورن البري  من عدٌدال ٌعتقد

  Einkorn المنزرع غٌر المعروفة فنتج عن ذلك قمح األٌنكورنجن طبٌعٌا بؤحد األنواع األخرى أن هُ 
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 ( erEmmإٌمر -الحبة  ة)ثنائٌ   Tetaploidاألقما  الرباعٌة  )ب( 

زوج  14كروموسحوم أو  28خالٌاهحا الجسحمٌة أى تحتحوى  (n=14)كروموسوم  14تحتوى خالٌاها الجنسٌة 

ولحححذا ُسحححمٌت باألقمحححا   (n=7) األححححاديأربحححع مجموعحححات محححن العحححدد أى  (2n= 28)محححن الكروموسحححومات 

 -القمح ثنحائً الحبحة  مجموعةب فقد سمٌتسنٌبالت هذه المجموعة ثنائٌة الحبة ألن و .  Tetaploidالرباعٌة

 هاسحنٌبالتوبحؤن مححور السحنبلة هحش سحهل الكسحر   أقماع هذه المجموعة  وتتمٌز(Emmer Group)  إٌمر

ذات أهمٌحة علمٌحة حٌحث تسحتعمل فحى تحسحٌن مقاومحه أصحناف ،  النباتحات والحبحوب مغلفحة بالقنحابعثنائٌة الحبة 

    AABBالمجموعة الجٌنومٌة لنباتات األقما  الرباعٌة  القمح الربٌعً األحمر الصلب لألمراض.

   ٌنتمى الى هذه المجموعة

 

   )قمح الدٌورم ) قمح المكرونةT.durum:  كبٌرة  أو حمراءالناضجة عاجٌة شفافة  هحبوبوٌتمٌز بؤن

والمنتجات المتعلقة  ستخدم فى إنتاج السٌمولٌنا لصناعة المكرونةتُ الحجم مستطٌلة صلبة عالٌة البروتٌن 

ٌُعتقد أن  هذا النوع قد نشؤ من التزاوج بٌن األشكال البرٌة للقمح بها.    Triticum monococcum  و

( ٖسوهاج  ،ٕ، سوهاجٔقمح الدٌورم ) سوهاجأصناف وتتركز زراعة    Aegilops speltoides مع

(  تجود ٖ، بنى سوٌف  ٕ، بنى سوٌف  ٔ) بنى سوٌف  بٌنما  فى محافظات المنٌا وأسٌوط وسوهاج،

 . زراعتها فى مناطق مصر الوسطى والعلٌا

  القمح البلدى أو المصرىT.pyramidale السنابل هرمٌة مزدحمة حادة القمة ذات سفا أطول من :

ت المتواجدة السنبلة والحبوب هرمٌة الشكل.  تجدر اإلشارة الى ان ازدحام السنابل  ٌقصد به عدد السنٌبال

ٌتم حساب ذلك من خالل أخذ متوسط عدد السنٌبالت لعشرة وسم من طول محور السنبلة ٓٔعلى طول 

سنابل ناضجة، وٌتم تقدٌر االزدحام من المعادلة )االزدحام = متوسط طول محور السنبلة/ متوسط عدد 

  وسطة إذا كان عدد السنٌبالت ، ومتٕٕالسنٌبالت(. وتكون السنبلة غٌر مزدحمة إذا كان عدد السنٌبالت > 

 ٖٗ، ومزدحمة جداً إذا كان عدد السنٌبالت < ٖٗــ 0ٕمزدحمة إذا كان عدد السنٌبالت ، و0ٕــ  ٕٕ

  اإلٌرانًالقمح (Persian wheat )T.persicum السنابل مفككة ذات سفا والحبوب قرنٌة صلبة :

 شبٌهه بالسفا.تمٌل لالحمرار ومحور السنبلة ضٌق والقنابع ذات نتوءات 

  ًالقمح الشرقT.oriental زراعته محدودة جدا.و حالٌاً  الزراعٌة منعدمة: قٌمته 

 ( القمح المتفرعPoulard wheat )T.turgidum ٌمٌل إلنتاج سنابل متفرعة لتزاحم السنٌبالت :

محدودة علٌها والحبوب صلبة نشوٌة ذات سنام، وأهمٌته كمحصول اقتصادي قلٌلة وٌزرع فى مساحات 

 فى إنجلترا وإٌطالٌا.

  ( ًالقمح البولونPolish wheat )  T.polonicum حبوبه طوٌلة جداً ومغلفة داخل قنابع طوٌلة :

 ٌاً والسنابل كبٌرة  وهو قلٌل األهمٌة زراع

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D9%85%D8%AD_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9_-_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D9%85%D8%AD_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9_-_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D9%85%D8%AD_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9_-_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D9%85%D8%AD_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9_-_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D9%85%D8%AD_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9_-_%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 Hexaploidاألقما  السداسٌة   )ج( مجموعة

 المنزرعححة بححؤنٌححز أنواعهححا وتتم .هححاتتبعوجححد أنححواع برٌححة ت والكروموسححوم  ٕٔعلححى تحتححوى خالٌاهححا الجنسححٌة 

)بنٌِحة مائلحة إلححى  كهرمانحة حمحراء، أوالحبحوب وقحد تكححون  قحوى وحبوبهحا عارٌحة بعحد الحدراس  مححور السحنبلة

المجموعححة  اللّححون. وتختلححف فححى قوامهححا مححن صححلد  إلححى رخححو. االصححفرار(، أو بٌضححاء، أو بنفسححجٌة، أو زرقححاء

 -تٌة:آلااألنواع تضم هذه المجموعة .   AABBDDالجٌنومٌة 

   Bread wheatقمح الخبز أو   Common wheatالقمح الدراج -ٔ

 وهو أكثر أنواع األقما   انتشاًرا  فى  العالم Triticum aestivum vulgare ٌسمى علمٌاً 

نسبة البروتٌن نسبٌاً فى منخفضة ذات حبوب طرٌة  اً لعمل الخبز وٌضم أصناف ها ألنه ٌعتبر أنسب

مسفاة أو عدٌمة إما  والسنابل النمو أما شتوٌة أو ربٌعٌة وهى تصلح لعمل البسكوٌت والفطائر 

 عارٌة بعد الدارس الالحبوب من   ٖ-ٕعادة  هاوٌتكون ب ات رٌزه ٘-ٕ السنٌبلة  السفا تحتوى

 القمح المزدحم -ٕ

 -ٕقصٌرة جداً والسنٌبالت متزاحمة على محور السنبلة وٌتكون بالسنبلة   النباتات ذات سنابل  

طرٌة اللون الحبوب عارٌة وصغٌرة مضغوطة من الجانبٌن بٌضاء أو حمراء ،  حبوب ٘

وٌزرع فى الوالٌات  ، لعمل البسكوٌت والكعك والفطائرذو جودة عالٌة  منها والدقٌق الناتج 

 Triticum aestivum  وٌسمى علمٌا كازاخستان.المتحدة وفى شٌلً وأفغانستان و

compactum 

  االقمح سبلت-ٖ

ٌزرع فى مساحات صغٌرة  جحداً فحى المنحاطق الجبلٌحة فحى بعحض دول أوربحا مثحل المانٌحا وفرنسحا 

تتمٌححز النباتحححات وإسححبانٌا وإٌطالٌححا واٌححران كمححا ٌححزرع فححى أمرٌكححا بغححرض تغذٌححة الحٌوانححات،  

 زه شحتوٌة. طحراصحة األصحداء ومعظحم القاسحٌة ولألمحراض الفطرٌحة خبمقاومتها للظروف البٌئٌة 

ٌُسحححمى علمٌحححاً  والحبحححوب بٌضحححاء أو حمحححراء قرنٌحححةضحححٌقة غٌحححر مندمجحححة  طوٌلحححة هشحححةالسحححنابل  و

Triticum aestivum spelta 

أنحاء  وفى كثٌر من % إلنتاج التقاوي والصناعة  ٌٓٔزرع معظم القمح كغذاء لإلنسان وٌتم االحتفاظ بنحو 

فإن التربة تفقد بعد عدة سنوات  كل عام. ونتٌجة لذلك، به  األرضبإعادة زراعة  القمح ىمزارعٌقوم العالم 

جٌد. وباإلضافة إلى ذلك فإن الرٌا  والماء ٌجرفان وٌزٌالن معظم  العناصر الغذائٌة الالزمة إلنتاج محصول

بط العلماء أصنافاً جدٌدة من القمح  مقاومة للبرودة وخالل القرن العشرٌن استنالغذائٌة من التربة.  العناصر

 واألمراض والحشرات وغٌرها من العوامل األخرى، ونتٌجة لذلك ارتفعت إنتاجٌة القمح بدرجة كبٌرة
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 أهمٌة دراسة أنواع القمح 

  إجمالً تكالٌف صناعة الطحن. % من 0٘ثمن القمح    ٌُمثل 

  نوع قمح رئٌسً. ٌٗٔوجد   

  األقما  طبقا لنوعٌاتها وبالتالً تإثر فى تكنولوجٌحا عملٌحات الطححن ومواصحفات تختلف صفات
 الدقٌق وكذا المنتجات المصنعة منه.

  بالبٌئة القمحمحصول ٌتؤثر.   

 منشؤ القمح من الوجهة النباتٌة

 والحذٌن ، محن البحاحثٌن كثٌحراللدراسحة محن جانحب حظحى  بابالتحالى تؤكٌحدا، ونبحات القمحح أصل أو منشؤه  ال ٌعرف

بإححدى  طبٌعٌحا تهجٌنحهبعحد والحذى  نبحات القمحح هحو أصحل  Wild Einkorn األٌنكحورن البحري ٌعتقحدون أن

الوجهحة الوراثٌحة علحً  الذي ٌحتوي محن المستزرع   Einkorn نتج قمح األٌنكورنالحشائش غٌر المعروفة 

محن   وجدت حبوب كالً  وقد. الممٌزة للصنف تحمل العوامل الوراثٌة Chromosomes سبع كروموسومات

ٌالد السٌد المسٌح علٌحه السحالم  سنة قبل م 7ٓٓٙتارٌخها إلً  حفرٌات ٌرجعالبري والمستزرع فً  األٌنكورن

علً الخلحٌج العربحً وحتحى  السهول العلٌا لنهري دجلة والفرات وهً المنطقة التً تمتد بٌن مصب النهرٌن فً

 Fertile Crescent ٌعرف باسم الهالل الخصحٌب ل هاللالساحل الشرقً للبحر األبٌض المتوسط علً شك

 والٌزال قمح األٌنكورن ٌنمو فً بعض األماكن بمنطقة الشرق األوسط حتى عصرنا هذا. 
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 habit -Growth النموطبٌعة تصنٌف القمح على أساس   ثانٌا:

  Winter growth habit بـحـ تعحرفو  Prostrate habitة أو منبطححة شحذات طبٌعحة نمحو مفتر  -ٔ

 .النمو الشتوى

   Spring growth  habitٌعة النمو الربٌعً بوالتى تعرف بط  Erect habitذات طبٌعة نمو قائم   -ٕ

 .  Simi winter growth wheatطبٌعة نمو وسط بٌن المفترشة والقائمة وٌطلق علٌها  ذات -ٖ

 حسب مواعٌد الزراعة  ٌم القمح ثالثا: تقس

فٌهحا درجحات الححرارة واألمطحار  التصنٌف  فى المقام األول علحى المنحاخ  إذ أن الظحروف الجوٌحة بمحاٌعتمد هذا 

 أنحواعالقمح الحذي ٌحزرع فحى المناخحات الجافحة عمومحا محن فح لها تحؤثٌر كبٌحر فحى تحدٌحد موسحم زراعحة القمحح.  

% والجلحوتٌن بحه قحوي ) محادة الجلحوتٌن محادة لزجحة ٘ٔ-ٔٔالقمح الصحلد الحذى ٌتحراو  محتحوى البحروتٌن بحه 

النحاتج خحالل عملٌحة التخمححر والحذى بحدورة ٌقحوم برفحع السحطح العلححوى  (CO2) تحاصحر ثحانً أكسحٌد الكربحون

 ربٌعٌة ىوأخروفى هذا التصنٌف ٌتم تقسٌم األقما  المنزرعة الى  أقما  شتوٌة  .للرغٌف

 ٌةالشتوألقما  ا     wheat'sWinter    

، كٌحة وبعحض المنحاطق فحى أسحٌا، ٌرفحى الوالٌحات المتححدة األمتحزرع جنحوب وغحرب أوربحا وفحى  اتنتشر زراعته

تكون الظحروف المناخٌحة وقبل تساقط الجلٌد نوفمبر(  –اكتوبر  –تتم زراعة الحبوب فى الخرٌف )سبتمبر  حٌث

الجلٌحد تحنخفض درجحات لفات وبحلول موسحم الشحتاء وتسحاقط ونمو البادرات وتكوٌن الخ مناسبة إلنبات الحبوب

وتظل النباتات كامنة ومتوقفة عحن النمحو   فتدخل البادرات فً طور سكون  الحرارة الى  أقل من الصفر المئوي

كمحا ٌمحدها   (،Winter Kill)  علحى حماٌحة البحادرات محن التجمحد والمحوت  Snow ،  وٌعمحل الجلٌحد تقرٌبحاً 

ى مثحل هحذه الفتحرة حٌث ٌحتحاج القمحح الشحتوي إلحVernilization)  طبٌعى  باحتٌاجاتها من البرودة )ارتباع 

ٌُزهحر فحى الربٌحع بعحد ذوبحان الجلٌحد بتحؤثٌر الحدفء  بؤشحعة الشحمس كحى ذي النهحار القصحٌر  ل  محن الجحو البحارد

سحٌقان القائمحة وٌحتم النضحج فحى أواخحر لفرٌحع وتتكحون اتبدأ النباتحات فحى النمحو وٌحزداد التوسقوط األمطار حٌث 

ومحن ذلحك ٌالححظ أن  دورة حٌحاة األقمحا  الشحتوٌة  أغسطس(. –لٌتم حصادها فى )ٌولٌو  الربٌع وأوائل الصٌف

فإنها عادة ال ُتعطً محصحوال.   وُتصحنف  ( شهراً، وإذا تمت زراعتها فى الربٌع،ٔٔطوٌلة نسبٌاً قد تصل الً )

   .الشتوى  الً صلب وطري حسب نسبة البروتٌنحبوب القمح 
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 ٌة  الربٌعاقماأل wheat'sSpring  

 –أبرٌحل  –زرعتحه  فحى الربٌحع )محارس  تحتم  وكما ٌبدو من  تسحمٌته فإنحهتنتشر زراعته فً جمٌع أنحاء العالم 

فى المناطق ذات الشتاء قارس البرودة والذى تتجمد فٌه التربة وتتمٌز هذه المناطق عادة بصٌف ماٌو( 

المزارعحون بزراعتححه  فحى أوائححل  حٌحث ٌبححدأدافح  جحاف كمححا هحو الحححال فحى شححمال أمرٌكحا وكنححدا وروسحٌا. 

ات فححى أواخححر اتحالمنحاطق األكثححر بحرودة، فححإنهم  ٌنتظحرون حتححى منتصححف أبرٌحل. وتنضححج  النب محارس،  أمححا فحى

ٌُالححظ أن فتحرة نمحو األقمحا   الصٌف وٌتم حصادها فى الخرٌف من العام نفسحه قبحل حلحول  الصحقٌع، ومحن ذلحك 

الربٌعٌة  تكون قصٌرة  بالمقارنة باألقما  الشتوبة وبذلك ٌكون  محصولها  أقل من الشحتوٌة. كمحا أن المخحاطر 

التحى  الحدول أقحل. وبحالنظر إلحى الظحروف الجوٌحة فحى تكحون الجوٌة التى قد  تتعرض لها زراعات  القمح الربٌعً

وأوائحل الصحٌف أمحا   ٌحتم سحقوطها  فحى الربٌحع  المطحر ٌنتشر فٌها زراعة القمح الربٌعً نجد أن أقصى كمٌة من

الصححٌف ممححا ٌححإدى إلححى سححرعة نضححج الحبححوب التححى تتمٌححز  ونهاٌححة حححرارة  تكححون فححى وسححطأقصححى درجححات 

وقحد ٌحزرع  .الخبحز ع نسبة البروتٌن  ومن ثم  ُتالئم  هذه األنواع من األقما  صحناعةوارتفا القرنً باإلندوسبرم

القمح الربٌعحً  فحى الخرٌحف فحى الحبالد التحى تتمٌحز بشحتاء معتحدل كمحا هحو الححال فحى  دول جنحوب أسحٌا وشحمال 

لجحو غٌحر تعتبحر محن األقمحا  الربٌعٌحة ولكنهحا تحزرع فحى الخرٌحف ألن بحرودة اف  أفرٌقٌا والشرق األوسحط

 شدٌدة فال تسبب موتها أو أٌقاف نموها.

 

 تبعاً لصالبة الحبوبتقسٌم القمح  رابعاً: 

 :ٌقسم القمح تبعا لصالبة الحبة إلى مجموعتٌن هما

 أقما  صلبة قرنٌة قوٌة -أ 

 وُتعزي صفة صالبة الحبوب عادة إلحً تكون حبوبها حمراء غامقة مكسرها زجاجً ال ٌظهر به النشا األبٌض 

%  وقحد ٌصحل ٕٔالمحتوي البروتٌنً بالحبوب  فمتوسط  نسحبة البحروتٌن بحبحوب هحذه األقمحا  ححوالى  ارتفاع

 Vitreousالمحسحنة منهحا،  حٌحث تصحٌر الحبحوب قرنٌحة أو زجاجٌحة المظهحر  األصناف% فى بعض  ٕٕالى 

تركٌبهحا محن الفجحوات منفذة للضوء( وذلك  لشدة ضحغط البحروتٌن علحى حبٌبحات النشحا فحى االندوسحبرم  وخلحو )

وٌنحتج عحن  طححن هحذا النحوع محن   Starchy or mealyالهوائٌة التى ُتسبب المظهحر النشحوي أو الحدقٌقً 

الحبوب أجود أنواع الدقٌق  والذى ٌمتص قدرا أكبر من الماء عند عجنه فٌحقق مدة أطول لبقاء الخبحز طحازج، 

 CO2ــ قادرة على االحتفاظ  ب هانة ومطاطٌة عالٌة تجعلكما ان العجٌنة الناتجة من هذا الدقٌق تكون ذات مرو

الناتج خالل عملٌحة التخمحر بحالخمٌرة والحذى بحدورة ٌقحوم برفحع السحطح العلحوى للرغٌحف فٌكتسحب الخبحز النحاتج 

 وعحادة تتمٌحز قمحح قحوى( )أنحه  ٌتمٌحز بهحذه الصحفات  الحذى القمححٌطلق علً  وحجما أكبر.  و إسفنجٌاتركٌبا 

أمحا القمحح فحى حالحة الحبحوب النشحوٌة .  عنهحا Specific Gravity القرنٌة بارتفحاع الحوزن النحوعًالحبوب 

األقمحا  العالمٌحة حسحب درجحة قوتهحا  ضعٌفاً  وٌحتم تقسحٌم  الذى ٌنتج عنه أرغفة منخفضة الحجم فٌسمى قمحاً 

 -الى:
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a) الربٌعً األحمر الصلب ،الروسً الربٌعً  األمرٌكً : قمح قوى 

b)  جنوب شرق أوربا  ، متوسط القوة: األمرٌكً الصلب األحمر الشتويقمح 

c) .ًقمح ضعٌف : األوربً ) شمال غرب (، واألمرٌكً الشتوي األحمر الطرى، األسترال 

 :Starchy Weak Wheat  Softاألقما  الطرٌة  )اللٌنة(  - ب

والقححراقٌش  Pastriesوالحلوٌححات   Cakeحبوبهحا غٌححر صححلبة نسححبٌا ممحا ٌجعححل دقٌقهححا مالئمححا لعمحل الكعححك 

Crackers ٌُسحححتخدم فحححى تصحححنٌعها المحححواد الرافعحححة الكٌمٌائٌحححة  والمنتجحححات التحححى ال تتخمحححر بحححالخمٌرة حٌحححث 

Leavening Chemical Substances وبملمسححه النححاعم ، وٌتمٌححز دقٌححق هحذه األقمححا   بححاللون األبحٌض

إذا ُعرضت للضوء القوى  وٌرجع ذلحك إلحى  انضغاطه بالكبس وٌصعب انسٌابه.  وتظهر األقما  معتمة وٌسهل

تمنحع نفحاذ الضحوء.  وهحذه التشحققات ا االندوسحبرم  خالٌحوفى داخحل وتشققات هوائٌة دقٌقة بٌن  وجود مسافات

%   ٓٔ-0ا أن محتوى البحروتٌن بحبوبحه تتحراو  بحٌن والقمح المنزرع فى المناطق الرطبة ٌكون أكثر لٌونة كم

 والجلوتٌن به ضعٌف.

 :الحبوب التصنٌف تبعا للون  خامساً:

لون حبوب القمح الى وجود نوعٌٌن من الصبغات )الصفراء والبرتقالٌة( تتركز فى طبقة اإلبٌسبٌرم أو  ٌرجع

تكون مسإولة  عن تمٌٌز لون الحبوب إما   فى الغالف الداخلً لحبة القمح Episperm or Testaالتٌستا 

الى األبٌض أو األحمر، ففى القمح األبٌض تسود الصبغة الصفراء بٌنما فى القمح األحمر تسود الصبغة 

البرتقالٌة، وٌالحظ أن أنواع القمح الحمراء عادة ما تكون قوٌة فى خصائص البروتٌن بها عن األنواع 

و عادة ما ٌلقى القمح األبٌض قبوال لدى المستهلك نظراً لما ٌتمٌز  ابتة.البٌضاء وإن كانت هذه لٌست دائما ث

 فى لونه بشكل واضح وبطعم أفضل غالبا.

 التصنٌف التجاري للقمح  ساً:ساد

تجمحع بحٌن صحفاته لعلحى األقمحا   التسحوٌقٌة  الحدرجات  أوأدخلت حكومحات البلحدان المنتجحة للقمحح نظحام الرتحب 

وذلححك  التكنولوجٌححة كقححوة الححدقٌق أو ضححعفة االحبححوب وطبٌعححة نمححو النباتححات وصححفاتهالطبٌعٌححة مثححل لححون وقححوام 

وفقححاً للمقححاٌٌس الرسححمٌة تححم وضححعه ألنححه   ٌُعححرف بالتقسححٌم األمرٌكححًو، عالمٌححاً وتححداول القمححح بٌححع  لتسححهٌل

 -:الدرجات والرتب التالٌة تقسٌم القمح إلى ٌتموعلى هذا األساس ، بالوالٌات المتحدة

 .                )صلد(ربٌعً أحمر صلب  ـ قمحٔ

 ـ قمح شتوي أحمر صلب .               ٕ

 ـ  قمح شتوّي أحمر طرى.ٖ

 ـ  قمح أبٌض صلب.   ٗ 

 ـ قمح أبٌض طرى. ٘

 ـ  قمح المكرونة.ٙ
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 أًٌضحاٌعحٌن فإنه أٌضحاً ٌساعد الحكومات على تنظٌم نوعٌة القمح الذي ٌباع،  باإلضافة الى أنه  التصنٌف وهذا

واسححتعماالته  شححركات الطحححن والمصححدرٌن علححى اختٌححار الحبححوب التححى ٌشححترونها. حٌححث أن لكححل صححنف صححفاته

ٌححتم تحتوٌححه األصححناف الطرٌححة و ممححاأعلححى بححروتٌن نسححبة المختلفححة. وعموًمححا تحتححوي األصححناف الصححلبة علححى 

الشححتوى األحمححر الطححرى   األحمححر الصححلب. أمححا القمححح الحصححول علححى الححدقٌق الفححاخر للخبححز مححن القمححح الربٌعححً

 والفطائر.  فٌستعمل فى ُصنع البسكوٌت، والكعك،

 مواعٌد حصاد القمح فى العالم

 الدول التى ٌتم بها  الحصاد الشهر

 نٌوزٌلندا -تشٌلً  –أسترالٌا  – األرجنتٌن ٌناٌر

 بورما، تشٌلً، نٌوزٌلندا، أوروجواي  فبراٌر

 الهند -مصر )الوجه القبلً(  مارس

 الهند -المكسٌك  –المغرب  –مصر )الوجه القبلً والبحري (  –إٌران  أبرٌل

 جنوب غربً الوالٌات المتحدة –الٌابان  –الصٌن  –الجزائر  –إسبانٌا   -مصر الوجه البحري  ماٌو

 –جنوب فرنسا  –العراق  –الصٌن  –سورٌا  –تونس  –تركٌا  –الٌونان ــ البرتغال   –إٌطالٌا  – إسبانٌا ٌونٌو

 °  ٓٗالوالٌات المتحدة جنوب خط عرض 

المجر  –كرواتٌا  –كازاخستان  –فرنسا  –رومانٌا  –روسٌا  –بلغارٌا  –أوكرانٌا  – إنجلتراجنوب  –ألمانٌا  ٌولٌو

 ٌوغسالفٌا -ات المتحدة شمال الوالٌ –مولدوفا    –

شمال  –هولندا –مولدوفٌا  –كندا  –كازاخستان  –روسٌا  –الدنمارك  –بلجٌكا  –أوكرانٌا  –شمال إنجلترا  أغسطس

 الوالٌات المتحدة

 دول إسكندنافٌا –روسٌا  –كازاخستان  –أجزاء من كندا  –اسكتلندا  وأكتوبرسبتمبر 

 جنوب إفرٌقٌا –فنزوٌال  –البرازٌل  –األرجنتٌن  نوفمبر

 أسترالٌا -األرجنتٌن  دٌسمبر

 

 حبة القمح  

حبة القمح عبارة عن ثمرة  وحٌدة الحبة غٌر منفتححة أي  ال ٌنفحتح جحدارها  الثمحري أو ال ٌنشحق أثنحاء عملٌحة 

الدراس، كما أن الحبحوب عارٌحة أي ٌسحهل فصحل القنحابع والعصحافات المحٌطحة بحالحبوب أثنحاء عملٌحة الحدراس، 

ك ألن البحذرة تشحغل كحل فحراث الثمحرة وذلح  Caryopsisالنبحات بحالثمرة الُبحرة  عنحد علمحاءحبة القمح وُتعرف 

بغطاء الثمرة )جدار المبٌض( فحال ٌوجحد بٌنهمحا أي خالٌحا ُتمثحل  وٌلتصق غطاء البذرة )جدار البوٌضة( مباشرة

من قشرة الثمرة ثم البذرة مباشحرة بعكحس بحاقً الثمحار التحى تتكحون محن  لب الثمرة أي أن الثمرة ُتصبح  ُمكونة

فحى ثمحار الخحوخ والتفحا   )الجحزء الحذي ٌإكحل ( ثحم البحذرة أو البحذور كمحا هحو الححال الثمرة ثم لب الثمحرة قشرة

وٌمتد بوسط الحبحة  والبرتقال.  وحبة  القمح ذات شكل هندسى بٌن البٌضاوي المستدٌر والبٌضاوي المستطٌل،

إلحى قاعحدتها بجهتها البطنٌة أي  المواجهة للعصافة الداخلٌحة مجحرى )انخفحاض أو شحق(  ٌمتحد محن قمحة الحبحة 

وٌصل فى عمقه إلً منتصحف الحبحة تقرٌبحاً أمحا الجهحة الظهرٌحة للحبحة أي المواجهحة للعصحافة الخارجٌحة  فهحى 

محدبة الشكل  ملساء ماعدا عند  قاعدتها تكون مجعدة حٌث ٌوجد الجنٌن وأٌضاً عند  قمتها التحى ٌوجحد علٌهحا 

جحم،  بٌنمحا    ٗٓ.ٓ - ٖٓ.ٌٓتراو  متوسط وزن الحبة بحٌن و Bruch,    خصلة من الشعر ُتعرف بالفرشة 

  مم(. ٖ –  ٕمم(  فً حٌن  ٌتراو  قطرها بٌن ) 7 –ٌٗتراو  طولها بٌن )
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  Endospermاالندوسححبرم   Bran مححن ثالثححة أجححزاء رئٌسححٌة هححى   )النخالححةتشححرٌحٌاً تتكححون حبححة القمححح  

   (.Germ والجنٌن

 Bran  الّنخالة أو الردة -ٔ

الغححالف الثمححري والغححالف  مححن تشححمل كححالً و بححة( الطبقححة الخارجٌححة الصححلبة للحغححالف الحبححة )هححى عبححارة عححن  

 .  الحبة وزن إجمالً من%  ٘.ٗٔ  حوالى وتمثل ،  وتحٌط بكل من )االندوسبرم  والجنٌن(البذري واأللٌرون

 : وٌتكون  الغالف الثمري –أ 

  Pericarp )وٌتكون من ثالث طبقات هحى محن  % من إجمالً وزن الحبةٓٔوٌبلغ وزنه حوالً )جدار المبٌض

 .الخارج للداخل

% من إجمالً وزن الحبة  ٘.ٗوٌبلغ وزنه حوالً وهو عبارة عن جدار البوٌضة الناضج  البذرةغالف –ب  

{ ، حٌث ُتحاط  Episperm  واإلبٌسبرم Testa   وٌتكون من طبقتان هما من الخارج للداخل }التٌستا

ٌُطلق علٌه اسم القصرة  وكثٌراً ما ٌوجد على القصرة  أدله   Testaالبذرة بغالفٌن الخارجً ٌكون سمٌكاً و

، كما قد ٌوجد ثقب  Hilum بالسرةالبذرة بالحبل السرى وُتسمى  تركٌبٌة واضحة كندبه ُتمثل موضع اتصال

ٌُعرف بالنقٌر  وهو ٌمثل موضع مرور أنبوبة  حبة اللقا  الختراق أغلفة البوٌضة    Micropyleصغٌر 

وكثٌرا ما ٌستمر وجود النقٌر فى البذرة الناضجة كثقب دقٌق ٌساعد على دخول  لتصل الى الكٌس الجنٌنً

الحاملة  هى الطبقة Testa   ستاٌطبقـة التتجدر اإلشارة غلى أن  .اإلنباتعملٌة  أثناءالماء الى البذرة 

لمواد الملونة الموجودة فى حبة القمح )مواد زنزوفٌلٌة( وٌتوقف لون الحبوب على تركٌز المواد الملونة فى ل

 فهو رقٌق    Episperm اإلبٌسبرمللبذرة فبعرف بأما الغالف الداخلً  الطبقة. هذه 

واألحمحاض  Dietary Fiberتتمٌز نخالة القمح بارتفحاع محتواهحا محن المكونحات الغذائٌحة كاأللٌحاف الغذائٌحة  

المركححب  B والبروتٌنححات،  والفٌتامٌنححات وبصححفة خاصححة مجموعححة فٌتححامٌن Omegasالدهنٌححة األساسححٌة  

 والفٌتٌن )حمض الفٌتٌك(.
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 Endospermاالندوسبرم 

% من إجمالً وزن حبة القمح  وٌعتبر مخزنا لحفظ  الغذاء ٌمد الجنٌن بالعناصر الغذائٌحة فحى  0ٌٖمثل حوالً 

  -جزئٌٌن رئٌسٌن هما: تشرٌحٌاً من وٌتكون مرحلة اإلنبات لتكوٌن نبات جدٌد 

 طبقة األلٌرونAleurone Layer 

   لب االندوسبرمStarchy Endosperm 

 طبقة األلٌرونAleurone Layer 

والذى ٌفصل بٌن لُب االندوسبرم والردة وتتمٌز بؤن خالٌاها سمٌكة الجدر المغلف لإلندوسبرم تمثل الغشاء  

% من  0شكل حوالى ، وتُ فى نسبة البروتٌن النشوٌة وغنٌةمن الحبٌبات  الشكل خالٌةمستطٌلة  أومربعة 

  النخالة )الردة(. األلٌرون مععند الطحن تنفصل طبقة % من إجمالً وزن الحبة و 7نحو وزن االندوسبرم أو 

  لب االندوسبرمStarchy Endosperm 

ٌُستخرج الدقٌق  الذى ٌتكون من مادتٌن رئٌسٌتٌن هما النشا بنسبة    وهو الجزء الرئٌس فى حبة  القمح  ومنه 

ولذا فان القمح حٌث ترتبط  حبٌبات النشا ببعضها بالبروتٌنات  %  ٕٔ – ٙ% والبروتٌن بنسبة   ٘ٙ – ٓٙ

الغذائٌة التى تشمل  بالمواد اً غنٌللقمح ٌكون حبوب الكاملة دقٌق ال و ٌُعتبر واحداً من أهم مصادر الطاقة. 

