مراكز نشوء المحاصيل الحقمية
الموطن األصمي لممحصول :ىو المنطقة التي نشأ فييا نبات المحصول ألول مرة وتوجد انواع برية لذلك
المحصول .
أىمية دراسة الموطن األصمي لممحصول:

-1

دراسة األنواع واألصناف البرية من الناحية الوراثية مما يفيد في دراسة التطور.

-2

االستفادة من األنواع و األصناف بالمناطق المختمفة بزراعتيا مباشرة في مناطق مشابية او

-3

دراسة الظروف البيئية التي ينمو بيا المحصول.

-4

الكشف عن وجود نباتات جديدة ذات أىمية لئلنسان ,استئناسيا.

باالستفادة من صفاتيا الوراثية في تحسين المحاصيل ونقل بعض الصفات المرغوبة.

مراكز نشوء المحاصيل حسب ما قرره فافيلوف:
1ـ مركز الصين ويشمل المناطق الجبمية والسيول المجاورة لوسط وغرب الصين وىو موطن الحبوب الميمة بما

فييا الدخن وذرة المكانس وقصب السكري والسمسم .

 -2مركز ىندستان  -ويشمل برما وتايمند وىو موطن الرز والذرة البيضاء والقطن الشرقي والحشيش السوداني

والحمض والماش والقصب السكري .

 -3مركز اواسط آسيا -ويشمل شمال غربي اليند وكشمير والبنجاب وافغانستان وبعض جميوريات االتحاد
السوفيتي سابقا وىو موطن الحنطة العادية والشيمم والبزاليا والعدس والباقبلء والكتان وزىرة الشمس والعصفر والقنب
والقطن االسيوي .

 -4مركز الشرق األدنى  -ويشمل عمى إيران وتركيا وتركستان وقفقاسيا وىو موطن الحنطة بأنواعيا الثبلث

وشعير ذو الصفين والشيمم والشوفان والجت واليرطمان والباقبلء والسمسم والخردل.

 -5مركز البحر االبيض المتوسط ـ ويشمل المناطق المحيطة بالبحر االبيض المتوسط وىو موطن الحبوب
والبقوليات كحنطة الدورم والحنطة العادية والشوفان والنفل االبيض والنفل القرمزي واليرطمان العادي والعمفي وبنجر

المائدة والبزاليا.

 -6مركز الحبشة  -ويشمل الحبشة والمناطق الجبمية في ارتيريا وىو موطن الشعير والذرة البيضاء والدخن

العادي والباقبلء واليرطمان والعصفر والخروع.

 -7مركز جنوب المكسيك وامريكا الوسطي -وىو موطن الذرة الصفراء والفاصوليا وفاصولية ليما والبطاطا

والحموة وقطن متوسط التيمة وطويمة التيمة والبطاطا.
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 -8مركز امريكا الجنوبية ـ وىو موطن البطاطا والذرة الصفراء وفاصولية ليما والقرع والقطن طويل التيمة.
لقد بني فافيموف فرضيتو حول مراكز نشوء االنواع من النباتات الحتوائيا عمي عوامل وراثية كثيرة متغمبة .اما

العوامل المتنحية الناتجة عن الطفرات والتمقيح الذاتي فيي ميمة في المناطق النائية المعزولة المحيطة لمراكز
النشوء .كما الحظ مراكز ثانوية لمنش وء وذلك عندما يحدث تمقيح خمطي بين نوعين أو أكثر يعقبيا تمقيح ذاتي

وانتخاب طبيعي.

العوامل التي تؤثر عمى توزيع المحاصيل في العالم:

نجاح نمو أي محصول في بيئة معينة وانتاجو يأتي من تداخل ثبلث عوامل أساسية :
العوامل الوراثية  +العوامل البيئية  +عمميات خدمة المحصول
تمثل العوامل الوراثية الصفات المتأصمة في الجينات والتي تعطي لمنوع النباتي الشكل والييئة
العوامل البيئة تشمل عوامل حية  Bioticو عوامل غير حية Abiotic
عمميات خدمة المحصول تشمل كل العمميات التي تخدم نمو المحصول وزيادة انتاجة و تمثل تسخير لمعوامل الوراثية
والبيئية في ما يتناسب مع المحصول العطاء اعمى حاصل اقتصادي.
تشمل العوامل البيئية  -1 :العوامل المناخية Climatic factor
الح اررة – الضوء -الرطوبة – الرياح – الغازات
 -2العوامل األرضيةSoil factor :
رطوبة التربة  -نسجة التربة – تركيبة التربة – خصوبة التربة -
 -3العوامل الحيوية :كل ما يتعمق بتاثير االحياء المفيدة والنافعة من تاثير االنسان الى الحيوانات
والحشرات والفطريات والبكتريا والفايروسات.
-4

العوامل االقتصادية والسياسية

-5

العوامل االجتماعية والدينية والتشريعات الخاصة بمنع زراعة بعض المحاصيل.
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الحرارة Temperature

من أهم العوامل البٌئٌة التً تؤثر على الكائنات الحٌة .وتلعب الحرارة دوراً رئٌسٌا ً فً كثٌر من العملٌات
الطبٌعٌة والكٌمائٌة والتً تؤثر بدورها فً التفاعالت الحٌوٌة .فتؤثر الحرارة على عملٌات إنتشار الغازات
والسوائل وكذلك على عملٌات إذابة األمالح كما تؤثر على التفاعالت اإلنزٌمٌة فً الخالٌا.
تقاس درجات الحرارة العظمى والمثلى ٌومٌا ً وبحسب معدل درجة حرارة الٌوم كمتوسط لدرجتً الحرارة.
وتختلف درجات الحرارة من ٌوم إلى آخر حسب الموسم ومن مكان إلى آخر .وكذلك تختلف باالرتفاع عن
مستوى سطح البحر فتقل درجة الحرارة بمقدار  10لكل 022م تقرٌباً .اذ تمتص الجبال العالٌة حرارة اكثر مما
تمتصه االراضً المنخفظة ولكن من ناحٌة اخرى ٌزٌد الفقد باالشعاع فً الجبال العالٌة عنه فً المنخفضات مما
ٌجعل المناطق الجبلٌة ابرد من السهول والودٌان المنخفظة ورغم برودة الهواء فً المرتفعات منه فً
المنخفضات فان درجة سطح التربة تكون اعلى فً قمم الجبال اثناء النهار ولكن تنخفض اقل من الودٌان اثناء
اللٌل بفعل االشعاع السرٌع  .وتختلف درجة الحرارة تبعا لشدة االنحدار وذلك الن تاثٌر اشعة الشمس ٌكون على
اشده عندما تكون االشعة عمودٌة  ،وكلما قلت زاوٌة السقوط قل تاثٌرها وكذلك تختلف درجة الحرارة بٌن
المستوٌات المختلفة للهواء والتربة اذ تبلغ اقصى درجاتها عند سطح االرض اثناء النهار وتتناقص تدرٌجٌا فً
كال االتجاهٌن الى االعلى والى االسفل بسبب نقص االشعاع المنعكس او الممتص بالتدرٌج كلما ابتعدنا عن سطح
االرض .
الدرجات الحدٌة Cardinal Temperature :
وهً الدرجات التً تحدث عندها تغٌرات ملموسة فً حٌوٌة النباتات وفً نموه وفً طاقته
اإلنتاجٌة .وقد حدد لكل عملٌة حٌوٌة ثالث درجات حرارٌة ممٌزة هً القصوى Maximum temperture
(الحد األعلى) الصغرى أو الدنٌا ( Minimum tempertureالحد األدنى) وبٌنهما المثلى Optimum
 tempertureوهً أكفئ درجة حرارة لحدوث التفاعل.
وتختلف الدرجات الحدٌة من محصول إلى آخر وٌمكن للنباتات عموما ً أن تحٌى بٌن درجة حرارة صفر
مئوي إلى درجة حرارة  °55م ولكن عموما ً ال تنمو النباتات إذا قلت درجة الحرارة عن  50م وٌمكن تقسم
النباتات من حٌث إستجابتها للحرارة إلى :
 محاصٌل المناطق المعتدلة :وهذه تنمو بٌن درجات حرارة 02o – 5م  ،درجة الحرارة المثلى لهابٌن (05o – 55م) مثل القمح – الشعٌر – الشٌلم – الشوفان – البطاطس .
 محاصٌل المناطق الدافئة  :وهذه تنمو ما بٌن درجة حرارة 02o – 52م والمثلى ما بٌن (– 02030م) وال تنمو إذا قلت درجة الحرارة عن 520م .وأهم هذه المحاصٌل الذرة الصفراء – الذرة البٌضاء –
القطن  -األرز – فول الصوٌا .

3

 الوحدات الحرارٌة التراكمٌة ( :العالقة بٌن دراجات الحرارة والنضج)لكل محصول حد أدنى من درجات الحرارة – إذا قلت عنه – ال ٌنمو هذا المحصول وٌعرف الحد األدنى باسم
صفر النمو  grow zeroوهً أقل درجة حرارة الزمة لنمو المحصول.
أما درجات الحرارة التراكمٌة ( المجمعة) فهً عبارة عن مجموع درجات الحرارة التً تزٌد عن صفر النمو
والتً ٌحتاجها المحصول من الزراعة حتى النضج

( accumulative heat unitsالوحدات الحرارٌة)

) . Degree days (DDوتساوي = متوسط درجة حرارة الٌوم – صفر النمو للمحصول
)Accumulative Heat = ( Ta - Tzero
وٌوضح الجدول اآلتً صفر النمو لمجموعة من المحاصٌل:
صفر النمو
المحصول
0
0م
القمح
0
52م
العنب
0
50م
الذرة الصفراء
0
51م
القطن
0
53م
النخٌل
مثال :إذا زرع نبات الذرة الصفراء فً أول شهر اذار وحصد فً العاشر من حزٌران وكانت درجات الحرارة القصوى والصغرى
كما ٌلً:

دتوز

عـدد األيـام

اذار
31

نيسان
33

مايس
31

حزيران
33

درجة احلرارة القصوى

27

32

39

42

درجة احلرارة الدنيا

13

18

23

25

27

ادلتوسط

23

25

31

33.5

35.5

احلرارة الرتاكمية اليوم

7=13-23

12

18

23.5

22.5

 13أيام منه
44

احلرارة الرتاكمية للنمو = ( )22.5 × 13( + ) 33 × 23.5( + ) 31 ×18 (+ ) 33 × 12 ( + ) 31 × 7
=  2313درجة مرتاكمة
وعلى هذا كلما أرتفعت درجة الحرارة كلما زادت عدد الوحدات الحرارٌة التراكمٌة وٌقل موسم النضج أما
إذا أرتفعت درجة الحرارة عن 050م فً الذرة فنحسب على أنها الحد األعلى( .الوحدات الحرارٌة).
وٌفٌد حساب عدد درجات الحرارة التراكمٌة فً اآلتً :
 -5تحدٌد أنواع الحاصالت التً ٌمكن زراعتها وكذلك األصناف وتحدٌد موعد الزراعة المناسب.
 -0تحدٌد موسم النمو و مٌعاد النضج بدقة وسهولة وذلك لتجهٌز الحصاد فً الوقت المناسب
وخصوصا ً للمحاصٌل الحقلٌة.
 -0تحدٌد مواعٌد الزراعة إذا زرع فً الحقل أكثر من صنف وٌراد التلقٌح بٌنهما (التوافق بٌنهما فً
مواعٌد التلقٌح) كما فً حالة إنتاج الذرة الهجٌن.
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األضرار الحرارٌة Heat Stress :
ٌؤدي اختالف درجات الحرارة عن الحرارة المثلى إلى حدوث بعض األضرار وهذه األضرار
تنشأ أما نتٌجة ارتفاع درجة الحرارة عن الحرارة القصوى أو انخفاضها عن الحرارة الدنٌا.
أضرار ارتفاع الحرارة High Temperature Injury :
 -5قتل البروتوبالزمٌ :تلف البروتوبالزم إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 250م وٌبدأ فقد
صفاته الطبٌعٌة وهذا ما ٌعرف باسم الدنترة  Denaturingوٌقاوم النبات الوصول إلى
هذه الدرجة عن طرٌق تكون البشرة(  ) Epidermالواقً أو زٌادة المساحة الورقٌة التً
تعمل على تظلٌل النبات.
 -0حدوث ضربة الشمس : Sun scold :وتنشأ عن موت الخالٌا اإلنشائٌة (الكمبٌوم)
المواجهة لجهة الشمس .وتحدث فً األشجار الحدٌثة حٌث تكون خالٌا القلف رقٌقة فٌموت
نسٌج الكمبٌوم وٌتلف الخشب.
 -0التأثٌر المجفف :Disscating effect :تؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تزاٌد معدل
النتح .وكذلك ٌقل نشاط الجذور وٌقل امتصاصها للماء وٌبدأ النبات فً الذبول والذي ٌنتهً
بالموت نتٌجة للجفاف.
 -0تعمل درجات الحرارة المرتفعة إلى تقلٌل التمثٌل الضوئً وزٌادة معدل التنفس ولذلك ٌنشأ
إتزان أٌضً سالب وتفقد النباتات مخزونها من الغذاء.

شكل يوضح العالقة ما بني درجة احلرارة وكل من التمثيل الضوئي والتنفس
ٌ -5ؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تساقط األزهار والثمار الصغٌرة .
ٌ -1ؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى قتل الجذور السطحٌة.
ٌ -7ؤثر ارتفاع الحرارة على حٌوٌة حبوب اللقاح وٌقلل من نسبة إنباتها وٌقلل من نسبة
اإلخصاب (إذا إرتفعت عن 502م).
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أضرار انخفاض الحرارة Low Temperature Injury :
ٌؤدي إنخفاض درجة الحرارة إلى إبطاء معدالت العملٌات الحٌوٌة التً تجري داخل النبات
وعموما ً فإن األشجار الكبٌرة تتحمل أضرار إنخفاض الحرارة عن األشجار الصغٌرة كما أن
األزهار والنموات الحدٌثة تكون أكثر تأثراً من الثمار الصغٌرة وتلٌها الثمار الكبٌرة .كذلك فإن إنخفاض
درجة الحرارة ٌمنع إنتشار حبوب اللقاح وحدوث اإلخصاب بالنسبة للمحاصٌل الحقلٌة تقسم النباتات من