 ٌة مثلوالرٌبوفالفٌن والثٌامٌن، وأًٌضا معادن أساس البروتٌن والنشا وفٌتامٌن هـ، وفٌتامٌنات ب، والنٌاسٌن

استبعاد الغالف الخارجً من الحبوب )النخالة  الحدٌد والفوسفور. أما فى حالة إنتاج الدقٌق األبٌض، فانه ٌتم

اإلندوسبرم(  وهو الذي ٌحتوي على  لبأو الردة( وٌتم  اإلبقاء على  الجزء األبٌض الداخلً من الحبوب فقط )

النشا الموجود بالحبة،  وٌفتقر الدقٌق األبٌض إلى الفٌتامٌنات والمعادن التى توجد فى  معظمالجلوتٌن و

فٌتامٌنات ب والحدٌد إلى الدقٌق األبٌض  إضافة النخالة، وبالتالى فانة فى العدٌد من دول العالم المتقدم ٌتم 

 قٌمته الغذائٌة. لرفع
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 Germ (Embryo) الجنٌن 

إلنتحاج نبحات  فى حبة القمح  القادر على التنفس ، كما أنه المسحئول عحن عملٌحة اإلنبحاتهو الجزء الحً الوحٌد 

% مححن إجمححالً وزن الحبححة،  وٌتواجححد عنححد قاعححدة الحبححة علححى سححطحها الظهححري  ٕر٘جدٌححد،  وهححو ٌمثححل نحححو

ن المجحردًة الداخلً( بٌن االندوسبرم والغالف الثمري، وٌكون محن السحهل رإٌتحه بحالعٌ )االتجاه المعاكس لشقها

%  منه عن الدقٌق فحى مطحاحن السحلندرات الحدٌثحة،   ٕٓ – ٓٔبالماء،  وٌمكن فصل نسبة  حال ترطٌب الحبة

ٌُمكن الحصول على جنٌن القمح كُمنتج  قائم بذاته حٌث أنه ٌلقى قبوال واسعاً من المستهلكٌن لما َثُبت لحه  وبذا  

فهو أغنى أجزاء حبحة القمحح احتحواءاً  للمعحادن والفٌتامٌنحات،   من أهمٌة كبٌرة من الناحٌتٌن الغذائٌة والطبٌة،

( ٕ( والرٌبحححوفالفٌن )فٌتحححامٌن بٔفهحححو ٌحتحححوى علحححى نسحححبة عالٌحححة محححن فٌتامٌنحححات )أ( والثٌحححامٌن )فٌتحححامٌن ب

 (  كمحاٙ( وحمحض الفولٌحك )فٌتحامٌن ب ٘والنٌاسحٌن )فٌتحامٌن ب (E) (،  وفٌتحامٌن ٖوالبنتوثٌانٌك )فٌتامٌن ب

%  دهن هذا الى جانب العدٌد من المعحادن الهامحة 7% بروتٌن  ٖٓ% كربوهٌدرات، ٌٖٗحتوي على نحو أنه 

 مثل  الحدٌد  والمغنسٌوم  والفوسفور والكالسٌوم والزنك  كما أنه مصدر جٌد للسعرات الحرارٌة .

هو عبارة عن فلقة األعضاء األساسٌة للجنٌن هى ذاتها أعضاء النبات البالغ، لكن فى صورة مصغرة جداً ف

Cotyledon ( قصعة(Scutellum  تمثل الوعاء الحاوي للجنٌن أو المشٌمة التى تحافظ علٌه وتمده

، وٌنتهى طرفها العلوى Radicaleٌنتهى طرفها  السفلى بالجذٌر  بالعناصر الغذائٌة أثناء مرحلة اإلنبات،

بالفلقة باسم السوٌقة تحت  وتسمى المنطقة ما بٌن الجذٌر وموضع اتصاله Plumuleبالرٌشة 

المنطقة التى تقع بٌن الرٌشة وموضع اتصاله بالفلقة فتسمى بالسوٌقة فوق  أما  Hypocotyl  الفلقٌة

 .Epicotylالفلقٌة 

 القمح تاستعماال

 ، الى جانبفى عمل البلٌلةبعد نضجها وكاملة قبل تمام نضجها فى عمل الفرٌك الالحبوب قد تستخدم  (ٔ

 تغذٌة الطٌور. استخدام الحبوب الرفٌعة فى 

ناتج طحن الحبوب )الدقٌق والسن والنخالة( حٌث ٌدخل الدقٌق فى صناعة الخبز والمكرونة والكعك  (ٕ

والفطائر. وٌستخدم السن فى صناعة خبز خاص ٌتغذى علٌة المرضى اللذٌن ٌعانون من ارتفاع السكر فى 

 لة فى تغذٌة الحٌواناتالبول )البول السكرى(. وتستخدم النخا

 تقوم على دقٌق القمح بعض الصناعات وأهمها استخراج النشا والدكستروز والسكروز والكحوالت (ٖ

األغذٌة، إذ ُتضاف أجنة القمح  ٌُعد القمح كذلك مصدًرا لمواد معٌنة تستعمل لتحسٌن القٌمة الغذائٌة، أو طعم (ٗ

 اع الخبز الممٌزة، واألغذٌة األخرى.بعض أنو الغنٌة بالفٌتامٌنات، وزٌت بذرة القمح إلى

ألبلكاش( والغراء فى لصق طبقات الخشب الرقائقً )ا تصنع المواد الالصقة التى تستخدم من نشا القمح (٘

 الزٌنة صناعة ورقو
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 لحبوب القمح فى تلمٌع المعدن والزجاج. تستخدم األغلفة الخارجٌة  (ٙ

 كسماد عضوي.  أوالحٌوانات  لتغذٌةٌستخدم التبن كمادة مالئة   (7

الذي ٌنتج من القمح وقوًدا وفى تصنٌع مطاط صناعً  كما ٌستعمل وإنتاج الوقود الحٌوي )اإلٌثانول الكحول  (0

 .ومنتجات أخرى

 القمح غذاء ودواء 

 فٌتامٌنات(. –بروتٌن  –أمال   –=  مادة غذائٌة متكاملة حٌث ٌحتوى على  ) نشا 

 وٌقوي األسنان وٌمنح الجسم القّوة والنشاط.=  ٌّقوي الجهاز العصبً وبناء العظام 

ٌُساهم فى تقوٌة الشعر وٌزٌده لمعاناً.   = 

ٌّة. ٌُساعد فى عمل الغّدة الدرق   = 

ٌُساهم فى تكوٌن األنسجة والعصارات الهاضمة.   = 

ٌُستخدم كعالج لألمراض الجلدٌة  المختلفة.   = 

 ألسمر( الناتج من طحن حبوب القمح كاملة(.)لالستفادة من هذه الفوائد ٌجب تناول )الخبز ا     

 ألبان( –بٌض  –=  ٌمكن استخدامه  كغذاء تكمٌلً وذلك مع البروتٌنات الحٌوانٌة )لحم 

 ٌشتهر القمح بلقب محصول استراتٌجً ألسباب من أهمها

وب فى التجارة أنه الغذاء األساسً لما ٌزٌد على ثلث سكان العالم  حٌث ٌحتل المركز األول بٌن محاصٌل الحب  (ٔ

 0ٓملٌون طن قمح سنوٌا(، تستورد الدول النامٌة ذات المشاكل االقتصادٌة نحو ) ٕٓٔالعالمٌة  )حوالً 

 ٘ٔملٌون طن من األذرة )الشامٌة والرفٌعة(  ونحو  ٕ٘ملٌون طن(، فى الوقت الذى ٌصل استٌرادها  لنحو 

 ملٌون طن من األرز.

فرنسا  –كندا  –روسٌا  –محدود من الدول )الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌتحكم فى معظم تجارته العالمٌة عدد  (ٕ

 (.أسترالٌا  –

 مباشرة دون الحاجة الى تجهٌزات كبٌرة. اإلنسانٌدخل فى صناعة الخبز الٌومً لغذاء   (ٖ

تزاٌد المستمر فً تحول الكثٌر من شعوب العالم  عن أنماط غذائها التقلٌدٌة إلى النمط الغذائً القائم على   (ٗ

 .الخبز

 .زٌادة الطلب علٌه لكونه مادة أولٌة فً العدٌد من الصناعات الغذائٌة  (٘
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ٌُحقق أربحٌة عالٌة مقارنة بالجهد المبذول  )المتوسط الع اإلشارةتجدر  طن/ هكتار  ٙ.ٕالمً  الى ان القمح  

طن /هكتار(، كما أنه ٌتمٌز بالمكانٌة زراعته فى مدى واسع  0إلى أكثر من   األوروبٌةوٌصل فً بعض البلدان 

من الظروف البٌئٌة،  باإلضافة الى  سهولة زراعته وخدمته وطول مدة حفظه حٌث ٌمكن استهالك حبوبه 

  سنوات.  0رى االحتفاظ بحٌوٌتها حتى عمر عاماً فى حٌن ٌمكن للحبوب األخ ٙٔالمحفوظة بعد 
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  بناءاً على إحصائٌات منظمة األغذٌة والزراعة تعتبر الصٌن والهند والوالٌات المتحدة وروسٌا وفرنسا

وألمانٌا وأوكرانٌا وكندا وتركٌا وباكستان واألرجنتٌن وكازاخستان والمملكة المتحدة أهم الدول  وأسترالٌا

 .المنتجة للقمح على مستوى العالم

 األرجنتٌن ، أوكرانٌا، كازخستان روسٌا ا، أسترالٌا،كند االتحاد األوروبً، ،ٌكٌةتعتبر الوالٌات المتحدة األمر

 أهم الدول المصدرة للقمح.

 

  ،تصدر روسٌا وتستورد حسب المواسم كماتصدر فرنسا بعض األنواع وتستورد أنواًعا أخرى.  

  الٌابان، من أهم الدول المستوردة للقمح.البرازٌل، تركٌا، مصر، إندونٌسٌا ، الجزائر، إٌران ،  تعتبر 
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  (  ٖٕٓٓ -0ٙٔٔسحنوٌا ( خحالل الفتحرة )  7.ٕبمعحدل ) قد تزاٌحدمن القمح  العالمًأن اإلنتاج  اإلحصائٌاتأكدت

 ٕٕٓثحالث محرات خحالل هحذه الفتحرة الزمنٌحة  وذلحك  محن  من القمح نحو العالمً اإلنتاجومن ثم  فقد  تضاعف 

وُتعححزى هححذه الزٌححادة فححى معظمهححا  إلححى التطححور  ٖٕٓٓملٌححون طححن عححام  ٕ٘ٙإلححى   0ٙٔٔملٌححون طححن عححام 

 المختلفة. اإلنتاجفى مراحل  التكنولوجً

  الهكتححار وذلححك نظححراً لمالئمححة الظححروف الجوٌححة لزراعححة  إنتاجٌححةتتصححدر قححارة أوروبححا قححارات العححالم فححى متوسححط

إدارة  المحصححول وكححذا السححتخدام مزارعٌهححا أصححناف عالٌححة اإلنتاجٌححة الححى جانححب اسححتخدام أحححدث  التقنٌححات فححى

 وخدمة المحصول.

  ( محن اإلنتحاج  7ٙوروسحٌا نححو  ) األمرٌكٌحةالوالٌحات المتححدة  –د  ٌُنحتِج  االتححاد األوربحً ـ الصحٌن ـ  الهنح%

  أوكرانٌححا –اٌححران  –تركٌححا ـ األرجنتححٌن  - أسححترالٌابٌنمححا تنححتج )كنححدا ـ باكسححتان ـ  مححن القمححح   العححالمً

 للقمح. العالمً% من اإلنتاج  ٙٔوكازاخستان( نحو  

 أعلى الدول متوسطاً فً إنتاجٌة القمح

 )طن/هكتار(اإلنتاجمتوسط  الدولة

 ٕ.0 بلجٌكا

 ٓ.0 إٌرلندا

 ٙ.7 المملكة المتحدة

 ٙ.7 فرنسا

 ٗ.7 هولندا

 ٖ.7 الدنمارك

 ٕ.7 المانٌا

 ٓ.ٙ مصر

 ٙ.ٕ العالم
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 من القمح  العالمًاالستهالك 

بنحو أربع مرات كما ٌوضحه  ( ٕ٘ٓٓ – 0ٙٓٔمن القمح خالل الفترة )  العالمًتضاعف االستهالك 

 الرسم التالى:ــ  

 

 

 من القمح العالمًأسباب زٌادة االستهالك 

o  .العامل الدٌموجرافى وٌتمثل فى الزٌادة الطبٌعٌة لسكان العالم 

o  .تحسن مستوى المعٌشة فى البلدان ذات الوزن الدٌموجرافى الكبٌر مثل الهند و الصٌن 

o  األفرٌقٌة،  وتراجع دور الشعٌر فى  تغٌر نمط االستهالك )االنتقال من استهالك األذرة البٌضاء( خاصة فى البلدان

 .األوروبً الشرق األوسط  وشمال إفرٌقٌا بسبب ارتفاع مستوى المعٌشة  بعد استقالل هذه الدول عن االستعمار

o   فى الدول الصناعٌة.  حٌوانًاستخدام القمح كعلف 

o  .استخدام القمح إلنتاج الوقود الحٌوي)اإلٌثانول( خاصة فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

o تزاٌد اللجوء الستهالك ما ٌعرف بالخبز المحسن، مما ٌتسبب فى فقد كمٌات هائلة من القمح 

o  الخشبٌة عجائن اللصق فى الصناعات -استخدام القمح فى مجاالت أخرى صناعٌة غٌر غذائٌة )فى األدوٌة

 وغٌرها(.
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إال أنحه لحٌس   المصحرٌٌن محن القمححمتوسحط إسحتهالك   ارتفحاععلحى الحرغم محن ر اإلشارة الحى أنحه دتج

المعحروف أنحه كلمحا زاد  كجم، ومن ٕٕٓاألعلى عالمٌا حٌث ٌبلغ إستهالك المواطن للقمح فى المغرب 

 بمختلف أنواعها.  الفقر وانخفضت مستوٌات المعٌشة ٌزداد استهالك  الفرد من الحبوب

 التجارة الدولٌة للقمح

تتطلححب تجححارة القمححح  تححوفر كمٌححات فائضححة للتصححدٌر ووسححائل نقححل )بححواخر وقطححارات(،  كمححا تخضححع لبورصححات 

وٌحإثر فحى  .عالمٌة والتفاقٌات التعحاون الحدولً )كمعاهحدة تجحارة الحبحوب(، وٌحدٌرها المجلحس العحالمً للحبحوب

 تجارة القمح دولٌاً:ــ

 .ببٌن العرض والطلالعالقة  

 .)الظروف المناخٌة )تذبذب اإلنتاج 

 االتفاقٌات الدولٌة.  

 .حاجة الدول إلى نوع محدد من القمح  

 الشركات الكبرى    

 .تحتاجهاالتى  دول بعض الالتً تقدمها بعض الحكومات إلى  المعونات 

   سحنة،  فحى ححٌن ٌبلحغ عحدد الحدول ملٌحون طحن/  ٕدولة مستوردة  للقمح  ٌزٌد معحدل اسحتٌرادها  عحن  ٘ٔنحو

ــحـ الجزائحر ـحـ   إندونٌسٌامصر ــ  -ملٌون طن سنوٌا( الى  خمسة دول هى : ٘استٌرادا للقمح )بؤكثر من  األكثر

 .األوروبً االتحادالبرازٌل ــــ الٌابان ـــ 

 ب اآلتٌة:ُتعتبر االحتكارات الدولٌة  لتجارة القمح  أشد من مثٌلتها لتجارة النفط، وذلك لألسبا-   

   .محدودٌة الدول القادرة على التصدٌر 

   تشابه الظروف المناخٌة فى الدول المنتجة  للقمح وبالتالى فان انخفاض المحصول فحى أححداها غالبحا
 انخفاضات فى الدول األخرى، مما قد ٌإدي إلى تقلبات كبٌرة فى األسعار العالمٌة من عام آلخر. توازٌهما 

  سٌطرة شركات الدول الصناعٌة الكبرى على السوق الدولٌة للقمح  
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  .)وجود أهم البورصات الدولٌة للقمح فى الدول الكبرى ) بورصة شٌكاغو 

   أسعار القمح فحى السحوق  من الحكومات الغربٌة وخاصة األمرٌكٌة سواء للحفاظ على المباشرالتدخل
 Foodالضحححغط الدبلوماسحححً خاصحححةبصحححفة  والقمحححح الغحححذاء بصحححفة عامحححة أو لتوظٌحححفالدولٌحححة 

Diplomacy  ٌُعرف فى  األدبٌات السٌاسٌة بالسال  األخضر. أو ما 

 فٌه  محن ٌرغبحون شحراء  شراء القمح أو بٌعه، وإنما هو سوق منظم ٌجتمع ال ٌعنًالبورصة فى حد ذاته  نظام

لٌن محزارعٌن، وممثلحٌن لصحوامع وتضم مجموعحة المتعحام القمح مع أولئك الذٌن ٌرٌدون بٌعه بنظام المقاصة، 

ٌشحترون وٌبٌعحون  الحذٌن  أيالحدقٌق، ومصحدرٌن. باإلضحافة إلحى بعحض التجحار المضحاربون  الحبحوب ومطحاحن

ٌُسوق القمح أحٌاًنا بمعرفة  .سلعة ما على أمل تحقٌق ربح بدون مبادلة فعلٌة للسلعة ذاتها وكاالت حكومٌحة،   و

فهحو ٌشحتري وٌبٌحع القمحح  المحزارعٌن والمسحتهلكٌن والدولحة الحذي ٌمثحل (CWB) مثل مجلس القمحح الكنحدي 

د وٌحنظم الصحادرات، بؤسعار تحددها ٌُححدِّ  للمحزارعٌن عنحدماوٌقحوم بسحداد المسحتحقات المالٌحة  الدولة،  كمحا أنحه 

 ٌقومون بتسلٌم  محصولهم للصوامع.

   ًملٌحون  ٕٓٔــــحـ   0٘إجمحالً إنتاجحه ) % محن ٕٓتقدر كمٌة القمح التحً تحدخل فحً التجحارة الدولٌحة بححوال

الكمٌحة  وتتصححدر  ثلثحًطحن /سحنة(، معظمهحا محن القمحح الصحلب الغنحً بححالبروتٌن وتسحتورد الحدول النامٌحة نححو 

 ملٌون طن سنوٌا. ٔٔمصر قائمة  الدول المستوردة  للقمح فى العالم حٌث تصل وارداتها الى ما ٌقرب من 

 األهمٌة السٌاسٌة للقمح

القمح وال ٌزال دوًرا مهًما على الصعٌد السٌاسً، إذ تحولت هذه السلعة إلى مادة استراتٌجٌة، وحتى إلى لعب 
سال  غذائً حاد بٌد الدول المصدرة له كالوالٌات المتحدة األمٌركٌة، النتزاع مواقف سٌاسٌة، أو لتحقٌق 

 :مكاسب اقتصادٌة، وذلك لألسباب التالٌة

  الغذائٌة، والعنصر األهم فً األمن الغذائً للعدٌد من الدول ال سٌما فً عالم الجنوب.إن القمح قاعدة المواد 

  انخفاض إنتاج القمح فً بعض السنوات نتٌجة ظروف مستجدة )فٌضانات، جفاف...( بحٌث ال ٌتوازن مع
 حجم الطلب علٌه

 ة إنتاجه محدودة جًداإن إمكانٌة التوسع فً زراعة القمح فً العدٌد من دول العالم، وبالتالً زٌاد. 

 عظم الدول المصدرة للقمح متجانسة فً مواقعها السٌاسٌة واالقتصادٌة من دول العالم الثالث، لذلك فهً م
 .تستخدم القمح كوسٌلة ضغط سٌاسً على البلدان المستوردة

 :اآلثار السلبٌة الستخدام القمح كوسٌلة ضغط سٌاسً على البلدان المستوردة

  المستوردة  فً حالة تبعٌة غذائٌة، تإدي إلى تبعٌة سٌاسٌة للدول المصدرةجعل بعض الدول. 

  ،معاناة بعض الدول المستوردة من أزمات غذائٌة حادة عند منع التصدٌر الٌها كما حدث مع )كوبا، لٌبٌا

 )العراق

 سما  روسٌا تبنً بعض الدول المستوردة مرغمة لمواقف وقرارات تملٌها علٌها الدول المصدرة  كما حدث ب

 .بهجرة الٌهود منها إلى فلسطٌن مقابل تزوٌدها بالقمح
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 القمح  وإنتاج العربًالعالم 

لعدٌحد محن الظحروف التحى وذلحك بسحبب اخحر آلالقمح فى الدول العربٌة غٌر ثابت حٌث ٌتغٌر من عام  إنتاجٌعتبر 

 الجزائحر، مصحر  المغحرب،  -:القمحح هحى إنتحاجفحى  األكبحروهنحاك خمحس بلحدان عربٌحة هحى  .إنتاجٌتحهتإثر علحى 

حححوالى   نسححبته مححا أيملٌححون طححن سححنوٌا مححن القمححح  ٓٗحححوالى  العربححًوالسححعودٌة .وٌسححتورد العححالم  سححورٌا 

 % من تجارة القمح العالمٌة وتعتبر جمٌع الدول العربٌة مستوردة للقمح باستثناء سورٌا والسعودٌة.        ٖ٘

 

 

معدل االكتفاء الذاتى من القمح فى الدول العربية
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 الوضع المصرى 

القمح بالنسبة للمصرٌٌن لٌس مجحرد غحذاء،  بحل ظحل  وعلحى محدى عقحود  مضحت سحالحا  اسحتراتٌجٌا  اسحُتخدم 

ُتحقحق  0ٕ٘ٔقبحل ثحورة ٌولٌحو قحد كانحت مصحر  و كورقة سٌاسٌة  للضغط على الحكومات المصرٌة المتعاقبة، 

راً بتخفٌض سعر القمحح ممحا ترتحب االكتفاء الذاتً من القمح ولكن بعد ثورة ٌولٌو اتخذ مجلس قٌادة الثورة قرا

كانحت بداٌحة ظهحور الفجحوة بحٌن  ثحم علٌه تحول النمط الغذائً للمصحرٌٌن محن األذرة الشحامٌة إلحى القمحح  ومحن 

م  لتلبى احتٌاجات السكان فحى ذلحك الوقحت، ومنحذ 0٘٘ٔاستوردت مصر ملٌون طن عام  إذواالستهالك  اإلنتاج

ك واإلنتحاج تبتعحد كثٌحرا عحن تحقٌحق االكتفحاء الحذاتً محن هحذا المحصحول ذلك التارٌخ ظلت الفجحوة بحٌن االسحتهال

  .  االستراتٌجً

 (  ٖٕٔٓ – 0ٙٓٔعاما ) ٓ٘وضح  تطور نسبة االكتفاء الذاتً من القمح عبر أكثر من الرسم البٌانً التالً ٌ

 

ثحم أخحذت فحى التنحاقص  0ٙٓٔ%  عحام  ٓٙمن القمح فى مصر بلغت  نحو     الذاتًٌُالحظ أن  نسبة االكتفاء 

الزٌحادة وظلحت تتحؤرجح ارتفاعحا وانخفاضحا  عاودتثم  00ٗٔ% عام  ٕٕتدرٌجٌاً  لتصل الى أدنى مستوٌاتها  

 .ٕٕٔٓ% عام  ٗٙحتى وصلت إلى حوالى  

طبقا لبٌانات  ٕ٘ٔٓ فً  االستهالك% من حجم ٔ.0ٗ، لتصل إلى  من القمح الذاتًتراجعت نسبة االكتفاء 

للتعبئة العامة واإلحصاء، وهذا ال ٌعنى تراجع المساحات المزروعة من القمح أو انخفاض  المركزيالجهاز 

إلى  ٕٓٔٓملٌون طن عام  ٕ.7حجم اإلنتاج المحلى من  إجمالًاإلنتاجٌة، بل على العكس تماما، فقد ارتفع 

نفسه زاد حجم الفجوة الغذائٌة من محصول القمح الذى تحتاج مصر  ، وفى الوقتٕ٘ٔٓملٌون طن عام  ٙ.0

ملٌون طن  ٗ.٘الستٌراده لتغطٌة السوق المحلى والتى تعادل حجم اإلنتاج المحلى أو تتخطاه بقلٌل لترتفع من 

 ، طبقا لبٌانات جهاز اإلحصاءٕ٘ٔٓمالٌٌن طن تقرٌبا عام  ٓٔإلى  ٕٓٔٓعام 
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من محصول القمح أمر بعٌد المنال، ولكن كلمة السر نحو بداٌة تحقٌق هذا  الذاتًقد ٌبدو أن تحقٌق االكتفاء 

، حٌث كشفت بٌانات نشرة حركة اإلنتاج والتجارة الخارجٌة من السلع الزراعٌة «الفاقد»الهدف تكمن فى 

 ٕ٘ٔٓالقمح إلى أعلى معدالته عام من  السنويالصادرة عن جهاز التعبئة العامة واإلحصاء وصول الفاقد 

% من إنتاج محصول القمح المحلى فى هذا العام، ٓٗمالٌٌن طن، تعادل نسبتها حوالى  ٗمحققا ما ٌقرب من 

 وهى ذات  النسبة أٌضا من القمح الذى استوردته مصر فى ذلك العام. 

 

 

اس مححن أصححعب عملٌححات الححدرحٌححث ُتعححد ٌُعتبححر القمححح مححن المحاصححٌل الحساسححة لعملٌححات الحصححاد والححدراس،  

، هحذا فضحالً عحن  نباتحاتال كسرنتٌجة لحبوب فى االكبٌر   فقدلل نظراً  القمح  محصولالعملٌات التى تجرى على 

غٌر أنه ال توجد تقدٌرات دقٌقة عن مقحدار الفاقحد فحً هحاتٌن العملٌتحٌن، كمحا  تذرٌة العملٌات  فاقداً فى أن هناك 

رالنقحل والتخحزٌن والتسحوٌق،  ملٌححات فحً عأن هنحاك فاقحداً  نصحف ملٌحون طححن سحنوٌا خحالل الفتححرة   بححوالً  قُححدِّ

ملٌون طن  فى تلحك  ٕأخذ هذا الفاقد منحنى تصاعدٌا لٌقترب من  ٕٓٔٓأنه منذ عام  إال م(  0ٕٓٓــ ٕٔٓٓ)

 ٕٙٔٓعحام  موسحمًمالٌٌن طن تقرٌبحا،  وقحد ُتظهحر نتحائج  ٗمسجال حوالى  ٕ٘ٔٓالسنة ثم لٌبلغ أقصاه عام 

 .فقداً  أكثر من ذلك 7ٕٔٓ&
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 الظروف البٌئٌة المناسبة لزراعة القمح

  ( شمال خط اإلستواء ، وخطىٓٙــــ  ٌٖٓنمو القمح جغرافٌا بٌن خطى عرض ) ( جنوب ٓٗــــ  ٕ٘عرض )

  خط اإلستواء بنجا . 

    حٌحث شحهرٌاً تقرٌبحاً فحً كحل المنحاطق هفحً العحالم حٌحث ٌحتم حصحاد انتشحاراٌعتبر القمح من المحاصٌل األكثر ،

 .االستوائٌة  وشبه المعتدلةمن التؤقلم فً المناطق  عالٌةٌمتاز بدرجة 

   روسحٌا  -% من القمح فحً النصحف الشحمالً محن الكحرة األرضحٌة خاصحة الوالٌحات المتححدة 0ٌٓنتج أكثر من- 

 . إٌطالٌا وبقٌة دول أوربا - الهند -كندا الصٌن 

  أوضحححت أبحححاث مركححز   CIMMYT   الححذرة والقمححح أن إنتححاج القمححح فححى المنححاطق الدافئححة   لتنمٌححة زراعححات

 أظهرت جدواها من الناحٌة التكنولوجٌة.

    تتباٌن االرتفاعات التى ٌمكن زراعة القمح علٌها  فقد نجحت زراعات القمح على جمٌع  االرتفاعحات بحدءا محن

م مححن  7ٓ٘ٗ، كححذلك نجحححت زراعتححه فححى هضححبة التبححت علححى ارتفـححـاع م   ٖٓٓٓمسححتوى سححطح البحححر وحتححى 

 تحت مستوى سطح البحر قرٌبا من البحر المٌت.وكذا نجحت زراعته  مستوى سطح البحر.

   علً كمٌات عالٌة من البروتٌن والمركبات الخالٌة من النٌتروجٌن والحدهون ممحا  احتوائهابتمتاز حبوب القمح

   .ٌساعد فً تصنٌع الخبز الجٌد

   ـحـ ٖٓم( & )◦ٗــحـٖم )الدرجة المثلى( ، كما ٌمكنه النمحو محا بحٌن )◦ ٕ٘تجود زراعة القمح عند درجة حرارة

الححرارة ٌححإدي الحً نضحج الحبحوب قبححل  ارتفحاعم( اذا أنهمحا درجتحا نمحوه الحدنٌا والقصححوى علحى الترتٌحب. ° ٕٖ

 .مرض الصدأ انتشارٌإدي الً  الرطوبة ارتفاعحجمها الطبٌعً، زٌادة الحرارة مع  اكتمال

  ارتفححاعزٌححادة الحححرارة مححع  أن  الطبٌعححً، كمححاحجمهححا  اكتمححالالحححرارة ٌححإدي الححً نضححج الحبححوب قبححل  ارتفححاع 

 .مرض الصدأ انتشارٌإدي الً  الرطوبة

   الى أن تباٌن أصناف وسالالت القمح فى أصلها الوراثً ًمًكًن لها القحدرة علحى النمحو فحى ظحروف  اإلشارةتجدر

متباٌنة من حٌث التربة والمناخ  كما ان الحبوب الناتجة منها تكون ذات خصائص متباٌنة، ولعحل التجربحة التحى 

اء الحذاتً منحه بحل وتعحدت ذلحك الحى إنتاجهحا خاضتها المملكة العربٌة السعودٌة بزراعتها للقمح وتحقٌقهحا االكتفح

لنححو أربعحة أضححعاف احتٌاجاتهحا مححن القمـحـح ذو الجححودة العالمٌحة العالٌحة لٌححدعو لإلعجحاب وٌبعححث برسحالة  ثقححة 

وأمححل  الححى العححرب جمححٌعهم والمصححرٌٌن علححى وجححه التحدٌححد وٌإكححد علححى أنححه المعنححى للتحححدٌات أمححام االرادة 

عوب أن تنتج غذاءها فان ذلك لٌس باألمر المستحٌل فرغم ندرة المٌاه بالسحعودٌة والتصمٌم وأنه اذا أرادت الش

حٌث ال مصدر لها اال المٌاه الجوفٌة الغائرة  فإنهحا  اسحتطاعت مواجهحة هحذه التححدٌات وأمكنهحا زراعحة وانتحاج 

 القمح بما ٌزٌد عن أربعة أضعاف احتٌاجاتها.
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   مححن مسححاحات األراضححى المنزرعححة 7٘وبححة، ففححى حححٌن أن  القمححح فححى  مححدى واسححع مححن الرط تنمححو نباتححات %

مم/ السنة( فإنه ٌمكن زراعة القمحح فحى منحاطق   07٘ - 7ٖ٘بالقمح  ٌتراو  معدل سقوط  األمطار بها بٌن )

 مم/السنة(. 7٘ٓٔ --  ٌٕٓ٘تــراو  معدل سقوط المطر بها ما بٌــن ) 

  القمح من نباتات النهار الطوٌل Long day plant اإلضاءة الشدٌدة إلحى زٌحادة قحدرة النبحات علحى تإدى  و

التفرٌع وزٌادة المادة الجافة وبالتالى زٌادة المحصول كما أن سرعة إزهار النباتات تزداد بإطالة فترة اإلضحاءة 

نبحات القمحح الحذى ٌنمحو تححت إضحاءة صحناعٌة مسحتمرة ٌكحون نمحوه  غٌحر أن التى تتعرض لها النباتحات ٌومٌحا. 

إلى نقص اإلحتٌاج للتعرض لنهار طوٌحل  االرتباعتج سنابل صغٌره وقلٌل من الحبوب وتإدى عملٌة ضعٌفا وٌن

 ال. بمستق

  ، الحرارة المنخفضحة والنهحار القصحٌر تنبحه التفرٌحع وتكحوٌن األوراق )النمحو الخضحرى( ولكنهحا تحإخر التزهٌحر

خلفحات والسحنابل ونسحبة عحدد السحنابل وٌإدى تظلٌل النباتات فى الظروف الزراعٌة المصرٌة الحى نقحص عحدد ال

الى الخلفات والوزن الجاف لألعضحاء المختلفحة محن النبحات ، ونسحبة الحوزن الجحاف للسحنابل الحى الحوزن الجحاف 

 للمجموع الخضرى أى نقص القدرة التخزٌنٌة للنباتات مع نقص محصول الحبوب والقش.

محافظات دون غٌرها بل تنتشر زراعتحه فحى جمٌحع على  ال تقتصرالى أن زراعة القمح فى مصر  اإلشارةتجدر 

مسححاحة   أجمححالً% مححن  ٕ٘المحافظححات بححال اسححتثناء مححع تركٌزهححا فححى محافظححات محححددة حٌححث ٌالحححظ أن نحححو 

 -القمح  المنزرع فى مصر ٌزرع بالمحافظات السبع التالٌة:

 %(               0.7ـ  الدقهلٌة ) ٖ%(      ٔ.0ــ  البحٌرة ) ٕ      المساحة( إجمالً% من ٓٔــ   الشرقٌة )وتزرع ٔ

 %(   ٔ.٘ــ الغربٌة )7%(           ٙــ  الفٌوم   )ٙ%(          ٙسوهاج   ) -٘       %(ٙ.ٙالمنٌا   )ـــ  ٗ

 أطوار النمو فى القمح

الزراعححة  ٌعححادعلححى الصححنف وم الفتححرة ٌومححا وٌتوقححف طححول هححذه 0ٓٔ - ٓٙٔتمتححد حٌححاة نبححات القمححح نحححو   

 وغٌرها.  والعوامل الجوٌة

 مراحل النمو كما ٌلى وٌمكن تقسٌم

 وٌشمل عدة مراحل هى:  Vegetative growth stageأوالً: طور النمو الخضرى    

 Germinationاإلنبات  -ٔ

  Seedling  البادرة -ٕ

  Tilleringالتفرٌع  -ٖ

 Jointingتكوٌن العقد  -ٗ

  Elongationاالستطالة - -٘

  Bootingالحبل   -ٙ
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 وٌشتمل على عدة مراحل: Reproductive stageثانٌاً: طور النمو الزهري 

   السنابل طرد 

  التلقٌح واإلخصاب 

 وٌشتمل على مراحل :   Ripping grain stageثالثاً: طور تكوٌن الحبوب      

 Milk-ripe stageالنضج اللبنً         

 Yellow-ripe stageالنضج األصفر )العجٌنً(                          

 Ripe stageالنضج التام 

 Dead-ripe stageالنضج المٌت          

 Vegetative growth stageطور النمو الخضرى  أوالً:

الطور على  طول هذاٌمتد هذا الطور فى حٌاة النبات ابتداء من مٌعاد الزراعة وحتى  إزهار النبات وٌتوقف 

 الصنف المنزرع والظروف البٌئٌة، وهذا الطور ٌمكن تقسٌمة الى مجموعة من المراحل على النحو اآلتى:

  Germination اإلنبات ــٔ

ظهور النباتات فوق سطح األرض وعادة تكون هذه  وهى الفترة الزمنٌة بٌن زراعة الحبوب فى التربة وحتى 

التربة. وٌتطلب اإلنبات توفٌر عنصرٌن  أٌام وٌتوقف ذلك أساسا على درجة حرارة(  7ــــٖالفترة بٌن ) 

%   ٕٔـــ  0ٔ%  والصغرى  ٓٗــــ   ٖ٘فالرطوبة المثلً لإلنبات   رئٌسٌٌن للحبوب هما الرطوبة والحرارة 

بٌنما  درجة مئوٌة  ٕ٘ــ  ٕٓ% ،  أما درجة الحرارة المثلً لإلنبات فهى   7ٓ – ٓٙالقصوى   بٌنما 

اإلنبات  درجة مئوٌة  وعند درجتً الرطوبة والحرارة الصغرى فان الحبوب تبدأ فى   ٘.٘ــ  ٘.ٖالصغرى 

بتشرب الحبوب للماء  ٌعقب ذلك تغٌرات سرٌعة  فى التركٌب الكٌمٌائً  اإلنباتولكن ببطء شدٌد ، و تبدأ عملٌة 

المنتج فى حالة إذا ما تم  ٌإثر على مواصفات الدقٌقلجمٌع مكونات الحبة من الجنٌن اإلندوسبرم واألغلفة بما 

 طحن هذه الحبوب التى بدأت فى اإلنبات.  وٌعتمد الجنٌن فى تغذٌته أثناء مرحلة اإلنبات على العناصر الغذائٌة

المخزنة فى الحبة والتى تتركز أساسا فى االندوسبرم حٌث مع بدء اإلنبات ٌبدأ النشاط اإلنزٌمً الذي ٌإدي 

تغذٌته ونموه لحٌن  والبروتٌن إلً صور بسٌطة ٌستطٌع الجنٌن االستفادة بها واالعتماد علٌها فى النشا لتحلل

إمكانٌة الحصول على غذائه من التربة.  ولم ٌثبت أن هناك تؤثٌر للضوء على انبات حبوب القمح  حٌث ٌمكن 

 أن ٌبدأ اإلنبات  لٌال أو نهارا وبنفس المعدالت إذا ما توفر شرطً الرطوبة والحرارة 

  البادرة ــٕ

ٌر معتمحدا علحى نفسحه مسحتخدماً المخحزون الغحذائً وتبدأ مرحلة البادرة بعد تمام نمو الجنٌن حٌث ٌصح 

الجذرى من األغلفحة، وتمتحد الجحذور األولٌحة فحى وٌنبثق كالً من المجموع الخضري وباندوسبرم الحبة 

األرض لتحصل على العناصر الغذائٌة من التربة ، وٌخترق الضوء الجدر الشفافة للمجمحوع الخضحري 

التمثٌححل الضححوئً باسححتخدام ثححانً أكسححٌد الكربححون الموجححود  وٌصححل للورقححة األولححً التححى تقححوم بعملٌححة
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بالهواء الجوي وطاقة الضوء وكحذا المحاء لتكحوٌن الكربوهٌحدرات والمكونحات الكٌمٌائٌحة وتخزٌنهحا فحى 

 .فٌما بعد أجزائه المختلفة وذلك الستخدام معظمها خالل مرحلة تكوٌن الحبوب

 

 Tillering stage التفرٌع  -ٖ

وٌتكون الفرع الورقة الخضرٌة الرابعة وٌستمر حتى طرد النبات للسنابل،  هابعد تكوٌنالنباتات تفرٌع ٌبدأ  

البرعم األول )أبط غمد الرٌشة( ساكنا ثم ٌموت. وقد تنشؤ األفرع  ٌظل حٌث األول من البرعم الثانً أو الثالث

 ألفرع مإقتا عند استطالة الساقوٌقف إنتاج ا من البرعم الرابع أو الخامس وذلك عند زٌادة عمق الزراعة

األفرع فى مرحلة طرد السنابل لزٌادة عدد  األفرع وتتناقص أعداد  .نهاٌته العظمىعدد األفرع  الى  لوصول

 التى تتكون. األفرعن عدد عالتى تموت 

 

   Jointing stageمرحلة تكوٌن العقد على الساقــ    ٗ
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  Elongation stage :طور االستطالة -٘

ال تتجاوز اسبوعا. وٌبلغ  ةفى فترة قصٌر وٌتم طرد سنابل النبات ، ٌتمٌز هذا الطور باستطالة السٌقان سرٌعاً 

ٌتبعها سنابل أوال ظهر سنبلة الساق الرئٌسً . حٌث تعند طرد سنبلة الساق األصلًللنبات أقصى ارتفاع 

 على النبات األم. نشإهابالتتابع حسب  فرع األ
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  Fruiting growth stage طور النمو الزهري ثانٌاً:

  هانتقالنتٌجة  ةتغٌرات نوعٌبالنباتات تحدث حٌث نضج النبات  وحتىزهار ة لإلالتهٌئٌمتد هذا الطور من بداٌة 

عرض نباتات القمح لظروف توٌلزم لذلك أن ت والثمري الزهريمن مرحلة النمو الخضرى إلى مرحلة النمو 

أهم هذه  photo periodالضوئٌة  الفترةوطول  Temperatureبٌئٌة معٌنة وتعتبر درجة الحرارة 

 -:هذا الطور الى مرحلتٌن فرعٌتٌنم ٌتقس ، وٌتمالعوامل
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تبدأ السنابل فى الخروج من غمدها بنهاٌة الساق وتستمر فى النمو واالمتداد حتى تصل الى أقصى 

تزهر النباتات  . بعد طرد السنابل إٌام ٙ: ٘لمدة ٌبدا التزهٌر  .طول وتتكون السنٌبالت على محور السنبلة

وتإثر الظروف البٌئٌة على طول هذه الفترة وتزهر سنبلة الساق األصلً أوالً ٌتبعها سنابل الخلفات بترتٌب 

نشوئها وتزهر الزهٌرات فى أعلى الثلث األوسط من السنبلة وٌمتد التزهٌر إلى أعلى وإلى أسفل من هذا 

فى الجو الرطب الملبد بالغٌوم وتقع أكبر  أٌام 0: ٙدة إلى وتطول هذه الم أٌام ٘: ٖالموضع وٌتم التزهٌر فى 

 وزناً فى هذا الموقع من السنبلة.الحبوب حجما وأقلها 

 

الزهٌححرات الححى مٌاسححم بانتقححال حبححوب اللقححا  مححن متححوك   واإلخصححاببتمححام مرحلححة التزهٌححر تبححدأ عملٌححة التلقححٌح 

 –أو نبححات آخححر  علححى ذات النبححات  خححرى ألبواسححطة الرٌححا  والحشححرات مححن زهٌححرة الزهٌححرات ذاتهححا  أو تنتقححل 

بٌنمحا  (2n) محع نحواة البوٌضحة مكونحة الجنحٌن  إححداهمالقحا  تتححد ال ٌن من حبوبالمبٌض حبتالى حٌث ٌدخل 

خصحاب ، وهذا هو ما ٌطلق علٌحة باإل (3n) قطبٌتٌن بالبوٌضة مكونة اندوسبرم الحبةمع خلٌتٌن  ىتتحد األخر

   Double fertilization المزدوج
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   Ripping grain stage  طور تكوٌن الحبوبثالثاً: 

ٌومحا وتححدث تغٌحرات متعحددة أثنحاء هحذه الفتحرة حٌحث تنتقحل  ٓٙ: ٓ٘تمتد فترة نمو حبوب القمح من 

المعدنٌحة محن أجحزاء النبحات المختلفحة إلحً  مثل السكرٌات واألحماض األمٌنٌة واألمال  المواد الغذائٌة 

اإلنبات،  وفى  الحبوب ثم تحوٌلها إلً مواد معقدة وتخزٌنها لكى ٌستخدمها الجنٌن بعد ذلك فى مرحلة

أخضحر فحى  خالل  هذا الطور من حٌاة النبات ٌستمر التمثٌل الضحوئً إلنتحاج الغحذاء طالمحا تواجحد جحزء

ثم ٌبدأ موت النبات باصفراره وتحلله من أسحفل وبتمحام النضحج تمحوت جمٌحع أجحزاء النبحات  –أنسجته 

تامحة النضحج حٌحث ٌكحون الحبحوب  إالأصحفر ذهبحً وٌنعحدم وجحود أي جحزء ححً بالنبحات  وٌصبح لونهحا

بها هو الجنٌن،  وٌمكن تقسٌم هذا الطور تكوٌن الحبوب إلى أربعحة أطحوار فرعٌحة  وذلحك  الجزء الحً

 على النحو اآلتى : 

  ًطور النضج  اللبنMilk-ripe stage 

    )طور النضج العجٌنً )األصفرYellow-ripe stage 

  طور النضج التامRipe stage 

  طور النضج المٌتDead-ripe stage 

 ripe stage-Milk اللبنًطور النضج  

وفٌه ٌكون اللون الغالب على  النباتات والسنابل هو ٌبدأ هذا الطور بعد  نحو ٌومان من طرد السنابل 

األخضر مع إصفرار األوراق السفلى  للنباتات  وتمتلىء  الحبوب بعصٌر مائً به كثٌر من حبٌبات 

تم تكشفها  تكون الحبوب فى هذا الطور قدوالنشاء وٌسٌل من الحبوب عصٌر لبنى  عند الضغط علٌها 

وقد   كامل وال تصلح النباتات للحصاد ألجل حبوبها فى هذا الطور.ولكنها لم تصل بعد الى حجمها ال

 تماما وٌمكن للحبوب أن تنبت فى هذا الطور إال أن بادراتها تكون ضعٌفة.الجنٌن ٌتمٌز 

 Ripe Stage  Yellow (Dough)طور النضج األصفر) العجٌنً ( 

وتتماسك محتوٌات الحبة ٌوم تقرٌباً من طرد السنابل  ٕ٘وتصل حبوب القمح الى هذا الطور بعد 

وٌكون لون الحبوب به اخضرار خاصًة من الجهة البطنٌة، وتتراو   ذات قوام طرى وتصبح عجٌنٌة

وتتمٌز النباتات باصفرار أوراقها وكذا السنابل والحبوب ، %(ٖ٘ــ ٖٓالحبوب بٌن ) الرطوبة فً

تكون النباتات قد وصلت الى النضج الفسٌولوجً ) ال ذا الطور ومع نهاٌة هوذلك الختفاء الكلوروفٌل 

ٌحدث بعد ذلك أي زٌادة فً محتوى الحبوب من المادة الجافة ، وما ٌحدث فً الحبوب من تغٌرات 

 مٌعاد  أفضل  تعتبرنهاٌة هذا الطور  فإن ٌكون فقط  فى نقص محتواها من المادة الجافة(   وبالتالى 

 .القمح فى الطور التالى تم حصادالقمح غٌر أنه من المعتاد أن ٌ لحصاد
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 Full Ripe Stage طور النضج التام

عند فحرك السحنابل أو تشكٌلها بٌن األصابع وٌسهل انفصال الحبة عن أغلفتها ٌصعب والحبوب  تتصلب

هحذا الطحور بلونهحا هزها والمعتاد أن ٌحصد القمح فى هذا الطور. والحبوب صلبة.  تتمٌز النباتات فحى 

وٌنصحح بحصحاد الحقحل   الذهبً ووصول الحبوب إلى أقصى حجم وٌحصد القمحح عحادة فحى هحذا الطحور

(%. وعنحد انخفحاض الرطوبحة بسحبب تحؤخر الحصحاد ٌسحٌطر علحى النباتحات ٖٔ-ٔٔ) عند نسبة رطوبحة

وٌسحهل كسحر السحٌقان للنبحات ومححاور  األسحمرطابع االحتراق لشدة الححرارة وٌمٌحل لونهحا الحى اللحون 

النباتات سواء بالحصاد  بمجرد مالمسةالحصاد  أثناءالسنابل وتزداد صالبتها وتفقد الكثٌر من الحبوب 

 الٌدوي او المٌكانٌكً.

 Dead-ripe stage طور النضج المٌت

ن محور ٌصبح معتم هش )سهل الكسر( وٌكوتتمٌز النباتات فى هذا الطور بانطفاء لون القش  

صلبة جداً وٌحدث لها ضمور وٌسهل  وتكون الحبوبالسنبلة هش وٌمٌل إلى السقوط والكسر 

التؤخر فى حصاد المحصول حتى هذه المرحلة وخاصًة اذا كان  ال ٌجبتساقطها على األرض  ولذا  

فقد جزءاً من ًٌ   .المحصول الحصاد ٌدوٌاً حتى ال 

 القمح خدمة وإعداد األرض لزراعة

الحبوب  إلنباتتهدف خدمة وإعداد األرض لزراعة القمح إلى تكوٌن بناء جٌد للتربة ٌكون مناسباً 

ر للنباتات الحصول على احتٌاجاتها الضرورٌة من فٌسرع من ظهورالبادرات فوق سطحها  وٌوو

كن وٌفضل أن تتم عملٌات خدمة األرض فى وقت مبكر حتى ٌم اصر الغذائٌة والماء واألكسجٌن. العن

السماد العضوي  ةضافوتتم إلكى تتم الزراعة فى الوقت المناسب.  كذا إجراء عملٌات الخدمة كاملة و

مع خفض معدل السماد   غبٌط( وٌخلط جٌداً بالتربة ٕٓٓ/الفدان ) ٖم ٕٓأو البلدى المتحلل بمعدل 

بنقل األتربة ونواتج وال ٌنصح  . ( كٌلو جرام نٌتروجٌن / فدان ٘ٔالنٌتروجٌنً الكٌماوي بمعدل ) 

  ،ئش واألمراض وزٌادة ملوحة التربةالى الحقل لما تسببه من انتشار للحشاالمجاري المائٌة تطهٌر 

ٌعمل السماد البلدى على تحسٌن خواص و . شهور ٙالبلدى قبل استخدامه لمدة ٌفضل كمر السماد و

ى االحتفاظ بمٌاه الرى والعناصر التربة الطبٌعٌة والكٌماوٌة وٌزٌد من قدرة األراضى الجدٌدة عل

رٌة وٌساعد على تفكٌك التربة فى األراضى الجٌكما ٌساعد  ، غذائٌة وخاصة فى األراضى الرملٌةال

على امتصاص العناصر الغذائٌة وٌشترط أن ٌكون السماد العضوي أو البلدى من مصدر موثوق به 

ت وجراثٌم األمراض التى ٌمكن أن تنتقل لضمان خلوه من بذور الحشائش والنٌماتودا وٌرقات الحشرا

سماد السوبر فوسفات  إضافة أولى ثم ة حرثتبدأ خدمة األرض بإجراء و. للنباتات عن طرٌق التربة

كجم/ فدان( سماد السوبر فوسفات نثراً على الحقل وقبل آخر حرثة وهذا المعدل ٌ٘ٔضاف  )  بمعدل
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كجم سماد فوسفاتى )   ٓٗ)فوسفات أحادي( أو   ٘أ  ٕ% فو٘ٔكجم سماد فوسفاتى    ٓٓٔ)ٌعادل 

 )فوسفات ثالثً(.   ٘أ  ٕ% فو٘ٗكجم سماد فوسفاتى    ٖٖ)فوسفات ثنائً( أو   ٘أ  ٕ% فو7ٖ

متعامدة على الحرثة األولى ثم التزحٌف لتنعٌم سطح التربة عند الزراعة  ثم ٌتم إجراء حرثة ثانٌة 

اعمة تماماً فً حالة الزراعة البدار،  وٌنصح بإجراء تسوٌة بآلة التسطٌر كما ٌفضل أن تكون التربة ن

 التربة باللٌزر كل بضع سنٌن لضمان استواء األرض وسهولة التحكم فى مٌاه الري.  

 المشاكل التى تإثر على اإلنبات 

 . التقاوىانخفاض حٌوٌة    (ٔ

 الزراعة بمعدل تقاوى اقل من المطلوب.  (ٕ

 زراعة التقاوى على عمق أكثر من الالزم.  (ٖ

 زراعة التقاوى فى تربة جافة )ماء ري غٌر كافى (.  (ٗ

لسحوء عملٌحة الخدمحة أو  التوزٌع غٌر المتجانس للتقاوي  نتٌجة عدم استواء سطح  التربة نتٌجحة (٘
 البدار عن طرٌق شخص غٌر مدرب.

 زراعة التقاوى على عمق سطحً مع عدم التغطٌة الجٌدة مما ٌتٌح للطٌور التقاط الحبوب.  (ٙ

الزراعة بعد فترة طوٌلة من حرث األرض مما ٌتٌح للحشائش بالنمو بدرجحة تسحمح لهحا بالتنحافس  (7
 مع بادرات المحصول على الماء والغذاء.

 سقوط أمطار غزٌرة بعد الزراعة مباشرة. (0

ٌرة السطارات عند استخدامها فى الزراعة من حٌث ضحبط مسحافات الزراعحة أو عدم التؤكد من معا (0
 سالمة  خراطٌم البذور.

عدم التخلص من بقاٌا المحصول السابق مما  ٌعٌق إتمام عملٌحة الخدمحة الجٌحدة وٌقلحل محن كفحاءة  (ٓٔ
 فى حالة إضافة الجرعة التنشٌطٌة مع الزراعة. األزوتىاالستفادة من التسمٌد 

 

 بها ومناطق زراعتها الموصًأهم األصناف 

 الجدٌدة. واألراضً: الدلتا )شمال ووسط وجنوب( ، مصر العلٌا 0ٖسخا

 : الدلتا )شمال ووسط وجنوب(.0ٗسخا 

 : الدلتا )شمال ووسط وجنوب( ، مصر الوسطى والعلٌا ، األراضى الجدٌدة ومنطقة النوبارٌة.0ٙٔجٌزة 

 الجدٌدة.  راضًواأل: منطقة النوبارٌة 7جمٌزة 

 ( : الدلتا )شمال ووسط وجنوب(.ٔٔ& 0جمٌزة ) 

 :  وسط وجنوب الدلتا.ٓٔجمٌزة 

 : مصر الوسطى والعلٌا.ٔسدس 

 والنوبارٌة والغربً الشرقً الشمالً: شمال الدلتا، مصر الوسطى والعلٌا، األراضى الجدٌدة، الساحل ٕٔسدس 

 : مصر الوسطى. ٖٔسدس 

 .والغربً الشرقً الشمال: الدلتا )شمال ووسط وجنوب( ، منطقة النوبارٌة ، األراضى الجدٌدة والساحل ٔمصر
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 .والغربً الشرقً الشمالً: األراضى الجدٌدة والساحل ٕمصر

 : مصر الوسطى والعلٌا.ٔبنى سوٌف 

 : مصر الوسطى. ٗبنى سوٌف 

 : مصر الوسطى والعلٌا. ٘بنى سوٌف 

 صر الوسطى.: م ٙبنى سوٌف 

 : مصر الوسطى والعلٌا. ٔشندوٌل 

 : مصر العلٌا  ٕسوهاج  
 

 مواصفات الصنف الجٌد

 .القدرة اإلنتاجٌة العالٌة فى المنطقة التى ٌزرع فٌها 
 .القدرة على التفرٌع القاعدي مع ارتفاع نسبة األفرع الحاملة للسنابل 
 .المقاومة للرقاد 
 .االستجابة العالٌة للتسمٌد 
  للظروف البٌئٌة  غٌر المالئمة مثل الصقٌع والجفاف والملوحة.التحمل 
 .المقاومة لألمراض والحشرات 
  .المقاومة لالنفراط 

 مٌعاد الزراعة

نوفمبر(. وال  ٖٓ - ٘ٔى الوجه البحري) وفنوفمبر(  ٘ٔ -٘أنسب مٌعاد للزراعة فى الوجه القبلً ) 

حتى تتوافق مراحل نمو نبحات القمحح خحالل موسحم النمحو محع  ذلك ٌنصح بالتبكٌر أو التؤخٌر كثٌراً عن 

درجات الحرارة المطلوبة لكحل مرحلحة وعحدم تحؤّثر النباتحات بارتفحاع درجحات الححرارة العالٌحة فحى نهاٌحة 

عحدم االلتحزام بمواعٌحد الزراعحة المناسحبة سحٌإدى إلحً كحم أن موسم نموها  خاصة فحى الوجحه القبلحً، 

 %.  ٕ٘ل عن انخفاض المحصول بما ال ٌق

 أضرار التبكٌر فى زراعة القمح

 -إلى انخفاض المحصول ألنه ٌإدى الى: وأكتوبرشهري سبتمبر خالل ٌإدى التبكٌر فى الزراعة 

  قبححل أن تححتمكن النباتححات مححن اتجححاه النباتححات الححى االسححتطالة حٌححث تكححون درجححات الحححرارة مرتفعححة

 وهذا ٌعنى قلة عدد السنابل / وحدة المساحة.   جٌدالالتفرٌع 

  مما ٌإدى الى انتاج سنابل قلٌلة أو صحغٌرة    فتتعرض لموجات برد شدٌدة  مبكراً طرد السنابل

 .pollinationوقد ال تتم عملٌة التلقٌح الحجم 

   .صغر طول السنبلة 

 تحإثر علحى حٌوٌحة ارة التبكٌر فى طحرد السحنابل )خحالل شحهر ٌنحاٌر( حٌحث انخفحاض درجحات الححر

وتكوٌن الحبوب فٌإدى ذلك  إلى عدم عقحد الحبحوب ممحا ٌحإدي  pollen grainsحبوب اللقا 

 إلً انخفاض عدد الحبوب بالسنبلة. 
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 أضرار التؤخٌر فى الزراعة

   -إلً انخفاض المحصول وذلك لألسباب اآلتٌة: القمح خالل شهري دٌسمبر وٌناٌر  زراعةٌإدى التؤخٌر فى    

I.  لعدم إمكانٌة ري و وعدد حبوب/ السنبلة وذلك لقصر فترة النمو الخضري. ٕقلة التفرٌع وعدد السنابل/ م

 النباتات قبل مٌعاد السدة الشتوٌة مباشرة فتتعرض للعطش لمدة طوٌلة.

II.  ضمور الحبوب ونقص وزنها لتعرض نباتات القمح أثناء مراحل تؤخٌر طرد السنابل  خالل شهر أبرٌل فتسبب

طرد السنابل وفترة امتالء الحبوب إلى رٌا  الخماسٌن الساخنة وارتفاع درجة حرارة الجو خاصة فى الوجه 

 المناسب فتتكون حبوب ضامرة. االمتالءال تعطً الفرصة المتالء الحبوب  القبلً.