أضرار تنشأ عن التجمد Freezing Injuries
ٌؤدي انخفاض درجة الحرارة عن الصفر المئوي إلى حدوث التجمد .وٌؤدي هذا إلى :
 -5تجمد البروتوبالزم وٌؤدي إلى انهٌار كٌان البروتوبالزم فٌترسب البروتٌن وٌموت النبات(تجمد سرٌع)
 -0الجفاف الخلوي وٌنشأ عند تجمد الماء الموجود بٌن الخالٌا فً حٌن أن الماء داخل الخالٌا لم ٌتجمد
بعد .لهذا ٌخرج الماء من داخل الخالٌا إلى خارجها وٌحدث الجفاف( .تجمد بطًء وتدرٌجً)
 -0الصقٌع (أضرار مٌكانٌكٌة نتٌجة الصقٌع) :والمقصود بالصقٌع هو تجمد الماء وتحوله إلى بلورات
ثلجٌة وهناك نوعٌن من الصقٌع.
أ  -الصقٌع األسود و ٌحدث عندما تكون الرطوبة الجوٌة قلٌلة و نتٌجة لتجمد الماء داخل الخالٌا
وتحوله إلى بلورات إبرٌة ،وٌحدث هذا التجمد أكبر األضرار للنبات حٌث ٌعمل على تمزق الخالٌا
وموتها وتحولها إلى اللون األسود .
ب -الصقٌع األبٌض المقصود به تجمد الندى المالمس لسطح النبات وتحوله إلى بلورات ثلجٌة.
وتحدث هذه البلورات بعض األضرار فً األنسجة المالمسة لها وٌحدث عندما تكون الرطوبة الجوٌة
عالٌة.
 -0قتل حبوب اللقاح والبوٌضات وعدم تكون البذور وٌعتبر الصقٌع من األخطار المدمرة للحاصالت
الزراعٌة .وتتعرض المحاصٌل المزروعة فً فصل الشتاء فً المنطقة الوسطى ألضرار الصقٌع
وخاصة خالل شهر شباط وبدٌة اذار  .وتزداد أضرار الصقٌع إذا حدث أثناء تزهٌر النباتات .فتفشل
عملٌة اإلخصاب وتكوٌن البذور والثمار.
التقسٌة من البرودة Cold Hardiness :
ٌقصد بها زٌادة قابلٌة النباتات لتحمل البرودة وذلك بزٌادة تركٌز المواد الصلبة فً البروتوبالزم وٌمكن
إحداث هذه التقسٌة بالوسائل التالٌة :
 -5معاملة الشتالت بالبرودة المتدرجة وذلك بتعرٌضها لدرجات حرارة صغرى لعدة ساعات كل
ٌوم قبل نقلها إلى الحقل حٌث تزٌد من درجة تحملها النخفاض درجة الحرارة.
 -0تعطٌش النباتات بتباعد فترات الري ٌؤدي إلى تقلٌل الماء بالخالٌا وزٌادة تركٌز المواد الصلبة
فً الفجوات العصارٌة فً الخلٌة.
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 -0تنظٌم التسمٌد وذلك بتقلٌل التسمٌد النٌتروجٌنً لمنع تكوٌن النموات الحدٌثة وزٌادة الفسفور
والبوتاسٌوم لزٌادة تركٌز العصارة الخلوٌة.
 -0إٌقاف النمو وذلك بتقلٌم النباتات تقلٌما ً جائراً ٌساعد على نجاح زراعة الشتالت.
 -5تقٌل الحمل الزائد فً الثمار عن طرٌق الخف.
 -1إنتاج أصناف تتحمل البرودة المنخفضة كما هو الحال فً أصناف البرسٌم الحجازي التً
تزرع فً المناطق التً تتعرض النخفاض درجات الحرارة وكذلك األقماح الشتوٌة.
عملٌة االرتباع Vernilization
هً عملٌة تعرٌض النباتات الموجودة فً المناطق الباردة إلى درجات حرارة منخفضة لدفعها لإلزهار
(مثل الحنطة الشتوٌة ) .وفً هذه الحالة تنقع البذور فً الماء لفترة قصٌرة ثم تعرض لدرجة حرارة
منخفضة حوالً 25م لمدة (ٌ 12 – 55وم) قبل الزراعة وتؤدي زراعة هذه البذور إلى سرعة إزهارها
أما إذا لم تعرض البذور لدرجة حرارة منخفضة فإنها تستمر فً النمو الخضري وال تزهر فً الربٌع.
كما أن بعض النباتات ذات الحولٌن مثل البنجر تحتاج إلى موسم لنمو خضري وموسم آخر للنمو
الزهري وتحتاج إلى تعرضها للبرد فً الموسم الثانً لدفعها لإلزهار.
التحكم الحراري Temperature Control :
ٌمكن تعدٌل الظروف الحرارٌة لتالئم محصول ما بعدة وسائل أهما :
أ.

إختار الموقع  :فً المناطق الباردة اختٌار المنحدرات المواجهة للشمس أفضل من
المنحدرات البعٌدة عن الشمس .كذلك ٌجب تجنب زراعة األشجار فً األراضً المنخفضة
حٌث أنها تكون أكثر برودة وكذلك ٌفضل زراعة األشجار فً المناطق القرٌبة من
المسطحات المائٌة حٌث ٌعمل الماء على تلطٌف الجو.

ب .تغطٌة التربة  : Soil mulchسواء لتلطٌف التربة أو لتدفئة الترب.
جٌ .ساعد الري على تدفئة النباتات.
د .زراعة المحاصٌل فً غٌر أوقاتها المناسبة تحت الظروف المحمٌة.
ه.

تدفئة النباتات بتغطٌتها بالبالستٌك أو عمل أنفاق البالستٌك Plastic tumps
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تقسيم المحاصيل:
-

التقسيم غير الزراعي لممحاصيل
التقسيم الزراعي

أوال :التقسيم غير الزراعي لممحاصيل

-1مكان المحصول من الممكة النباتية :تقسم أفراد المجموعة النباتية إلى أربعة مجاميع
-1

النباتات الثالوسية و تتضمن الطحالب  ,الفطريات  ,األشين و البكتيريا.

-2

النباتات الح اززية وتتضمن الح اززيات المنبطحة والح اززيات القائمة

-3

السرخسيات والنباتات البذرية

وتتضمن مغطاة البذور ومعراة البذور

وتقسم كل من ىاتين المجموعتين إلى قسمين نباتات ذات الفمقة الواحدة ونباتات ذات الفمقتين
وتقسم كل من ىاتين المجموعتين إلى عدة رتب
وتقسم كل رتبة الى عدة فصائل
وكل فصيل الى عدة أجناس

وكل جنس الى عدة أنواع

وكل نوع الى عدة تحت نوع
وكل تحت نوع الى عدة أصناف
وكل صنف الى عدة سبلالت
مثال  :محصول القمح:
القبيمة

النباتات البذرية
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القسم

مغطاة البذور

المجموعة
الرتبة

ذات الفمقة الواحدة

األعشاب

الفصيمة النجيمية

الجنس ترتكم
النوع

أستيفم

الصنف سخا 69
-2األسماء العممية:

يطمق عمى كل نبات أو محصول اسم عممي يسمى ويعرف بو ويتكون االسم العممي كممتين تشير األولى إلى اسم الجنس
والثانية إلى اسم النوع
-3التقسيم الكيميائي الحيوي

من خبلل استخدام التركيب الكيميائي لمنباتات في إيجاد العبلقة أو القرابة بين النباتات بعضيا البعض

-4التقسيم حسب مسار الكربون في عممية تثبيت ثاني أكسيد الكربون:
 -مجموعة النباتات ثبلثية الكربون مثل القمح  ,الشعير

 -مجموعة النباتات رباعية الكربون مثل الذرة الشامية الذرة الرفيعة ,قصب السكر

 مجموعة نباتات كراسيبلسيا  Crassulacean acid metabolismمثل األناناس-5التقسيم حسب تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو عند نقطة التعويض

 محاصيل مرتفعة  ppm 73 – 33( CO2بالحجم ) مثل القمح والشعير والفول و-محاصيل منخفضة  ppm 13 – 3 ( CO2بالحجم ) مثل الذرة الشامية والرفيعة وقصب السكر  .تتميز بكفاءتيا

اإلنتاجية العالية
-6نباتات مرتفعة الكفاءة التمثيمية

تحتاج إلى ظروف ح اررة مرتفعة واضاءة عالية وانخفاض معدل التنفس مما يسمح بتكوين معدالت مرتفعة من المادة الجافة

في ووحدة المساحة خبلل فترة زمنية معينة ( 83- 43ممجرام /ديسمتر)  ,وتسمى بالنباتات رباعية الكربون نسبة إلى أن أول مركب

ثابت يتكون في عممية البناء ىو حمض األكسالواستيك وىو حمض رباعي (مسار ىاتش وسبلك).مثل الذرة الشامية وقصب السكر.
القدرة اإلنتاجية لممحصول :ىو الفرق بين الكربوىيدرات الناتجة عن عممية التمثيل الضوئي والمستيمكة في التنفس.
-7نباتات منخفضة الكفاءة التمثيمية تتميز بقمة تموين المادة الجافة ( 43- 13مميج ارم /ديسمتر) وارتفاع معدل التنفس
(عممية اليدم) وتسمى نباتات ثبلثية الكربون حيث أول مركب ثابت ينتج خبلل عممية البناء ىو حمض الفسفوجمسريك ثبلثي الكربون
(مسار كالفن).
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ثانيا  :التقسيم الزراعي

-1
-

التقسيم حسب األىمية االقتصادية
محاصيل البقول الغذائية

-

محاصيل الحبوب

-

محاصيل السكر

-

المحاصيل الزيتية

-

محاصيل األلياف

-

محاصيل العمف األخضر

-

المحاصيل الطبية

-

محاصيل الكاوتشوك

-

محاصيل ورقية

-

محاصيل درنية

-

محاصيل الصبغات

-2
-

التقسيم حسب االستعمال الخاص

محاصيل التسميد األخضر
المحاصيل االحرش

-

محاصيل السيبلج

-

محاصيل التحميل

-

محاصيل التغطية

-3
-4
-

التقسيم حسب الموسم الزراعي
محاصيل صيفية
محاصيل شتوية
التقسيم حسب عمق الجذور

محاصيل سطحية الجذور ( 4 – 3أقدام )

-

محاصيل متوسطة عمق الجذور ( 6 - 5أقدام )

-

محاصيل عميقة الجذور (  6أقدام أو أكثر)

-5
-

التقسيم حسب دورة الحياة
محاصيل حولية

-

محاصيل ثنائية الحول مثل البصل  ,بنجر السكر

-

محاصيل معمرة

العوامل البيئية وعالقتيا بسموك المحاصيل
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أوال :العوامل الجوية

يعتبر المناخ العامل االيجابي البلزم لتحديد المحصول المبلئم لكل منطقة كما تعتبر المعمومات الخاصة بالمحاصيل

وأصنافيا النامية في منطقة من المناطق أىم المقاييس الدالة عمى طبيعة المناخ بيذه المنطقة.
من أىم العوامل الجوية التي تؤثر عمى المحصول:
-1

اإلضاءة

-3

الرطوبة

-4

الغازات

-5

الغبار

الح اررة

-2

الرياح

-6

حيث ينشأ االختبلف في المناخ في المناطق المختمفة من سطح األرض نتيجة الى االختبلف في كل من:
-1

خطوط العرض والطول

-2

البعد عن المسطحات المائية

-4

اتجاه وشدة الرياح

-3

تيارات المحيطات

وىذه العوامل ىي التي تحدد ما يسمى بدورة المناخ الكبرى

اما دورة المناخ الصغرى التي تعنى بيا العناصر الجوية من خبلل الكساء األخضر الذي يمعب دو ار ميما لمغاية في التأثيرات

عمييا . Micro-climate cycle
أوال :اإلضاءة

الضوء ضروري لتكوين الكموروفيل وحدوث عممية التمثيل الضوئي التي تعتبر المصنع المنتج لممواد الغذائية البلزمة لنمو

النبات.
الخصائص الميمة لئلضاءة التي تؤثر عمى توزيع وانتاج المحاصيل:

-1

طول الموجة الضوئية

-2

شدة اإلضاءة

-3

طول فترة اإلضاءة

طول الموجة الضوئية:

يسير الضوء في موجات كيرومغناطيسية حيث يتحدد لون ىذه الموجات بمقدار طول موجتيا كما ويحدد أيضا مستوى طاقتيا

حيث يتكون الضوء من جسيمات يسمى كل منيا فوتون يحمل كل فوتون قد ار من الطاقة يعرف بطاقة الكم (الكوانتم).

طول الموجات التي تصل الى األرض من الشمس يتراوح بين  753 – 293مميميكرون ومنيا المرئية وغير المرئية .أىم

الموجات بالنسبة لممحصول ىي المرئية حيث طول موجاتيا بين  753 – 433مميكرون كما ىو مبين
 -المون البنفسجي

435 – 433

مميمكرون

 -األزرق

493 – 435

مميميكرون
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 -األخضر

574 – 493

 -األصفر

626 – 574
753 – 626

 األحمرغير المرئية:
-

األشعة تحت الحمراء 2333 – 833

-

األشعة القصيرة فوق البنفسجية اقل من  293مميميكرون

يصل إلى األرض قدر قميل من األشعة الشمسية التي تصل إلى الغبلف الخارجي أما الباقي فقد يحجب عن سطح بعدة
وسائل منيا :
-

طبقة األوزون

-

رطوبة الغبلف الجوي

-

الغبار واألتربة

-

انعكاس جزء من اإلشعاع بواسطة سطح األرض.

يؤثر نوع الضوء عمى عممية التمثيل الضوئي حيث تمتص األشعة القصيرة في الطرف األزرق والتي يتراوح طول موجتيا

 433- 353ميكرون واألشعة الطويمة من الطرف األحمر  733 – 653مميميكرون بواسطة الكموروببلستيدات وتعتبر ىذه األشعة ىي
المصدر الرئيسي لعممية التمثيل الضوئي.
شدة اإلضاءة:

ىي كمية الضوء وتعرف بأنيا سرعة انتقال الفوتونات وتقاس بالشمعة – متر (لكس) أو الشمعة – قدم
المصطمح (شمعة – متر أو شمعة  -قدم) يعني أن كمية الضوء الساقطة من شمعة قياسية عمى سطح يبعد بمقدار متر واحد

أو قدم واحد

تحتاج النباتات إلى حد ادني من شدة اإلضاءة  233 – 133شمعة – قدم كحد أدنى الستمرار عممية التمثيل الضوئي
البلزم لمنمو .كما تختمف استجابة األنواع النباتية لشدة الضوء حسب النوع وحسب الصنف.كما أن نشاط عممية التمثيل الضوئي يختمف
في النبات تبعا الحتياج كل ورقة من أوراق النبات الواحد لمضوء.كذلك يختمف توزيع شدة اإلضاءة عمى سطح األوراق المختمفة من
النبات حسب زاوية سقوط اإلشعاع والتظميل.

تزداد عممية التمثيل الضوئي بزيادة شدة اإلضاءة إلى أن تصل إلى حد معين حيث يصل النبات إلى نقطة التشبع الضوئي.
نقطة التشبع الضوئي  :ىي الحد الفاصل من شدة اإلضاءة التي ال يحدث زيادة بعدىا في عممية التمثيل الضوئي بزيادة شدة

اإلضاءة.
تنقسم الحاصبلت تبعا لشدة اإلضاءة التي يحدث عندىا التشبع الضوئي إلى مجموعتين:
-

المجموعة األولى نباتات الشمس وتتعرض لشدة إضاءة  5333شمعة – قدم أو أكثر

-

المجموعة الثانية نباتات الظل تتعرض لشدة إضاءة  533شمعة – قدم

طول فترة اإلضاءة:
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يمزم النبات التعرض لعدد معين من الساعات الضوئية لكي تتم عممية اإلزىار ويعرف ىذا باالستجابة لفترة اإلضاءة.
تنقسم المحاصيل طبقا الستجابتيا لمفترة الضوئية إلى ثبلث مجموعات رئيسية ىي:
-1

محاصيل فترة إضاءة طويمة ال تقل عن  13ساعة

-3

محاصيل محايدة ال تتأثر أزىار ىذه المحاصيل بفترة اإلضاءة مثل القطن  ,الدخان  ,الذرة الشامية

-4

محاصيل النيار القصير بين حد أدنى حرج وحد أعمى حرج مثل األرز المصري

-2

محاصيل فترة إضاءة قصيرة حد أقصى  12ساعة

تختمف حساسية المحاصيل لمفترة الضوئية باختبلف أطوار نمو النبات و األوراق.
الحرارة:

تقاس درجة الح اررة أما بمقياس سمسيوس او الفيرنييت
م = ( ف 9/5 × ) 32-
ف = ( م × 32 + ) 5/9
ترجع ح اررة األرض إلى األشعة الشمسية التي تصل إلى سطح األرض وتتوقف درجة ح اررة المكان عمى:
-1

الموقع – خطوط العرض يؤثر عمى طول النيار

-2

زاوية سقوط األشعة الشمسية

-4

االرتفاع عن سطح البحر

-5

محتوى الجو من األتربة والسحب و األدخنة

-6

الرياح

-8

الكساء الجميدي

-3

-7

البعد عن المحيطات

خصائص األرض – المون والمكونات

أثر الحرارة عمى النمو والعمميات الفسيولوجية في النبات

يبلءم كل نبات نطاق معين من درجات الح اررة يتراوح بين حد أدنى وحد أقصى
و يوجد بينيما حد أمثل  93 – 63ف
تقتل النباتات عند درجة ح اررة  133 – 113ف

يتوقف النمو لمحاصبلت الشتوية عند ح اررة  133- 93ف

تموت الحاصبلت الحولية عند ح اررة  43 - 32ف
تقسيم المحاصيل تبعا الحتياجيا لدرجة الحرارة
-

محاصيل صيفية – تعطي أفضل نمو عند درجة ح اررة مرتفعة

-

محاصيل شتوية – تحتاج إلى درجة ح اررة اقل
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صفر النمو  :أدنى درجة ح اررة تبلءم نمو المحصول
الحرارة المتجمعة  :عدد من وحدات درجات الح اررة البلزمة ألي مرحمة من مراحل النمو يزيد عن صفر النمو ويمزم إلتمام

ىذه المرحمة .ويمكن حساب الح اررة المتجمعة ليوم  ,أسبوع  ,شير

يختمف مقدار الح اررة المتجمعة من نقطة إلى أخرى ومن فصل نمو إلى آخر ويرجع ذلك لعدة عوامل :
-

خصوبة التربة

-

موقع المكان

-

االرتفاع

-

صفات األرض

-

المحتوى المائي

-

انحدار األرض

-

شدة اإلضاءة

-

الرياح

الحررة تأثي ار مباش ار عمى النباتات إذ يؤدي ارتفاع الح اررة إلى نقص لزوجة البروتوببلزم ويتجمع في درجة ح اررة مرتفعة
ا
تؤثر
عن  53م.
يزداد نشاط البرتوببلزم في المدى الحراري من صفر –  43م
المخزون.