III.  .تعرض النباتات لإلصابة بحشرة المن واألمراض الفطرٌة خاصة مرض صدأ األوراق وصدأ الساق 

 :  ق الزراعةطر

 ٌمكن زراعة القمح عفٌراً أو خضٌراً وذلك على النحو االتً:

 الزراعة العفٌر  -أوالً:

ٌُقصد به  فى أرض جافة ثم رٌها رٌة الزراعة إلنبات البذور وٌجب القمح الجافة زراعة تقاوى و

فى الزراعة.  إتباعها فى األراضى الخفٌفة واألراضً التى ترتفع فٌها نسبة األمال  وعند التؤخٌر

 ٌتم تطبٌقها آلٌا أو ٌدوٌا وٌفضل إتباعها اٌضا فى األراضى قلٌلة الحشائش واألراضً المستوٌة و

 Drilling Machines  الزراعة العفٌر باستعمال آالت التسطٌر - ٔ

و تعتبر هذه الطرٌقة أفضل الطرق لزراعة القمح ، وٌكثر اسحتعمالها فحى المنحاطق الجدٌحدة والشحركات  

 ٖعلى أعماق متساوٌة تقوم آلة التسطٌر بوضع التقاوى فى سطور متوازٌة الزراعٌة الكبرى ، وفٌها 

علحى مسحافات سم  بٌن السطور و ٖٔـــ  ٕٔسم من سطح التربة فى سطور على أبعاد متساوٌة  ٘ـــ 

منتظمة داخل السطور مما ٌعنى تقلٌل التنافس بٌن النباتات داخل الحقل الى أقل حد ممكن .وٌشترط أن 

ٌتم تجهٌز الحقل بحٌث ٌكون مهد البذرة ناعماً ومستوٌاً حّتى ٌسهل استعمال الماكٌنات وٌجحب معحاٌرة 

 .الزراعة  قبل استعمالها آالت

 ممٌزات الزراعة بآلة التسطٌر 

 كجم/فححدان مقارنححة بالزراعححة  0ٔ-ٕٔبحححوالً  كمٌححة التقححاوي المسححتخدمة فححى الزراعححة فححً  تححوفٌرلا

 .العفٌر بدار

   انتظام توزٌع التقاوي فى الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطٌة الحبوب عقحب الزراعحة وذلحك

ٌإدى  إلً زٌادة سرعة اإلنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وجودة التفرٌع وتقلٌل منافسة النباتات 

 % عن الزراعة الٌدوٌة. ٕٓلبعضها وبالتالً زٌادة المحصول من الحبوب بحوالً 

 نفقات العمالة الٌدوٌة.تقلٌل الزراعة و ةسرع 
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 :ٌجب مراعاة اآلتً عند تشغٌل آلة التسطٌر

 ٌزرع الحقل فى اتجاه ضلعها األطول 

 .الزراعة فى مشاوٌر متوازٌة باستعمال الراسم 

 .ترك مساحة حول الحقل لدوران الجرار بعرض نصف مشوار تزرع فى النهاٌة 

  . ٌراعى عدم خلو صندوق البذور من التقاوي أثناء الزراعة 

  كم/ساعة النتظام توزٌع التقاوي. ٗ - ٖتنظٌم سرعة الجرار لتكون 

 لتؤكد من عدم انسداد األنابٌب أثناء التشغٌل .ا 

 الٌدوى الزراعة العفٌر البدار -ٕ

م تقسم األرض إلً جٌداً ث ٌة التقاوى تغطٌتم وفٌها تبذر التقاوي ٌدوٌاً  بانتظام بعد خدمة األرض و

وٌجححب أن تكححون هححذه الرٌححة معتدلححة حتححى ال تتفقححع  الزراعححةرٌححة  وٌححتم رٌهححا( مٓٔ*  7أحححواض ) 

  .الحبوب

 فً جور على خطوط المحصول السابقالعفٌر الزراعة ـ ٖ

الزراعة ٌمكن زراعة القمح علحى خطحوط  المحاصحٌل السحابقة  مثحل القطحن أو فى حالة تؤخر مٌعاد 

 .(سم بٌن الجور ٓٔ)/الجورة حبات ٘ – ٗفى جور بوضع الذرة بدون خدمة 

 ممٌزات الزراعة العفٌر

 بحوالً مقارنًة بمثٌلتها الحراثً لعفٌر بدار لزراعة االتقاوى الالزمة لكمٌة  توفٌر فى ال ٕٔ-

 .الحراتىالعفٌر عن  فً الزراعة نسبة اإلنبات  الرتفاعكجم/فدان وذلك  ٕٗ

   نموها وانتظامسرعة ظهور النباتات. 

 

 عٌوب الزراعة العفٌر

  نباتات المحصول  فتنافستعمل رٌة الزراعة على إنبات بذور الحشائش الموجودة فى األرض

 المنزرع.

  الموجودة فى البقع المنخفضة من األرض لركود الماء ٌنشؤ عنها تلف )تفقٌع( بعض الحبوب

 فٌها.

  جذور البادرات  التربة حول موت كثٌر من البادرات فى األرض الطٌنٌة الثقٌلة لتشقق

 .الصغٌرة
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 الزراعة الخضٌر )الحراتى(ثانٌاً : 

% ٘ٙ-ٓٙ) لإلنبحاتالمبتلة فى أرض مستحرثة أي بها نسبة رطوبة كافٌة الجافة او زراعة التقاوى فٌها ٌتم و

 وتتبع عادة فى الحاالت اآلتٌة: قبل زراعتها )رٌة كدابة( سبق رٌها حٌث ٌكون قد (، من السعة الحقلٌة

  األرض الكثٌرة الحشائش 

 .األرض الثقٌلة التى تحتفظ برطوبتها 

  لحبوبا فتتفقعمستوٌة السطح حتى ال تركد المٌاه فى البقع المنخفضة الاألرض غٌر. 

 كثٌرة األمطار. فً المناطق   

علحى الحبالط ثحم ٌحتم بحدار التقحاوي بطرٌقة البحدار )ٌحدوٌاً أو آلٌحاً(  حٌحث  وتجرى الزراعة الحراتى بالطرق اآلتٌة

تحرث األرض حرثا ضٌقا )حرث قماحً( لضمان اختالط الحبوب بالتربة ثحم تزححف األرض فحى نفحس الٌحوم ثحم 

بححالقنى وتححربط البتححون. وقححد تبححذر التقححاوى بعححد الحححرث مباشححرة ثححم تزحححف  ٕم ٘.ٖتقسححم إلححى أحححواض إبعادهححا 

 .األرض فى نفس ٌوم البذر حتى ال ٌثقل الغطاء على البذور فٌما لو بذرت الحبوب قبل الحرث

 :ىالحراتعٌوب الزراعة 

 .نسبة اإلنبات النخفاضكجم/فدان عن العفٌر وذلك  ٕٗ-ٕٔزٌادة كمٌة التقاوى بمقدار  

 .ظهور البادرات فوق سطح األرض لزٌادة عمق الحبوبتؤخٌر  

 األعماق المنزرعة فٌها الحبوب. الختالفظهور النباتات  انتظامعدم  

 كمٌة التقاوى

تختلف كمٌة التقاوى حسب عوامل كثٌرة أهمها طرٌقة ومٌعاد الزراعة والصنف ومدى صالحٌة التقاوى من 

 حٌث النقاوة واإلنبات وكذا درجة انتشار الحشائش بالحقل 
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 :ٌجب زٌادة التقاوى عن المعدالت السابقة فى الحاالت التى تإدى إلى قلة التفرٌع أو نقص اإلنبات ومنها

  الزراعةالتؤخٌر فى 

  التقاوى أو اختالط التقاوى باألتربةب إصابات حشرٌة وجود. 

 ( حٌث ٌنصح بزٌادة معدالت التقاوى ٔإذا كان الصنف قلٌل التفرٌغ مثل الصنف ستورك )سوهاج

 كجم/فدان عن المعدالت السابقة. ٕٔبمقدار 

 على مصاطبالقمح زراعة 

ٌجب على وزارة  إال أنه .المناخٌة تغٌراتلوا المٌاهالطرق التً تم ابتكارها لمواجهة تحدٌات ندرة ي تعد أحد

اإلرشاد  جهازمن خالل وذلك  صحٌحبشكل  تطبٌقها، وكٌفٌة هذه الطرٌقةبؤهمٌة  المزارعٌنالزراعة توعٌة 

 :التالٌةالمزاٌا ب هذه الطرٌقةتتمٌز والزراعً، 

 .بها الموصً% من معدل التقاوى ٕ٘ حوالى توفٌر (ٔ

 .طرق زراعة القمح األخرىب مقارنة الرى المستخدمة  من مٌاه % ٕ٘ نحو  توفٌر (ٕ

مٌاه فى بالغسٌل تعظٌم االستفادة من األسمدة المضافة وخاصة التسمٌد األزوتى لتقلٌل الهدر منه  (ٖ

 .معدل الماء المستخدم لقلة الرى

 .زراعة االخرىمقارنة بطرق البعد الري فً حالة هبوب الرٌا  إنخفاض فرص رقاد القمح  (ٗ

كمٌة التقاوى المستخدمة حٌث ٌزداد التفرٌع وٌزداد حجم السنابل  النخفاضزٌادة اإلنتاج الكلى وذلك  (٘

 .وعدد ووزن الحبوب بالسنبلة

 .وبالتالى تقلٌل النفقات الرىتشغٌل آالت عدد ساعات  ٌعنى تقلٌلالرى  مٌاهتوفٌر   (ٙ

 

 على مصاطب القمح  طرق زراعة 

  نقرعفٌر فى  ــٔ

سم ثم الزراعة بطرٌقة النقر فً جور  ٕٓٔ-ٓٓٔعرض ٌنصح  أن تكون بالتى والمصاطب أوال  بإقامةتتم 

، وٌتم الري حتى التشبع بٌن النقر  سم ٓٔعلً مسافة سطور قمح /المصطبة  7بواقع علً ظهر المصاطب 

 ٖٓاستخدام ببعض المزارعٌن  ٌقوملفدان و/اكجم  ٘ٗ، وفً هذه الطرٌقة ٌقل معدل التقاوي الً تغرٌقدون 

 . لفدان/اكجم فقط 

  تسطٌرعفٌر ــ  ٕ

ٌتم الري و،  بالفنًلفدان ثم اقامة المصاطب وتقطٌع األرض / اكجم  ٘ٗبعد الخدمة والتنعٌم والتسوٌة بمعدل 

، وفً الرٌات التالٌة ٌتم الري بحٌث التصل المٌاه الً ظهر  دون اغراق فً رٌة الزراعة حتى التشبع

 . المصاطب

  بدارعفٌر ــ ٖ

  .المصاطب والري كما فً طرٌقة التسطٌر إقامةم ثلفدان /اكجم  ٌ٘ٗتم بدر التقاوي بمعدل وفٌها 



 ا.د/ محمد صبحى بدران  (إنتاج نباتى  ـ كلٌة الزراعة بدمنهورالفرقة الثالثة/   ٕٕٓٓالفصل الصٌفى  )فى إنتاج محاصٌل الحبوب والعلف األخضر محاضرات 

  47  

 

 خدمة محصول القمح بعد الزراعة

 أوالً: التسمٌد

بالكمٌات المحددة وفى المواعٌد إضافتها من العوامل الهامة التى تإدى زٌادة المحصول بشرط  األسمدةتعتبر 

 ، وإضافته ٌنصح بنثر كل سماد على حدةوالفائدة المرجوة من إضافتها .  حققال ٌإذ أن المغالة بها  الموصً

 قبل الرى مباشرة حتى ال ٌفقد قٌمته 

 األزوتىالتسمٌد 

   كجححم  ٌورٌححا  ٓٓٔ)وحححدة أزوت / فححدان  0ٓ - 7ٌ٘ححتم التسححمٌد فححى االراضححى الطٌنٌححة والخصححبة بمعححدل

ٌحوم محن  ٓ٘ــحـ  ٘ٗ ) عنحد الرٌحة الثانٌحةو عند رٌة المحاٌاة.متساوٌتٌن :  على دفعتٌن% / فدان(  ٙٗ‚٘

 .( الزراعة

   كجحم ٌورٌحا/ فحدان قبحل  ٓ٘بإضحافة  ٌحتم زٌحادة المعحدل الجدٌحدة  واألراضحًفى االراضى ضعٌفة الخصحوبة

 دفعات : ٖوٌقسم السماد على  طرد السنابل مباشرة.

 % ( من الكمٌة المقررة تضاف عند الزراعة.ٕٓاألولى : ) 

 % ( من الكمٌة المقررة تضاف عند رٌة المحاٌاة.ٓٗالثانٌة : ) 

 ٌوماً من الرٌة السابقة ٕ٘% ( من الكمٌة المقررة تضاف عند الرٌة الثالثة بعد ٓٗالثالثة : ) 

 مع مراعاة إضافة السماد قبل الرى مباشرة.

 باألمونٌا الغازٌة النٌتروجٌنًالتسمٌد 

به دفعة واحدة بعد عملٌة  الموصًوفى هذه الطرٌقة تخدم األرض وتنعم جٌداً ثم تحقن األمونٌا بالمعدل 

رٌة الزراعة. وٌجب األرض  تروى وأٌام ثم ٌزرع القمح  ٗالخدمة وتترك األرض دون تقلٌب أو إثارة لمدة 

كما  فى حالة األرض الموبوءة الحشائش مقاومتها بالمبٌدات الكٌماوٌة األخذ فى اإلعتبار قبل إضافة األمونٌا

بها وعدم تؤخٌر زراعة القمح عقب إجراء  الموصًتضاف األسمدة الفوسفاتٌة مع خدمة األرض بالطرٌقة 

 األمونٌا من التربة. ال تفقدالحقن لمدة طوٌلة حتى 

 األمونٌا الغازٌة  استعمالممٌزات 

 بحوالًالمحصول زٌادة توزٌع السماد على الحقل مما ٌإدى إلى تجانس نمو النباتات و وانتظامتوفٌر العمالة 

 % مقارنة بطرق التسمٌد األخرى.ٗٔ

 التسمٌد بالمخصبات الحٌوٌة

مخصبات تحتوى عل بكترٌا تثبٌت اآلزوت الجوي وٌوجد منها ثالثة أنواع وهى " نتروبٌن ، مٌكروبٌن ،  .ٔ

جم(، بٌنما ٌفضل ٓٓ٘أكٌاس/ فدان )زنة الكٌس  ٖسرٌالٌٌن" وٌفضل النتروبٌن لألراضً الجدٌدة بواقع 
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أي من المخصبٌن كٌس/فدان( وال ٌختلف السرٌالٌٌن عن ٕالمٌكروبٌن فى األراضى القدٌمة )بواقع 

وٌضاف بنفس المعدالت. وٌتم خلط التقاوى بالمخصب قبل الزراعة حسب اإلرشادات الموضحة على 

كجم آزوت/فدان ٕ٘الكٌس. وتقوم هذه المخصبات الحٌوٌة بتعوٌض حوالى ثلث االحتٌاجات اآلزوتٌة )

سواء بالنباتات أو بالمٌاه  باألراضً الجدٌدة( هذا فضالً عن تحسٌن خواص التربة وتقلٌل التلوث البٌئً

 الجوفٌة نتٌجة زٌادة اآلزوت المعدنى المستخدم كسماد.

مخصبات تحتوى على بكتٌرٌا تحلل الفوسفور المثبت بالتربة ) فوسفورٌٌن( وتستخدم فى جمٌع األراضى  .ٕ

خاصة فى األراضى الجٌرٌة. حٌث تعانى مثل هذه األراضى من عدم وجود الفوسفور فى صورة مٌسرة 

كٌس/فدان  ٖ-ٕستفٌد منها النبات بالرغم من زٌادة المضاف فى صورة سماد السوبر فوسفات. ٌضاف ٌ

 فوسفورٌٌن. وقد تتم إضافة المخصب اآلزوتً مع الفوسفورٌٌن حسب التعلٌمات الموجودة على الكٌس.

 التسمٌد البوتاسى

ٌحوم محن  ٓٙالثالثحة أي بعحد ححوالى  كجم/فحدان عنحد الرٌحة  ٓ٘% بمعحدل  0ٌٗتم التسحمٌد بسحلفات البوتاسحٌوم 

 الزراعة.

 العناصر الصغرى

 :المخلوطة رشاً على النباتات على دفعتٌن ٌفضل التسمٌد باستخدام العناصر 

 لتحر بوتاسحٌوم سحائل(   ٔك ٌورٌا +  ٘فدان +  / ٌوم من الزراعة )نصف كٌلو ٖ٘ - ٖٓبعد من  األولى
 على أن ٌتم الرش باستخدام موتور الرش.

  ٌوم من الدفعة االولى وبنفس المعدالت.  ٘ٔالثانٌة ترش بعد 

 الرى :ثانٌا

المحاصحٌل الحقلٌحة عامحًة والقمحح بصحفة  إنتاجٌةٌُعتبر الري من العملٌات الهامة والتى تإثر بدرجة كبٌرة على 

، مصحر الوسحطى، البححريللوجحه  ٖم 00ٓٔ،  0ٓٗٔ، ٓٓٔٔلمحصحول القمحح  المائًخاصًة،  وٌبلغ المقنن 

% محن مقننحه بمصحر ٌ٘٘حوازى نححو  البححريللقمحح بالوجحه  المائٌحةأن المقحنن  أي  التحوالًمصر العلٌحا علحى 

رٌحات  ٙ - ٘رٌات فى الوجه البححري &  ٘ - ٗالعلٌا. ومن الشائع انه ٌتم رى القمح المنزرع بالوادى والدلتا 

ناٌة  واالهتمام بها  حٌث أن زٌادة  مٌاه  الرى فٌها عحن فى الوجه القبلً ،  خالف رٌة الزراعة والتى ٌجب الع

ٌُطلق علٌه )تفقٌحع الحبحوب(  فحى ححٌن أن نقحص المٌحاه  ٌحإدى إلحً  عحدم  الالزم  ٌإدى إلً تلف التقاوى أو ما 

ٌُطلق علٌه )تحمٌص التقحاوى(  ومحن ثحم انخفحاض نسحبة اإلنبحات فحى كحال الححالتٌن.  وتحتم  إنبات الحبوب  أو ما 

ٌومحاً  إال  فحى حالحة  ٌٕ٘ومحاً محن الزراعحة وٌجحب  عحدم  تؤخٌرهحا عحن  ٕٔمحاٌاة )التشتٌة( بعد ححوالً رٌة ال

ٌومحاً للوجحه  ٕٓ&  البححريٌوماً للوجحه  ٕ٘سقوط األمطار،  على ان  ٌوالى الري بعد ذلك  لٌكون فى حدود  

ٌحوم  0٘ـــحـ  ٓٙوالتى توافق    صابواإلخفترة التلقٌح  أثناءالقبلً مع مراعاة تجنب  تعطٌش النباتات خاصة 

مراحل نضج الحبوب حتى ال ٌتسبب ذلك فحً إنتحاج حبحوب ضحامرة  أثناءالزراعة  وكذا ٌجب عدم التعطٌش  من

ٌُراعى تجنب  الحري أثنحاء هبحوب الرٌحا  حتحى ال تتعحرض النباتحات للرقحاد،  وفحى جمٌحع  األححوال  إجحراء.  كذا  
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ٌُمنحح )اصححفرار  الفسححٌولوجًع الححرى بعححد وصححول النباتححات لمرحلححة النضححج ٌجححب أن ٌححتم الححرى علححى الحححامى و

% مححن النباتححات بالحقححل حٌححث أن إصححفرار السححالمٌة ٌعنححى  ٓ٘السححالمٌة األخٌححرة التححى تحمححل السححنبلة لحححوالً 

توقف تدفق المواد الغذائٌة من األوراق الى الحبوب(.  وٌمكن للمزارع أن ٌدرك مدى احتٌحاج الحقحل إلحى الحري 

 فاف أوراق النباتات.عن طرٌق جفاف التربة وظهور الشقوق العمٌقة بها وكذلك الت

 Weed control  مقاومة الحشائش :ثالثاً 

تنافس الحشائش نبات القمح فى الغذاء والضوء والماء ولهذا تسبب ضعف نمو النباتات وٌنقص المحصول 

حٌث تختلط بذورها كما أنها تكون مصدرا للحشرات واآلفات. وعالوة على أنها تسبب نقصا فى جودة الحبوب 

 بمقاومة الحشائش وٌتحقق ذلك بما ٌلى: االهتمامولذا فإنه ٌجب مع حبوب القمح  

  إزالة الحشائش المختلفة بؤرض المحصول السابق. -ٔ

 الزراعة بتقاوي منتقاه خالٌة من بذور الحشائش خاصة الزمٌر والصامة والدحرٌج. -ٕ

التقاوي بالحقل وبالتالى انتظام  نمو النباتات /وحدة  الزراعة على سطور ألن ذلك ٌإدى الى انتظام توزٌع -ٖ

 المساحة بصورة أفضل مما ٌزٌد قدرتها على منافسة الحشائش.

والتى ٌتخللها زراعة  محصول البرسٌم  قبل القمح فى الموسم الشتوي السابق مما  الزراعٌةإتباع الدورة   -ٗ

الموبوءة بهاتٌن الحشٌشتٌن حٌث ٌفٌد الحش ٌُساهم فى تقلٌل اإلصابة بالزمٌر والفالرس فى األراضً 

 المتكرر للبرسٌم فى عدم إعطاء الفرصة لهما إلكمال نموهما وتكوبن البذور

 األراضى التى تنتشر بها الحشائش فى  الحراتىإتباع طرٌقة الزراعة  -٘

تستخدم مبٌدات   Chemical weedicides or Herbicidesمبٌدات الحشائش: استعمال -ٙ

الكٌماوٌة فى حقول القمح فى مقاومة الحشائش عرٌضة األوراق مثل العلٌق والزربٌح الحشائش 

والجعضٌض وضرس  العجوز وفجل الجمل والنفل والحندقوق. ومن أهم هذه المبٌدات البرومٌنال بالس 

 لتر ماء /فدانٕٓ٘لتر فى  ٔبمعدل 

 المكافحة المتكاملة لحشٌشة الزمٌر فى حقول القمح: 

  رة الزراعٌة والتى ٌتخللها زراعة محصول البرسٌم الذى ٌسبق القمح فى الموسم الشتوى إتباع الدو
 لالكتمالالسابق مما ٌساهم فى تقلٌل اإلصابة بالزمٌر والفالرس فى األراضى الموبإة بهاتٌن الحشٌشتٌن 

 بذورها وكذلك الحشائش عرٌضة األوراق. انتشارنموها و 
   ن بذور الحشائش خاصًة الزمٌر والصامة والدحرٌج وإجراء نقاوة ٌدوٌة منتقاه خالٌة م بتقاويالزراعة

للتقاوى قبل زراعتها للتخلص التام من بذور الزمٌر حتى ال تنقل العدوى إلى األراضى غٌر المصابة 
 وتقلٌل التلوث ببذور الحشائش.

   نبات للقمح وهذا ٌساعد اإل انتظامٌتم الحرث والتسوٌة الجٌدة لألرض فى الزراعة العفٌر لٌساعد على
نباتات القمح على شغل حٌز التربة قبل الحشائش ومنافستها كما ٌتم إجراء جمٌع العملٌات الزراعٌة 
المناسبة والالزمة لزراعة المحصول بكفاءة عالٌة للحصول على نباتات محصول قوى لها القدرة على 

 منافسة الحشائش طول الموسم.
   فى األراضى الموبوءة بالحشائش بإعطاء رٌة كدابة قبل الزراعة مما ٌإدى  الحراتىٌتم إتباع الزراعة

 .النابتةإلى التخلص من نسبة عالٌة من الحشائش 
  القمح بصورة  بنباتاتوشغل وحدة المساحة  بانتظامٌفضل الزراعة على سطور حٌث ٌتم توزٌع التقاوى

تها بالنقاوة الٌدوٌة التى ٌفضل إجرائها أفضل تسمح بالتعرف على الحشائش بٌن السطور وسهولة مكافح
 وقبل الرٌة الثانٌة أو إجراء الخربشة بدالً منها إذا سمحت الظروف بذلك. المحاٌاةقبل رٌة 
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 الوسائل التالٌة:  للطٌور البرٌةتتضمن عملٌات المكافحة :  مقاومة الطٌور البرٌة رابعاً:

 طرق الزراعٌة وتشملال –أ 

   التنسٌق بٌن المزارعٌن  فى مواعٌد الزراعة بحٌث ال تتم الزراعة لبعض الحقول مبكراً أو متؤخراً عن
 باقً الزمام )الحوض( حتى ال تكون هذه الحقول عرضة لمهاجمة الطٌور البرٌة بعد ذلك. 

  .العناٌة بتقلٌم األشجار حول الحقول بصفة مستمرة ألنها تكون مؤوى لتعشٌش العصافٌر 

 الطرق المٌكانٌكٌة وتتضمن –ب 

امات فً صفوف على أبعاد حوالى شد شرائط الناٌلون من النوع الرفٌع فى الحقول الزراعٌة على دع
ٌوم  ٘ٔجٌداً عكس اتجاه الرٌح وتستمر هذه الطرٌقة لمدة  الشرائطم   بٌن الصفوف مع العناٌة بشد ٓٔ

 ألون مختلفة من الشرائط.   استخداممع مراعاة 

 .استخدام مسدسات الصوت خالل مرحلة تكوٌن ونضج الحبوب 

 األرضٌة مقاومة القواقع والٌرقات خامساً:

 الزراعٌة الطرق  -ٔ

  عزٌق وتقلٌب التربة جٌداً ٌإدى لتعرٌض البٌض واألعمار الصغٌرة من القواقع ألشعة الشمس واألعداء
 الطبٌعٌة.

  ،التخلص من الحشائش ومخلفات المحصول السابق والتى ُتعتبر مؤوى للقواقع 

  .العناٌة بتقلٌم األشجار بفتح قلبها  )تتخللها الشمس( فتقضى على القواقع 

 الطرق المٌكانٌكٌة – ٕ

  .الجمع الٌدوي للقواقع 

   المتحلل )السباخ( كمصٌدة بوضعها على هٌئة أكوام تتجمع تحتها  العضوياستخدام أكوام من السماد

 القواقع ثم ٌتم نقلها بعٌداً بعد ذلك.

 ( أو شرائح بطاطس أو بطاطا ٘:  0٘وضع طعوم جاذبة مكونة من خلٌط من الردة والعسل بنسبة )

 د ذلك.مسلوقة حٌث أن هذه الطعوم  تجمع القواقع حولها ثم ٌتم إبعادها  والتخلص منها بع

  بحش البرسٌم قبل الغروب ووضعه على هٌئة أكوام رأسٌة وتجمع القواقع من تحتها وحولها  االهتمام

 قبل طلوع الشمس.

 والحشرات األمراضمقاومة   سادساً:

 األمراض وتشمل  

 Stem Rust                              صدأ الساق   (ٔ

 Leaf Rust                          صدأ األوراق   (ٕ
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 Yellow Rust               الصدأ األصفر  (ٖ

     Loess Smut التفحم السائب  (ٗ

 Covered Smut) النتن(  المغطىالتفحم  (٘

 Llag Smut                   التفحم اللوائً  (ٙ

 Leaf Spot                     تبقع األوراق (7

  Powdery Mildew      البٌاض الدقٌقً (0

بالنسبة أما  حوث القمح مقاومة لألصداء الثالثالقمح المنزرعة والمستنبطة بمعرفة قسم بوعادًة فإن أغلب أصناف 

لمرض ا وانتشارلمرض التفحم السائب فإن التقاوى ٌتم معاملتها ضد المرض بالمطهرات الفطرٌة الجهازٌة لمنع ظهور 

 .0ٙخاصًة بالنسبة لصنف سخا 

 ٌتم:  لمقاومة هذه األمراض

 . المقاومةزراعة األصناف  .ٔ

 اتباع الدورة الزراعٌة .ٕ

 . خالٌة من الجراثٌم بتقاويالزراعة  .ٖ

 التسمٌد المتوازن .ٗ

 . معاملة التقاوى بالمبٌدات المناسبة .٘

 واهمها:  الحشرات 

 الحفار 

 .الدٌدان القارضة 

  حشرة المن 

  الثعبانٌةالدٌدان. 

  الحفار 

تتغذى الحشرات على قواعد بادرات القمح وجذورها تشتد اإلصابة به فى منطقة وسط الدلتا ومصر الوسطى حٌث 

 فتجف البادرة وتموت وٌستعمل لمقاومة تلك الحشرة عند بداٌة ظهور أعراضها الطعم السام والذى ٌتكون من اآلتى:

كجم جرٌش ذرة أو كسر أرز مبلل بالماء مع ٘ٔلتر للفدان ٌخلط مع  ٕ٘.ٔبمعدل  لالستحالب% قابل ٓٗالهوستاثٌون 

ساعة مع التركٌز على حواف ٕٗ بحوالًقلٌل من العسل األسود وٌوضع الطعم السام قبٌل الغروب وبعد الزراعة إضافة 

 والمصارف. المراويالحقل وقرب 

  الدودة القارضة 

 الموصًالطعم السام  تهامقاومأٌضاً فً ، وٌستخدم مح وتقطعها عند سطح التربة بقلٌلٌرقات على بادرات القالتتغذى 

 كجم ردة أو رجٌع أرز ناعم بدالً من جرٌش الذرة.ٕ٘الطرٌقة مع مالحظة إضافة  بذاتبه لمقاومة الحفار و

 المن Aphis 

لتر ماء للفدان وأٌضاً مبٌد البرٌمور بمعدل ٓٓٗلتر مع ٕ٘.ٔ% بمعدل 7٘مبٌد المالثٌون  استخداموٌفضل 

 لتر ماء وترش الحقول فى حالة ظهور الحشرة. ٓٓٗكجم للفدان مذاب فى ٘.ٓ
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المقاومة الجماعٌة بؤحد  استخدامهى  تهاأفضل طرٌقة لمقاوم ثُبت أن مقاومة الفئرانتجدر اإلشارة الى انه ل

السامة مثل فوسفٌد الزنك مع جرٌش الذرة أو المبٌدات المسٌلة للدم بالنسب المقررة ثم توضع فى الطعوم 

 ل وعلى مسافات تتناسب مع الكثافة العددٌة للفئران مع متابعتها المستمرة.وثابتة حول وداخل الحق أماكن

  Harvest الحصادسابعاً : 

ٌوماً من زراعته وذلك  0ٓٔ - ٌٓٙٔتم حصاد القمح بعد حوالى  القمح بالضم،  و  فً ٌُطلق على حصاد

حسب الصنف حٌث تكون النباتات وقتئذ قد وصلت الى مرحلة النضج الفسٌولوجً والذي ٌمكن االستدالل 

% من النباتات بالحقل وكذا ٌمكن االسترشاد  ٓ٘علٌة باصفرار السالمٌة العلٌا التى تحمل السنبلة لحوالً 

تات حٌث تجف األوراق والسٌقان وتتصلب الحبوب وتصبح السنابل سهلة االنفراط بالٌد، وٌتوافق بمظهر النبا

وٌنبغً أن  .ذلك غالباً مع أواخر شهر أبرٌل بالوجه القبلً والنصف األول من شهر ماٌو بالوجه البحري

الرطوبة بالحبوب مما ٌإدى إلى تحصد النباتات فى المٌعاد األمثل إذ ٌإدى الحصاد المبكر إلى ارتفاع محتوى 

وزٌادة نسبة احتمال إصابتها بالفطرٌات أثناء التخزٌن وإلى نقص كمٌة المحصول لعدم  الجفافعند  هاانكماش

ٌإدى التؤخٌر فى حصاد المحصول إلى انتثار الحبوب والسٌما فى األصناف التى تتمٌز بٌنما امتالء الحبوب. 

مثل األصناف المكسٌكٌة. وزٌادة مقدار المفقود من المادة الجافة عن طرٌق  حبوبها بسهولة قابلٌتها لالنتثار

ٌمكن التنفس الرتفاع  درجة الحرارة فى الحقل وإلى ضمور الحبوب ونقص المحصول من القش والحبوب، و

 .%٘ٔالحبوب إلى نسبة الرطوبة ب حصاد عند وصولالالبدء ب

 : النقاط التالٌة وٌراعى فى حال الضم الٌدوى  

 بالحبوب والتبن . اختالط الطٌنالنباتات بجذورها لتقلٌل  اقتالعٌراعى عدم  (ٔ

 ٌجب عدم حصاد الحشائش مع نباتات القمح . (ٕ

 فى الصبا  الباكر حتى ال ٌحدث انفراط للحبوب أو تكسٌر للسنابل.الحصاد  أن ٌتم  (ٖ

 .من التبن قرٌب من سطح األرض وذلك للحصول على أكبر كمٌةأن ٌتم الضم على ارتفاع   (ٗ

سحم باسحتخدام النباتحات الخضحراء والتحى تكحون  موجحودة  50 أن ٌتم  تربٌط النباتات فى حزم بقطر حوالى (٘
 ومتوفرة عادًة على حواف الحقل.

 العناٌة بعملٌات النقل لتقلٌل الفاقد فى المحصول  (ٙ

 Threshing Machinesالدراس والتذرٌة: (7

 السحٌقان  النحدى وتمحام جفحاف الحبحوب والسحٌقان حتحى ٌسحهل تكسحٌرٌجب عدم البدء فحى الحدراس إال بعحد تطحاٌر 

وٌفضحل اسحتخدام آالت الحدراس المٌكانٌكٌحة والتحى تتمٌحز إلحى تحبن نحاعم وفصحل الحبحوب محن أغلفتهحا.  اوتحوٌله

 تقوم بالدراس والتذرٌة والغربلة.بسرعة األداء  و

 

( ٌتم تؤخٌر الحصاد إلحى طحور Combine  )الكومباٌنعند استخدام آلة الضم والدارس ى أنه تجدر اإلشارة ال

 % .  ٗٔـــ   ٖٔالنضج األصفر وعنده ٌتراو  محتوى رطوبة الحبوب بٌن    

  : المحصول المتوقع

 ٔٗ – ٖٓ   أردب حبوب/فدان 

 ٔٓ - ٔ٘ .حمل  تبن 

 ( كجم ٌٕٓ٘زن حمل التبن  و كحم  ٓ٘ٔ) ٌزن أردب الحبوب   
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 Maize الذرة الشامٌة  

 القمحح ثالث أهم محاصحٌل الحبحوب  االسحتراتٌجٌة بعحد Indian corn, Cornالذرة )األذرة( الشامٌة    ٌُعد 

ٌُعرف فى الوالٌحات  والعالم وذلك لما له من أهمٌة  فىفى مصر  واألرز العدٌد من االحتٌاجات البشرٌة ولذا فهو 

 Corn is the king of grain crops األمرٌكٌة بملك محاصٌل الحبوب  المتحدة

 

 البٌئٌة االحتٌاجات

 :درجة الحرارة

ال  تنبححت وم ٘ ٖ٘-ٕٔالمححدى الحححرارى  باتححات المنححاطق الدافئححة، وٌناسححبه لإلنبححات الجٌححد األذرة الشححامٌة مححن ن

ٌومحا  ٕٓٔ-0ٓبٌنما لنموها  الخضرى ٌالئمها لمدة تتحراو  بحٌن .  م٘ ٓٔحبوبها  فى درجات  حرارة أقل من 

 وتتمٌز الهجن بؤنها أكثر تحمالً لدرجات الحرارة المرتفعة. م ٘ ٕٙدرجة 

 :اإلضاءة

سحاعة   ٕٔحٌحث ٌحإدى نموهحا فحى ظحروف أقحل محن   Short Day Plantsالحذرة الشحامٌة ذات نهحار قصحٌر 

فى كمٌة محصحول الحبحوب  الى اإلسراع فً اإلزهار،   كما أن لطول الفترة الضوئٌة وشدة اإلضاءة دوراً كبٌرا 

 غٌر أن األصناف الحدٌثة تتمٌز بكونها محاٌدة لطول الفترة الضوئٌة.

  :التربة

التحى تحتحوى علحى نسحبة مرتفعحة محن المحواد العضحوٌة أو الجٌرٌحة تعتبر التربة الخصبة الجٌدة الصرف الطمٌٌة 

وألن النبات  من المحاصٌل الحساسة لألمال  لحذا فحان نمحوه ٌعتبحر محن الحدالالت  افضل األراضى لزراعة الذرة. 

وٌتحؤثر المحصحول   0: ٘التربحة   PHدى محنكمحا أن النباتحات  تنمحو فحى مح.  القوٌة على درجة خصحوبة التربحة

وال تحنجح زراعتحه فحى األراضحى الرملٌحة إال إذا تحوفر السحماد البلحدى  ٘‚٘التربحة التحى تقحل عحن  PHعكسٌاً بـحـ 

  .(العضوي)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B2
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 الرطوبة : 

تعد الذرة الشامٌة من أكفؤ المحاصٌل استهالكاً للماء وتزرع عادة فً المنحاطق التحً ٌبلحغ معحدل سحقوط األمطحار 

 مرحلتحًمم( وتحزداد احتٌاجحات النبحات محن المحاء بتقدمحه فحً العمحر لتصحل الحى أقصحاها أثنحاء  ٓٓٓٔـــ  ٓٓٙ)

 التزهٌر وتكوٌن الحبوب.

  Flowersاألزهار 

أن  األزهار المذكرة والمإنثة  أيالمسكن  أحادي   Monoecious الجنس أحادينبات الذرة الشامٌة نبات 

 منفصلتٌن عن بعضهما لكنهما محمولتٌن على نفس النبات، وكال النوعٌن من األزهار تتواجد فى نورات 

Inflorescences 

 النورة المذكرة Male inflorescence الشوشة(  (Tassel   دالٌة سنبلٌة طرفٌة ٌصل طولها إلى نحو

سالمٌة الساق األخٌرة( وتتفرع من قرب قاعدتها إلى عدد من  امتدادسم وتتركب من محور وسطى )ٓٗ

 األفرع الجانبٌة. وتتواجد السنٌبالت فى صفوف طولٌة مرتبة فى أزواج إحداهما معنقة واألخرى جالسة.

سفلٌة.  وتتكون   واألخرىبداخلهما زهٌرتٌن أحداهما علوٌة  Glumesوتتركب السنٌبلة من زوج من القنابع 

أسدٌة  ٖوطلع ٌتكون من  Paleaوعصافة داخلٌة إتب  Lemmaالزهٌرة من عصافة  خارجٌة 

Stamens  وزوج من الفلٌساتLodicules   ومبٌض أثرىOvary. 
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      ةنظام التزهٌر فى النورة المذكر

تبدأ السنٌبالت القرٌبة من قمة المحور الوسطى للنورة  فى التفتح  ثم ٌمتد التزهٌر إلى أعلى وإلى أسفل،  

 Pollen grainsوٌلى ذلك تفتح األزهار على أفرع النورة  الجانبٌة بنفس الترتٌب.  وتبدأ حبوب اللقا  

ة حسب الصنف والعوامل الجوٌة،  ٌوم / النور ٗٔ-ٗمع شروق الشمس وحتى الظهٌرة  لمدة  االنتثارفى 

حبة لقا  فى  ٕٓٓ٘ساعة ً. وٌنتج المتك الواحد نحو  ٕٗوتظل محتفظة بحٌوٌتها فى الظروف العادٌة لنحو 

  .ألف حبة لقا  ٕ٘حٌن تنتج النورة فى مجملها حوالى 

 ةالنورة المإنث  Female Inflorescence ( الكوز Ear  )  مختزل على نهاٌة فرع جانبى ُتحمل

وٌحمل   .والذى  ٌنشؤ من نمو برعم قرٌب من وسط النبات Shank ٌعرف بالكعب أو حامل الكوز

 النبات عادًة  نورة  واحدة  أو نورتٌن أو ثالثة نورات على األكثر. 

 

من عدد من العقد والسالمٌات المتقاربة وعند كل عقدة  منه ٌتواجد  برعم  وورقة    Shankالكعب    ٌتكون

  .  Husk  مكونًة أغلفة الكوز وتتحور األوراقتقابل األغماد فى األوراق 
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فى أزواج فى صفوف طولٌة. وتحاط كل سنٌبلة  Cob) تترتب السنٌبالت المإنثة على محور النورة )القولحة

وتحتوى كل سنٌبلة زهٌرتان أحداهما  بزوج من القنابع )القشور المتبقٌة على القولحة بعد تفرٌط الحبوب( 

علٌا )خصبة( والثانٌة سفلى )عقٌمة( وتتواجد أعضاء الزهٌرة  بٌن زوج من العصافات وتتكون الزهٌرة 

كن واحد ٌحمل خٌطاً طوٌالً عبارة عن القلم وٌنتهى بالمٌسم وٌطلق على  ذو مس Ovary  الخصبة من مبٌض

  Silk .  األقالم فى مجموعها  بالحرٌرة

لصفوف الحبوب على الكوز وإذا تصادف وكان  الزوجًالسنٌبالت هو المسئول عن العدد  ازدواجٌالحظ أن 

 الكوز. امتدادعلى  عدد الصفوف فردٌاً فإن ذلك ٌكون ناشئا عن فقد إحدى السنٌبلتٌن

   Earنظام التزهٌر فى النورة المإنثة

تبدأ المٌاسم )الحرٌرة( فى الظهور من أغلفة الكوز تدرٌجٌاً حٌث تبدأ فى الظهور مٌاسم السنٌبالت الوسطى  

ظهوراً وبالتالى فهى  أصغرها عمراً وتتراو   أحدثهاتلٌها القاعدٌة بٌنما تكون مٌاسم السنٌبالت الطرفٌة هى 

أٌام.  وتكون المٌاسم  قابلة للتلقٌح بمجرد ظهورها وتستمر قابلة للتلقٌح لمدة  ٘-ٕالفترة بٌن ظهور المٌاسم  

  .بعد الٌوم العاشر االنخفاضغٌر ان  قابلٌتها تبدأ فى  أسبوعٌن

 بالرٌا   خلطًفى نباتات الذرة   الطبٌعًالتلقٌح Pollination :   التلقٌح

 

   Fertilization  اإلخصاب

ساعة من التلقٌح متوقفاً ذلك على درجة الحرارة وطول القلم. وٌكون اإلخصاب  ٖٙ-ٌٕٗتم خالل 

 سرٌعاً إذا كانت األقالم قصٌرة ودرجة الحرارة مرتفعة.
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 Maize kernelحبوب الذرة الشامٌة  

وحٌحدة البحذرة، الحتحم فٌهحا غحالف البحذرة بغحالف الثمحرة  اندوسبرمبةحبة الذرة الجافة عبارة عن ثمرة 

 التحاماً تاماً.

 

 جنٌن الذرة= الرٌشة +الجذٌر +فلقة واحدة
 = قصرة + جنٌن اندوسبرمٌة الأالبذرة 

 = قصرة + جنٌن + اندوسبرم. البذرة اإلندوسبرمٌة

بالقولحة وآخر حر عرٌض ومفلطحح  وٌوجحد علٌحة ندبحة تمثحل مكحان اتصحال حبحة لحبة الذرة طرف مدبب ٌتصل 

وتختلححف الحبححوب  شححكالً  وحجمححاً  الحبححة حسححب الصححنف  وموضححع الحبححوب علححى الكححوز،  اللقححا  بالبوٌضححة،

ــحـ ٔٔوٌمثحل الجنحٌن نححو محم سحمكاً. ٘ــحـٖمم طوالً &  ٘ٔـــ ٓٔمم &   0ـــ٘وٌتراو  عرض الحبة  ما بٌن 

ٌُمثل  اإلندوسبرم نحو %  مٕٔ من وزنها.  وٌتراو  عدد صفوف الحبحوب /   .%0٘ــ0ٓن وزن الحبة  بٌنما 

 حبة حسب الصنف.  ٓٗ-ٕٓصفاً، وٌتراو  عدد الحبوب / صف  بٌن  0ٕــ 0الكوز  بٌن 

 % حسب الصنف وسمك القولحة. 0٘-7٘بٌن  Shelling percentageتتراو  نسبة التفرٌط 
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الحبححة جححزء مقعححر ٌحححدد موضححع الجنححٌن. وٌمكححن تمٌٌححز االندوسححبرم بالحبححة  الححى نححوعٌن همححا  سححطحعلححى احححد  

)وهوعحدٌم اللحون شحدٌد الصحالبة وٌوجحد  والقرنحًاالندوسبرم النشحوى ) وهحو أبحٌض وٌتوجحد بجحوار الجنحٌن ( 

ٌُشاهد الجنٌن منغمساً داخل االندوسبرم.   ناحٌة الخارج( و

 
 

وجححذٌر ورٌشحة ، والقصححعة عرٌضحة منبسححطة    Scutellumتعحرف بالقصححعة ٌتكحون الجنحٌن مححن فلقحة واحححدة

تالصق االندوسبرم مباشرة وتعمل على امتصاص المواد الغذائٌحة محن االندوسحبرم وتوصحٌلها الحى الجنحٌن . أمحا  

الجذٌر فٌوجحد  ناحٌحة الطحرف المحدبب للحبحة وٌغلفحه غمحد الجحذٌر بٌنمحا توجحد  الرٌشحة ناحٌحة الطحرف العحرٌض 

  ٌغلفها غمد الرٌشة إنشائٌةبة وهى تتكون من منطقة نمو للح

 

لحبة الذرة الكٌماويالتركٌب   
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 نبات الذرة الشامٌة منشؤ

آالف عام  فً المكسٌك،   ٌٓٔرجع تارٌخ منشؤ الذرة الشامٌة إلى بداٌات معرفة اإلنسان بالزراعة، أى قبل نحو

هذه المنطقة.  وقد الحظ الهنود  التباٌن بٌن النباتات فً حٌث تغذى علٌها الهنود الحمر الذٌن كانوا ٌقطنون 

النمو والطعم وسهولة الطحن فاحتفظ الزراع ببعض الحبوب ذات الصفات الجٌدة لٌقوموا بزراعتها  فً 

   .الكٌزان فً  حجمها  حتى أصبحت على شكلها  المعروف لدٌنا الٌوم سم التالٌة وبمرور الزمن،  ازدادتالموا

 

ولذا ُسِمٌت الذرة الشامٌة  فً أمرٌكا وبعض  تطوٌر النباتالشك فً ان الهنود الحمر كان لهم اكبر األثر فً 

البلدان األخرى بالذرة الهندٌة.  وتجدر اإلشارة الى أن  هذا المصطلح ٌطلق اآلن على أصناف الذرة التً تنتج 

 حبوب متعددة األلوان.

م،  فالحظ األوربٌون 0ٕٗٔ  عام كوباإلى  كولومبوسكرٌستوفر ى وصول ٌجهل الذرة الشامٌة حت  العالمظل 

ثم ما   لتنتشر  بعد ذلك فى أوروبا. إسبانٌازراعة هذا المحصول العجٌب ،  فقاموا بجلب حبوبه وزراعتها فً 

القرن السادس عشر فً أواخر  وأسٌا إفرٌقٌالبث أن ُعرفت الذرة الشامٌة كؤحد أهم محاصٌل الحبوب فً 

. وقد ظلّت هوٌة الجد البري للذرة الشامٌة  لغًزا حتى عقوداً مضت  إذ لم ٌكن هناك أي نبات بري المٌالدي

حفرٌات لكٌزان عثر علماء اآلثار على   حتى ٌشبه وله نفس الحبوب النشوٌة الناعمة المرتبة فً كٌزان.  

 Guila  Naquitz Cave in the Oaxaca Valley of Mexicoوادى  فى أحد الكهوف فى  الذرة الشامٌة 

https://marefa.org/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://marefa.org/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://marefa.org/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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أحدث الظهور المفاج  للذرة فً السجل األثري حٌرة شدٌدة  لدى العلماء إذ المعروف لدٌهم  أن التطور أمر 

ٌحدث بالتدرٌج عبر تراكم تغٌٌرات طفٌفة. ولتفسٌر نشؤة الذرة الشامٌة وضعت ثالث نظرٌات كانت على النحو 

 :ــاالتً

 Origin of Maize: three hypothesis 

 Tripartite hypothesis  النظرٌة الثالثٌة 

 Teosinte hypothesis 

 Recombination hypothesis  إعادة التركٌب  

Tripartite hypothesis  النظرٌة الثالثٌة 
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Counter arguments     الحجج( المضادة االعتراضات(  

 Differences in chromosome number and constitution between Zea (10 chro-
mosomes) and Tripsacum (18 or 36 chromosomes).  

 Basing their assumption بنوا إفتراضهم    on a “missing wild maize" ذرة  برى مفقود 

 

 Teosinte hypothesis انة نظرٌة ٌّ    الذرة الر

As stated by Beadle (1939)  

 Ancient people cultivated teosinte because it provided a useful food source 

 During cultivation, mutations that improved teosinte’s usefulness فائدة   to humans 

arose  نشؤت   and were selected 

 As few as 5 major mutations would be sufficient to convert teosinte in a primitive 

 form of maize  بدائً

 Over the course of time على مر الزمن  , humans selected additional major mutations  

 plus many minor ones طفرات 

بالقرابة الوراثٌة  بٌن التٌوسٌنت  اقتنعوامن أوائل العلماء الذٌن  George Beadle ٌعتبر جورج بٌدل

والذرة  الشامٌة فقد درس بٌدل فً ثالثٌنات القرن العشرٌن التهجٌن بٌن التٌوسٌنت والذرة الشامٌة  وبٌنَّ أن 

كروموسوماتهما  متوافقة  إلى حد بعٌد.   وقام بٌدل  بإٌضا  أن عدًدا ٌقارب الخمسة جٌنات هو المسئول عن 

بٌن التٌوسٌنت وإحدى السالالت  البدائٌة  للذرة  الشامٌة . ثم قام فرٌق آخر من  الفروق األكثر وضوًحا

من نسل هجٌن التٌوسٌنت مع الذرة، والحظ الفرٌق أًٌضا خمس مناطق من الجٌنوم   DNAالعلماء بتحلٌل الـ

اسٌة بٌن األس االختالفات)قد تكون جٌنات مفردة أو مجموعات من الجٌنات( ربما تكون هً المسئولة عن 

 molecular-biologyوفً السنوات األخٌرة استخدم علماء الوراثة وسائل البٌولوجٌا الجزٌئٌة   .النباتٌن

المتقدمة لتحدٌد دور بعض من هذه الجٌنات ذات التؤثٌر الكبٌر، إلى جانب مناطق أخرى من الجٌنوم أقل   

ا تؤثًٌرا  فً عملٌة استزراع الذرة.  وأصبح الكثٌر من العلم ًٌ اء  اآلن  على قناعة بؤن األصناف المنزرعة حال

من الذرة الشامٌة قد انحدرت مباشرة من الذرة الرٌانة أو من التهجٌن الطبٌعً بٌن الذرة الرٌانة وذرة الفشار 

ر  عمرها بسبعة آالف سنة وجدت حبوبها فً  .البدائٌة )أقدم الحفرٌات المعروفة للذرة الشامٌة( والتى قُدِّ

تم زراعة النبات فً الهند وأمرٌكا واالزتك" . ت حضارة" الماٌا"االنكا" فً بٌرو ولعبت دور بارزا فً مقابر 

غٌر أنها لم تنتشر بسبب صالبة  إسماعٌلكمحصول علف وقد أُدخلت زراعته الى مصر فً عهد الخدٌوى 

 فً التغذٌة. استخدامهاٌعوق الحبوب مما 

   Teosinte (Zea Mexicana) الذرة الرٌانة

. وٌسهل التهجٌن بٌنهما   نبات عشبً ٌنمو برٌاً فً المكسٌك بؤمرٌكا الشمالٌة قرٌبة الشبه بالذرة الشامٌة 

وتتمٌز الهجن الناتجة بغزارة التفرٌع مما ٌزٌد محصول العلف كثٌراً. وٌتفرع نٌات الذرة الرٌانة تفرعاً قاعدٌاً 



 ا.د/ محمد صبحى بدران  (إنتاج نباتى  ـ كلٌة الزراعة بدمنهورالفرقة الثالثة/   ٕٕٓٓالفصل الصٌفى  )فى إنتاج محاصٌل الحبوب والعلف األخضر محاضرات 

  64  

 

م، والنبات وحٌد الجنس  ٘.ٕ:ٖلملمس. وٌتراو  ارتفاع النبات بٌن وٌحمل عدداً كبٌراً من األوراق ناعمة ا

 المسكن حٌث النورة المذكرة أعلى النبات أما النورات المإنثة فتتواجد على طول الساق.   أحادي
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 Recombination hypothesis 

 

    

 استعماالت الذرة الشامٌة 

 

:  حٌث ٌمكن صناعة أنواع من الخبز من دقٌق الذرة الشامٌة  غٌر أن  الدقٌق  فقٌر اإلنسانتغذٌة  (ٔ

إال إذا خلط مع دقٌق القمح .  كما  وال ٌصلح لصناعة الخبز اآللً    Gluten فً مادة الجلوتٌن 

وتمد     Tryptophan, lysineٌتصف دقٌق الذرة بنقصه فً األحماض األمٌنٌة األساسٌة مثل 

 شامٌة الجسم بالدهن والبروتٌن.الذرة ال

تغذٌة الحٌوانات والدواجن حٌث تستخدم النباتات الخضراء كعلف أخضر للحٌوانات أو صناعة  (ٕ

فً تغذٌة الدواجن وتتمٌز حبوبها بؤنها أكثر طاقة من أي الحبوب  أساسٌهالسٌالج  أما الحبوب فهى 

 ولكنها أقل فً نسبة البروتٌن. األخرى

 الصناعات الغذائٌة مثل:ــٌستعمل فً بعض  (ٖ

 .واألمٌلوزصناعة النشا من الحبوب البٌضاء واستخراج الدكسترٌنات  .أ 

 ٌمكن استعماله كغذاء للماشٌة. ٌتبقىاستخراج الزٌت من الجنٌن وما  .ب 

 استخراج الكحول وصناعة المشروبات الكحولٌة. .ج 

 مثل البالستٌك والورق  السلولوزٌةصناعة المنتجات   .د 
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 الشمعٌة فً صناعة المواد الالصقة . الطرزتستخدم  (ٗ

 تستخدم فً صناعة الجلوكوز والعسل وذلك بتحلٌل النشا صناعٌاً. (٘

كوقحود للسحٌارات وذلحك  السحتعمالهٌستخدم فً صناعة األصباث وصناعات الكححوالت وهنحاك مححاوالت  (ٙ

 بخلط اإلٌثانول مع البنزٌن.

 فً تنظٌف عوادم الطائرات من الكربون . القوالحتستعمل بقاٌا  (7

 أهم الدول المنتجة فً العالم :ـ
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 -أسبا ب انتشار زراعة الذرة الشامٌة:

 .العالًالناتج المحصولى   (ٔ

 سهولة نقله   (ٕ

 مع عدم حدوث فقد من الحبوب. (ٖ

 نضج الكٌزان(. ما بعدطول فترة حصاد المحصول )بداًٌة من قبل اكتمال النضج الى   (ٗ

 تخزٌن المحصول فترة طوٌلة دون تعرض المحصول للتلف . إمكانٌة  (٘

 .لإلنسانكغذاء  جودته  (ٙ

 من الطٌور واألمطار. حماٌتهوجود أغلفة للكوز فتعمل على  (7

 سهولة حصاد المحصول   (0

لذا تولى الدولة اهتماما خاصا بالتوسحع فحى زراعتحه فحى منحاطق االستصحال  الجدٌحدة  فهحو محن المحاصحٌل التحى 

زراعتححه  فححى االراضححى القدٌمححة والمستصححلحة حححدٌثاً علححى حححد سححواء،  ولححذا تشححكل األراضححى الجدٌححدة تححنجح 

لزراعحة هحذا المحصحول   األفقحًوالمستصلحة حدٌثاً جحزءاً هامحاً محن خطحة الدولحة فحى سحعٌها الحدإوب  للتوسحع 

(.  % ٓٙمن هحذا المحصحول ححوالى ) الذاتًوذلك لتقلٌل الكمٌات المستوردة من الخارج حٌث أن نسبة االكتفاء 

الذرة الشامٌة من مزارعٌن وباحثٌن أكادٌمٌٌن جهداً كبٌراً من أجل النهحوض بهحذا  بإنتاجوٌبذل جمٌع المهتمٌن 

المحصول تحت ظروف األراضى  القدٌمة والجدٌحدة علحى ححد سحواء ، وذلحك محن خحالل تحدٌحد أنسحب المعحامالت 

الفحدان  إنتاجٌحةن الجهود المبذولة فى هذا المجحال مرضحٌة جحدا حٌحث ارتفعحت الزراعٌة المختلفة. ٌمكن القول بؤ

أردب /فححدان( حٌححث كانححت  المسححاحة  0ٗ.ٕٗ) ٕٕٔٓمححن الحبححوب الححى المسححتوٌات العالمٌححة فمتوسححط  موسححم 

ملٌون فدان ذرة بٌضاء الحبوب فى ححٌن كانحت مسحاحة  0ٖٕ.ٔملٌون فدان( منها حوالى   7٘ٔ.ٕالمنزرعة )

ملٌححون فححادان لتصححنٌع  ٖٙ.ٓملٌححون فححدان وقححد اسححتقطعت مسححاحة نحححو  ٕٖ٘.ٓراء الحبححوب نحححو  الححذرة صححف

ملٌحون فحدان والتحى  707.ٔالحبحوب البٌضحاء والصحفراء نححو  ال نتحاجالسٌالج وبذا تكون المساحة التحى ُتركحت 

 % من احتٌاجات الدولة(. ٓٙملٌون طن حبوب ) حوالى  77ٕ.ٙأنتجت نحو 

 

 لذرة الشامٌةمراحل نمو نبات ا

ٌوماً وذلك على حسب الصنف ومٌعاد الزراعة ومنطقة ٕٓٔـــ 0ٓتمتد فترة حٌاة نبات الذرة الشامٌة من 

 الزراعة وموسم النمو 
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 تصنٌف الذرة الشامٌة
 

 التصنٌف العلمً للذرة الشامٌة - أ

نوعحاً واححداً هحو تتبحع  جمٌحع أصحنافها و Family: Poaceae العائلحة النجٌلٌحة تتبع الذرة الشامٌة 
mays   االسم العلمً         وZea  mays  

   

 تصنٌف حسب قـوام  وصفات الحـبوب - ب

مجموعات أو طرز حسب نوع اإلندوسبرم و نظام توزٌعه  0تقسٌم أصناف الذرة الشامٌة الى  وفٌه ٌتم

 بالحبوب ووجود أغلفة للحبوب  من عدمه واعتبرت  هذه المجموعات تحت أنواع على النحو اآلتى 

 : Zea mays var. indentata    الذرة الشامٌة المنغوزة .ٔ

  Zea mays var. indurata: الذرة الشامٌة الصوانٌة .ٕ

 Zea mays var amylaceae (Soft or flour maize): الدقٌق(الذرة الطرٌة )ذرة  .ٖ

  Zea mays var. saccharata: الذرة السكرٌة .ٗ

 Zea mays var. everta (Pop cornذرة الفشار: ) ال .٘

  Zea mays var. ceratinae :الذرة الشمعٌة .ٙ

  Zea mays var. japonica: نٌةاالذرة الٌاب .7
  Zea mays var. tunicata: الذرة الغالفٌة .0

 

Types of corn: Seven types or groups based on endosperm characteristics  

  Dent      المنغوزة  
  Flint      لصوانٌةا
  Flour ( الدقٌق ذرة) الطرٌة  
  Pop    الفشار 
 Sweet  السكرٌة  
 Waxy الشمعٌة 
 pod  الغالفٌة 
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  Zea mays var. indentata (Dent maize): الذرة المنغوزةــ ٔ

والنباتات عدٌمة الخلفات،  قوٌة النمو وٌحمل النبحات فحً العحادة  كحوزاً  إنتاجاوهى أكثر الطرز انتشاراً وأعالها 

 ماالندوسحبرالنشحوى بمركحز الحبحوب ممتحداً الحى قمتهحا أمحا  االندوسحبرمصفاً ،  وٌتواجحد  ٕٗ -0واحداً  به من  

فٌتواجد على جانبى الحبة . ونظحراً ألن المحتحوى الرطحوبى قبحل المراححل النهائٌحة لنضحج الحبحوب ٌكحون  القرنً

، لحذا  فإنحه بجفحاف الحبحوب ٌكحون معحدل الحنقص  فحً القرنحً باإلندوسحبرمالنشحوى مرتفعحاً مقارنحًة   االندوسحبرم

)إنخفحاض(  بقمحة  نغحزهلهحذا السحبب  تتكحون ، ف القرنحًحجم االندوسبرم النشوى أكثر ممحا هحو فحى االندوسحبرم 

 بدرى. واألمرٌكانًالحبة، ومن األصناف المصرٌة  التى كانت تنتمى لهذا الطراز ناب الجمل 

 

  Zea mays var indurata (Flint maize): الذرة الصوانٌة ــٕ

النباتححات مبكححرة النضححج تتحمححل الظححروف المناسححبة جٌححدة اإلنبححات وتمٌححل لتكححوٌن خلفححات وتتمٌححز الكٌححزان بصححغر 

حجمها وقلة عدد صفوفها عن الذرة المنغوزة والحبوب طوٌلة ورفٌعة صفراء اللحون غالبحاً وٌوجحد االندوسحبرم 

ال تتكحون النغحزة فحى قمحة الحبحة ومحن  ولهحذا القرنًالنشوى بمركز الحبة ٌحٌط به طبقة سمٌكة من االندوسبرم 

وفحى صحفاً.  0ٔ -ٙاألصناف المنزرعة فى مصر السبعٌنى وجٌزة بلدى وٌتراو  عدد الصفوف فى الكٌزان بٌن 

 القرنحًهذا الطراز من الحبوب ٌتوجد االندوسبرم النشوى بمركز الحبة محاطحاً  بطبقحة سحمٌكة محن االندوسحبرم 

ة الحبحة ومحن األصحناف المصحرٌة الشحهٌرة والتحى كانحت تحزرع  فحى مصحر الحذرة وبالتالى ال تتكون النغزة فى قم

 ٌوم من زراعتها(. 7ٓ)حٌث كان ٌتم نضج النباتات بعد السبعٌنى 

 

  Zea mays var amylaceae (Soft or flour(: ))ذرة الدقٌق أو النشوٌةالذرة الطرٌة  ــٖ

بالحبة عند جفافها،   نغزهٌتكون اإلندوسبرم فً  الحبوب  أساساً من نشا نشوى )طري( ، وال تتكون 
والمبرقش وتتمٌز الحبوب بسهولة طحنها إلى دقٌق  واألزرق األبٌضوالحبوب تكون ذات الوان متعددة مثل  

 وال تزرع أصنافها فى مصر. االنتشارٌستخدم فً غذاء اإلنسان، وهى غٌر واسعة 
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  Zea mays var saccharata (Sweet corn): الذرة السكرٌة ــٗ

النباتات صغٌرة أو متوسطة الحجم تمٌل للتفرع القاعدي والحبوب بٌضاء أو صفراء اللون طرٌة  وتحتوى 

، ذات طعم سكرى الحبوب على اندوسبرم سكرى الطعم شفاف قبل النضج وٌعطى شكالً مجعداً عند الجفاف 

الطعم  لفقد الحبوب قدرتها على تحوٌل السكر الى نشا،  وتتجعد الحبوب عند جفافها وٌبدو اإلندوسبرم  بها 

بغرض أكل الحبوب طازجة  أو بعد سلقها أو  بها،  وٌتم زراعتها   تكوبن حبٌبات النشا اكتماللعدم  كالقرنً

ت الى جانب استخراج ٌمكن استخدامها فى تغدٌة الحٌوانا شوٌها  كما ٌمكن حفظها معلبة  بالتبرٌد وكذا 

 الموالس منها.