يؤدي ارتفاع الح اررة إلى زيادة معدل امتصاص الماء والعناصر الغذائية ومعدالت النتح والتنفس مع نقص كمية الغذاء

الرطوبة الجوية:
الرطوبة النسبية:
الرطوبة المطمقة:
درجة ح اررة نقطة الندى:
الرياح:
اليواء وتركيبو:
أثر المحصول عمى العوامل البيئية
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يتكون النبات من أعضاء ىوائية فوق سطح األرض وأعضاء أرضية تحت سطح األرض وتتأثر ىذه األعضاء بالعوامل
البيئية المحيطة كما تؤثر ىذه األعضاء بدورىا في ىذه العوامل .ويعرف تأثيرىا بدورة العوامل البيئية الصغرى .وىذا يرجع إلى طبيعة
انتشار األعضاء.
-1

كثافة الكساء األخضر

-2

فترة بقاء مساحة األوراق

-3

التوزيع األفقي لؤلوراق

-4

التوزيع الرأسي لؤلوراق

-5

زاوية الورقة

الباب الثالث
العوامل األرضية
أوال :قوام التربة:

يشير قوام التربة إلى نسبة حبيبات التربة بعضيا إلى بعض وىو مقياس لمداللة عمى درجة خشونة حبيبات التربة أو نعومتيا.
وتنقسم تبعا ألقطار حبيباتيا إلى:
-

رمل  3.35 – 2ممم

-

سمت  3.332 – 3.35ممم

-

طين اقل من  3.332ممم

المادة الغروية اقل من  3.331ممم


األراضي الرممية  :تحتوي عمى اقل من  % 23- 13من السمت والطين وتنقسم إلى :

-

أراضي رممية تحتوي عمى أقل من  % 13من السمت والطين

-

أراضي رممية صفراء تحتوي عمى  % 23- 13من السمت والطين (أراضي خشنة)



األراضي الصفراء  :تحتوي عمى مقدار من السمت والطين بين  % -5- 23وتنقسم إلى :

-

أراضي صفراء خفيفة تحتوي من  23إلى اقل من  % 33من السمت والطين

-

أراضي صفراء ثقيمة تحتوى  33إلى اقل من  % 53من السمت والطين (متوسطة القوام)
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األراضي الطينية :تحتوي عمى  53إلى أكثر من  % 83من السمت والطين وتنقسم إلى:

-

أراضي طينية خفيفة تحتوي عمى  53إلى اقل من  % 83من السمت والطين

-

أراضي طينية ثقيمة تحتوي  % 83فأكثر من السمت والطين (أراضي ناعمة القوام)

تأثير قوام التربة عمى الخواص الفيزيائية والكيميائية لمتربة:
-1

الخواص الفيزيائية

-2

الخواص الكيميائية

التيوية  ,كمية المياه  ,حركة المياه  ,الكثافة الحقيقية والظاىرية  ,المسامية  ,بناء التربة  ,السطح المعرض لمتفاعبلت
العناصر الكيميائية  ,السعة التبادلية  ,التفاعبلت الكيميائية  ,ثاني أكسيد الكربون  ,األمبلح

ثانيا  :بناء التربة :

يشير إلى نظام تجمع حبيبات التربة المفردة لتشكل تكوينات مركبة  Aggregatesأو ما يطمق عميو حبيبات متجمعة أو

حبيبات مركبة.
-

األراضي الرممية عديمة البناء

-

نمط صفائحي – ورقي أو قشري

-

نمط شبة منشوري

-

نمط مفكك

-

نمك كروي

-

نمط أعمدة

ثالثا  :ماء التربة :

-1

الماء الحر أو ماء الجذب األرضي  3.1 – 3.5بار

-2

السعة الحقمية

 3/1بار

-3

نقطة الذبول الدائم

 15بار

-4

الماء الييجروسكوبي

 31بار

الماء الميسر بين السعة الحقمية ونقطة الذبول الدائم
الماء الغير ميسر بين نقطة الذبول الدائم والماء الييجروسكوبي
الماء الشعري بين السعة الحقمية والماء الييجروسكوبي
محمول التربة يحتوي عمى العناصر  N , P , K , SO4 , Ca , Mg , Fe ,وغيرىا
رابعا  :درجة الحرارة :

تمتص التربة أشعة الشمس وترتفع الح اررة أثناء النيار وتفقدىا أثناء النيار والميل
-

في الصيف تزداد درجة ح اررة األرض  %2يوميا من الح اررة المتبقية

-

في الشتاء تفقد األرض  %2يوميا من ح اررتيا وبيذا يحصل التوازن الحراري لمتربة

تتأثر درجة حرارة التربة بالعوامل التالية:

 -القوام  ,المون  ,التركيب الكيميائي  ,كمية الدوبال  ,االنحدار  ,الغطاء األرضي لممحصول  ,كمية المياه.
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خامسا  :كيمياء التربة :

نعني بكيمياء التربة :
-1

رقم حموضة التربة

-2

مموحة األرض وقمويتيا

رقم حموضة التربة :

ىو عبارة عن األس السالب لدرجة تركيز أيون الييدروجين النشط بالجرام في المتر.
جدول رقم ( ) تقسيمات األراضي تبعا لتأثير رقم الييدروجين
رقم الحموضة

مجموعة األرض

رقم الحموضة

مجموعة األرض

شديدة الحموضة

أقل من 4.5

متعادلة

7.3 – 6.6

قوية الحموضة جدا

5.3 – 4.5

خفيفة القموية

7.8 – 7.4

قوية الحموضة

5.5 – 5.1

متوسطة القموية

8.4 – 7.9

متوسطة الحموضة

6.3 – 5.6

قوية القموية

خفيفة الحموضة

6.5 – 6.1

قوية القموية جدا

9.3 – 8.5
9.1

ال يقتصر تأثير الحموضة المباشر عمى نمو المحاصيل وانما يتعداه إلى التأثير غير المباشر حيث يؤثر عمى امتصاص
العناصر الغذائية
شكل رقم ( ) تأثير رقم الييدروجين عمى امتصاص العناصر الغذائية
كذلك يؤثر رقم الحموضة عمى نشاط الكائنات الحية حيث لكل كائن مدى من رقم الحموضة.

مموحة وقموية التربة

جدول رقم ( ) تصنيف األراضي حسب المموحة و نسبة الصوديوم المتبادل
نسبة الصوديوم المتبادل
ESP
اقل من % 15

أكبر من ds/cm 4

رقم الحموضة
pH
أقل من 8.5

تصنيف األراضي

أراضي قموية Sodic soil

أكبر من % 15

أكبر من ds/cm4

13 – 8.5

قموية ممحية Saline sodic soil

أكبر من % 15

أقل من ds/cm4

أقل من 8.5

اراضي ممحية Saline soil

ESP = { Na } / CEC
 : ECالتوصيل الكيربي
 : CECالسعة التبادلية لمتربة

17

المموحة EC

SAR = { Na } / √ ( Ca + Mg)/2
أمالح التربة وتأثيرىا عمى نمو النبات
تركيز االمالح ppm

حساسية النبات

EC ds/cm

3333 – 3.3

4.3 - 3.3

نباتات حساسة

5333 – 3333

8–4

نباتات معدلة تتحمل المموحة

13333 – 5333

15 – 8

يضعف نمو النبات

أكبر من 13333

اكبر من 15

يعيش قميبل من النباتات

كيفية التحويل من تركيز أمبلح إلى EC
Salt con (mg/l) = EC * 640
Salt con (meq /l ) = EC * 10
Osmotic pressure = EC * 0.36
PPM = EC * 640

سادسا  :المادة العضوية:

تأثر المادة العضوية الموجودة في التربة في الخواص الطبيعية والكيمائية لمتربة وتعرف المادة العضوية المتحممة في التربة

باسم الدبال وتركيبة غير ثابت يعتمد عمى نسبة التحمل والمكونات األساسية وبشكل عام يتكون من:
-

أحماض امينية

%35

-

مواد شبيية المجنين

% 43

-

كربوىيدرات

%11

-

سميولوز

%4

-

ىيموسميولوز

%7

-

دىون

%3

تقسيم األراضي حسب المادة العضوية
التصنيف

النسبة المئوية لممادة العضوية

أراضي فقيرة جدا

%1 -3

أراضي فقيرة

%2–1

أراضي متوسطة

%4–2

أراضي غنية

%8–4

أراضي غنية جدا

% 23- 8

تأثير المادة العضوية عمى ثاني أكسيد الكربون في التربة
سابعا  :المون :

يرجع لون التربة الزراعية إلى كمية المواد العضوية والعناصر الموجودة بيا
يؤثر المون عمى امتصاص الح اررة
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ثامنا  :ىواء التربة :

نسبة الفراغات في التربة  +نسبة المادة المكونة = % 133
المسامية = حجم الفراغات في التربة  /الحجم الكمي الظاىري لمتربة
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تاثير العوامل االحيائية في نمو المحصول
تنقسم العبلقة بين المحصول والكائنات الحية إلى:
-1

تبادل منفعة ( معيشة تكافمية )

-3

حيادية – عدم وجود تأثير بينيم

-2

تضاد

أوال :تبادل المنفعة  Symbioticتعني معيشة نوعين من الكائنات الحية بصورة تكافمية بشرط استفادة أحداىما من

االخر وتوجد عمى توعين  :أ -المشاركة المتداخمة و التي تتبلمس أنسجة النوعين مثل البقوليات والبكتيريا ريزوبيم ( Rhizobium
ب -المشاركة غير المتداخمة تتبلمس بيا األنسجة مثل عسل النحل والفراشات

ثانيا :التضاد  Antagonismويعني تاثير كائن حي في معيشة كائن حي اخر بحيث يحد من نموه او انتشاره .ويود

ىذا التضاد بعدة صور منيا :
 Interference -1وٌعنً مجمل التاثٍرات السلبٍة لنباتٍه ٌعٍشان فً محٍط حٍىي واحد على بعضهما سىاء كان مه
استنزاف عناصر للنمى او اضافة مثبطات للنمى
 : Allelopath -1وتعني تاثير نبات في نبات اخر في نفس المحيط نتيجة افراز بعض المركبات الكيميائية

 Allelochemicalsالى المحيط والتي تثبط نمو النباتات االخرى مثل افراز شجرة الكالبتوز بعض المركبات المثبطة لمحشاش .

من اىم المحاصيل التي تتميز بيذه الصفة ىي الذرة البيضاء وزىرة الشمس والسمسم والجت .

 Allelospoly -3او  ( competitionالمنافسة )  :وتعني انتزاع عوامل النمو او المشاركة بين نباتين في نفس
المحيط  ،مثل نمو االدغال مع المحصول ومشاركتو في االسمدة والماء والمكان.

 Allelomedation -4وتعني تاثير النبات في االحياء المجيرية االخرى في نفس المحيط نتيجة الفراز مركبات
كيميائية مثبطة لنمو الفطريات او البكتريا .

ثالثا  :التطفل Parasitic

وتعني استغبلل او استفادة احد النوعين وحدوث أضرار لمطرف اآلخر مثل تطفل نبات الحامول الذي يياجم البرسيم والجت
واليالوك الذي يياجم التبغ

العالقة بين محاصيل الحقل والحيوانات :
الكائنات الحية ودورة العناصر

-تقوم الكائنات الحية في التربة بتحويل النيتروجين العضوي إلى نيتروجين معدني في مراحل تحمل المادة العضوية وتقل نسبة

الكربون إلى النيتروجين وىناك بعض الكائنات تقوم بعممية عكسية تحويل النيتروجين المعدني إلى نتروجين عضوي عند ارتفاع نسبة
الكربون إلى النتروجين في المادة المتحممة عن 1:15

كما تقوم بعض الكائنات الحية بتثبيت النتروجين في ظروف معينة وفي ظروف أخرى تقوم بعممية عكسية .
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تقوم الكائنات الدقيقة في التربة بتحويل الفسفور من الصورة العضوية إلى الصورة المعدنية حيث يسود تحويل الصورةالعضوية من الفسفور عندما تكون نسبة الكربون إلى الفسفور  233 :1بينما يسود تحويل الفسفور العضوي إلى معدني عندما تكون
النسبة . 333 : 1
تأثير الكائنات الحية عمى نمو المحصول

-1

تقوم بعض أنواع البكتيريا بتحمل المادة العضوية وتؤدي إلى تكوين الماء وثاني أكسيد الكربون واالمونيا.

-2

تقوم بعض الكائنات الحية بأكسدة مركبات الكبريت و االمونيا بالتربة.

-3

تقوم بعض الكائنات الحية بتمثيل العناصر الغذائية وىكذا تزال ىذه العناصر من منطقة امتصاص الجذور

بشكل مؤقت.

تتنفس ىذه الكائنات الحية وينتج عن ىذا نقص النيتروجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون

-4
-5

ينتج عن الكائنات الحية أحماض امينية عضوية وغير عضوية.

-6

تثبت بعض أنواع البكتيريا االزوت في األرض .

-7

تعمل بعض الكائنات الحية أحيانا عمى زيادة سطح امتصاص الماء

-8

تفرز بعض الكائنات كميات كبيرة من المواد المشجعة لمنمو .وأحيانا تفرز مواد سامة.

-13

تفترس بعض الكائنات بعض المحاصيل.

-11

تؤثر بعض الكائنات أحيانا عمى بناء التربة.

-12

تتنافر بعض الكائنات مع المحاصيل عمى الماء والعناصر الغذائية.

-9

تتطفل بعض الكائنات عمى األجزاء المختمفة لمنبات.

ثالثا  :التنافس

تتميز المحاصيل سريعة اإلنبات قوية النمو الجذري والخضري بكفاءة عالية عمى قدرتيا عمى التنافس لقدرتيا عمى شغل

الحيز األرضي و الحيز اليوائي بكفاءة عالية .مثل بنجر السكر والقطن
عناصر التنافس

تتمخص عناصر التنافس في بيئة المحاصيل فيما يمي:
أوال :عوامل تتنافس عمييا نباتات المحصول

المكان

الضوء
ثاني أكسيد الكربون
العناصر الغذائية
الماء
ثانيا :صفات النباتات التي تسبب التنافس
-

تفاعبلت الجذر الموجبة مثل التكون الطبيعي لغاز ثاني أكسيد الكربون من التنفس

التأثير المباشر الناتج عن إفراز بعض السموم في الوسط الذي تعيش فية النباتات.