 

 ججج

Zea mays var. everta  (Pop corn): الفشارالذرة  ــ٘

تتمٌز بحبوبها الصغٌرة المستطٌلة أو البٌضٌة وقمتها المدببة فى بعض األصناف أو المستدٌرة فى أصناف 

النشوى وسط الحبة،  وتنفجر  االندوسبرممع وجود قدر قلٌل من  قرنًفى الحبة  االندوسبرمأخرى وأغلب 

الحبة عند تسخٌنها نتٌجة ضغط البخار المنطلق من الحرارة المرتفعة وتنقلب المحتوٌات الداخلٌة للحبة 

 األصفروالفشار  األبٌضللخارج وتصبح الحبة بعدئذ كتلة خفٌفة بٌضاء وٌوجد فى مصر صنفان هما الفشار 

تها بؤن ذات خلفات وٌحمل النبات كوزٌن أو أكثر وطول الكوز نحو متر وتتمٌز نباتا ٘,ٕوطول النباتات حوالى 

 أردب /الفدان. 0 -ٌٙوماً وتعطى  0ٓوتنضج النباتات بعد  0ٔ -ٙٔسم وعدد الصفوف  ٕٓ
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 Zea mays var ceritina (Waxy maize):  الذرة الشمعٌة -ٙ

 المظهر والقوام وال تعرف أصناف لها فى مصر.  شمعًتتمٌز حبوبها باندوسبرم 

     The kernels contain high amylopectin. Resembles tapioca starch 

نشا التبٌوكا )مستحضر  نشوى لصنع الحلوى( ٌشبه    

Usage:  special food and adhesives مواد الصقة   

 Amylopectin، وتتركب كلها تقرٌباً محن نشحا ٌسحمى أمٌلحوبكتٌن  الشمعًتحتوي حبوبها على نشا من النوع 

 وال تعرف لها أصناف فى مصر.
 

 

 Zea mays var  Japonica:  الذرة الٌابانٌة ــ 7

المخططة بخطوط صفراء أو بٌضاء أو قرنفلٌة. تتمٌز حبوبها  بؤوراقهٌزرع هذا الطراز كنبات زٌنة إذ ٌتمٌز 

 المظهر والقوام وال تعرف أصناف لها فى مصر.  شمعًباندوسبرم 

 Zea mays var tunicata (Pod corn)  الذرة المغلفةــ 0

 أيتكحون محن  والحبوب  مغلفة  بالقنابع والعصافات والحبحة  بؤغمادوالكٌزان  مغلفة    األوراقالنباتات  كثٌفة  

 وُتعد هذه المجموعة غٌر ذات  قٌمة تجارٌة، وُتزرع ألغراض الدراسة والبحث العلمً.      طراز من الطرز.

 

 بالنباتات  الطبٌعًالذرة  الشامٌة على حسب التلقٌح   تصنٌف)جــ (  

 

 األصناف مفتوحة التلقٌح  : 

هذه األصحناف خلٌطحا  وهى أصناف محلٌة قدٌمة منخفضة اإلنتاج، اندثرت أو انقرضت فى الوقت الحالى،  تعتبر

من عدة تكوٌنات وراثٌحة فحى صحنف واححد ، وٌراعحى فحى تكوٌنهحا تمٌزهحا بحوفرة المحصحول والمقاومحة لمحرض 

 الذبول المتؤخر.  
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  تركٌبٌةأصناف  :Synthetic varieties 

: عبارة عن خلٌط  من البذور الناتجة من عمل التهجٌنات الممكنة بٌن مجموعحة محن السحالالت التركٌبًالصنف 

مجموعة من التراكٌب الوراثٌة الخلٌطة والتً سحبق انتخابهحا علحى  أوالنقٌة، أو خلٌط من السالالت الخضرٌة،  

(.  وكانت مصر قد بدأت فى برامج تكوٌن األصناف التركٌبٌة للذرة الشحامٌة االئتالفأساس قدرتها على الخلط )

، حٌث تتمٌز األصناف التركٌبٌة بارتفاع محصحولها البحذري مقارنحة باألصحناف المفتوححة التلقحٌح  منذ الستٌنٌات

 0ٓٔ، جٌزة ٖ، جٌزة  ٔإال أنها ال تتفوق على الهجن، وقد كانت أهم األصناف التركٌبٌة جٌزة 

A Variety which is produced by crossing in all combination a number of inbred lines 
that combine well with each other. Once synthesized, a synthetic is maintained by 
open-pollination in isolation is referred as synthetic variety.  

هً عبارة عن النسل الناتج من التلقٌح الذاتً المستمر لفرد اصٌل فً  : Pure lineالساللة النقٌة 

  عوامله الوراثٌة اي انه لٌس خلٌط وراثٌا.
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  الصنف التركٌبً إنتاجخطوات 

بٌن  الممكنةالتلقٌح فقط  ألن الصنف ٌتم تركٌبه من كل التهجٌنات  خلطٌهالتركٌبٌة فً المحاصٌل  األصنافتنتج 

 التركٌبٌة األصنافوتستعمل  إلكثارهمجموعة تراكٌب وراثٌة متآلفه ثم بعد ذلك ٌترك للتلقٌح المفتو  )الخلطً( 

 ، وٌمكن تلخٌص خطوات إنتاجها فً اآلتى:ـــ أخرىتركٌبها مرة  إعادةقبل  أجٌالتجارٌا لعده 

د الكبٌر من السالالت لتقلٌل االنخفاض آباء وٌفضل العدٓٔ-ٙوعادة تكون من  محددةمواصفات ب اإلباءاختٌار  (ٔ

 .األولفً المحصول عقب الجٌل 

ة فً حقل معزول وتترك للتلقٌح العشوائً وتحصد كمٌات متساوٌة من تارخٌزرع خلٌط من بذور السالالت الم  (ٕ

 األولفً حقل التهجٌن وٌطلق علٌها الجٌل التركٌبً  الموجودةكل من النباتات 

  للتقٌٌم وتترك للتلقٌح الخلطً العشوائً للحصول على الجٌل التركٌبً الثانً األولتزرع بذور الجٌل التركٌبً  (ٖ

ٌلٌه من  وتستعمل بذور الجٌل التركٌبً الثانً وما الجٌل التركٌبً الثالث إلنتاجتزرع بذور الجٌل الثانً  (ٗ

 التجاري. اإلنتاجفً  األجٌال

A synthetic varieties can developed from inbreeds, clones, and open pollinated varieties. The end products 

of recurrent selection, which are already tested for GCA are generally, used to constitute synthetic 

varieties. Generally 5-8 good general combining inbreeds are used to constitute a synthetic variety. 

Synthetic variety consists of several heterozygous initially. Since subsequently the variety is maintained by 

open pollination, some degree of selfing occurs resulting in fixation of some genes. A result in later 

generation synthetic variety consists of several heterozygotes. Thus a synthetic variety has a 

heterogeneous population.  
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 مٌزات األصناف التركٌبٌة:ــم

 محسنة. أصنافالهجن حٌث تعتبر  إنتاجالتجاري مباشرة عندما ٌتعذر  اإلنتاج: ٌمكن استعمالها فً أوأل

وٌستطٌع ان ٌستمر  اإلمكانٌاتثانٌا: ٌكون  ثمن التقاوي ارخص من الهجن وبالتالً ٌنصح بها للمزارع محدود 

اخذ  أوٌمكن تكرار زراعتها  سنوات دون ان ٌقل المحصول بٌنما  الهجن العادٌة ال ٘-ٖفً زراعتها من 

 .بذور منها

 عالًالهجٌنة ألن الصنف الهجٌن  األصنافغٌر الطبٌعٌة اكثر من  أوتتحمل الظروف البٌئٌة المغاٌرة ثالتاً: 

ٌتحمل  التماثل المظهري والوراثً ٌعنً أن كل النباتات نسخة من بعضها البعض  فماذا لو كان الهجٌن ال

فسٌكون الضرر الواقع علٌها  كبٌر.  فً حٌن أن   الحرارةوارتفعت درجه  العالٌة الحرارةمثال درجة 

تتحمل الحرارة واخرى  لو ان من بٌنها  تراكٌب وراثٌه ال األصنافركٌبً مجموعة من الصنف الت

ما حساس وٌبقى  ما هولها فئات فسوف ٌتؤثر  الواحدة الصفةمتوسطة التحمل اي ان  وأخرىتتحملها 

 كلها متماثله . العشٌرةكانت  ان الضرر سٌكون اقل مما لو اىمتحمل  هو

  الهجٌنالذرة Hybrid Corn 

حٌث  Hybrid corn or maizeإنتاج ما ٌعرف باسم الذرة الهجٌن  فً بداٌة القرن العشرٌن تم

ٌَّة هجٌن، باستخدام سالالت نقٌة  جورج شولقام عالم الوراثة األمرٌكً  بإجراء تجارب إلنتاج ذرة شام

جٌن بٌن السالالت النقٌة فؤنتج أول هجٌن فردي وراثٌاً عن طرٌق التربٌة الداخلٌة ثم قام بعملٌة ته

أظهر قوة الهجٌن. ونتٌجة النخفاض قدرة السالالت النقٌة كان إنتاج الهجٌن منخفًضا مما أدى إلى رفع 

قام عالم الوراثة األمرٌكً دونالد جونز بإنتاج أول هجٌن زوجً من  م1918سعر إنتاجه.  وفً عام 

الذرة الشامٌة وذلك عن طرٌق تهجٌن اثنٌن من الهجن الفردٌة مع بعضهما وأدى ذلك إلى إنتاج كمٌات 

تجاري فً  أساسأول ذرة هجٌن على  إنتاجكبٌرة من التقاوي الهجٌن فانخفضت أسعارها.  وقد تم 

جو تقاوي الهجٌن الزوجً فً بٌع التقاوي حتى  ستٌنٌات القرن العشرٌن فبدأ بدأ منتو 0ٕٗٔسنة 

المنتجون فً العودة إلى تسوٌق الهجن الفردٌة التً تعطً نباتات أكثر تماثالً  ومحصوالً من الهجن 

الزوجٌة. تختلف أصناف الذرة الشامٌة من اللون األبٌض إلى اللون األصفر وتحتوي الذرة الصفراء 

والحٌوان  اإلنسان. وبذلك فهً مفٌدة لتغذٌة  Aادة الكاروتٌن والتً بدورها تتحول إلى فٌتامٌن على م

وخاصة الدواجن وهناك ألوان أخرى كالحمراء والبنٌة والبنفسجٌة ولكن األلوان األخٌرة لٌس لها 

ذرة الشامٌة أمكن إنتاج الهجن بطرٌقة رخٌصة نوعاً وتتلخص الخطوات إلنتاج الأهمٌة اقتصادٌة. وقد

 :الهجٌن فٌما ٌلى

 . إنتاج سالالت نقٌة بالتلقٌح الذاتً المستمر لعدة أجٌال (ٔ

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162227&vid=15
https://marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B4%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/1918
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 القدرة العامة على التآلف )االئتالف(:  (ٕ

 على اإلتالف فى الهجن التى تشترك فٌها )االختبار القمً pure lines قدرة السالالت النقٌةلإختبار  وهو

.(Top Cross     إذا كان لدٌنا مجموعة من السالالت المتمٌزة  ونرٌد اختبارها تحت ظروف معٌنه ف

ٌمكن استخدامه فً التهجٌنات إلنتاج هجن ممتازة المواصفات،  بمعنى من ٌتم تهجٌنه من  أٌهالمعرفة 

ن ذلك السالالت لٌعطً افضل خلٌط ،  لذا نقوم بعمل تهجٌن  بٌن  الساللة مع السالالت األخرى  كلها ، وم

كان الهدف هو صفة معٌنة   إذا ساللتٌن عند خلطهما وتهجٌنهما معاً ٌعطٌا افضل النتائج.  ف أيٌمكن معرفة  

حٌنها نرى مدى انحراف متوسط كل سالله من السالالت فً جمٌع الهجن التً دخلت فٌها عن المتوسط العام 

المختبرة وهذا هو ما نسمٌه قدرتها العامة على  السلوك العام للساللة أوجدنالجمٌع الهجن وبالتالً نكون قد 

 التآلف.

ب وٌجرى إنتاج الهجن الفردٌة بزراعة خط من  تٌن أ مع ساللجن الفردٌة وهى عبارة عن تهجٌن إنتاج اله (ٖ

فى  Tassel ش النورات المذكرةمن الساللة ب )خطوط األنثى( وتطو الساللة أ )الساللة الذكر( ٌعقبه خطٌن

لمتكونة بكٌزان خطوط األنثى هى تصبح الحبوب الوقبل انتشار حبوب اللقا  .   ابمجرد ظهورهخطوط األنثى 

 ب(  ×حبوب المهجنة للهجٌن الفردى )أ
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فى حقل آخر منفرد وتستبعد خطوط حبوب الذكر كما  ةنفس الطرٌقبد( ×فردى )جٌمكن بالمثل إنتاج هجٌن  (ٗ

 سبق

 هجٌن فردى آخر( مع)هجٌن فردى  إنتاج الهجن الزوجٌة وهى عبارة عن تهجٌن  (٘

 

 ساللة نقٌة(.× إنتاج الهجن الثالثٌة وهى عبارة عن تهجٌن )هجٌن فردى  (ٙ

 إنتاج الهجن مٌكانٌكٌاً )آلٌاً(
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 ممٌزات الهجن:

بمقدار قد  Open Pollinated Varietiesزٌادة كمٌة المحصول عن األصناف مفتوحة التلقٌح  -ٔ

 %.ٌٕ٘زٌد عن 

 النباتات المذكرة مقارنة باألصناف مفتوحة التلقٌح.نقص نسبة  -ٕ

 Maturityتجانس النباتات فى الطول وموعد التزهٌر والنضج   -ٖ

 Diseasesواألمراض  Lodgingمقاومة  الرقاد   -ٗ

 زٌادة حجم وعدد الكٌزان/ نبات و عدد الصفوف / الكوز.  -٘

مات الحبوب الناتجة عن وهو عدد كٌلو جرا  Shelling percentageارتفاع تصافى التفرٌط  -ٙ

 كجم كٌزان.ٓٓٔتفرٌط 

 التبكٌر فى النضج والصفات الجٌدة للحبوب  -7

 التوصٌات الفنٌة لزراعة الذرة الشامٌة

 



 ا.د/ محمد صبحى بدران  (إنتاج نباتى  ـ كلٌة الزراعة بدمنهورالفرقة الثالثة/   ٕٕٓٓالفصل الصٌفى  )فى إنتاج محاصٌل الحبوب والعلف األخضر محاضرات 

  80  

 

 Date of plantingمٌعاد الزراعة: 

 أصبحتأما اآلن  نٌلًم  كانت الذرة الشامٌة ً فى مصر  تتم زراعتها أساساً كمحصول 0ٙ٘ٔقبل عام 

معظم المساحة تزرع صٌفاً خالل شهر ماٌو بعد عقب المحاصٌل الشتوٌة كالبرسٌم والقمح والشعٌر . 

بتوشكى وشرق العوٌنات  الواديومن المفضل زراعتها مبكراً  خالل شهر أبرٌل فى مناطق جنوب 

اإلصابة  وتقللبإدفو حٌث أنها تسمح بنمو نباتات الذرة نمواً جٌداً  الصعاٌدة وواديالجدٌد  والوادي

 . فى المحصول بالثاقبات والمن،  بٌنما ٌتسبب التؤخٌر فً الزراعة  بعد شهر ماٌو الى نقص واضح

 Plant densityالكثافة النباتٌة 

 استغاللوٌقصد بها عدد النباتات / وحدة المساحة حٌث ٌإدى نقص عدد النباتات عن الحد األدنى  األمثل الى عدم 

عناصر البٌئة المتاحة بدرجة كبٌرة، بٌنما زٌادة عدد النباتات عن الحد األمثل تإدى الى زٌادة نسبة النباتات المذكرة 

وٌتوقف عدد النباتات على عدد من العوامل ونقص أعداد الكٌزان/ النباتات ونقص وزن الكوز ورقاد النباتات. 

 -:أهمها

(  فى ٕم /نبات  ٘ٔ,ٙإلى  ٕٗ,٘ أيألف نبات / الفدان  ) ٕٙ - ٕٕدان بٌن ٌتراو  عدد النباتات فى الف -:الصنف -ٔ

نبات فى المتر المربع(   ٔٙ,7إلى   ٙٙ,ٙألف نبات/ فدان  ) ٕٖ - 0ٕاألصناف كبٌرة الحجم  متؤخرة النضج  وبٌن 

 فى االصناف الصغٌرة الحجم  المبكرة النضج.

( أو سٌالج دراوةالحبوب ٌقل عدد النباتات  وعند الزراعة كعلف أخضر )فعند الزراعة إلنتاج  -:الغرض من الزراعة -ٕ

 ٌزٌد العدد كثٌراً.

 حٌث ٌزٌد العدد عند الزراعة المبكرة.-:مٌعاد الزراعة -ٖ

 حٌث ٌمكن زٌادة عدد النباتات /الفدان فى األراضى الخصبة مقارنة  باألرض األقل خصوبة. -:األرضخصوبة  -ٗ
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 طرق الزراعة

 ــ الزراعة الٌدوٌة:

للخط فى الثلث السفلى منه على  الزراعة العفٌر فى جور على خطوط وفٌها ٌتم وضع الحبوب على الرٌشة العمالة تفضل 

ثم تروى  ، سم مع التغطٌة بالتراب الناعم ٘-ٗحبة / الجور على عمق  ٕسم ، بمعدل  ٖٓأن تكون المسافة بٌن الجور 

مبٌدات الحشائش ٌتم الرى المتجانس قبل رٌة الزراعة  تماماً بالماء ، وفى حالة استخدام األرض على البارد ثم تتشرب

  المباشرة

  :وتتمٌز الزراعة على الخطوط باآلتً

   انتظام الزراعة مما ٌوفر الكثافة النباتٌة المثلى )العدد المناسب من النباتات / المساحة( مما ٌساعد فى

 الحصول على أعلى محصول

  إحكام عملٌات الخدمة بعد الزراعة . 

  ٌُساعد على تثبٌت النباتات فى    تقلٌل رقاد النباتات حٌث تصبح النباتات فى وسط الخط بعد اخر عزقة مما

النباتات على االستفادة  بصورة أكثر من الماء والغذاء  األرض بواسطة الجذور الدعامٌة ، كما أنها تساعد 

 . وبالتالً ٌزداد المحصول

 :الزراعة اآللٌة

   سم ومسافات الزراعة داخل  0ٓالمسافات بٌن السطور على مسافة  الزراعة فى  سطور وتضبط تتم

 باقتالع نبات وترك أخر ) أى خف جورة وترك أخرى عند  توفر العمالة سم حٌث ٌتم الخف ٓٔالسطور 

سم وفى هذه  ٕٓ الزراعة منسم ومسافات  0ٓللخف ( أو تضبط المسافات بٌن السطور على مسافة 

 . الحالة ال ٌتم الخف

  بٌن  فى حالة الزراعة تحت نظام الرى بالتنقٌط تكون مسافات الزراعة حسب تصمٌم الشبكة والمسافة

 . خمسة نباتات ٕالنقاطات بحٌث ٌكون عدد النباتات / م

 إعداد األرض للزراعة

 : فى االراضى الجٌرٌة التى تروى غمراً  - أ

/ الفدان ، ثم ُتحرث األرض مرتٌن متعامدتٌن ، وُتزحف وُتخطط وٌفضل أن  ٖم ٕٓبمعدل  العضويٌنثر السماد 

)  0ٓالمسافة بٌن الخطوط   اتجاه التخطٌط من الشرق للغرب والزراعة على الرٌشة القبلٌة على أن تكون ٌكون

ألرض  الى شرائح  بالقنى والبتون ثم تقسم ا سم ٕ٘-ٕٓخطوط / قصبتٌن ( والمسافة بٌن الجور من   0

 ٓٔ-7الخطوط وتربط الحواوٌل بحٌث ٌشمل الحوال   وُتمسح ،  م  ٙبالتبادل بحٌث ٌكون طول الخط  حوالى 

 م الرى.إلحكاخطوط 

 فى االراضى الرملٌة  - ب

عملٌة الحرث  / الفدان حرثة واحدة ، وقد ٌحتاج االمر بعد  من السماد البلدى  ٖم ٕٓ إضافةبعد  األرض تحرث

 عمق الزراعة. الى تسوٌة بسٌطة خاصة اذا كانت ُستزرع بالمٌكنة حتى ٌتسنى ضبط
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 فى االراضى الطٌنٌة  - جــ

السماد البلدى خاصة إذا كانت الزراعة بعد قمح( ،  إضافة/فدان  ) ٌلزم  ٖم ٖٓ – ٌٕٓنثر السماد البلدى بمعدل 

ثم  سم بٌن الخطوط( 7ٓخطوط فى القصبتٌن )  ٓٔط بمعدل متعامدتٌن وتزحف وتخط ثم ُتحرث األرض مرتٌن

وتقسم الشرائح الى حواوٌل بمعدل    م  بواسطة قنوات الرى المإقتة والبتون 7ـ ٙتقسم الى شرائح  بعرض 

 عملٌة الرى. إلحكامخطوط / حوال وذلك  ٓٔــ 7

 األصناف

تم استنباط مجموعة كبٌرة من أصناف الهجن الفردٌة والثالثٌة والزوجٌة بٌضاء وصفراء الحبوب عالٌة االنتاج 

ومقاومة لمرض  الذبول المتؤخر )الشلل(،  بواسطة مركز البحوث الزراعٌة وعدد من الشركات التى تعمل فى 

الحصول  هاى تك( وٌمكن  - باٌونٌر  - دالتون  -النٌل للتقاوى  -الوطنٌة   -التقاوى مثل )المصرٌة  إنتاجمجال 

اإلرشاد الزراعى  أو منافذبمركز البحوث الزراعٌة  علٌها من وحدة إنتاج التقاوى المحسنة للحاصالت الحقلٌة

 وأهم  األصناف ٌوضحها الجدول التالى: التقاوى بالمحافظات إلنتاجالمركزٌة  وشركات التقاوى واإلدارة

 أهم األصناف لون الحبوب الهجن 

 

 

 

 

 فردٌة

 

 

 بٌضاء 

 ( 0ٕٔ، 0ٕٔ،ٕ٘ٔ،   ٓٔجٌزة ،ٖٔٓ ،ٖٔٔ ،ٖٕٔ  ) 
 وطنٌة (ٗ  ،ٙ ) 
  ( ٕٕٓٓهاى تك  ،ٕٖٓٔ ) 
   [ 77، 7ٙ) بشاٌر(، ٖٔاٌجاسٌد   ] 
   فاٌن سٌدز  0ك ٖٓباٌونٌر ،ٔٓٔ. 

،   7ٖٔ،  0ٙٔ،   7ٙٔ،  ٙٙٔ، ٗٙٔ، ٕٙٔجٌزة )  صفراء
ٔ7ٙ،ٔ77 ،ٔ70   ) 

    ( ٕ٘٘ٓهاى تك ،ٕٓٙٙ  ) 

   ( ٔٔن ٖٓ، 0ٖٗٓ،  ، ٕٖٙٓباٌونٌر ) 

 ( 0ٓٓٔ، ٘ٓٓٔ، ٔٓٓٔالنٌل ) 

   0ٕٔاٌجاسٌد. 

 

 ثالثٌة

، ٕٖٗ، ٖٕٖ،  ٕٖٔ،  ،  ٖٗٔ،  ٖٔٔ، ٖٓٔجٌزة )   بٌضاء
ٖٕ0  ) 

  ٔٔوطنٌة  
    ًنفرتٌت 
    ٕٖٖٓهاى تك  

 (. 0ٖٙ، ٖٓٙ، ٖٖ٘، ٕٖ٘)   جٌزة صفراء

 طابا. بٌضاء زوجٌة

 دهب ، آمون ، هدٌة صفراء
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 التسمٌد المعدنى

  -: الفوسفاتًالتسمٌد  -ٔ

/ الفدان أو ما ٌعادلها(  قبل  5أ ٕ% ) فو ٘ٔ  كجم سوبر فوسفات الكالسٌوم ٌٖٓٓتم التسمٌد بمعدل    

 الخدمة أثناءالحرث أو 

   -التسمٌد البوتاسى: - ٕ

 أ ( /الفدان وذلك قبل الحرث أو أثناء خدمة األرض ٕ)بو%  0ٗ  كجم سلفات بوتاسٌوم ٌٓ٘ضاف بمعدل 

  -: اآلزوتًالتسمٌد  -ٖ

/الفدان تكبٌشاً أسفل  وحدة آزوت ٕٓٔالذرة الشامٌة بدرجة كبٌرة لعنصر اآلزوت لذا ٌلزم إضافة  تستجٌب  

، والثانٌة قبل  المحاٌاةالنباتات على ُبعد قلٌل منها بحٌث تصل الٌها مٌاه الرى على دفعتٌن األولى قبل رٌة 

على ثالث دفعات األولى عند الزراعة كجرعة منشطة  اإلضافةالزراعة عقب قمح  تتم  الرٌة الثانٌة وفى حالة

حالة الري بالتنقٌط أو الرى  وفى .ثم تعطى الدفعة األخٌرة قبل الرٌة الثانٌة  المحاٌاة ، والثانٌة قبل رٌة

-0أٌام ) بمعدل   ٗـــٖكل   المضافةمن الزراعة ثم تتوالى  بعد أسبوع ًاآلزوتالمحوري ٌبدأ إضافة السماد 

 وفى . عند التزهٌر وال ٌنصح بإضافة سماد بعد ذلك دفعات متساوٌة( /الموسم  على أن  ٌنتهى التسمٌد ٓٔ

منها  النباتات وعلى بعد قلٌل تكبٌشا أسفل اآلزوتًحالة الرى بالغمر فى )االراضى الجٌرٌة ( ٌضاف السماد 

ٌوماً تقرٌباً(   ٕٓ-0ٔوقبل الرٌة األولى )المحاٌاة بعد الزراعة  على ثالث  دفعات متساوٌة عند الزراعة

 وقبل الرٌة الثانٌة.

 الدورة الزراعٌة

النجٌلٌة كالقمح ، و تزرع الذرة الشامٌة عقب المحاصٌل الشتوٌة البقولٌة كالبرسٌم والحلبة والفول والعدس

ٌلٌة كالكتان وغٌرها. وٌعقب الذرة فى الزراعة المحاصٌل الشتوٌة كالقمح والشعٌر والبرسٌم والشعٌر وغٌر النج

تعتبر  والفول والكتان وغٌرها وقد ٌعقب الذرة محاصٌل صٌفٌة كالقطن والقصب ٌسبقها برسٌم تحرٌش أو قلب.

شامٌة، مع األخذ فى االعتبار أن الفترة من بداٌة  شهر ماٌو وحتى منتصف ٌونٌو مٌعاداً مناسباً لزراعة الذرة ال

الزراعة المبكرة خالل شهر ماٌو تسمح بنمو النباتات جٌداً ُوتقلل من اإلصابة بالثاقبات )الدوارة( والمن ، بٌنما 

ٌُسبب نقصاً واضحاً فى المحصول.   التؤخٌر عن منتصف شهر ٌونٌو 

 مكافحة الحشائش

ٌفضل مكافحتها بالعزٌق وذلك لتقلٌل استخدام المبٌدات وبالتالى ٌتم إما بالعزٌق أو باستخدام مبٌدات الحشائش و
 تقلٌل التلوث البٌىء  

 العزٌق

الزراعة وذلك إلزالة   ٌوماً من ٕٔ-0ٔأى بعد حوالى  المحاٌاةمرتٌن األولى ) خربشة ( قبل رٌة  حٌث ٌتم

الحشائش وسد الشقوق وتسلٌك الخطوط ، والعزقة الثانٌة )خرطاً ( قبل الرٌة الثانٌة وبها تصبح النباتات فى 

  وسط الخط
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 : وفى حالة ما إذا كانت األرض موبوءة بالحشائش

األوراق  لٌة عرٌضةبمعدل لتر /الفدان رشاً على الحشائش الحو  % 0ٌٗمكن مقاومتها باستخدام مبٌد هارنس  

استخدام الرشاشة الظهرٌة ، كما  ورقات للحشائش مع ٗ-ٕمثل الشبٌط والرجلة وأم اللبن والعلٌق فى طور 

  ظهورها قبل تكوٌن البذور ووصولها الى التربة ٌراعى تقلٌع نباتات الشبٌط بالٌد فى حالة

 الخف

 المحاٌاةالجورة وذلك قبل رٌة  ترك نبات واحد /الخف بعد االنتهاء من العزقة األولى مرة واحدة حٌث ٌ ٌتم

الخف المتكرر ، وفى حالة غٌاب بعض الجور ٌترك نباتٌن فى  مباشرة ، وٌنصح بعد التؤخٌر فى الخف وعدم

الخف قبل الرى مباشرة حتى نحافظ على البادرات  وذلك لتعوٌض عدد النباتات، وٌراعى أن ٌتم الجور المجاورة

 بعض الجذور عند الخف وال ٌنصح بإجراء الخف فى حالة الزراعة اآللٌة  سبب تلفمن الذبول والموت ب

 

 الرى

 ٖم ٓٓ٘ٗ،  ٖٓ٘ٔ،  ٕٓٓ٘: ٌبلغ مقدار المقنن المائً لمحصول الذرة الشحامٌة ححوالى  الزراعة الصٌفٌة

 بالوجه البحري ومصر الوسطى والعلٌا على الترتٌب

 بالوجه البحري ومصر الوسطى والعلٌا على الترتٌب    ٖم ٓٗٔٗ،  0ٕٕٓ،  ٖٕٓٓفى الزراعة النٌلٌة: ــ 

وٌشٌر ذلك إلى ازدٌاد مقدار المقنن المائً للذرة الشامٌة فى كل محن الزراعحة الصحٌفى والنٌلحً باالتجحاه محن 

الوجححه البحححري إلححى القبلححً الرتفححاع درجححات الحححرارة وشححدة اإلضححاءة وانخفححاض الرطوبححة الجوٌححة النسححبٌة. 