ثالثا :التأثير المتداخل مع العوامل الخارجية المؤثرة أو المسببة لمتنافس
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-

التنافس عمى الممقحات

-

التنافس عمى المواد المساعدة أو الناثرة

-

الضغط االختياري أو إعاقة االتزان البيئي بواسطة اإلنسان والحيوان

-

تأثير الح اررة والرطوبة واإلشعاع والرياح وغيرىا

-

الظروف البيئية غير المبلئمة مثل محمول التربة السام

العوامل البيئية المسببة لمتنافس

تتنافس النباتات محاولة الحصول عمى عناصر البيئة في الوسط التي تعيش فيو كالضوء  ,الح اررة  ,ثاني أكسيد الكربون ,

العناصر الغذائية  ...وغيرىا
سموك نباتات المحاصيل في التنافس

-1

التنافس البيني

ىو تنافس نباتات المحصول الواحد مع بعضيا عمى العوامل البيئية و العناصر الغذائية

تؤدي زيادة كثافة المحصول في وحدة المساحة بعد حد معين إلى نقص النمو وذلك بناء عمى االستفادة من العوامل البيئية .
-2

التنافس النوعي

ىو تنافس نباتات المحصول مع غيرىا من المحاصيل

تنافس المحاصيل مع الحشائش وكذلك تنافس المحاصيل التي تحمل مع بعضيا

الباب الخامس
أقممة المحاصيل
تتغير الصفات الفسيولوجية والظاىرية لمنبات بالتغير في العوامل البيئية التي ينمو فييا حتى يمكن ان ينمو ويتكاثر و تتعاقب
أجيالو وذلك بغرض إعطاءه الفرصة ليستفيد بأكبر قدر من الماء والغذاء والح اررة وغيرىا من عناصر البيئة.
تحدث التغيرات في الصفات الظاىرية لمنبات مثل:
-

تغطية النبات بطبقة من الشمع لمحماية من درجات الح اررة المنخفضة

تغيرات في الصفات الفسيولوجية التي تحدث في البروتوببلزم أثناء عممية التقسية لزيادة قدرة التحمل

لدرجات الح اررة المنخفضة
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قد تكتسب بعض النباتات الصفات الجديدة نتيجة لنموىا في ظروف مخالفة لظروف نموىا وال تورث ىذه الصفات ويمكن
اعتبارىا أقممة
تحدث التغيرات في الصفات الفسيولوجية بسرعة في حين تحدث التغيرات في الصفات المورفولوجية ببطء الثناء حيات
النبات.
األقممة:

ىي اكتساب النبات لخصائص تعينيا عمى المعيشة في ظروف البيئة المتغيرة.

أوال :التكيف لمواجية كمية الماء الغير مالئمة
-1

النباتات المائية

النباتات المائية :تعيش في وسط مائي ومنيا

-

المغمورة

-

الطافية أو السطحية

-

تربة مشبعة بالماء برمائية

مميزات النباتات المائية:
-

كبر حجم الخبليا

-

رقة جدار الخمية

-

رقة طبقة الكيوتين

-

صغر حجم المجموع الجذري

الصفات التركيبية لمنباتات المائية
-

اختزال األنسجة الواقية والداعمة والناقمة واختزال الجذور وتمتص االحتياجات المائية من خبلل األوراق

-

الرقة المتناىية لؤلدمة ورقة الجدار السميولوزي مما يؤدي إلى السماح المتصاص الماء والغذاء من الوسط

والساق.
المحيط.
-

احتواء البشرة عمى ببلستيدات خضراء

-

عدم وجود ثغور ببشرة النباتات المغمورة حيث يتم تبادل الغازات من الجدار الخموي.

-

أوراق النباتات المغمورة مجزأة مع كثرة الغرف والممرات الممموءة بالغازات في األوراق والساق والغرف

اليوائية كبيرة الحجم ال تحتوى عمى خبليا سكبلرنشيمية.
-2

النباتات المتوسطة الجفاف

تنتمي معظم المحاصيل الحقمية إلى نباتات متوسطة الجفاف مثل القمح والذرة والقطن حيث مناخ معتدل ورطوبة وتيوية جيدة

حول الجذور.تنقسم بناءا عمى شدة اإلضاءة إلى نباتات الظل ونباتات الشمس.
مميزات نباتات متوسطة الجفاف:
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-

مجموع جذري إلى مجموع خضري أعمى من النباتات المائية

-

خبليا متوسطة الحجم مغطاة بطبقة من الكيوتين

-

إغبلق الثغور عند تعرض إلى ظروف مؤدية إلى ذبوليا مثل الح اررة المرتفعة
تكتسب صفات النباتات الصحراوية والنباتات المائية حسب الظروف.

-

-3

النباتات الصحراوية أو الجفافية

مميزات النباتات الصحراوية:

-

اختزال سطح الورقة – أوراق أبرية الشكل

-

تغطية جميع أجزاء النبات والثغور بطبقة من الشعيرات لمنع البخر السريع

-

التفاف األوراق

-

نقص عدد الثغور بالورقة – اختزال عدد الثغور في وحدة المساحة

-

تغطية القشرة بطبقة من الكيوتين

-

تمجنن خبليا تحت البشرة

-

وجود طبقة تحت البشرة في كثير من النباتات الجافة

-

احتواء األوراق عمى كمية من الخبليا االسكبلرنشيمية أكبر من النباتات الوسطية الجفاف

-

االنتشار األفقي والرأسي لمجذور

بعض الصفات الفسيولوجية لمنباتات الصحراوية:
-

ارتفاع درجة تركيز االسموزية داخل الخبليا مما يساعد النبات عمى امتصاص الماء من األراضي الممحية

زيادة قدرة الخبليا عمى مقاومة التأثير السام لممحمول الممحي

مواءمة سموك النباتات وصفاتيا لمظروف الجفافية

يحدث توافق بين فترات النمو المختمفة لمنبات والظروف المائية التي تعيش فييا مثبل  :النباتات الحولية تنبت البذور عند

سقوط األمطار وتنمو بسرعة وتنضج بذورىا وتنتشر وتموت قبل الجفاف وتبقى في طور البذرة أثناء الصيف.
التأقمم لمجفاف:

األساس الفعال لمقاومة الجفاف ىو التوافق بين بروتوببلزم يتحمل نزع الماء والصفات المورفولوجية والتشريحية التي تعمل

عمى نقص مقدار الماء المفقود وارتفاع لزوجة البروتوببلزم ومطاطيتو وانخفاض سرعة التنفس.
ينشط ارتفاع DNA ; RNA
يتأثر الضرر الذي يتعرض لو النبات بسيادة عمميات التمثيل عمى عمميات التحميل.

الصفات التركيبية لمنباتات النامية في ظروف تقل فييا الرطوبة مقارنة مع نباتات تنمو في ظروف رطوبة مالئمة:
-

نقص حجم المجموع الخضري

-

صغر حجم الخبليا الورقية

-

نقص الفراغات البينية

-

زيادة سمك األدمة والجدر الخموية
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-

زيادة نسبة األنسجة الممجننة ونقص حجم عناصر الخشب

-

زيادة االنتشار األفقي والراسي لممجموع الجذري

-

زيادة درجة التركيز االسموزي

-

زيادة المقاومة لمجفاف وزيادة نسبة الماء المقيد بالنسبة لموزن الجاف

-

نقص كمية ما يفقده النبات من الماء

-

تبكير األزىار واإلثمار.

ثانيا :التكيف لمواجية المموحة غير المالئمة

تؤدي زيادة األمبلح المتعادلة إلى زيادة الضغط االسموزي لمحمول التربة مما يؤدي إلى تثبيط عممية امتصا الماء والعناصر

الغذائية كما تؤثر األمبلح عمى النباتات عن طريق الفعل السام ليا.

نختمف النباتات من حيث درجة تحمميا لممموحة ولكل منيا حد حرج بعدة يحدث نقص في النمو واإلنتاج كما ىو مبين في
)

الجدول (

تنقسم النباتات من حيث تحمميا لمموحة التربة الى عدة أقسام منيا:
-

نباتات ممحية اضطراريا

 النباتات غير المتحممة لممموحة النباتات الممحية-

النباتات الممحية اختياريا

يمكن أن تعيش في بيئات مالحة وبيئات غير مالحة
صفات النباتات الممحية
-

ارتفاع درجة التركيز االسموزي لعصير النباتات

-

ارتفاع مستوى الماء المقيد بالخبليا مما يساعد عمى مقاومة الجفاف

-

زيادة تركيز الغرويات المحبة لمماء في البروتوببلزم ويساعد ذلك في مقاومة الجفاف

-

زيادة قدرة النبات عمة مقاومة التأثير السام لممموحة األرضي

مواءمة صفات النباتات والظروف الممحية

أىم ىذه الصفات ىي تعديل درجة التركيز االسموزي لعصير النبات
حيث ترتفع درجة التركيز االسموزي حين تنمو النباتات في وسط يرتفع فيو الضغط االسموزي لمحمول التربة وتزداد مقدرة

النباتات في مثل ىذه الظروف عمى امتصاص الماء
ثالثا :التكيف لمواجية درجات الحرارة غير المالئمة
درجة الحرارة المنخفضة
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تتوقف أضرار درجة الح اررة المنخفضة عمى النبات عمى:
-

درجة الح اررة المنخفضة التي يتعرض ليا النبات

-

طول الفترة الزمنية

-

سرعة التغير في درجة الح اررة

-

الحالة الفسيولوجية العامة النبات

-

محتوى الرطوبة في األنسجة

-

مقدرة البروتوببلزم عمى التكيف

-

مدى تغطية أعضاء النبات بطبقة شمعية

-

صغر حجم الخبليا

-1

التغيرات التي تحدث بالنباتات لمواجية درجات الحرارة المنخفضة

تسمى التغيرات المؤقتة التي تحدث في البروتوببلزم لمنع حدوث أضرار لمنبات نتيجة تعرضيا لدرجات ح اررة منخفضة

بالتقسية.
التقسية :ىي التغيرات المؤقتة التي تحدث في البروتوببلزم والتي تؤدي إلى إبطاء أو إيقاف النمو لمنع حدوث أضرار نتيجة

لتعرض النبات لدرجة ح اررة منخفضة.

تؤدي عممية التقسية إلى:
-

زيادة تحويل المواد البروتينية إلى أحماض امينية والمواد الكربوىيدراتية إلى سكريات ذائبة وىذا يؤدي إلى

ازدياد السطح الداخمي لمبروتوببلزم وازدياد كمية الماء الغير قابل لمتجمد وانخفاض درجة التجمد
-

تساقط أوراق بعض النباتات حيث تدخل البراعم في طور راحة في األوقات التي تسود فييا درجة الح اررة

-

نقص سرعة النمو حيث أن كمما كان النمو أبطئ كانت أحجام الخبليا صغيرة وبيذا تزداد قدرة النبات عمى

المنخفضة وبيذا تتجنب األضرار
تحمل درجة الح اررة المنخفضة.
-2

التغيرات التي تحدث في النبات لمواجية درجات الحرارة المرتفعة

تتوقف األضرار التي تحدث لممحاصيل نتيجة لتعرضيا إلى درجة ح اررة مرتفعة عمى:

-

درجة الح اررة التي يتعرض ليا النبات

-

المدة الزمنية

-

سرعة التغير في درجة الح اررة

-

الحالة الفسيولوجية لمنبات

تكتسب النباتات بعض الصفات التي تزيد من قدرتيا عمى تحمل الح اررة المرتفعة ومنيا:
-

زيادة سرعة النتح

-

نقص سمك نصل الورقة
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-

التوجو الرأسي ألنصال األوراق

-

المون األبيض ألسطح األوراق والسوق

-

التغطية بشعر يغطي الخبليا الحية

-

المحتوى المائي المنخفض لمبروتوببلزم

-

المحتوى الكربوىيدراتي الكبير لمنبات

رابعا  :التكيف لمواجية اإلضاءة غير المالئمة

تختمف النباتات لحاجتيا الضوئية لنموىا وازىارىا من حيث :
 كمية الضوء – مدة اإلضاءة و شدة اإلضاءةتنقسم النباتات من حيث مدة اإلضاءة البلزمة لئلزىار إلى:
-

نباتات طويمة الفترة

-

نباتات قصيرة الفترة

-

نباتات محايدة

تنقسم النباتات من حيث شدة اإلضاءة إلى:
-1

نباتات الشمس

-2

نباتات الظل

نتيجة لوجود شدة إضاءة عالية عن الحد البلزم لمنبات يحدث نقض في عممية التمثيل الضوئي نتيجة ليدم الكموروفيل
التغيرات التي تحدث في النبات لكي تتجنب األضرار الناتجة عن شدة اإلضاءة
-

يقل امتصاص األشعة  % 15بميل الورقة  13درجات عن الوضع العمودي لمضوء الساقط وتصبح

األشعة الممتصة قميمة لمغاية بميل الورقة يزيد عن

من الضوء الساقط

-

اتجاه الببلستيدات أسفل الورقة

-

نقص كمية الببلستيدات الخضراء تقمل من كمية اإلضاءة الممتصة وتزيد كمية اإلضاءة النافذة

خامسا :التكيف لمواجية التيوية غير المالئمة

تكون النباتات مسافات ىوائية في الجذور في ظروف التيوية الرديئة.

سادسا  :التكيف لمواجية األضرار الميكانيكية

عند حدوث جرح في النبات ينشط انقسام الخبليا مكان الجرح ويتكون نسيج يغطي مكان الجرح كما تحدث تغيرات فسيموجية

وتتمخص في :
-

إنتاج أحماض فيتولية داخميا أو قرب الخبليا المصابة

-

إنتاج األنسجة المصابة ليرمونات الجروح مثل حامض تريماتيك ويمزم ىذا النقسام الخبليا الحادة لمجروح

كما تمعب السيتوكينات دو ار في التئام الجروح
-

في الجذور تبد عممية تعدد الريبوسومات وزيادة محتوى الخبليا المصابة من البروتين

سابعا  :التكيف لمواجية غزو الكائنات الحية
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في حالة األمراض تسقط األوراق المصابة وبعد انتياء المرض تظير أوراق جديدة سميمة

الباب السادس
نمو حاصالت الحقل
النمو  :ىو محصمة لعديد من الشواىد مثل االنقسامات الخموية المؤدية إلى زيادة أعداد الخبليا أو التزايد في أحجام الخبليا

أو الزيادة في المكونات الخموية مما ينتج عن إحداىا أو جميعيا زيادة في حجم النبات وفي وزنو الرطب
التكشف  :إعداد الخمية أو النسيج النباتي لمقيام بوظائف محددة مثل

مبلئمة

-

لجننة جدار الخبليا

-

تقسية البروتوببلزم

-

تكوين الفجوات العصارية الخموية

-

تكوين ىرمونات اإلزىار في النباتات

التقسية :ىي التغيرات المؤقتة التي تحدث في البروتوببلزم لمنع حدوث أضرار لمنباتات نتيجة لتعرضيا لدرجة ح اررة غير

المعامل الحراري  : Qمعدل التزايد في النشاط بزيادة درجة الح اررة  13درجات مئوية
تستنفذ الطاقة في النبات في:
-

االنقسام الخموي
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-

تزايد حجم الخمية

-

التكشف

االنقسام الخموي :عممية محدودة في الزمان والمكان وتحتاج إلى  IAAحمض الخميك

حيث  IAAىو أحد النواتج التمقائية لعممية بناء البروتين

المرستميات القمية تعبيرات تحدثيا ىرمونات النمو المسئولة عن الزيادة الطولية ليذه األجزاء.

المرستيمات الجانبية المسئولة عن الزيادة في العرض والقطر لمعضو النباتي.

المرستيمات البينية تقع في منطقة قمة قديمة تجدد فوقيا قمم أخري يحتفظ بنشاطو.
التزايد الحجمي

يتطمب ليونة الجدار الخموي وقابمية الجدار لبلنتفاخ ) IAA ( ,يعيق تغمظ الجدار الثانوي.

العوامل األساسية لمنمو:

 -الح اررة  ,الضوء  ,الماء  ,الطاقة  ,اليرمونات  ,اإلنزيمات  ,األحماض النووية  ,األحماض األمينية.