رٌات أثناء فصحل النمحو وٌتوقحف ذلحك علحى الصحنف ومنطقحة الزراعحة  0 -٘تات الذرة الشامٌة من تحتاج نبا

( بعححد حححوالى  ثالثححة أسححابٌع مححن  المحاٌححاةوالظححروف الجوٌححة والظححروف األرضححٌة وتكححون الرٌححة األولححى ) 

ة ودون تحؤخٌر ، األولى والخف وإضافة الدفعة األولى من السماد األزوتى  مباشحر الزراعة وذلك  بعد العزقة

ٌُنظم وٌوقحف قبحل  ٌومحاً حسحب طبٌعحة التربحة والظحروف الجوٌحة ٘ٔ-ٕٔالري بعد ذلك بحٌحث ٌكحون  كحل  ثم 

وتالفٌحاً للرقحاد الحذي ٌسحبب تعفحن الكٌحزان  أسابٌع وذلك للمساعدة على جفحاف الكٌحزان ٖ-ٕالحصاد بحوالً 

 طحوال الموسحم إلحكحام الحري محع عحدم جمٌع الححاالت ٌراعحى أن ٌحتم الحري بحالحوال وفى. ونقص المحصول

بححالري علحى فتححرات  تغرٌحق أو تعطحٌش النباتححات حٌحث ٌححإدى اإلسحراف فححى الحرى )سححواء بتفرٌحق األرض أو

وعححدم مقححدرتها علححى التححنفس وبححذلك تقححل  متقاربححة ( إلححى اصححفرار النباتححات وضححعفها نتٌجححة اختنححاق الجححذور

،كمحا ٌحإدى الحى غسحٌل األسحمدة وفقحدها محع مٌحاه الصحرف ،  بالتربة  استفادتها من المواد الغذائٌة الموجودة

النباتححات فٌححإدى الححى ذبولهححا وموتهححا خصوصححاً فححى فتححرة تكححوٌن الحرٌححرة أو الشححرابة )النححورة  أمححا تعطححٌش

النباتحات  وٌنتج عن ذلك عدم  تكوٌن الحبحوب أو ضحمورها ، كمحا تلتصحق الكٌحزان بالعٌحدان وتقُصحر المإنثة(

أو التعطحٌش لحه أسحوأ األثحر علحى  باإلسحرافتضح أن عدم االعتناء بحالرى سحواء كحان ومن ذلك ٌ. فى الطول

 المحصول ، وٌوصى أن ٌتم الرى بعد التسمٌد  مباشرًة على الحامى. 
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 التوصٌات الفنٌة لزراعة الذرة الشامٌة فى األراضى الجدٌدة

 مكافحة الحشائش

محرتٌن االولحى )خربشحة (  مقاومتها بحالعزٌق علحى  إما بالعزٌق أو باستخدام مبٌدات الحشائش ، وٌفضل تتم

 . ٌوماً من الزراعة ، والثانٌة بعد أسبوعٌن من العزقة االولى ٘ٔفى طور البادرات عند عمر 

 الرى

 الرى بنظم الرش أو التنقٌط    - أ

الحذرة الشحامٌة  الرى فحى هحذه المنحاطق محن أهحم العوامحل المححددة إلنتاجٌحة محصحول الحبحوب محن تعتبر مٌاه

لحذا ٌنصحح فحى حالحة الحرى بحالتنقٌط  – القحدٌم الحواديوتختلف ظروف هذه المناطق عن االراضى الطٌنٌة فى 

أٌام( وذلك  حسب طبٌعة التربة والظروف الجوٌة كما ٌجحب  ٖـــٔأو الري المحوري أن تكون فترات الرى )

 بحول البحادرات وموتهحا او الضحعف الشحدٌدأكثحر محن الحالزم حٌحث ٌحإدى ذلحك الحى ذ تجنب إطالة فترات الحرى

بشدة على المحصحول ، وقحد  للنباتات فى مرحلة النمو الخضرى المتقدمة وبالتالى تقزمها األمر الذى ٌنعكس

األراضحى الجدٌحدة وٌجحب  تعتبحر  محن أفضحل الطحرق المسحتخدمة فحى المحوريثبت بالتجربة أن طرٌقة الرى 

 . الظهٌرة هٌر وتجنب الرى أثناء فترةأثناء فترة التز عدم تعطٌش النباتات

 الري بالغمر  - ب

عنه فى االراضى الرملٌحة .  وهو الشائع فى األراضى الجٌرٌة حٌث تكون التربة أكثر احتفاظاً بالرطوبة

التربحة والظحروف الجوٌحة وٌجحب وقحف عملٌحة الحرى  ٌوماً حسب قوام ٕٔ-7وتتراو  فترات الرى من 

 أسبوعٌن للمساعدة على جفاف ونضج الكٌزان. بحوالًعند النضج وقبل الحصاد 

 أهم آفات الذرة الشامٌة وطرق مكافحتها

 Diseasesألمراض ــ أ

 * مرض عفن الجذور وموت البادرات

اإلنبحات والبحادرات  مرض عفن الجذور وموت البادرات من أهم األمراض التى تصٌب الذرة الشامٌة فى مرحلة ٌعتبر

 نسبة اإلنبات وكذلك موت البادراتوتسبب نقص كبٌر فى 

  :ولمقاومة مرض عفن الجذور وموت البادرات ٌوصى باآلتى

 . االعتدال فى الرى وعدم التغرٌق وتحسٌن الصرف  =     

  =  معاملة التقاوي قبل الزراعة بؤحد المبٌدات الموصً بها وهى     

 . كجم تقاوي ٖ /  سم ٘بمعدل  F. S  % ٘.ٕبرٌمس   #

 كجم تقاويٖ  / سم ٘.ٖبمعدل   F.S  % ٓٗ( ٕٓٓفٌتافاكس )   #

 . كجم تقاوي ٖجم /    ٘.ٕبمعدل   WP % 7٘( ٕٓٓ#  فٌتافاكس )
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 مرض الذبول المتؤخر *

المسبب  الذرة الشامٌة ، وٌسبب ذبوالً وعائٌاً للنباتات حٌث ٌخترق الفطر  فطرى ٌصٌب وهو مرض 

وٌستعمرها ، ثم ٌصعد الى أعلى فى  الى أن ٌصل الى أوعٌة الخشبجذور النباتات ثم ٌمر فى األنسجة 

فى الظهور  األعراض تبدأ . وقد ٌصل الى الحبوب وٌكمن فٌها ، الساق مسبباً انسداد لألوعٌة الخشبٌة

وباهتة على السالمٌات السفلى من  بعد التزهٌر واإلخصاب على هٌئة خطوط طولٌة رفٌعة ضٌقة

ثم ٌؤخذ الساق فى االنكماش  –الى قمة النبات  حتى تصل اإلصابةالساق ثم تمتد الى أعلى بتقدم 

أسفل الى أعلى مما قد ٌإدى فى النهاٌة الى موت النبات المصاب وال  من التدرٌجًوالتجعد والجفاف 

حبوباً ضامرة  فتتكون كٌزان صغٌرة تحمل لمتؤخرةاالخفٌفة أو  اإلصاباتبالمرة، أما فى  ٌتكون كوز

 . عدٌمة القٌمة

 مرض عفن الساق المركب* 

البكترٌا الممرضة األخرى  المصابة بالفطر المسبب للذبول المتؤخر أو بؤحد الفطرٌات أو تصبح النباتات

كائن ممرض آخر ،  وتتحول الحالة إلى عفن سحاق مركحب وٌتلحون السحاق بلحون   بؤيمهٌؤة لإلصابة –

الداخلٌحة ،  وقحد  األنسحجةوتصبح هشة سهلة الكسر وتبدو مفرغة محن الحداخل نظحراً لحتعفن وتآكحل  بنى

،  الصابةحالة اشتراك بعض البكتٌرٌا فى  ُتصبح الساق شدٌدة الصالبة ،  كما قد تالحظ رائحة عفنة فى

 . اإلصابةاألحوال رقاد النباتات مما ٌزٌد من الضرر الناتج عن  تسبب اإلصابة فى كثٌر منهذا و

 : لمقاومة الذبول المتؤخر وعفن الساق ٌوصى باآلتى

 .الزراعة المبكرة خالل شهر ماٌو إلى منتصف ٌونٌو 

  زراعححة األصححناف والهجححن المقاومححة التححى توصححى بهححا وزارة الزراعححة واالمتنححاع عححن زراعححة  

 . بالمرض اإلصابةاألصناف البلدٌة شدٌدة 

 االعتدال فى الري وعدم تعطٌش النباتات . 

 .ٌُزٌد الضرر  االمتناع عن التورٌق والتطوٌش الن ذلك 

  اإلصابةوتجنب تجرٌح النباتات أثناء عملٌات الخدمة ٌقلل كثٌراً من  الثاقباتمقاومة. 

 مرض التفحم العادي *

التربحة  جحزء محن النبحات فحوق سحطح أيهذا المرض فى زراعحات الحذرة وتظهحر األعحراض علحى  ٌنتشر

الحجحم ، ثحم تؤخحذ فحى الكبحر  وخاصة البراعم واألوراق والكٌزان علحى هٌئحة أورام أو انتفاخحات صحغٌرة

فضً بداخلة مسحوق أسحود فحمحى عبحارة عحن  والتضخم وتكون مغطاة فى البداٌة بغالف سمٌك أبٌض

هحذه األورام تتنحاثر منهحا الجحراثٌم وُتحمحل بحالهواء حٌحث تصحٌب  الفطر المسبب ، وعنحد انفجحارجراثٌم 
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وتصحبح  لإلصحابة ،  وهحذه الجحراثٌم تظحل حٌحة بالتربحة أو علحى أحطحاب الحذرة المصحابة النباتحات القابلحة

 .مصدراً إلصابة المحصول

 :ٌلزم اآلتى لمقاومة مرض التفحم العادي

o بها. الموصً زراعة األصناف والهجن 

o الححال خحارج الحقحل محصول األورام قبل نضجها وانفجارهحا ووضحعها فحى أكٌحاس بالسحتٌك وحرقهحا فحى جمع 

  . البلدي الناتج عنها مصدراً النتشار جراثٌم الفطر المتسبب وعدم تغذٌة المواشً علٌها حٌث ٌعتبر السماد

o  ألنه ٌعتبر مصدر للعدوى.حرق بقاٌا المحصول المصاب وعدم تخزٌنه فوق أسطح المنازل 

o .تجنب جر  النباتات أثناء عملٌات الخدمة 

 الزغبًمرض البٌاض  *

النجٌلٌحة محن جحنس  واألعحالف من األمراض المكتشحفة ححدٌثاً  فحى مصحر وٌصحٌب الحذرة الشحامٌة والرفٌعحة وهو

المعتدلححة والرطوبححة المرتفعححة،   الحححرارةحٌححث تتححوافر  البحححري الوجححهسححورجم ) الححذرة الرفٌعححة ( وٌنتشححر فححى 

التربحة وعلحى بقاٌحا النباتحات المصحابة. وفحى حالحة  وجحود زراعحات  السحورجم )حشٌشحة  فطحر كحامن فحى وٌسببه

السودان( بجوار حقول الذرة الشامٌة فؤنه من المتوقع وجحود إصحابات بحالمرض، كمحا أن هنحاك بعحض األصحناف 

ٌحوم بالرٌحدومٌل بحالس  ٘ٔعنحد عمحر  الوقحائًٌمكحن الحرش  ثحم لإلصابة ومحن( قابلة ٕٖ٘،0ٕٖ، ٕٖٗ،ٖٓٔ)

 .بؤسبوعوتكرار الرش بعد 

تبقعحات  األعراض الجهازٌة فحى الظهحور علحى  السحطح العلحوى للورقحة الثانٌحة فحى طحور البحادرة علحى هٌئحة تبدأ

علحى  زغبحً صفراء باهتة اللون على قاعدة الورقة متجهه الى القمة  فحً صحورة تشحبه األهرامحات ٌقابلهحا نمحو

عنحد الغحروب  أوالسطح السفلى عبارة عن الحوامل الجرثومٌة للفطر المسبب ٌمكحن رإٌتحه عنحد الصحبا  البحاكر 

ٌحوم، وعنحدما تكحون النحورات المحذكرة  ٖ٘وتتقزم النباتات وٌمكحن ظهحور اإلصحابة حتحى عمحر  األوراق وتستدق

ٌُشابه شعر األنثى المنكوش ومن ثم ُتسمى  الحورقًتؤخذ المظهر  بالنورة المجنونة  وقد تكون مشوهه فً شكل 

،  ونادراً ما ُتكون النباتات المصابة كٌزاناً،  كما قحد تححدث إصحابات موضحوعٌة للنباتحات السحلٌمة نتٌجحة انتشحار 

 الفطر التى تتكون على النباتات المصابة. جراثٌم

 ٌنصح باآلتى: الزغبًلمقاومة مرض البٌاض 

  الزراعة.الحرث العمٌق للتربة قبل 

   تجنب زراعة الذرة الشامٌة فى االراضى الموبوءة بالمرض مع اتباع دورة زراعٌحة ال تحدخل فٌهحا االعحالف

 النجٌلٌة من جنس السورجم.

   بها وتجنب زراعة األصناف البلدٌة الموصًزراعة الهجن . 

 جم/كجحم ٖبحرون بمعحدل معاملة التقاوى قبل الزراعة فى األراضى التحى سحبق أن ظهحر بهحا المحرض بمحادة األ

 تقاوى.

 إزالة النباتات المصابة أوالً بؤول وحرقها بمجرد ظهور األعراض 
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 عفن الكٌزان والحبوب*

كبٌحراً فحى المحصحول فحى كثٌحر محن  الحذرة الشحامٌة بعحدد محن أعفحان الحبحوب والكٌحزان والتحى تسحبب فقحداً  تصاب

ُتسحاعد علحى زٌحادة انتشحار االعفحان ، وتسحاعد المرتفعحة والتحى  االحٌان خصوصاً تحت ظروف الرطوبحة الجوٌحة

 الكٌحزان الحى انخفحاض فحى باعقحان اإلصحابة، وتحإدى  الصحابةوالقوارض علحى زٌحادة نسحبة  اإلصابات الحشرٌة

ٌُعتبر العفن  أعفحان الحبحوب وأكثرهحا انتشحاراً وهحو  واححداً محن أهحم الورديالنوعٌة والقٌمة الغذائٌة للحبوب.  و

اللحون  نتٌجة نمو فطرى على سطحها ، حٌث ٌبحدأ هحذا الورديالحبوب الى اللون  فى لونٌظهر على هٌئة تغٌر 

 اإلصحابةعلحى الكحوز( ، ثحم بتقحدم  فى الظهور على قمة الحبوب الفردٌحة ) مجموعحات محن الحبحوب تبحدو مبعثحرة

لى زٌحادة الحبوب المصابة،  وٌساعد الجو الحار الرطب ع أو مسحوق وردى اللون على سطح قطنًٌظهر نمو 

الضحرر  . وفضحالً عحن ،  وتنتقحل اإلصحابة الحى المخحزن فحى حالحة تحوافر الظحروف المالئمحة لحذلك اإلصحابةانتشار 

سموماً شدٌدة الخطحورة علحى  بإفرازتقوم  الكٌزان فإن الفطرٌات المسببة له باعقان اإلصابةالمباشر الناتج عن 

عالف ٌحدخل فحى تكوٌنهحا الحبحوب المصحابة بتلحك السحموم مواد وأ والحٌوان فى حالة التغذٌة على اإلنسانصحة 

  بالتعقٌم ولكنها تظل فعالة حتى بعد التخلص من الفطر المسبب والتى ال تتؤثر

 : لمقاومة أعفان الكٌزان والحبوب ٌنصح باآلتى

  والهجن التى توصى بها وزارة الزراعة األصنافزراعة . 

  النباتات.تجنب التؤخٌر فى الحصاد بعد  نضج  

  على الحبوب. االعفان% تقلل من انتشار ٗٔتجفٌف الحبوب جٌداً قبل التخزٌن لتصبح الرطوبة بالحبوب 

  -.مقاومة الثاقبات وتجنب تجرٌح النباتات أثناء عملٌات الخدمة ٌقلل كثٌرا من اإلصابة 

 

 ـ اآلفات الحشرٌةٕ

تصاب الذرة الشامٌة بالعدٌد من الحشرات من أهمها الحفار والدٌدان القارضة فى مراحل النمحو األول، الثاقبحات 

Borers ( ، دودة ورق القطن والدودة الخضحراء، المحن ) دودة القصب الكبٌرة والصغٌر ودودة الذرة األوربٌة

 العنكبوت األحمر فً مراحل النمو الخضرى.

   ان القارضةالحفار والدٌد=    

بادرات الذرة فى مراحل نموها األولى ، وٌحتم مقاومحة كلتحا الحشحرتٌن معحاً بحالطعوم السحامة وذلحك  تهاجم كالهما •

وٌحتم تجهٌحزه  الطعحم السحام باسحتخدام% ٓٔوهحو   بحهحالة زٌادة نسبة اإلصابة عن  الحد الحرج المسمو   فى

مححن  أيلتححر ( مححع  ٖٓـححـ  ٕٓكٌلححو جححرام ردة ناعمححة مبللححة بالمححاء ) ٌُٕ٘خلححط   -علححى النحححو اآلتححى : وتطبٌقححه

   -المبٌدٌن:

  لتر / فدان . ٕ٘.ٔ% مستحلب بمعدل  ٓٗالهوستاثٌون 

  ٕ٘مارشال  % W.P فدان.جم /  ٓٓٙ بمعدل 
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و ٌتم نثر الطعم السام فى الحقل عنحد الغحروب   كجم عسل أسود وٌترك الطعم لٌتخمر قبل نثره ٔوٌضاف للطعم 

عالجاً ناجعاً لكل من الحفحار والدٌحدان القارضحة والعصحافٌر،  الرى مباشرًة وٌعتبر هذا إجراءعلى أن ٌسبق ذلك 

ٌجحب عحدم نثحر   الحى أنحه اإلشحارةتجحدر رٌة زراعة المحصول، بعد االنتهاء من  وقائًكعالج  باستعمالهوٌنصح 

الحشرات الكاملة والحورٌحات علحى مغحادرة  إلرغاملحقل لمكافحة الحفار إال بعد إجراء الرى وذلك الطعم السام با

ٌُنثر الُطعم السام على  القنوات والبتون واألماكن المرتفعة أنفاقها فى التربة والصعود الى السطح ثم 

 

 الثاقبات

القصحب الكبٌحرة ، ودودة الحذرة األوروبٌحة ، و  دودة : ُتصاب نباتات الذرة الشامٌة بثالثحة أنحواع محن الثاقبحات هحى
 دودة القصب الصغٌرة.

 ثاقبة القصب الكبٌرة 

علحى  األكثحر تبكٌحراً فحى الخحروج محن البٌحات الشحتوى باألحطحاب المتخلفحة وتقحوم الحشحرات بوضحع بٌضحها وهحى

تتغحذى الٌرقحات الفاقسحة ٌوماً ، حٌحث   ٕ٘ــ  ٘ٔإلغماد أوراق البادرات التى ٌتراو  عمرها بٌن  الداخلًالسطح 

السححاق فححى هححذا العمححر حٌححث تسححبب ثقوبححاً  عرضححٌة منتظمححة ومتوازٌححة  علححى أوراق النباتححات الملتفححة التححى ُتشححكل

اإلصحابات  وإذا أتلفت الٌرقات القمة النامٌحة تتكحون ظحاهرة القلحب المٌحت  وٌمكحن تجنحب عمودٌاً على نصل الورقة

وعنحد الضحرورة ٌمكحن مقاومتهحا كٌماوٌحاً  رشحاً  . حتحى منتصحف ٌولٌحوالى حد كبٌر بالزراعة بعد منتصف محاٌو و

بالرشاشة الظهرٌة ذات البشبوري  الواحد مع توجٌه البشبوري داخل البلعوم مع ضغط خفٌف وذلك عنحدما تصحل 

 -٪ فى الحقل باستعمال أحد المبٌدات اآلتٌة :7-٘نسبة ظهور النباتات ذات القلب المٌت إلى 

  لترماء  ٕٓٓجم / فدان معٖٓٓ٪ بمعدل0ٓالنٌت 

  0ٓنٌومٌل  % SP  لتر ماء.ٓٓٔجم/ٓٓٔبمعدل 

  ٓ٘فٌنثٌون % E.C   لتر ماء  ٓٓٔ/ ٖسمٕٓ٘بمعدل 

  0ٗبستبان % E.C   لتر ماء  ٓٓٔ/ ٖسمٕٓ٘بمعدل 

 ثاقبة الذرة األوروبٌة 

علحى السحطح السحفلى  معظحم البحٌض ٌومحاً حٌحث ٌوضحع ٖ٘الفراشات بٌضحها علحى نباتحات الحذرة األكبحر محن  تضع

لنصححل األوراق )ظهححر الورقححة الرابعححة أو الخامسححة عححادة( ، وبعححد الفقححس تتغححذى الٌرقححات الصححغٌرة علححى أوراق 

وتدخل السٌقان والصحعود  النباتات محدثًة بها ثقوب صغٌرة وعدٌدة وحٌنما تصل الى العمر الثالث أو الرابع تثقب

ٌُسبب كسحره وتحدلى الى اعلى وتفضل عمل الثقوب  فى السحنابل ،وتكحون اإلصحابة شحدٌدة علحى  حامل السنبلة مما 

اإلصححابات الشححدٌدة ٌنصححح بالزراعححة قبححل  ولتفححادي  الثححانًحٌححث تكححون الحشححرة فححً جٌلهححا  المتححؤخرةالزراعححات 

 . ٌونٌهمنتصف 

 الكٌماويالعالج 

 نبات رشاً بؤحد المبٌدات اآلتٌة: ٓٓٔ/ لطعة ٕ٘عند وصول عدد اللطع الى   الكٌمٌائًوٌتم اللجوء الى العالج 
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  0ٗ  كلورفت %  EC 1.25 لتر / فدان 

    0ٗبٌكلورس  % EC فدان .  لتر/ ٕ٘.ٔبمعدل 

  تاكومى  ٕٓ  %WDG 100  جم / فدان 

   لتر / فدان  ٔ% مستحلب بمعدل  0ٗتافابان 

ٌُكرر العالج مرة ثانٌة بعد   اإلصابة .ٌوماً من العالج األول عند شدة  ٘ٔعلى ان  

 ثاقبة القصب الصغٌرة  : 

لم تعد ذات أهمٌة اقتصادٌة على الحذرة الشحامٌة فحى مصحر حالٌحاً وإذا وجحدت فحى منطقحة محا مثحل بعحض المنحاطق  

 المجاورة لزراعات القصب فٌتبع لعالجها نفس المبٌدات المستخدمة لمقاومة دودة الذرة األوروبٌة.

 . ) المقاومة المتكاملة( توصٌات عامة لتقلٌل اإلصابة بالثقابات

   الححتخلص مححن أحطححاب الححذرة المشححونة علححى أسححطح منححازل الفالحححٌن قبححل بداٌححة شححهر مححارس لقتححل الٌرقححات
 الساكنة فٌها من الموسم السابق.

  .الزراعة المبكرة خالل شهر ماٌو 

  .إزالة النباتات المصابة واإلبقاء على النباتات السلٌمة عند إجراء عملٌة الخف 

  ورق القطن والدودة الخضراءدودة  

الصحغٌرة   األعمحارفى األماكن التى ٌظهحر بهحا إصحابات بحدودة ورق القطحن أو الحدودة الخضحراء وخاصحة فحى حالحة 

ٌُنصح برش البقع المصابة من % بؤححد المبٌحدات  ٖٓعحن   الصابةالمساحات المنزرعة عندما تزٌد  للنباتات فانه 

 : اآلتٌة

 جم / فدان . ٖٓٓبمعدل    SP%  0ٓالنٌت  

 جم / فدان . ٖٓٓبمعدل  SP % 0ٓبٌالرمٌت  

 ٌٖٓٓوماً( ٌستعمل موتور الظهر العحادي محع  ٖٓمع مراعاة أنه فى الذرة الصغٌرة ) طور البادرات وحتى عمر 

 لتر ماء ، ٓٓٗلتر ماء ،  أما عند تعذر استعماله فتستعمل موتورات الرش مع 

لتر سوالر لمٌاه الرى فى األماكن التى ححدث بهحا فقحس ٌقضحى علحى األطحوار  ٘ٔفة قد أثبتت التجارب أن إضا 

 الٌرقٌة الكبٌرة التى تنزل األرض للتعذر.

كما أن وضع مصائد جاذبات جنسٌة على الحدود الخارجٌحة لزراعحات الحذرة المتداخلحة محع الخضحروات ٌحإدى   

ٌُنصحح الى الحد من عدد الفراشات الواردة من الزراعات المجاور ة ، وفى حالة االضرار للرش بالمبٌدات فانحه 

ٌُكتفى برش األجزاء المصابة من الحقل فقط.  بؤن ٌكون فى أقل الحدود وخاصة النباتات الصغٌرة ،وقد 

 المــــــن  

بحشححرة المححن مقارنححًة  بالنباتححات المنزرعححة فححى  لإلصححابةٌالحححظ أن نباتححات العححروات النٌلٌححة تكححون أكثححر عرضححة 

العروات الصٌفٌة والتى تتمكن من الهروب من اإلصابة .وتبدأ اإلصابة بحالمن بظهحور األفحراد المجنححة اوال داخحل 
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وبتقدم اإلصحابة تتححرك الحشحرات ألسحفل علحى النبحات  –قلب النبات ثم تهاجم النورات المذكرة واألوراق الطرفٌة 

المحن حشحرة ثاقبحة ماصحة تتغحذى علحى العصحارة النباتٌحة   –طقة الوسطً فحى النبحات وأغلفحة الكٌحزان وتصٌب المن

الكبٌححرة مححن المححن  تكثححر جلححود  األعححدادوالتححى تحتححوى سححكرٌات تتكسححر وتتكححون النححدوة العسححلٌة ونتٌجححة لتجمححع 

ورات المححذكرة واسححودادها االنسححالخ  واإلفححرازات العسححلٌة فتنمححو علٌهححا االعفححان ممححا ٌححإدي اللتصححاق افححرع النحح

 وظهور اإلصابات الشدٌدة مما ٌإثر على التلقٌح والتمثٌل الغذائً لألوراق .

 مٌعاد ظهور اإلصابة 

ٌحوم محن  ٓٗأغسطس وسبتمبر بالذات فى الزراعات النٌلٌة وذلك على النباتات التحى تتعحدي  –خالل أشهر ٌولٌو 

 الزراعة .

 توقٌت المكافحة 

حشرة غٌر مجنحة / عشحرة نباتحات ٌحتم فحصحها عشحوائٌا وذلحك قبحل ظهحور النحورات  ٘ٔالً  ٓٔعند تواجد من 

 بثالثة أسابٌع 

 المكافحة 

لتر ماء وهو من انجحح المبٌحدات واقلهحا  ٓٓٔسم/ ٓ٘ٔبمعدل  E.C% 7ٌ٘ستخدم لمكافحة المن مبٌد مالثٌون 

تكلفححة وٌراعححً ان ٌكححون الححرش فححى الصححبا  البححاكر او قبححل الغححروب مباشححرة حٌححث أن هححذه الفتححرة تتواجححد األفححراد 

 لتر / فدان.ٔبمعدل    E.C%ٓ٘المجنحة للمن على الذرة وٌمكن استخدام مبٌد سومٌثٌون 

 العنكبوت األحمر العادي  

الى انحه فحى   منحاطق   اإلشارةتجدر . مل / فدان ٓٓٙبمعدل EC  % ٓ٘اندو  ٌمكن مقاومته باستخدام مركب  و

ٌُنصححح بؤتبححاع طححرق المكافحححة المتكاملححة وعححدم اللجححوء توشححكً) الححواديجنححوب  إلححى  إطالقححا( وشححرق العوٌنححات 

 ول خالً من أٌة  ملوثات .استخدام المبٌدات الحشرٌة للحفاظ على البٌئة من التلوث والحصول على محص

 تحمٌل فول الصوٌا على الذرة الشامٌة

ٌمكن زراعة فول الصوٌا أو الفول السودانى أو اللوبٌا تحمٌالً على الذرة الشامٌة بزراعة صف واحد أو صحفٌن 

مححن فححول الصححوٌا بالتبححادل مححع خححط أو خطححٌن مححن الححذرة الشححامٌة ، وقححد وجححد الححبعض زٌححادة فححى محصححول الححذرة 

 األخحرىلخحط أٌضحاً أو علحى الرٌشحة الشامٌة عند التحمٌل ،  وٌمكن تحمٌل فول الصوٌا علحى الحذرة علحى نفحس ا

أسحبوعٌن حتحى ٌقحل التحؤثٌر الضحار للظحل  بحوالًمن الخط ، وعادة تزرع تقاوى فول الصوٌا قبل الذرة الشامٌة 

 الناتج من نباتات الذرة الشامٌة.

 حصاد الذرة الشامٌة

بزراعتهححا  الموصححًٌومححاً مححن الزراعححة لجمٌححع األصححناف  ٕٓٔ- ٌٓٔٔححتم حصححاد نباتححات الححذرة الشححامٌة بعححد 

ومحن  منطقحة الزراعحة وخصحوبة التربحة. –الزراعحة  الصحنف مٌعحادوٌتوقف ذلك على العدٌد من العوامل أهمهحا 
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الحبححوب وتصححلبها  امححتالءو النباتححات  جفافححاً طبٌعٌححاً،واصححفرار عالمححات نضححج  النباتححات  جفححاف أغلفححة الكٌححزان 

وتجححدر اإلشححارة إلححى  أن معظححم أصححناف الهجححن تنضححج كٌزانهححا والزالححت سححٌقان النباتححات  خضححراء وجفافهححا . 