التوازن بين أعضاء النبات

التوازن بين النموات القمية ( الطرفية) و النموات الجانبية

-

التوازن بين المجموع الخضري ونمو المجموع الجذري

-

التوازن بين النمو الخضري والنمو الثمري

أوال  :التوازن بين النموات القمية ( الطرفية) والنموات الجانبية
-1

السيادة القمية :ىو تحكم مرستيم القمة الطرفية في تثبيط ومنع البراعم الجانبية عمى الساق لصالح المحور الطولي.

تظير السيادة القمية في األصناف المتعددة الحشات مثل البرسيم حيث تكون الحشة الثانية أكثر من األولى وتقل بعد الثالثة

نتيجة لتقدم النبات في العمر.
 -2طبيعة النمو :

-النمو المحدود  : Determinate growthالنباتات تفقد سيادتيا القمية بتكشفيا إلى أزىار حيث يكتمل النمو الخضري ثم

يتحول البرعم الطرفي لمساق الرئيسي من الطبيعة الخضرية إلى الطبيعة الزىرية لينتيي نموه بزىرة أو مجموعة من األزىار.

-النمو غير المحدود :Indeterminate growthيستمر النبات في إعطاء أوراق خضرية عند قمة الساق بينما تتكون

األزىار والثمار عمى العقد السفمى لمساق.
-3

تكون األذرع والخمفات (األشطاء) Branching and tillering :

تنشأ األفرع مع نمو البراعم االبطية وامتدادىا عمى الساق الرئيسي وتشمل تكتبل من البراعم عمى قاعدة الساق
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العوامل المؤثرة عمى تكوين األفرع واألشطاء:
-

التركيب الوراثي

-

طول الفترة الضوئية  :في معظم النباتات تؤدي إطالة الفترة الضوئية إلى زيادة تكوين األفرع واألشطاء

-

درجة الح اررة

-

كثافة الزراعة وشدة اإلضاءة

النتروجين  :نقص النتروجين يؤدي إلى نقص النمو الخضري وتنقص تكوين األفرع وزيادة النيتروجين

-

تؤدي إلى تكوين حمض امينى  IAAمما يزيد النمو واألشطاء
-

اإلمداد المائي

-

التطويش  :تؤدي إزالة القمم النامية إلى كسر السيادة القمية وتشجيع تكوين األفرع واألشطاء.

-

منظمات النمو

مثل:
 اضافة نفتالين أستيك اسيد  NAAالذي يؤدي الى تثبيط تكوين األشطاء واألفرع .أو الرش بالجبرلين الذي يؤدي إلى تقميلعدد األفرع المتكونة
 الرش بمادة تراى أيودو حمض البنزويك TIBAالذي يؤدي إلى تثبيط حركة األكسيد مما يزيد من األفرع واالشطاء.ثانيا  :التوازن بين المجموع الخضري ونمو المجموع الجذري

يتأثر نمو كل من المجموع الخضري والجذري بوفرة أو ندرة العوامل المرتبطة بكل منيما.فيتأثر نمو الجذور بصورة مباشرة

بقوام التربة والمحتوي المائي ليا .بينما يتأثر نمو المجموع الخضري بالعوامل المحددة لتثبيت ثاني أكسيد الكربون في عممية البناء
الضوئي.
المحاصيل الجذرية مثل بنجر السكر والدرنية مثل البطاطس أو الكورمات مثل القمقاس واألنصال تنمو في التربة الخفيفة

بشكل أفضل من التربة الثقيمة القوام.

ثالثا  :التوازن بين النمو الخضري والنمو الثمري

يعتبر عنص ار الضوء والح اررة ىما المحور األساسي لتييئة النباتات لئلزىار وتحويل القمة الخضرية لمنبات إلى الحالة
الزىرية.
ىذا يرتبط باالتزان بين ىرمونات النمو الخضري وىرمونات اإلزىار وفي حالة االختبلل حيث يزداد تكوين األوكسين في
النباتات السريعة النمو مما يزيد من نموىا الخضري عمى حساب النمو الزىري والثمري.
و لتييئة النبات لئلزىار يحدث واحد أو أكثر من التغيرات البيئية التالية:
 حدوث تغير في طول فترة الظبلم تغير في درجة الح اررة في الميل التعرض لدرجة ح اررة منخفضةمراحل اإلزىار:

 التييئة ( عممية تحول كيميائي ال تنجم عنيا أية تغيرات مورفولوجية).33

 نشأة المرستيمات الزىرية ( تواقت ضوئي) التكشف والتكوين ( تواقت ضوئي – تواقت حراري)كيفية التحكم حقميا في التوازن:

يمكن التحكم حقميا في التوازن من خبلل العوامل المؤثرة عمى التوازن وىي:
 درجة الح اررة ( ح اررة مرتفعة لمقمح تفشل عممية التمقيح واإلخصاب). الضوء ( نقص الضوء يعني استمرار النمو الخضري) النيتروجين( يتكون الحمض األميني الذي يتكون منو األوكسين  ,يعمل عمي زيادة النمو الخضر). الفسفور ( انتقال المواد الغذائية إلي أعضاء التخزين ثمار وبذور). -رطوبة التربة ( وفرة الرطوبة تعمل عمي تشجيع النمو الخضري).

يحدث اختبلل في النباتات سريعة النمو وىذا يعزى إلى نشاط تكوين األوكسين في النباتات سريعة النمو مما يزيد من نموىا
الخضري عمى حساب النمو الزىري والثمري.

النبات.

تتحدد صبلحية عمر النبات لئلزىار بدرجة التوازن بين األوراق البالغة النمو (المكتممة النمو ) إلى األوراق غير البالغة عمى

التجمع والتخزين في األعضاء النباتية لممحصول:

تتحدد وجية وصور الكربوىيدرات حسب منطقة التخزين في النبات
1
بشكل بطيء
2

تحدث عممية البناء في الكموروببلست و فييا توجد جزئيئات السكر والنشا وينتقل الجموكوز والفركتوز
قد يتجمع السكر في الساق كما في القصب

3

قد يتجمع في الجذر كما في البنجر

4

قد يتجمع في البذور والثمار

التحميل الفسيولوجي و الحسابي لمنمو:
أىم الشواىد وقراءات النمو المستخدمة
-1

نسبة وزن عضو النبات إلى الوزن الكمي

مثل األوراق إلى المجموع الكمي

النسبة المئوية لوزن الوراق = وزن األوراق /الوزن الكمي لمنبات * 133
-2

نسبة وزن عضو النبات إلى وزن عنصر آخر

النسبة المئوية لوزن الوراق إلي وزن السوق = وزن األوراق /وزن الساق * 133

-3

عدد األوراق البلزمة لتكوين كل ثمرة

العدد الكمي ألوراق البلزمة لتكوين الثمرة الواحدة= العدد الكمي ألوراق النبات /العدد الكمي لثمار النبات
-4

السرعة النسبية لمنمو

الزيادة في الوزن الجاف في فترة زمنية محددة
31

الزيادة الكمية لممادة الجافة = و-2و/1ز-2ز1
و 1الوزن الجاف في بداية الفترة ز ,1و 2الوزن الجاف في نياية الفترة ز2
السرعة النسبية لنمو النبات = لوه و -2لوه و /1ز-2ز , 1حيث لوه= لوغاريتم ناباريان

-5

السرعة النسبية لنمو أي عضو

-6

سرعة نمو المحصول

الزيادة في المادة الجافة بالنسبة لوحدة مساحة من األوراق
حاصل ضرب الكفاءة التمثيمية لنباتات المحصول في دليل مساحة األوراق

-7

فترة بقاء مساحة األوراق حاصل ضرب مساحة أوراق النبات خبلل فترة زمنية معينة

-8

دليل مساحة األوراق المجموع الخضري القادر عمي استقبال  %95من الضوء الساقط قبل وصولو سطح األرض

نسبة مجموع مساحات أوراق النبات بالنسبة إلى المساحة التي يشغميا النبات من األرض
-9

الكثافة النوعية لمورقة

نسبة الوزن الجاف لمورقة إلى مساحة الورقة
الكثافة النوعية لؤلوراق = الوزن الجاف لمورقة بالممجم /مساحة الورقة سم2

-13

كثافة مساحة األوراق

مساحة سطح الورقة إلى حجم اليواء الذي تنتشر فيو الورقة
كثافة مساحة األوراق= مساحة سطح الورقة سم /2حجم اليواء الذي تنتشر فيو الورقة

-11

نسبة مساحة األوراق إلى وزن النبات

سم3

نسبة مساحة أوراق النبات والوزن الكمي ليذا النبات خبلل فترة زمنية معينة
نسبة مساحة األوراق = ( س-2س()1لوه و – 2لوه و(/)1لوه س -2لوه س()1و -2و)1
س =1مساحة سطح األوراق في بداية الفترة ز , 1س =2مساحة سطح األوراق في بداية الفترة ز2
-12

الكفاءة التمثيمية (نسبة تحويل الكربون)

الزيادة الحادثة في الوزن الجاف لمساحة معينة في فترة معينة
الكفاءة التمثيمية لمنبات= ( و -2و ()1لوه س– 2لوه س (/)1ز– 2ز()1س-2س)1
-13

النسبة المئوية لقدرة النبات عمى تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية

-14

سرعة إنتاج األشطاء أو األوراق أو األزىار

سرعة إنتاج األوراق في الفترة ز-2ز = 1ع-2ع /1ع1

ع =1عدد األوراق في أول الفترة  ,ع 2عدد األوراق في نياية الفترة
-15

سرعة موت األشطاء أو األوراق

سرعة موت ز-2ز(2 = 1م-2م( / )1ع-1ع2-2م)1
م =1عدد األشطاء الميتة في أول الفترة ز1

م =2عدد األشطاء الميتة في نياية الفترة ز2
ع =1العدد الكمي لؤلشطاء في أول الفترة ز1
ع =2العدد الكمي لؤلشطاء في نياية الفترة الزمنية ز2

32

الباب السابع
الكفاءة اإلنتاجية لحاصالت الحقل
تقوم النباتات الخضراء بتثبيت الطاقة الضوئية المتاحة وتحويميا إلى طاقة كيميائية في صورة مادة جافة
الكفاءة اإلنتاجية :ىي محصمة عمميات البناء وتكوين المادة الجافة وعمميات اليدم الجزئي لممادة
تعتمد الكفاءة اإلنتاجية لمنبات عمى
 عممية البناء الضوئي في تكوين المادة الجافةعممية التنفس ودورىا في اليدم الجزئي لممادة الجافةكفاءة ومعدل االنتقال والتجمع بأعضاء التخزينأوال  :البناء الضوئي و تكوين المادة الجافة

الجزء الممتص من الموجات الضوئية ىو الجزء الذي تعتمد عمية ميكانيكية البناء الضوئي .وتحدث عممية البناء الضوئي

عمى مرحمتين:

 مرحل تفاعل الضوءمرحمة تفاعل الظبلم6 CO2 + 12 H2O chlorophyll +enzymes ------------ C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O

التباين في عممية البناء الضوئي:

تحسب كفاءة النبات في عممية البناء الضوئي بطرق متعددة منيا حساب كمية ثاني أكسيد الكربون المثبت بالممميجرام في

وحدة مساحة محددة (ديسمتر مربع ) من السطح الورقي خبلل فترة زمنية معينة ( في الساعة).

 نباتات مرتفعة الكفاءة التمثيمية من  83- 43مممجم  / CO2ديسمتر مربع /الساعة مثل الذرة الشامية وقصب السكروتتميز ىذه النباتات بحاجتيا إلى الح اررة المرتفعة واإلضاءة العالية وانخفاض معدل التنفس مما يسمح ليا بتكوين معدالت مرتفعة من
المادة الجافة في وحدة المساحة خبلل فترة زمنية محددة وتسمي أيضا نباتات رباعية الكربون نسبة إلى أول مركب ثابت يتكون في
عممية البناء ىو حمض أكالوأستيك وىو رباعي الكربون خبلل مسار خاص بيا يطمق عميو مسار ىاتش وسبلك .

 نباتات منخفضة الكفاءة التمثيمية  43 – 15مممجم  / CO2ديسمتر  /الساعة مثل القمح والشعير و فول الصوياوالدخان والكتان  .تناسبيا ظروف المناطق المعتدلة والباردة وتتصف بارتفاع معدل التنفس وبالتالي قمة معدالت تكوين المادة الجافة
وتسمى أيضا نباتات ثبلثية الكربون نسبة إلى أن أول مركب ثبت ينتج فييا خبلل عممية البناء الضوئي ىو حمض الفسفوجمسرين وىو
ثبلثي الكربون خبلل مسار خاص يسمي مسار كالفن.

 -نباتات ذات كفاءة منخفضة جدا  13-1مممجرام  /CO2ديسمتر /ساعة مثل األناناس
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تقسيم النبات حسب الكفاءة التمثيمية
نباتات مرتفعة الكفاءة التمثيمية مثل قصب السكر والذرة
الشامية

نباتات منخفضة الكفاءة التمثيمية مثل قمح شعير
الدخان الكتان الصويا

يثبت من 83-43مممجم  /CO2ديسمتر مربع/الساعة

يثبت من 43- 15مممجم  /CO2ديسمتر مربع/الساعة

ح اررة مرتفعة إضاءة عالية

ح اررة معتدلة أو جو بارد

انخفاض التنفس الضوئي

أعمى

رباعية الكربون يتكون حمض االكساليك رباعي الكربون

ثبلثية الكربون

معدالت عالية من المادة الجافة

معدالت أقل

التصل إلى اإلشباع الضوئي

تصل إلى اإلشباع الضوئي عند  3/1كمية اإلشعاع
(الضوء الكامل)

درجة ح اررة 43- 33

درجة ح اررة 25- 15

كموروفيل عالي

كموروفيل أقل

األناناس

نباتات منخفضة جدا لمكفاءة اإلنتاجية :حيث تثبت  15-1مممجم / CO2ديسمتر مربع/ساعة مثل النباتات العصيرية

العوامل المؤثرة عمى عممية البناء الضوئي

-1

الخصائص البيئية المحيطة

الضوء  ,ثاني أكسيد الكربون  ,العناصر الغذائية  ,العوامل الحيوية  ,درجة الح اررة  ,المستوى الرطوبي  ,فصل النمو
الضوء:

زيادة البناء الضوئي بزيادة شدة اإلضاءة حتى تصل إلى حد التشبع الضوئي.

نقطة التشبع الضوئي  :ىي الحد الفاصل بين شدة اإلضاءة التي ال يحدث زيادة بعدىا في عممية التمثيل الضوئي بزيادة

شدة اإلضاءة .وتنقسم المحاصيل إلى مجموعتين :
-

نبات الشمس  :تتعرض لشدة إضاءة  5333شمعة – قدم

-

نباتات الظل تتعرض لشدة إضاءة  533شمعة – قدم

الحرارة:

تؤثر الح اررة عمى انتفاخ الثغور واغبلقيا وعمى سرعة تفاعبلت البناء الضوئي.
المحصول

درجة الحرارة المثمى لمبناء

الذرة الشامية

 35م

الدخان

 28م

القمح

 18- 15م
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صفر النمو  :أدنى درجة ح اررة تبلئم نمو المحصول

الح اررة المتجمعة :عدد وحدات درجات الح اررة البلزمة ألي مرحمة من مراحل النمو يزيد عن صفر النمو وىذا ممكن أن تكون

لفترة يوم أو أسبوع أو شير
تركيز ثاني أكسيد الكربون :تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو  333جزء بالمميون

-تؤدي زيادة ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة وصافي التمثيل الضوئي من  3- 2أضعاف حتى تصل مستوى التشبع – 1333

 1533جزء بالمميون ويشترط وفرة اإلضاءة والح اررة المناسبة .يستفاد من ىذه الظاىرة من زيادة التمثيل الضوئي في األماكن المغمقة
عن طريق زيادة ثاني أكسيد الكربون.

-يؤدي زيادة ثاني أكسيد الكربون عن مستوى التشبع إلى قفل الثغور وانخفاض معدل البناء الضوئي .

المستوى الرطوبي:

تظل سرعة البناء الضوئي ثابتة مع انخفاض رطوبة التربة حتى مرحمة الذبول المؤقت ثم تنخفض تدريجيا حتى تصل سرعة

البناء الضوئي إلى صفر عند نقطة الذبول الدائم.