ٌمكححن االسححتفادة مححن عٌححدان الححذرة الخضححراء بعححد حصححادها وتصححنٌعها سححٌالجاً حٌححث ٌتححراو  متوسححط وبالتححالى 

محام نضحج المحصحول وال ٌنصحح بحصحاد النباتحات  قبحل إت. طناً من العلحف األخضحر/الفدان ٕ٘ـــ  ٕٓاالنتاج بٌن 

بقلٌحلً   التربةحتى ال تضمر الحبوب وٌقل محصولها و ٌتم الحصاد بقطع النباتات عادة بالمناقر من أسفل سطح 

وتقشحر الكٌحزان وتجفحف وٌجحرى  فحرز الكٌحزان أثنحاء عملٌحة التقشحٌر فحى الحقحل أو فحى الجحرن   )بٌن التحرابٌن(

 لتالفى تؤثٌرها الضار على بقٌة المحصول ةحدتعزل الكٌزان الخضراء والتالفة وتجفف على حٌث 

 :yieldالمحصول 

ٌتباٌن محصول الذرة كثٌرا تبعاً لعوامل عدٌدة أهمها مٌعاد الزراعة والصنف الهجٌن المنزرع وخصحوبة التربحة 

 ومقاومة اآلفات. والريومدى العناٌة بالمعامالت الزراعٌة كالتسمٌد 

  .المفتوححة فحى التلقحٌح كمحا ٌزٌحد محصحول الزراعحة الصحٌفى عحن النٌلحىفمحصحول الهجحن ٌزٌحد عحن األصحناف 

أردب  ٕٔ: 0أردب للفحححدان فحححى الزراعحححة الصحححٌفٌة وححححوالى  ٗ.ٖٕوعمومحححاً فحححإن متوسحححط المحصحححول ححححوالى 

 .كجم(0ٓٔكجم ومن الكٌزان ٓٗٔالوزن المقرر لألردب من الحبوب ) للزراعة النٌلٌة فى المتوسط. 

 الذرة الشامٌة :وسائل النهوض بمحصول 

 بالتوسع  فى زراعة الذرة صٌفاً وتقلٌل الزراعة النٌلٌة.  الزراعةالتبكٌر فى   (ٔ

 .الحدٌثةزراعة أصناف الهجن   (ٕ

 توفٌر مٌاه الرى ومستلزمات اإلنتاج من أسمدة ومبٌدات كٌماوٌة.  (ٖ

 .استخدامهاون المدربون على فنٌتوفٌر اآلالت المٌكانٌكٌة والعمال ال  (ٗ

سم بٌن  ٖٓسم بٌن الخطوط & 7ٓخطوط ) جور علىفً جالة الزراعة الٌدوٌة تتم الزراعة  عفٌر فً   (٘
  .إجراء الخف مبكراً مرة واحدة لنبات واحد/ جورةمع  الجور مع خف النباتات الى نبات واحد/ الجورة(.

 عن التورٌق والتطوٌش. االمتناع  (ٙ

    Defoliation-التورٌق:

أو نزع  األوراق الخضراء من الجزء السفلى للنباتات ، وٌلجؤ مزارعى الذرة الى اجحراء هحذه  إزالةوهى عملٌة 

العملٌة بهدف توفٌر جزء من العلف األخضر للحٌوانات أثناء فترة الصٌف حٌث ٌقحل العلحف األخضحر خحالل هحذه 

لحة للكٌحزان وبالتحالى نقحص الفترة من العام، وٌإدى التورٌق الى نقص طول وقطر السٌقان وعدد النباتحات الحام

 كمٌة المحصول من القش والكٌزان وٌتناسب هذا النقص طردٌاً مع التبكٌر فى اجراء هذه العملٌة.

 Detassling -التطوٌش :

وهحى األجزاء العلوٌة من النباتات بمحا علٌهحا محن أوراق وبمحا فحى ذلحك النحورة المحذكرة  انتزاعالتطوٌش  ٌعنى  

من العملٌات  الضارة بالمحصول  وتؤثٌراتها الضارة ُتماثل أو ربمحا تزٌحد عحن تلحك األضحرار الناتجحة عحن عملٌحة 

لحذا بفضحل تخصحٌص جحزء محن األرض لزراعتحه بمحاصحٌل العلحف الصحٌفٌة )الحدراوة( لتغذٌحة الماشحٌة التورٌق. 

 علٌها وتجنب هذه العملٌة.
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          الثانًالفصل 

 ف الخضراءمحاصٌل األعال

 :تعرٌف العلف

ٌستفٌد منها جسم الحٌوان أو تإدي وظٌفة  هو كل مادة تحتوي على مواد عضوٌة أو معدنٌة غذائٌة ٌمكن أن

ٌقع تحت  على صحة الحٌوان عند تغذٌته علٌها بكمٌات مناسبة. سًءوال ٌكون لها أثر   Ballastاالمتالء 

الحٌوانٌة ، باإلضافة إلى  الفاسدة والخالٌة من السموم وكذلك المنتجاتجمٌع المواد النباتٌة غٌر  هذا التعرٌف

الكالسٌوم ومصادر الفٌتامٌنات واإلضافات الغذائٌة  مثل ملح الطعام وكربونات غٌر عضوٌةبعض المركبات 

سٌئة  تإلى إحداث تؤثٌرا ال تإديوغٌرها،  طالما كانت هذه المواد تستعمل بطرٌقة  مثل المواد المنشطة للنمو

عادة النباتات  عن مواد نباتٌة طبٌعٌة، وهى معظم أغذٌة الحٌوانات االقتصادٌة عبارة  على سالمة الحٌوان.

خاص أو بعد تجهٌز بسٌط،   الرعوٌة والمواد الناتجة من المزارع وٌتم تغذٌة الحٌوانات علٌها بدون تجهٌز

رة عن مواد خشنة أو غلٌظة ألنها تحتوي على كمٌات عبا وباستثناء الحبوب فإن مواد العلف النباتٌة الطبٌعٌة

ومنها أٌضاً ما  المركبات الغذائٌة سهلة الهضم فى وحدة الوزن أو الحجم من المادة العلفٌة، قلٌلة نسبٌاً من

على العكس من ذلك تحتوي على كمٌات كبٌرة  ٌحتوي على كمٌات كبٌرة من الماء، أما الحبوب والبذور فهى

 باإلضافة. فى وحدة الوزن أو الحجم ولذلك فهى تسمى مواد العلف المركزة لغذائٌة سهلة الهضممن المركبات ا

والحٌوانٌة التى تتخلف عن المصانع  إلى مواد العلف النباتٌة الطبٌعٌة ٌوجد الكثٌر من المخلفات النباتٌة

ومخلفات المذابح وغٌرها. وهى من النباتٌة، وأٌضاً األسماك المجففة  كؤنواع الكسب والنخالة من المخلفات

 تقل أهمٌتها فى التغذٌة عن مواد العلف النباتٌة الطبٌعٌة. الغنٌة وال األغذٌة

 تصنٌف األعالف  

ومجموع المركبات الغذائٌة  ٌتم تصنٌف) تقسٌم( مواد العلف على أساس محتوٌاتها من كل من األلٌاف الخام

 إلى مجموعتٌن رئٌستٌن : TDN المهضومة

  أعالف غٌر مركزة 

 أعالف مركزة  

 Roughagesاألعالف غٌر المركزة  

وتتمٌز هذه المجموعة من األعالف بكبر حجمها وانخفاض محتواها من الطاقة الصافٌة بالنسبة لوحدة الوزن 

ألٌاف  %  ٙٔ وذلك بسبب ارتفاع محتوٌاتها من األلٌاف الخام وأحٌانا من الرطوبة حٌث )تحتوي أكثر من

 األعالف غٌر المركزة إلى :ــ كمتوسط  على أساس المادة الجافة( وتنقسم TDN %   ٓ٘خام، 

 أعالف  طرٌة  .ٔ

 .أعالف  جافة  .ٕ
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 األعالف الطرٌة

 والسٌالج(    المراعً% رطوبة وتشتمل على ) 7ٓوهى تحتوي على أكثر من 

: وٌقصد بها  مساحة من األرض مغطاة بنباتات خضراء  ترعاها الحٌوانات وتعتبر النباتات  المراعً

 على الكاروتٌنات واألمال  المعدنٌة الالزمة   الحتوائهانظراً  الحٌوانًالخضراء أرخص وانسب مصادر الغذاء 

 لى :ـا المراعًوتنقسم  والتناسلًللمحافظة على صحة الحٌوان وتحسٌن أدائه اإلنتاجً 

 .طبٌعٌة 

 .صناعٌة 

النباتات الخضراء التى ٌقم اإلنسان بزراعتها  بل تنمو طبٌعٌاً وتشتمل  أي   Pastures الطبٌعٌة مراعًال

 والبقولٌات واألعشاب والشجٌرات  انواع كثٌرة من الحشائش

 الطبٌعٌة الجٌدة أن تكون النباتات :ــ  المراعًشروط 

 من مناخ وتربة. مالئمة للبٌئة المحٌطة بها   - أ

 ومستساغة بالنسبة للحٌوانات.          وعصٌرٌهغضة     - ب

 قادرة  على تحمل  سٌر ودهس الحٌوانات. –ج 

 سرٌعة النمو غزٌرة التفرٌع قلٌلة االحتٌاجات الغذائٌة.   -د  

 سهلة المضغ والهضم.    -هـ 

 عالٌة القٌمة الغذائٌة.    - و 

 أو الطفٌلٌات. غٌر ُملوثة باألمراض  -ط  

: وٌقصد بها مجموعة المحاصٌل الحقلٌة التى ٌختارها اإلنسان لُتناسب تغذٌة الحٌوانات  الصناعٌة  المراعً

 محاصٌل األعالفأو الحش، وتنتمً معظم  الرعًوٌقوم بزراعتها وتغذٌة الحٌوانات علٌها إما بطرٌقة 

األذرة الشامٌة والرفٌعة( أهم   --الشٌلم  -، حٌث ٌعتبر )الشعٌر  والبقولٌة النجٌلٌة إلى العائلتٌن  الخضراء 

ٌُعتبر )البرسٌم المصرى  محاصٌل العلف األخضر النجٌلٌة   من  الحندقوق والنفل( – الحجازيالبرسٌم  –بٌنما 

 . البقولٌة األخضر  محاصٌل العلفأهم 

 الشروط الواجب توافرها فى نباتات محاصٌل العلف األخضر 

i.  بتكالٌف قلٌلة.  والثمريكمٌات كبٌرة من النمو الخضرى  وإعطاءسهولة التكاثر والنمو 

ii.    النمو بالحقل. أثناء األخرىالقدرة على تحمل منافسة الحشائش والنباتات 

iii.   الرعًالقدرة على تجدٌد النمو بعد الحش او . 

iv.  ان تكون خالٌة من المواد السامة او الضارة بالحٌوانات . 

v.  أن تكون مستساغة وجٌدة الطعم وُتقبل علٌها الحٌوانات . 

vi.  ها عند الرغبة فى ذلك.سهولة التخلص من 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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  Silage لسٌالجا

فائض من األعالف الخضراء  وهو المادة الناتجة من التخمر المرغوب فٌه لمحصول علف أخضر فعندما ٌوجد

غٌر مناسبة لتجفٌفها فإنها تحفظ وتخزن فى صورة  ٌزٌد من احتٌاجات الحٌوانات وتكون الظروف الجوٌة

العلف األخضر، وٌمكن تصنٌع السٌالج من المجموع الخضرى لكثٌر من نقص  طرٌة لتستخدم عند غٌاب أو

 ،بنجر العلف النباتات كما ٌمكن تصنٌعه من الجذور )غنٌة بالكربوهٌدرات فى صورة سكرٌات ومن أمثلتها

 البطاطا(.  ( أو الدرنات )غنٌة بالكربوهٌدرات فى صورة نشا ومن أمثلتهاالجزر، بنجر السكر

 األعالف الجافة

 :وتتمٌز بقلة محتواها من الرطوبة ولكنها غنٌة باأللٌاف الخام وتشمل

     الدرٌسHay   .وهو ناتج تجفٌف محاصٌل العلف األخضر 

   :)القش )التبن :Straws  النباتات الناتجة بعد فصل الحبوب والبذور  وأوراق وهى عبارة عن سٌقان

 ألرز. ( وقشالعدس و الفول -الشعٌر - القمح بعملٌة الدراس وتشمل تبن )

   القشور والنخالةChaff & Hulls    للحبوب والبذورHusks القطن ومن أمثلتها سرسة األرز وقشرة بذرة. 

  حطب الذرة Stover :   الشامٌة بعد نزع الكٌزان. األذرةعبارة عن سٌقان نباتات 

 الذرة النورة المإنثة فى  حورم    Cobs وهى عبارة عن الجزء المتبقً من كٌزان الذرة بعد تفرٌط

 .الحبوب )القوالح(

   مصاص القصب  Bagasseتبقً من العٌدان بعد عصرها.عبارة عن الجزء الم 

  العروش الجافة للمحاصٌل وٌقصد به المجموع الخضرى بعد الحصاد مثل عرش الفول السودانى

 والبسلة..................الخ(.  

 األعالف المركزة

ٌُقصد بها المواد التى تحتوي الصافٌة بالنسبة لوحدة الوزن من مادة العلف  الطاقة على كمٌة كبٌرة من و

 األلٌاف نخفاض محتوٌاتها منوا الدهن أو البروتٌن أو السكر أو النشا وٌرجع ذلك إلى ارتفاع محتوٌاتها من

أساس  فى المتوسط على  TDN%    7٘%  كما أنها تحتوي على نحو  ٙٔالخام التى ال تزٌد غالًبا عن 

  -المادة الجافة وهذه ٌتم تقسٌمها بدورها إلى :

 مركزة فى الطاقة  أعالف  .ٔ

 .البروتٌن أعالف مركزة فى .ٕ
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81
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 :-األعالف المركزة فى الطاقة وتشمل:

 والذرة  الشوفانو والقمح  الشعٌر مثل  :الحبوب والبذور. 

 للحبوب والبذور: مثل نخالة القمح والذرة. النواتج الثانوٌة 

 وموالس بنجر السكر قصب السكر مثل موالس : الموالس. 

 :األعالف المركزة فى البروتٌن  وتشمل

) وهو ما ٌتبقى من البذور الزٌتٌة  بعد عصرها للحصول منها على الزٌت  الكسبوأهمها  -: منتجات النباتٌة

 (.وعباد الشمس والسمسم  وفول الصوٌا مثل ُكسب بذرة القطن وبذرة الكتان والفول السودانً

واللبن الفرز  المجفف والشرش  ومسحوق الدم ومسحوق اللحم مسحوق السمك مثل -:منتجات حٌوانٌة

 المجفف

 التقسٌم الزراعى لمحاصٌل العلف األخضر

A. محاصٌل حولٌة 

 محاصٌل شتوٌة:

 البرسٌم المصرى 

 بنجر العلف 

 محاصٌل صٌفٌة

 : أ ــ  نجٌلٌة

 )حشٌشة السودان )الجراوة 

  السكرٌة )النجرو(الذرة الرفٌعة 

  المصرى. الحولًالدخن 

 الدنٌبة 

 )األمشوط )النسٌلة 

 الرٌانة الذرة 

 ب ــ بقولٌة 

 لوبٌا العلف 

 (اللبالب) الكشر نجٌج 

 الجوار 

 السٌسبان 

B. محاصٌل معمرة 

  الحجازيالبرسٌم 

 )الرودس جراس )حشٌشة الرودس 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%85
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
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 أهمٌة محاصٌل العلف األخضر

الجدٌحدة حٌحث أن زراعحة  أساسحٌة فحى زراعحة واستصحال  األراضحًتعتبحر زراعحة محاصحٌل األعحالف خطحوة  .ٔ

علحى احتفاظهحا  البرسٌم الحجازي فى األراضً الجدٌدة ٌإدى إلً تحسٌن تدرٌجً فى خحواص التربحة عحالوة

 . بالماء

مما ٌإدي إلً نشحاط األحٌحاء الدقٌقحة وتحسحٌن تهوٌحة  زٌادة المادة العضوٌة الناتجة من تراكم البقاٌا النباتٌة .ٕ

 قدراتها على االحتفاظ بالماء والعناصر الغذائٌة. التربة فٌزٌد ذلك من

قٌمححة غذائٌححة عالٌححة حٌححث تمححد الحٌححوان بكثٌححر مححن  أهمٌححة كبٌححرة فححى تغذٌححة الحٌححوان لمححا لهححا مححن تعححد ذات .ٖ

 وجودها فى األعالف األخرى المكونات الغذائٌة التى ٌندر

ت الحش تقلل من  أعحداد الحشحائش وذلحك لعحدم السحما  انتشار الحشائش حٌث نجد أن تكرار عملٌا تقلل من .ٗ

 لها بتكوٌن البذور.

العلحف البقولٌحة والتحى ٌوجحد علحى جحذورها  زٌادة محتوي التربة من االزوت الجوي وذلك بزراعحة محاصحٌل .٘

 الجوي. لألزوتالعقد البكتٌرٌا المثبتة 

ً الحوادي لعحدم منافسحتها  المحاصحٌل أراضح زراعة المحاصٌل العلفٌة فى األراضً الجدٌدة ٌقلل الضغط علحى .ٙ

 ذرة (  –االقتصادٌة الهامة  ) قمح 

ولحذا   ةزراعتها ٌحقق نظام زراعً متكامحل واسحتدامة للمحوارد الطبٌعٌحة وٌعظحم العائحد نتٌجحة للقٌمحة للمضحاف .7

  ٌمكن أن نطلق علٌها محاصٌل صدٌقة للبٌئة

ألحف  ٕٓ – 7ٔالمصحري نححو  قحاوى البرسحٌممصدر دخل  للعملة الصعبة للبالد  حٌحث ٌصحدر سحنوٌا محن  ت .0

 طن بذور باإلضافة إلً تقاوي البرسٌم الحجازي وحشٌشة السودان.

الضحارة لزححف الكثبحان الرملٌحة  تحافظ على التربة من االنجراف بفعل الرٌا  ،المٌاه وبالتالً تقلل من اآلثار .0

والتحى تحإدي إلحً  الشحمس المباشحر الناتجحة محن أشحعة وعملٌحات لتعرٌحة عحالوة علحى تخفٌحف اآلثحار الضحارة

 أكسدة المواد العضوٌة.

 توفٌر العملة الصعبة نتٌجة تقلٌل استٌراد المركزات من الخارج. .ٓٔ

عنحه تحرك الحروث والمخلفحات العضحوٌة والتحى بحدورها  رعحً  الحٌوانحات المزرعٌحة لمحاصحٌل العلحف ٌنحتج .ٔٔ

 تإدي إلً خصوبة التربة.

 ٌإدي زراعتها إلً تنوٌع وزٌادة أعداد الحٌوانات البرٌة لتعدد نوعٌة أعشابها   .ٕٔ
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 Egyptian clover البرسٌم المصري 

 (Trifolium alexandrinum)االسم العلمً              

عحالً إلى جانب الدرٌس المنتج منه ٌقوم بإمداد المواشً والحٌوانحات المصحرٌة بالغحذاء األخضحر سحهل الهضحم 

البروتٌن ألكثر من نصف العام، كما ٌتمٌز نبات البرسٌم المصري بسرعة النمو وقدرة الكثٌر محن أصحنافه علحى 

تجدٌد نموها بعد الحش لعدة مرات / الموسم  حٌث تنمو سحٌقان جدٌحدة محن بحراعم النبحات القاعدٌحة التحى توجحد 

محا أن محن بحٌن طحرزه طحراز البرسحٌم الفححل تحت سطح التربة و تزداد هحذه البحراعم عحددٌاً محن حشحه ألخحرى ك

 الذي ٌعطى حشه واحدة فقط/الموسم.

 وتدي ٌحمل العقد البكتٌرٌة. الجذر

 وأفرعها تتمٌز بؤنها غضة خضراء اللون جوفاء إال عند العقد فمصمتة. السٌقان 

الطوٌلة والتى تقصحر أعناقهحا باالتجحاه نححو قمحة النبحات أمحا عنحد  األعناقالمركبة الراحٌة الثالثٌة ذات  األوراق

كلٌهمححا بطححرف خٌطححً  األذنتححانقاعححدة عنححق األوراق فتوجححد آذنتححان غشححائٌتان تغلفححان السححاق وأفرعهححا وتنتهححى 

 السحمنًالفراشٌة ذات اللون األبٌض  األزهارمستدق ومع نهاٌة الموسم الشتوي تتزٌن نباتات البرسٌم بخروج 

ورات هامححه كثٌفححة بححؤطراف السححٌقان األصححلٌة وكححذا أفرعهححا فتجححذب  برائحتهححا العطرٌححة وألوانهححا البهٌححة فححى نحح

حشرات النححل التحى تقحوم بنقحل حبحوب اللقحا  محن نبحات آلخحر  فٌحتم بحذلك التقحٌح الخطحى بحٌن النباتحات وتتكحون 

تٌن تقتحرب فحى شحكلها محن الشحكل أو بحذربحذرة القرنٌة الصغٌرة التحى ٌحتحوى كحال منهحا فحى المعتحاد علحى  الثمار

الكحروي  وتتمٌحز البحذور بسححطحها األملحس النحاعم ولونهحا األصححفر الحذهبً  والحذي ٌتغٌحر إلححى اللحون األحمحر ثححم 

 البنً الفاتح ثم البنً الغامق  كلما طالت فترة تخزٌنها. 

 -أهمٌة البرسٌم المصري:

  فصل الشتاءالبرسٌم المصري من أهم محاصٌل العلف األخضر فى مصر فى. 

 ًالمصححرٌة وتحسححٌن خواصححها  البرسححٌم المصححري ٌعتبححر عححامال أساسححٌا فححى المحافظححة علححى خصححوبة األراضحح

 .كجم أزوت/فدان /الموسم ٖٓٔ الطبٌعٌة و الكٌمائٌة والحٌوٌة حٌث انه ٌضٌف حوالً

  ٌُعتبحر  تححرث بقاٌحاه فحى األرض ، كسحماد اخضحر حٌحث تإخحذ منحه حشحه واححدة أو حشحتان ثحم استخدامهٌمكن و

بقاٌاه و تحولها إلً مواد صالحة لتغذٌة النبحات و تحسحٌن  البرسٌم أفضل البقولٌات فى هذا المجال لسرعة تحلل

 .خواص التربة

  المصرى:ـــ القٌمة الغذائٌة للبرسٌم
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 البروتٌن كما ٌحتحوى علحى عحدد ٌعتبر البرسٌم المصرى غذاءا كامال للحٌوانات الحتوائه على نسبة مرتفعة من

اللبن باإلضافة إلى  أنه غنى بالكالسحٌوم والفسحفور كمحا أنحه  كبٌر من األحماض األمٌنٌة التى تساعد على إدرار

 غنى بالكاروتٌنات والفٌتامٌنات.

 -: ٌوجد طرازٌن للبرسٌم المصري هما :طرز البرسٌم المصري

  مثل البرسٌم الفحل :الحشةطراز وحٌد.  

 والصعٌدي والخضراوي: ــ كالبرسٌم المسقاوى  طراز متعدد الحشات. 

  الظروف البٌئٌة المالئمة لنمو البرسٌم المصرى

  المصرى. م هى الدرجة المثلى إلنبات و نمو البرسٌم°  ٕ٘ - 0ٔتعتبر درجة الحرارة من  

 تجود زراعتحه  بالرطوبة بٌنما ال تنجح زراعة البرسٌم المصري  فى جمٌع أنواع األراضً التى ٌمكنها االحتفاظ

  .فى األراضً ذات المستوى المرتفع من الملوحة

  مٌعاد الزراعة

زراعحة  ٌُعتبر النصف األول من شهر أكتوبر هو أنسب المواعٌد لزراعة البرسٌم المصري حٌحث أن التبكٌحر فحى

فى الزراعة عن ذلحك فانحه ٌحإدى  البرسٌم عن ذلك ٌإدى إلً موت البادرات  الرتفاع درجة الحرارة أما التؤخٌر

 درجات الحرارة . النخفاضإلى توقف نمو البادرات  وكذا تؤخرها  فى الحش نتٌجة 

  طرق الزراعة

   أوال الزراعة على  اللمعة

بحبطء حتحى  تتشحبع بالمٌحاه ثحم  وفٌها تحرث األرض ثم تزحف وتقسم إلً أحواض كبٌرة ثم تغمر األرض بالماء

مفضلة وال ٌنصح باستخدامها فى األراضحً الرملٌحة ألنهحا تسحتخدم  ء ، وهذه الطرٌقة غٌرتبذر التقاوى فى الما

 كمٌة كبٌرة من المٌاه.

 طرٌقتٌن :ـــ  بإحدىوهذه قد ٌتم تنفٌذها  -ثانٌا الزراعة الجافة )العفٌر(:

 ٘.ٔطٌتهحا بالتربحة ) وفٌها تحرث األرض وتزحف وتقسم إلً أحواض ثم تبذر التقاوي مع تغ -البدار الٌدوي:

 سم(  ٕــــ 

 

سححم( ثححم تححروى  ٘ٔــححـ  ٓٔحٌححث تححتم الزراعححة فححى  سححطور   المسححافة بٌنهححا )  الزراعححة بححآالت التسححطٌر: ـححـ  

 األرض وهذه الطرٌقة تالئم األراضً الرملٌة واألراضً الخفٌفة.
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 معدل التقاوي

 ٕٓ  كجم/فدان فى األراضً القدٌمة 

 ٕ٘   بمعاملتها بالعقدٌن . ٌنصحوكجم/فدان فى األراضً فى األراضً الحدٌثة االستصال 

  عملٌات الخدمة بعد الزراعة

: ٌنصح بإعادة زراعة البقع الخالٌة من البادرات و ذلك قبل رٌه المحاٌاة حٌث تبذر التقحاوي فحى أوال : الترقٌع 

  .البقع الخالٌة ثم تروى رٌه المحاٌاة

 سمٌد: ثانٌا : الت

   كجم من سماد سلفات بوتاسٌوم عند تجهٌز وإعداد األرض للزراعة 7٘ - ٌٓ٘ضاف من. 

   الفدان  عند تجهٌز وإعداد األرض للزراعة ٘.٘ٔكجم سوبر فوسفات ٕٓٓ - ٌٓ٘ٔضاف / %. 

  لحة مباشحرة و ٌحزداد هحذا المعحدل فحى حا قبحل رٌحه المحاٌحاة الجذرٌحةوحدة أزوت لتنشٌط العقد   ٘ٔ - ٌٓٔضاف

 .%ٓ٘الزراعة فى األراضً حدٌثة االستصال  بمدل 

  .تختلف عدد الرٌات حسب نوع التربة والصنف المنزرع والظروف الجوٌة ثالثا : الري:

  و ٌجب مراعاة النقاط التالٌة عند ري البرسٌم

  قبحل الحشحة ٌحتاج البرسٌم عادة إلً الري مرتٌن بٌن كل حشتٌن األولى بعد الحش بحوالً أسحبوع والثانٌحة

 .أٌام ٓٔ - 0التالٌة بنحو 

  ًٌومحا  ٌ٘ٔروى البرسٌم الذي ٌترك ألخذ التقاوي مرتٌن أٌضا األولى بعد آخر حشة واألخرى بعدها بححوال

 .لكً ٌتم نضجها تماما

  ماٌو تنفٌذا للقانون منعا النتشار دودة ورق القطحن محن حقحول البرسحٌم إلحً حقحول  ٓٔمنع ري البرسٌم بعد

 القطن.

الصحٌفٌة الجافحة  : ٌجب التدرج فى تغذٌة الحٌوانات على البرسٌم عند االنتقال محن العلٌقحةتغذٌة على البرسٌم ال

 وذلك منعا من إصابتها باضطرابات هضمٌة 

سحم محن سحطح  7 - ٘سحم محع ححش النباتحات علحى ارتفحاع  ٓ٘ - ٌٓٗفضل الحش عنحدما ٌصحل ارتفحاع النبحات 

محع مالحظحة أن  م حتحى تعطحى اكبحر عحدد محن الخلفحات فحى الحشحات التالٌحةاألرض وذلحك للمحافظحة علحى البحراع

 .طن / موسم النمو  0ــــ  7الحش الجائر ٌقلل المحصول الخضري بمقدار 

الحٌوانات خالل شهور  السحنة الباقٌحة، و ٌحتم  : ٌمكن حفظ البرسٌم على هٌئة درٌس لتتغذى علٌهحفظ البرسٌم

 سقاوى ابتداء من الحشة الثانٌة.الم عمل الدرٌس عادة من البرسٌم
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البرسٌم المصري  وٌتم ذلك بترك النباتات دون حش من أوائل إبرٌل و ٌتمٌز: إنتاج تقاوي البرسٌم المسقاوى

األصناف لذلك ٌتم التلقٌح الخلطً فى البرسٌم  بوجود ظاهرة عدم التوافق الذاتً بدرجات متفاوتة فى جمٌع

 الحشرات نحل العسل الذي ٌعتبر الملقح الرئٌسً للبرسٌم و تصل نسبة التلقٌح بواسطة الحشرات وأهم هذه

الحصول على إنتاج وفٌر من  % و لذلك ٌجب توفٌر خالٌا نحل العسل لضمان 0ٓالناتجة من النحل حوالً 

 البذور

:  ٌتكون محصول البرسٌم المصري من محصول العلف األخضر ومحصول الدرٌس والبذرة كمٌة المحصول

 والتبن

  -: تتؤثر كمٌة اإلنتاج من العلف األخضر بعدة عوامل أهمها-:كمٌة المحصول من العلف األخضر

o  . مٌعاد الزراعة 

o  المنزرع.الصنف 

o .عمر الحشة األولى 

o الحشات المختلفة الفترة الزمنٌة بٌن.  

  البرسٌم الفحل:- 

طحن  ٗ - ٖشحهر محن الزراعحة كمحا تعطحى   ٖـحـ  ٘.ٕطن بعحد  ٕٓ - ٘ٔواحدة وزنها  ةحشٌعطى 

  .درٌس

  البرسٌم المسقاوى : 

 .طن/فدان ٓٔ - 7حشات  حسب الصنف المنزرع زنة كل منها حوالً  ٙ - ٌ٘عطى  

 .طن /الفدان ٔـــ   7٘.ٓمحصول الدرٌس ٌإخذ من الحشة الثانٌة  وما بعدها وٌبلغ  

 كجم (.  7٘ٔإردب / الفدان )وزن اإلردب   ٘.ٕـــ  ٘.ٔمن محصول البذور  

 كجم(. ٕٓ٘حمل للفدان )وزن الحمل  ٗ - ٖمحصول التبن من  

 تنتشر فى حقول البرسٌم الكثٌر من الحشائش أهمها: : الحشائش

 حشائش متطفلة مثل الحامول. 

   النفل المر -السرٌس  -الحمٌض  -الجعضٌض  -الحندقوق  -حشائش حولٌة شتوٌة أهمها : الكبر. 

 مصابة بالحامول  عدم اخذ تقاوي من حقولو : باستخدام تقاوي نظٌفة  وتكافح الحشائش

 -الحشرات التى تصٌب البرسٌم المصري:

المبكحر فحى شحهر أكتحوبر قحد ٌحإدى األمحر إلعحادة البرسٌم  دودة ورق القطن وفى حالة اإلصابات الشدٌدة خاصة

 ٖٓٓبمعحدل  S P % 0ٓورق القطحن فحى البرسحٌم ححدٌث اإلنبحات باسحتخدام النٌحت  الزراعحة. و تقحاوم دودة

 رٌة.لتر ماء بالرشاشة  الظه ٕٓٓجم/فدان مع 