أسباب تدىور معدل البناء الضوئي عند تعرض النبات لمجفاف:

 -قفل الثغور ومنع تثبيت CO2

 جفاف الكيوتين واالبدودرمس وأغشية الخمية تثبيط انتقال نواتج البناء الضوئي رفع درجة ح اررة الورقة مما يزيد من التنفس -تثبيط تفاعل الضوء

العناصر الغذائية:

يدخل النيتروجين في تكون الكموروفيل وفي عصير الخبليا ويعمل البوتاسيوم كمنشط لعممية تفريغ نواتج البناء الضوئي من

المنبع (األوراق) إلى المصب (أماكن التخزين واالستخدام) مما يزيد من استمرار عممية البناء الضوئي.
العوامل الحيوية:

أضرار الحشائش واألمراض  ,والحيوانات  ,التقميم  ,إزالة األوراق  ,تقميل مساحة السطوح الممثمة الضوء تؤدي إلى التقميل من

كفاءة البناء الضوئي.
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فصل النمو:

تختمف عممية البناء الضوئي لنفس المحصول حسب فصل النمو حيث تختمف درجة الح اررة وشدة الضوء لذا يجب أن تكون

الزراعة في موعد مبلئم حتى يتمكن النبات من اصطياد اكبر قدر من الطاقة والضوء والعوامل المؤثرة األخرى.
-2

الخصائص النباتية

-

مقاومة انتشار ثاني أكسيد الكربون إلى النبات وذلك من خبلل

مقاومة اليواء المحيط بالورقة

مقاومة األدمة لنفاذ الغازات
مقاومة الثغور
مقاومة جدران الخمية
-

مسار الكربون في عممية البناء

-

تركيب النظام ألصبغي  :ىناك نظامان من التركيب الصبغي

النظام ألصبغي األول (رباعية الكربون) يحتوى نسبة عالية من الكموروفيل
النظام ألصبغي الثاني (ثبلثية الكربون)كموروفيل أقل

النظام الصبغي األول )pigment system I (PSI

النظام الصبغي الثاني )Pigment system II (PSII

تتميز بو النباتات رباعية الكربون

تتميز بو نباتات ثبلثية الكربون

يحتوى نسبة عالية من الكموروفيل

يحتوى نسبة اقل من الكموروفيل

يختص بامتصاص الموجات األطول مقارنة مع PSI

يختص بالموجات األقصر

-

النظام الضوئي السائد

-

شكل البالستيدات وعددىا وتوزيعيا وتركيبيا:

-

تركيب الورقة

يؤثر توزيع الببلستيدات (الكموروببلست) وعددىا عمى اصطياد الطاقة وبالتالي عمى عممية التمثيل الضوئي

الشكل الظاىري وترتيب الثغور وسمك طبقة الكيوتين وعددىا واتساع الثغور يؤثر عمى مقدار مقاومة انتشار ثاني أكسيد
الكربون وبالتالي تؤثر عمى عممية البناء الضوئي.
-

مساحة األوراق

-

توزيع األوراق واألفرع عمى النبات
36

-

تركيز ناتج التمثيل الضوئي ومعدل انتقاليا

-

مرحمة نمو النبات

-

عمر الورقة

-

اإليقاع الداخمي أي خمل في الوظائف يؤدي إلى عدم انتظام البناء الضوئي

دور العمميات الزراعية في زيادة الكفاءة التمثيمية لنباتات المحاصيل:

يمكن ذلك بعدة وسائل :
-

استخدام األصناف المغمة والتي تتميز بقدرتيا عمى اصطياد الطاقة الضوئية وتثبيتيا لتكوين المادة الجافة.

-

رفع كثافة المحصول وخاصة المحاصيل ذات المجموع الخضري الرأسي كالبصل والثوم

-

الزراعة في الموعد المبلئم.

-

الزراعة المنتظمة وتمتع كل نبات بالمساحة المخصصة لو.

-

التخمص المبكر من نباتات الحشائش.

-

مقاومة اآلفات واإلمراض ومعالجة نقص العناصر

-

تجييز األرض بشكل جيد

-

الزراعة في صفوف معرضة لمشمس.

-

ثانيا :التنفس وىدم المادة الجافة

تعتبر عممية التنفس عممية احتراق بسيطة تتأكسد فييا المواد الغذائية بالخبليا الحية بغرض إنتاج الطاقة البلزمة لنمو وحياة

الكائن وتستخدم الطاقة الناتجة في :
-

تخميق مركبات غذائية جديدة مثل تخميق األحماض الدىنية واألمنية و غيرىا

-

استم اررية حركة الحياة بالخمية

-

تنبعث في صورة ح اررة

-

التنفس الظبلمي أو الميتاكندريا ويحدث في جسيمات الميتاكندريا وتقوم بو جميع الخبليا

-

التنفس الضوئي أو البيروكسوزمي وىو ضئيل جدا ويحدث فقط أثناء الضوء وىو معدم في النباتات

وىناك نوعين من التنفس:

الرباعية الكربون.
كيموسعر C6H12O6 + 6O2 --------------------- 6CO2 + 6H2O + Energy 674
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مقارنة بين عمميتي التمثيل الضوئي والتنفس
التنفس

التمثيل الضوئي
تخزين الطاقة

انطبلق الطاقة

امتصاص ثاني أكسيد الكربون

انفراد ثاني أكسيد الكربون

تحدث في األجزاء المحتوية عمى الكموروفيل

تحدث في جميع الخبليا الحية في النبات

بناء الغذاء

ىدم الغذاء

زيادة وزن النبات

انخفاض وزن النبات

العوامل المؤثرة عمى سرعة التنفس الظالمي:
العوامل البيئية :درجة الح اررة  ,األكسجين الجوى  ,ثاني أكسيد الكربون ,الضوء
العوامل الخاصة بالنبات

-

النشاط التنفسي لمخمية

-

المحتوى المائي لمخمية

-

تركيز مواد التنفس

-

الجروح واألضرار الميكانيكية

ثالثا  :كفاءة ومعدل االنتقال والتجمع بأعضاء التخزين

تعرف حركة ناتجات التمثيل الضوئي من خبليا النسيج المتوسط بالخمية إلى نسيج التوصيل لمحاء بالتحميل loading.

حيث تصل إلى األنابيب الغربالية لمحاء ويتم في المحاء انتقال ىذه النواتج حتى تصل إلى مكان استخداميا أو تخزينيا .وتسمى سحب
المواد الغذائية من المحاء إلى األنسجة المحيطة تفريغ المحاء.
يعتبر المحاء مم ار لحركة المواد الممثمة في المنبع (األوراق) إلى المصب الذي تستخدم او تخزن فيو.

تمعب بعض العناصر مثل الفسفور والبورون دو ار في زيادة معدالت انتقال مما يساىم في زيادة كمية المادة الجافة التي يكونيا

النبات.
المحصول البيولوجي  :كمية المادة الجافة الكمية التي يمثميا المحصول
المحصول االقتصادي  :كمية اإلنتاج التي يزرع المحصول من أجمو
دليل المحصول  :النسبة بين وزن المحصول االقتصادي إلى الوزن البيولوجي لممحصول
المحصول  :كمية المحصول االقتصادي لوحدة المساحة
سعة وعاء المحصول :ىي الكمية الناتجة بالوزن من وحدة المساحة

مثال :سعة وعاء محصول الذرة = عدد الكيزان في المتر المربع * عدد الحبوب بالكوز * وزن الثمرة
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الباب الثامن
استخدام منظمات النمو في مجال المحاصيل

المادة الغذائية  :ىي ما يمد النبات بالطاقة أو العناصر الغذائية

اليرمونات  :مواد عضوية تنتج طبيعيا بالنباتات الراقية وتنظم الوظائف الفسيولوجية األخرى
منظمات النمو  :ىي مواد عضوية ىرمونات وليست غذائية تحور تركيزاتيا المنخفضة العمميات الفسيولوجية بالنبات .

التركيزات المنخفضة منيا ذات تأثير تركيز نشط.

منظمات النمو توجد طبيعيا في النبات ومن أىميا :

-1

األكسينات

-2

الجبرلينات

-3

السيتوكينينات

-4

حامض االبسسك

تمعب دو ار ىاما في النشاط الداخمي لمنبات مثل
-

السكون

-

اإلزىار

-

االستجابة لمضوء والح اررة

أوال  :االكسينات  :تركيزىا أقل من  3.331مول

تشابو في تأثيرىا الفسيموجي اندول  -3-حامض الخميك  IAAتركيزىا المنخفض (أقل من  3.331مول ) يعمل عمى :
-

استطالة خبليا الساق (النمو عمى المحور الطولي)

-

تمنع استطالة الجذور

-

تتركز في القمم النامية

تأثير االكسينات عمى صفات النبات:

تؤثر االكسينات عمى الصفات التالية في النبات:
-

انقسام الخبليا

-

زيادة حجم الخمية في جميع االتجاىات كما في الثمار والدرنات وفي اتجاه السوق والقمة النامية

-

تثبيط البراعم (السيادة القمية) التنافس بين األكسين والسيتوكينين

-

تشجيع تكوين الجذور

-

انفصال األوراق والثمار حيث يؤخر انفصال األوراق والثمار وقد يؤدي تحت ظروف معينة إلى اإلسراع

في االنفصال
-

عقد الثمار تنشط نمو جدار المبيض عقب التمقيح واإلخصاب
النمو زيادة النمو حتى يبمغ الحد األقصى

يتكون طبيعيا بالنبات مواد مانعة ذات تأثير يتضاد مع األكسين تسمى مضادات االكسين.
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ثانيا الجبرلينات :

ىناك عدة أنواع من الجبرلينات وتختمف في نشاطيا البيولوجي وتركيبياتتركز في مناطق النمو قمم الجذور  ,الساق  ,األوراق  ,الجنين و اندوسبيرم البذرة النامية.-توجد تحت ظروف النيار الطويل

أىم تأثيرات الجبرلينات:

-1

االستطالة مثل الذرة

-2

كسر بعض أنواع السكون مثل الخوخ أو بذرة الخس

-4

اتساع األوراق حتى تبمغ الورقة الكاممة اتساعيا

-5

اإلزىار تييئة بعض النباتات لئلزىار.

-6

التكوين البكري لمثمار مثل الطماطم  ,التفاح

-8

التفاعبلت الحيوية

-3

-7

اإلنبات إنبات حبوب النجيميات

الذكورة تؤدي معاممة األزىار بالجبرلين إلى االتجاه نحو الذكورة مثل الخيار

ثالثا السيتوكيننان  :مركبات كيميائية تشجع انقسام الخبليا

-1

االنقسام العادي

-2

زيادة حجم الخبليا

-3

نشأة األعضاء مثل أعضاء النبات وتكوين الجذور

-4

تخصص الخبليا من خبلل تمثيل المجنين

-6

التييئة لئلزىار تييئ النباتات التي تحتاج إلى درجة ح اررة منخفضة لئلزىار

-7

السكون تكسر طور السكون كما في الخس

-8

السيادة القمية تضاد سيادة البراعم القمية

-13

يؤثر عمى ايض األحماض النووية و البروتينية

-5

-9

العقد البكري لمثمار تنشيط عقد الثمار

تأخير الشيخوخة

حامض االبسسك :يوجد غالبا تحت ظروف النيار القصير

تأثيراتو:
-1

تييئة البراعم والبذور لمسكون

-2

تشجيع أزىار بعض نباتات النيار القصير

-3

يضاد فعل الجبرلين

-4

يقمل فعل اليرمونات المنشطة

تطبيقات استخدام منظمات النمو في مجال المحاصيل

أوال  :مقاومة الحشائش
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تم تصنيع مبيد ىرموني وىو  2-4Dداي كمورفينوكس استيك اسد لمقاومة الحشائش حيث تعمل ىذه المبيدات من خبلل-:
-1

إحداث اختبلل في العمميات الفسيولوجية بالنبات.

-2

تكوين مادة سامة بالنبات مثل البلكتون.

-3
-4

تحميل البروتين -زيادة سرعة التنفس.
شذوذ في نشاط الفوسفاتيز.

ثانيا  :تنظيم العمميات الفسيولوجية بالنبات

-1
-

التأثير عمى النمو أثناء الطور الخضري

تنظيم نشاط الكامبيوم في حالة التطعيم والتئام الجروح

-

تنشيط تكوين الجذور عمى عقل النبات

-

تنظيم البراعم مثل منع تزريع درنات البطاطس ومنع تزريع الخضار أثناء التخزين  ,كسر السكون ,

-

تنظيم أحجام الخبليا

التغمب عمى السيادة القمية في البطاطس.
-2
-

التأثير عمى النمو في الطور الزىري و الثمري

تنظيم اإلزىار تييئة النباتات لئلزىار  ,تبكير اإلنتاج أو تأخيره

-

تنظيم انفصال األزىار والثمار مثل منع سقوط األزىار والثمار  ,خف األزىار والثمار

-

تنظيم حجم الثمرة وبموغيا

-

تنظيم الجنس حيث تؤثر عمى نسبة األزىار المذكرة
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الباب التاسع
التقاوي وانتاجيا
التقاوي  :ىي اى جزء من أجزاء النبات يستخدم لتكاثر الحاصبلت الزراعية وقد يكون:

-1

بذرة حقيقية مثل القطن  ,البرسيم  ,الكتان

-2

ثمار تحتوى عمى بذرة واحدة مثل القمح والشعير واألرز والذرة

-3

ثمار تحتوى عمى أكثر من بذرة مثل بنجر السكر

-4

أجزاء خضرية مثل العقل في القصب

-6

كرومات مثل القمقاس

-7

درنات مثل البطاطس

-8

خمفات مثل السمار

-5

بصيبلت مثل البصل والثوم

أىمية التقاوي ووظائفيا

-1

امتداد حياة النوع وتعاقب األجيال

-3

وسيمة لتحسين المحاصيل في حين التيجين

-4

وسيمة النتشار النباتات وانتقاليا من مكان إلى آخر

-5

مصدر لتغذية اإلنسان

-2

-6

المساحة

حفظ المادة الوراثية

مصدر لمصناعات مثل السكر  ,النشا  ,الزيوت

التقاوي الجيدة  :ىي التقاوي التي لو وفرة ليا ظروف النمو الجيد أعطت اكبر إنتاج من المحصول العالي الجودة في وحدة

الشروط الواجب توفرىا في التقاوي

-1

صنف جيد مبلئم لممنطقة

-2

نسبة إنبات مرتفعة

-3

نقية من الشوائب وبذور األعشاب

-5

كاممة النضج

-6

منتظمة في الحجم والمون

-4

خالية من اإلصابة الحشرية

طريقة الحصول عمى التقاوي

-1

طريقة اإلنتاج

42

-2

طريقة حصاد المحصول لممخصص لمتقاوي

-3

اإلعداد والتخزين

مراحل إنتاج واكثار تقاوي األصناف

تمر إنتاج التقاوي بمراحل معتمدة حددىا القانون بما يمي
-1

تقاوي المربي Breeder stock

ىي التقاوي التي قام المربي بإنتاجيا واإلشراف عمييا وتكون نسبة النقاء بيا % 133
-2

تقاوي األساس Foundation stock

ناتجة عن زراعة تقاوي المربي في مكان مسجل ومعتمد وليا نفس الصفات الوراثية لمصنف.

-3

التقاوي المسجمة Registered seed

تنتج من تقاوي األساس أو تقاوي مسجمة
-4

التقاوي المعتمدة certified seeds

تنتج من تقاوي األساس مباشرة أو التقاوي المسجمة أو تقاوي معتمدة
ىناك شروط خاصة إلنتاج التقاوي حسب الصنف
من أىم الصفات التي يجب أن تتوفر في حقول إنتاج التقاوي :

-1
-2

ال يجوز زارعة أكثر من صنف واحد لنفس المحصول في نفس الموسم

عمل مسافة عزل بين حقل اإلكثار والحقول المجاورة لنفس المحصول ال تقل عن:

-

 13 -5متر في محاصيل القمح  ,الشعير  ,األرز و الفول السوداني

-

 133 – 53متر في محاصيل الذرة الرفيعة و الفول

-

 333 – 153متر في محاصيل الذرة والكتان

-

 133 – 753متر في إنتاج تقاوي البصل

االختبار المعممي لمتقاوي

-1

اختيار درجة نقاوة الصنف نسبة البذور الغريبة في الصنف األصمي

-2

اختيار درجة نظافة البذور من بذور محاصيل أخرى مثل حشائش وشوائب

-3

اختيار اإلنبات – سرعة اإلنبات  ,نسبة اإلنبات

-4

اختيار حيوية البذور

-5

اختيار الصفات الطبيعية لمبذور مثل وزن  133بذرة  ,المون  ,الكثافة

-6

اختيار اإلصابة الحشرية والمرضية

معاممة التقاوي قبل الزراعة

تعامل التقاوي قبل الزراعة بمعامبلت خاصة من أجل:
-1

معاممة التقاوي بغرض تشجيع اإلنبات

-2

معاممة التقاوي بغرض مقاومة اإلمراض
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-3

معاممة التقاوي بغرض تحسين نمو النبات وزيادة كمية المحصول

-4

معاممة التقاوي بغرض تسييل عممية الزراعة

أوال  :معاممة التقاوي بغرض تشجيع اإلنبات
-

لعدم تكامل النضج الفسيولوجي أو وجود طبقة من المجنين تعالج التقاوي بتخزين البذرة لمدة طويمة قبل

-

احتياج البذرة إلى الضوء كما في الخس والبصل والدخان تزرع عمى سطح التربة أو تعامل بالنترات أو

الزراعة.
أمبلح االمونيا.
-

إزالة الجدار الصمب لثمار بنجر السكر باستخدام حمض الكبريتيك المركز لمدة قصيرة.
كسر طور السكون باستخدام منظمات النمو (الجبرلين) .
نقع الترمس والحمص والفول والذرة قبل زراعتيا.

ثانيا  :معاممة التقاوي بغرض مقاومة األمراض
-

معاممة التقاوي باستخدام المبيدات الفطرية والحشرية لموقاية من األمراض مثل استخدام السرسان ,

السمسان  ,الميتوسان لموقاية من أمراض التفحم في القمح والشعير.
-

نقع عقل القصب في ماء دافئ لمدة  23دقيقة لمقاومة مرض االصفرار المخطط ومرض تقزم الخمفة.

تبخير بذرة القطن عند درجة  58- 55م لمدة  5دقائق لقتل يرقات دودة الموز.

ثالثا :معاممة التقاوي بغرض تحسين نمو النبات وزيادة كمية المحصول
-

معا ممة تقاوي البقوليات بالبكتيريا العقدية لتكوين العقد الجذرية التي تزيد من تثبيت النيتروجين.

-

معاممة التقاوي بمنظمات النمو معاممتيا بالجبرلين لتسريع اإلنبات وزيادة نسبة اإلنبات.

-

معاممة التقاوي بالعناصر الغذائية مثل أمبلح الكوبمت والنحاس والخارصين.

-

معاممة التقاوي بالفيتامينات مثل نقع البسمة في محمول فيتامين ج يؤدي إلى زيادة نمو البادرات وزيادة

كمية المحصول كذلك تنقع البقوليات في محمول فيتامين ب .
رابعا  :معاممة التقاوي بغرض تسييل عممية الزراعة
-

يجب إزالة شعيرات بذرة القطن لتسييل الزراعة

-

تج أز الثمار التي تحتوي عمى أكثر من بذرة كما في البنجر.

اإلنبات  :ىو استئناف جنين البذرة لنموه النشط ويعبر عنو بخروج الجذير ومن الناحية الزراعية ىو ظيور البادرات فوق

سطح األرض مع تكوين بادرات قادرة عمى االستمرار وتكوين نبات عادي.
أىم التغيرات الحادثة في البذرة أثناء اإلنبات:

-1

تمتص التقاوي الماء من الرطوبة المتوفرة حوليا ويدخل الماء داخل البذرة
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-2

تتشرب مكونات البذرة الداخمية الماء مما يؤدي إلى انتفاخ البذرة مثل بذرة القمح التي تزيد  %22في الحجم خبلل 5

ساعات و  %42بعد  28ساعة من بداية زراعتيا.
-3

تتحول المواد الغذائية المعقدة مثل النشا والدىون والبروتينات إلى مواد بسيطة يسيل حركتيا وانتقاليا إلى مكان النمو

النشط وىي الجذير والريشة والجنين يتم ىذا االنتقال باالنتشار لعدم تكون جياز ناقل حيث يأخذ الجنين  % 83من كمية الماء في
البذرة في اليوم الخامس لئلنبات.
-4

تستخدم المركبات البسيطة المنتقمة إلى الجنين في بناء البروتوببلزم وجدار الخبليا ليزداد عدد وحجم خبليا الجذير

والريشة والجنين ويمتد الجذير في التربة وتظير الريشة بعد ذلك فوق سطح االرض .تعتمد البادرة أثناء إنباتيا عمى المواد المخزنة في
البذرة .وبعد ظيور الريشة وتكوين الجياز التمثيمى لمنبات تصبح البادرات قادرة عمى عممية البناء الضوئي.
العوامل الحقمية المؤثرة في إنبات التقاوي:

يؤثر في إنبات التقاوي عاممين أساسيين ىما:
-1

العوامل الداخمية لمبذرة وما يصحبيا من عوامل سكون

-2

العوامل البيئية المحيطة أثناء اإلنبات وتشمل الح اررة  ,الرطوبة  ,التيوية  ,الضوء  ,مثبطات اإلنبات

تقييم إنبات التقاوي

بعض المقاييس التي تعبر عن عممية اإلنبات:

نسبة اإلنبات  :ىي النسبة المئوية لمبذور التي تنبت تحت ظروف مثمى في مدة معينة
نسبة اإلنبات حقيقية  :ىي النسبة المئوية لمبذور التي تنبت من عينة من البذور بعد التخمص من البذور اليايفة.
نسبة إنبات الظاىرية  :ىي النسبة المئوية التي تنبت من العينة كميا (بذور كاممة  +بذور ىايفة).
نسبة اإلنبات في الحقل  :نسبة اإلنبات في الحقل
القيمة الزراعة لمتقاوي = نسبة اإلنبات * نسبة النقاوة
سرعة اإلنبات  :ىي الفترة الزمنية البلزمة لظيور  % 53من البادرات فوق سطح التربة
قدرة اإلنبات  :عدد البادرات الناتجة عن كل  133بذرة بغض النظر عن المدة الزمنية التي تم فييا اإلنبات.
قوة اإلنبات  :المقدرة عمى اإلنبات تحت ظروف غير مبلئمة مثل  13درجات نقص في درجة الح اررة أو الزراعة تحت سمك

معين من الزلط والحصى.

صفات البادرات الناتجة  :تتمثل في سرعة استطالة البادرة  ,معدل ظيور البادرة وغيرىا .
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الباب العاشر
الحشائش ومقاومتيا
األعشاب :
تعريف الحشائش  :نباتات برعية تنمو في موضع غير مرغوب تواجدىا فيو أو النباتات التي تزيد أضرارىا عن منافعيا والتي

تكون من عادتيا النمو في المكان الغير مرغوب تواجده فيو .وتشمل النباتات التي تنمو بريا سواء كانت أعشاب أو شجيرات أو أشجار.
أضرار الحشائش:

-1

خفض كمية اإلنتاج النباتي من خبلل:
المنافسة

-

التطفل

-

المعيشة

-

اإلف ارزات الضارة مثل الكاممينا التي تؤثر عمى الكتان  ,السعد والنجيل التي تثبط اإلنبات

-

ضرر ميكانيكي لعممية المقاومة

-2

خفض جودة اإلنتاج النباتي

-3

نقص كمية وجودة اإلنتاج الحيواني من خبلل إحداث أضرار لمحيوانات التي تتغذي عمى األعبلف التي بيا أعشاب.

-4

نقص القيمة اإلنتاجية لؤلراضي الزراعية وجود الحشائش المعمرة مثل الحجنة والحمفا و السعد والنجيل والعميق

تعمل عمى نقص القيمة اإلنتاجية.
-5

زيادة تكاليف اإلنتاج الزراعي من خبلل تكاليف مقاومة األعشاب.

-7

زيادة انتشار الحشرات واألمراض النباتية مثل األمراض الفطرية والحشرية

-6

تسمم اإلنسان والحيوان حيث تحتوى بعض األعشاب عمى مواد كيميائية ضارة أو أشواك.

األمراض الفطرية:
-

صدأ الساق األسود في القمح والشعير و الحشائش العائمة الزمير والبارياري

الصدأ األبيض ويصيب البطاطس و الحشيشة العائمة ىي العميق

األمراض الفيروسية:
-

التفاف ورق القطن ويصيب القطن والحشيشة العائمة ىي القطن اليندي

-

تقزم األرز ويصيب األرز والحشيشة العائمة ىي الدنيبة.

األمراض الحشرية :
-

من الغبلل ويصيب القمح والشعير والحشيشة العائمة ىي الحمفا  ,الزمير  ,وديل الفار  ,و الصامة.

-

من الذرة ويصيب الذرة والحشيشة العائمة ىي النجيل , ,ابوركبة والرجمة.

-

من القطن الحشيشة العائمة ىي عرف الديك و البامية الشيطاني والقطن اليندي

-

الدودة القارضة  :الدودة الخضراء  ,دودة ورق القطن ودودة الموز حيث الحشيشة العائمة ىي الداتورة

والخروع و عرف الديك والقطن اليندي
-8

صعوبة جمع المحصول

-9

تقميل كفاءة الممرات المائية وزيادة الفاقد من الماء

-13

أضرار أخرى
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بعض التأثيرات المفيدة لمحشائش:

-1

الحشائش كغذاء لئلنسان

-2

الحشائش كنباتات عمف لمماشية

-3

الحشائش كنباتات طبية

-5

صيانة وحفظ األراضي من االنجراف

-6

الحشائش كمصدر لبعض الصناعات الريفية

-7

الحشائش كمصدر لممادة الوراثية

-4

الحشائش كمصدر لخصوبة التربة مثل البقوليات

تقسيم وتصنيف نباتات الحشائش:
أوال  :التقسيم الطبيعي

يعتمد عمى تقسيم الحشائش في المممكة النباتية مثل

-

الفصيمة السعدية وتضم حشائش السعد والعجيرة

-

الفصيمة البقولية من حشائشيا الدحريج  ,النفل  ,الحندقوق  ,العاقول

-

الفصيمة الباذنجانية منيا الداتورة  ,عنب الدب و سم الفراخ

ثانيا :التقسيم الصناعي وتنقسم الحشائش تبعا إلى :

-1
-

أماكن تواجدىا وتدل عمى طبيعة التربة والبيئة التي تعيش فييا
حشائش عادية

-

حشائش مصاحبة لمحاصيل معينة مثل اليالوك مع الفول والحامول مع البرسيم

-

حشائش تتصف بيا األراضي الممحية مثل الخريزة والطرطير

-

حشائش تتصف بيا األراضي الخصبة مثل السعد

-

حشائش تتصف بيا األراضي شديدة الجفاف (القاحمة) مثل العاقول

-

حشائش تتصف بيا األراضي الغدقة ( ذات المستوى المائي األرضي المرتفع ) مثل العجيرة

-

حشائش تتواجد عمى حواف الطرق والمجاري المائية وسكك الحديد واألماكن الميجورة مثل الحمفا ,

والحجنة  ,الغاب البمدي والبرتوف.
-

حشائش تنتشر عمى حواف مياه الترع والمصارف والبرك والبحيرات مثل حشائش السمار و النسيمة.

-

حشائش تنتشر داخل مياه األنيار والترع والمصارف والبرك والبحيرات مثل وردة النيل  ,البوط وعدس

الماء.
-2
-

دورة حياتيا

حشائش حولية
حشائش ثنائية الحول
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-3
-

حشائش معمرة
طرق تكاثرىا

التكاثر الجنسي (البذور)

التكاثر الخضري

صفات التفوق لنباتات الحشائش عن نباتات المحاصيل
-1
-

صفات تتعمق بطبيعة النمو

القدرة عمى النمو في ظروف متباينة

القدرة عمى التكاثر بأكثر من طريقة

-

سرعة تعويض األعضاء المقطوعة

-

ضخامة المجموع الجذري

-

احتوائيا عمى وسائل دفاعية

-

التشابو بينيا وبين المحاصيل في النمو واالحتياجات

-2
-

صفات تتعمق بإنتاج البذور

تعطي كمية كبيرة من البذور
البذور ال تتحمل

-

بعض الحشائش يستمر في نضج البذور بعد حشيا

-

بعض البذور يمكن اإلنبات وىي غير ناضجة

-

تماثل البذور مع بذور المحاصيل يزيد من فرصة تواجدىا مع المحاصيل

-

صغير حجم البذور يؤدي إلى صعوبة رؤيتيا

-

تنضج البذور عادة قبل نضج المحصول

طرق مقاومة الحشائش

المقاومة تعني تقميل األضرار إلى اقل حد ممكن حتى ال تحدث منافسة بينيا وبين المحصول.

أوال  :الطريقة الميكانيكية

وتشمل جميع العمميات الزراعية التي تساعد في مقاومة الحشائش مثل الحرث  ,التمشيط  ,العزق  ,تقميع الحشائش باليد ,

الحرق  ,الحش  ,الرعي والتغطية بمواد صناعية مثل الببلستيك.
ثانيا  :الطريقة الزراعية

ويقصد بيا النظم الزراعية التي يمكن إتباعيا بما يفيد تقميل انتشار الحشائش مثل الدورة الزراعية  ,طرق الزراعة وزراعية

محاصيل ذات قدرة تنافسية مرتفعة.
ثالثا  :الطرق الحيوية (البيولوجية)

استخدام كائنات حية في القضاء عمى الحشائش مثل:
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-

استخدام بعض أنواع الحشرات في مقاومة التين الشوكي البري في استراليا.

-

استخدام حشرات لثقب درنات السعد في جزر ىاواي

-

استخدام الفطريات لمقاومة احد أنواع الحشائش في أمريكا

-

استخدام سمك المبروك لمقاومة حشيشة ورد النيل في مصر.

-

استخدام األوز لمقاومة حشائش القطن في كينيا.

رابعا  :الطرق الكيميائية

استخدام مواد كيميائية يطمق عمييا اسم مبيدات الحشائش وىي مركبا كيميائية تقتل أو تمنع أو تثبط نباتات الحشائش أو

أعضائيا أو تكاثرىا
تقسيم مبيدات الحشائش
أوال  :تبعا لممجاميع الكيميائية

-1

مجموعة مشتقات اليوريا منيا كوتوران  ,لينيرون  ,مونيرون  ,دايرون ,تيبرون.

-2

مجموعة مشتقات الترايازين منيا أت ارزين  ,سيمازين  ,بروبازين  ,اتراتون  ,سيميتون.

-4

مجموعة مشتقات األحماض االليفاتية اليالوجينية مثل ترايكموروأستك أسد

-5

مجموعة مشتقات البنزوك والنتريبلت مثل  , TBAالدايكاميا  ,أوكزوتيل  ,بروموكزونيل.

-6

مجموعة مشتقات الكارباميت والثيوكارباميت مثل  , IPC , CIPCابتام فرنام.

-7

مجموعة مشتقات التمويدين مثل تريفبلن  ,ستام  ,ببلتانين  ,اميكس.

-3

-8

مجموعة مشتقات الفينوكس منيا  5-2,4و 2,4,5ت MCPA

مجموعة مشتقات أمبلح البيريدليوم مثل الباراكوات  ,الدايكوات.

ثانيا  :تبعا لموعد إضافتيا

-1

مبيدات تخمط في التربة أثناء تجييز األرض

-2

مبيدات ترش عمى التربة قبل رية الزراعة

-3

مبيدات ترش بعد نبات المحصول

ثالثا  :تبعا لمدى تخيرىا

-1
-2

مبيدات متخيرة selective herbicides

مبيدات غير متخيرة non selective herbicides

رابعا  :تبعا النتقاليا في النبات

-1

منتقمة أو جيازية تنتقل إلى جميع اجزاء النبات

-2

غير منتقمة (مبلمسة) تقتل األجزاء التي تقع عمييا

خامسا  :تبعا لمدى استدامتيا في التربة

-1

عديمة االستدامة تبقى لمدة  48ساعة
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-2

قصيرة االستدامة مدتيا أقل من شير

-3

متوسطة االستدامة مدتيا من شير –  3شيور

-4

طويمة االستدامة تبقي فعاليتيا من  6 – 3شيور

الباب الحادي عشر
تربية المحاصيل وتحسينيا

قد يكون تحسين المحصول تحسينا مؤقتا وذلك من خبلل تكرار الزراعة كل موسم واالىتمام بعمميات الخدمة أو زيادة
معدالت التسميد والعناية بالمحصول من اآلفات .
ويعتبر التحسين مستديما من خبلل استنباط أصناف جديدة ,التي تنتقل صفاتيا من جيل آلخر.
الصفات الوراثية

تأتي التصنيفات الوراثية نتيجة لعاممين

الطفرات
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ىي تغيرات فجائية نحدث في التركيب الوراثي لمكائن  ,وىي تورث من جيل آلخر حيث يظير فرد مخالف في الشكل أو
الحجم أو التركيب ألبويو.
التيجين الطبيعي

عمميات تمقيح طبيعي بفعل الحشرات واليواء والطيور مما يؤدي إلي ظيور أصناف جديدة

لتحسين المحصول باستخدام طرق التربة وأىميا :
االستيراد من مناطق نشأتيا

-

يفيد استيراد األصناف مباشرة بزراعتيا والحصول عمي المميزات الناتجة منيا في الظروف المحمية  ,وقد تفيد باتخاذىا
كأصول لمتربية  ,تتم مراعاة عمميات الحجر الزراعي عمي األصناف المستوردة.
االنتخاب الفردي

االنتخاب

انتخاب عدد من النباتات المتفوقة في صفاتيا من نباتات الصنف المزروع ,ثم تزرع البذرة الناتجة من كل نبات منتخب عمي

حده في سطر  ,ثم تقارن ىذه الخطوط أو السبلالت في صفاتيا الخضرية ومقاومتيا لآلفات  ,مع عمل عدوي صناعية ليا لمتأكد من
مقاومتيا لآلفات  ,ثم يتم إكثار السبلالت المتفوقة منيا.
االنتخاب اإلجمالي:

انتخاب عدد مناسب من النباتات المتفوقة من نباتات الصنف  ,ثم تؤخذ بذروىا أو حبوبيا  ,وتخمط كجممة ,ثم تزرع في

قطعة من األرض ثم تنتخب النباتات عالية التفوق وتكرر العممية حتى تثبت الصفات.
التيجين

-

ىو إجراء تمقيح بين كائنات تختمف عن بعضيا البعض في التركيب الوراثي ويعرف اليجين بأنو النسل الناتج عن التمقيح

الخمطي ألبوين يختمفان في التركيب الوراثي.
-1

طريقة تسجيل النسب

وفييا ييجن بين األبوين  ,ثم تزرع البذور الناتجة من التيجين كل عمي حده ,في خط بداية من الجيل الثاني بحيث يمكن
دراسة نسل كل نبات عمي حده ,وتسجيل ومتابعة سموكو في األجيال المتعاقبة مع عمل انتخاب ألفضل النباتات من كل جيل من

األجيال ,وعند ثبوت الصفات المنتخبة يتم إكثار ما يتم تفوقو.
-2

طريقة التجميع

بعد عمل تيجين بين األبوين  ,تخمط البذور الناتجة كميا مع بعضيا البعض وتزرع في قطعة من األرض حتى الجيل
السادس مع االنتخاب ك ل مرة بنفس الطريقة دون حفظ أي سجبلت نسب لمنباتات الفردية ثم يجري االنتخاب  ,أقل جيد أقل دقة في

دراسة السموك الوراثي.
-3

طريقة اليجن المتعددة

عمل تيجينات متعددة بين عدة أصناف بقصد تجميع اكبر قدر ممكن من العوامل الوراثية الجيدة في اليجين الناتج.
-4
معروف.

التيجين الرجعي

في ىذه الطريقة ييجن بين ىجين ما ناتج واحد أبويو مع تكرر ذلك لعدد من األجيال بيدف نقل صفة أو صفتين إلي صنف
مميزات األصناف اليجينة:

-1

الزيادة الواضحة في كمية محصوليا.

-2

نقص النباتات المذكرة عن األصناف المفتوحة.
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-3

تجانس النباتات في الطول والنضج.

-4

مقاومة الرقاد لنمو الجذور الجيد.

-5

زيادة نسبة التفريط  ,أي نسبة وزن الحبوب إلي وزن الكوز.

-6

زيادة عدد الكيزان وحجم الكوز وعدد الحبوب بو.

الباب الثاني عشر
فالحة األرض
إلنتاج أي محصول ىناك ثبلث مراحل رئيسية تشمل كل منيا عديد من العمميات الزراعية وىذه المراحل ىي:
تجييز األرض لمزراعة
طرق زراعة المحاصيل

عمميات الخدمة الزراعية بعد المحاصيل

أوال :تجييز األرض لمزراعة
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تجييز األرض لمز ارعة ىي إجراء جميع العمميات الزراعية لتييئتيا وجعميا بيئة صالحة لنمو المحاصيل والتي منيا:
-1

الحرث

الحرث ىو عممية تفكيك األرض واثارتيا بواسطة أنواع مختمفة من المحاريث وتتمخص فوائد عممية الحرث فيما يمي:
-

اقتبلع الحشائش

-

تفكيك األرض

-

تعريض الحشرات واآلفات الموجودة باألرض لمظروف الجوية وأعدائيا الطبيعية من الطيور

-

قمب سطح األرض ودفن بقايا النباتات

-

زيادة نفاذية الماء في الطبقة السطحية

-

يييئ مرقدا صالحا إلنبات التقاوي

أنواع المحاريث
-

محاريث حفارة تقمب الطبقة السطحية

-

محاريث قبلبة تدفن الطبقة العموية منيا واألسمدة وبقايا المحاصيل السابقة.

-

محاريث تحت سطحية تفكك األرض لعمق أكبر دون أن تقمب الطبقة السطحية ( تكسير طبقة تحت

األرض صماء)
-

محاريث تخطيط تستخدم في إقامة الخطوط

تكون األرض صالحة لمحراثة عندما تكون نسبة الرطوبة بيا من  % -6- 53من قدرة احتفاظيا بالرطوبة .
طرق حرث األرض

يجب مراعاة استقامة الخطوط ومبلصقتيا لبعضيا حتى ال تترك ارض بدون حرث

تأثير الحرث عمى بناء التربة:

القوى األساسية التي تؤثر عمى تماسك التربة ىي :

-

الماء األرضي

-

األمبلح الذائبة

-

غرويات التربة

وىذه القوى غير منتظمة التوزيع ليذا نجد أن درجة التماسك غير متماثمة في جميع أجزاء األرض.
يؤدي الحرث إلى انفراد كل حبيبة أو مجموعة من الحبيبات كما يؤثر نوع المحراث عمى درجة تحبب التربة
عمق الحرث:

يتوقف عمق الحرث عمى عوامل كثيرة منيا :

-

نوع التربة

-

نوع المحصول

-

طبيعة الحشائش ودرجة انتشارىا
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الناحية االقتصادية

-

عدد مرات الحرث :

يعتمد عدد مرات الحرث عمى نوع األرض ونوع المحصول حيث تحرث األراضي الطينية أكثر من مرة حتى تتفتت تفتت جيد.
مرقد البذرة:

ىو المكان الذي توضع فيو البذور ويجب أن يكون نظيفا خاليا من الحشائش وبقايا المحاصيل ومتماسكا وىشا وتكون حبيبات
التربة في بناء يتوفر معو الماء واليواء بدرجة مناسبة وكذلك المواد الغذائية .ويختمف المرقد من محصول إلى آخر
يؤدي الحرث العميق إلى زيادة نفاذية قطاع األرض المحروثة والى جودة التيوية.
-2

التمشيط :

تتمخص فوائد التنشيط في :
-

زيادة تفكك التربة

-

تكسير القبلقيل

-

اقتبلع الحشائش

-

تغطية التقاوي

توجد أنواع مختمفة من األمشاط
-3

التزحيف  :تنعيم األرض واقتراب حبيبات التربة من بعضيا

-4

تقسيم األرض

-5

عممية التخطيط

-6

تسوية سطح األرض

ثانيا  :طرق زراعة المحاصيل
عمق الزراعة:

يجب وضع التقاوي عمى عمق يضمن تغطية التقاوي ووجودىا في مكان رطب ويعتمد عمق الزراعة عمى:

-

حجم البذرة  :يزداد عمق الزراعة بزيادة حجم البذرة ويقل العمل في البذرة الصغيرة لقمة الغذاء في البذرة

البلزم اإلنبات.
-

قوام التربة :يزداد عمق الزراعة في األراضي الرممية ويقل في األراضي الطينية

-

عدد البذور في الجورة  :زيادة عمق الزراعة بزيادة عدد البذور المزروعة.

-

طريقة الزراعة  :يزداد عمق غطاء التربة عمى البذرة في حالة الزراعة الحراثي عما ىو عمية في زراعة

العفير.
المسافة بين النباتات :
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تختمف المسافة بين النباتات تبعا لنوع المحصول وخصوبة التربة وميعاد الزراعة والغرض منيا.
الزراعة عمى خطوط وفي أحواض :

فوائد الزراعة عمى خطوط :
-

ضبط المسافات بين النباتات

-

سيولة تنظيم الري

-

سيولة توزيع السماد بالتساوي بين النباتات

-

سيولة عزق الحشائش و التبكير بيا قبل ظيور البادرات

-

سيولة تجمع الثرى حول النبات أثناء العزق

-

تأثر اتجاه الخطوط عمى اصطياد اإلضاءة

-

تقي الخطوط البادرات من الرياح

-

تقي النباتات من التأثر بالمموحة وتجمعيا في اعمي الخط.

الطرق الرئيسية لزراعة المحاصيل:

توجد ثبلث طرق رئيسية لوضع البذرة باألرض:
-

الزراعة في وجود الماء حيث تنثر التقاوي واألرض ما زالت مغطاة بطبقة رقيقة من الماء.

-

الزراعة العفير وضع البذرة الجافة في ارض جافة ثم تروى األرض بعد ذلك.

-

الزراعة الحرثي ىي وضع التقاوي الجافة أو المبتمة في ارض تحتوي عمى الرطوبة الكافية لئلنبات وتقدر

نسبة الرطوبة المبلئمة  % 63 – 53من قدرة التربة عمى االحتفاظ بالماء وتختمف ذلك تبعا لنوع األرض
معاممة التقاوي :

تعامل التقاوي لرفع نسبة اإلنبات وانتاج نباتات قوية واىم معامبلت التقاوي:
-

نقع التقاوي في الماء وكمرىا

-

المعاممة بالماء الدافئ كما في عقل القصب تعامل لمدة  23دقيقة بماء دافئ درجة ح اررتيا  52درجة

مئوية لمقاومة مرض االصفرار المخطط أو كما في تقاوي القطن حيث يتم تبخير التقاوي عند درجة ح اررة  58- 55م لمدة  5دقائق
لقتل يرقات ديدان الموز القرنفمية.
-

معاممة التقاوي بالمبيدات الفطرية والحشرية أو منظمات النمو

طرق البذر:

توضع التقاوي باألرض عند الزراعة بثبلث طرق
-

النثر حيث تنثر التقاوي باليد أو الماكينات

-

التسطير الزراعة في سطور

-

النقر حيث تزرع النباتات متباعدة عن بعضيا لكبر المساحة التي تشغميا النباتات

الشتل:

زراعة أشتال تنقل من مكان آخر مثل األرز والبصل ومن فوائد عممية الشتل:
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-

االقتصاد في الوقت

-

االقتصاد في كمية التقاوي

-

االقتصاد في األرض تزرع النباتات متقاربة من بعضيا

-

سيولة مقاومة األمراض في المشتل

-

االقتصاد في الماء

-

سيولة خدمة حوض البذرة

التقسية  :ىي التغيرات الفسيولوجية المؤقتة التي تحدث البروتوببلزم لمنع حدوث أضرار عند تعرض النبات إلى ظروف

غير مبلئمة .واىم ىذه التغيرات:
-

تقل لزوجة البروتوببلزم

-

يقل الماء الحر بالنبات

-

تزداد البروتينات والسكريات الذائبة

-

تنخفض درجة ح اررة التجمد

تقسية الشتل :تعرض الشتل لظروف سيئة مثل درجة ح اررة منخفضة أو غير ذلك وينتج عن ذلك ازدياد مقدرة النبات عمى

االحتفاظ بالماء ونقص الماء لتكوين بمورات ثمج بأنسجة النبات إذا تعرضت لدرجة ح اررة منخفضة حيث ينخفض مقدار نقطة تجمد
األنسجة .حيث تتحول المواد الكربوىيدراتية إلى مواد سكرية وتتحول المواد البروتينية إلى أحماض أمينيو.
ثالثا  :عمميات الخدمة الزراعية

الترقيع  :زراعة بذور أو أشتال بدل الفاقد.
الخف  :تقميل عدد النباتات الزائدة.
العزق  :التخمص من الحشائش.
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الباب الثالث عشر
غذاء المحاصيل وتسميدىا
تغذية النبات  :ىي عممية امتصاص النبات لمعناصر األساسية البلزمة لنموه .

تمعب العناصر الغذائية دو ار ىاما في حياة النبات اذ تدخل في تركيب المواد العضوية الكربوىيدراتية والبروتينية و الدىون

واإلنزيمات وغيرىا.

وتنقسم العناصر الغذائية من حيث حاجة النباتات ليا إلى قسمين:

-1

عناصر ضرورية لحياة النبات  Essentialىي العناصر التي تدخل في تركيب المادة العضوية وليا دور واضح

في العمميات الحيوية ويؤدي نقصيا إلى اختبلل النمو و منيا :
-

عناصر مغذية كبرى  macronutrientsوىي العناصر التي يحتاجيا النبات بكميات كبيرة تتراوح من

-

عناصر مغذية صغرى  micronutrientsىي العناصر التي يحتاجيا النبات بكمية قميمة من بضع

بضع كميمو جرام إلى  333- 233كيمو جرام لكل ىكتار .وىي C , O , H , N , P , K , Ca , Mg , S

جرامات إلى مئات الجرامات لكل ىكتارMn , Fe , B , Zn , Cu , Mo , CL .
-2

عناصر غير ضرورية لحياة النبات  non essentialمثل الصوديوم والسكمون التي توجد في النبات عند تحميمو

في المعمل وليس ليا دور في حياة النبات.

خصوبة التربة  :ىي مقدار العناصر الغذائية التي تحتوييا التربة وصبلحية وتوازن ىذه العناصر مع بعضيا وتشير إلى

القدر االمتدادية لمتربة من ىذه العناصر لمنبات إذا توفرت الظروف المناسبة.

التربة الخصبة  :ىي التي تحتوي عمى جميع العناصر الغذائية لمنبات وبشكل متوازن.
التربة المنتجة  :ىي التي تحتوي عمى جميع العناصر الغذائية لمنبات وبشكل متوازن وتتوفر الظرف المبلئمة لمنبات

المتصاصيا.

العوامل المؤثرة عمى خصوبة التربة :

-1

درجة حموضة التربة

-3

محتوى التربة من المادة العضوية

-4

محتوى التربة من األمبلح الذائبة

-5

محتوى التربة من الكربونات

-2

قوام التربة والمعادن الطينية

زيادة العناصر ال تعني زيادة المحصول
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العوامل المؤثرة عمى سرعة امتصاص المحصول لمعناصر
أوال  :العوامل الخاصة بالمحصول:

-1

نوع المحصول

-3

منطقة امتصاص الجذور :يزداد االمتصاص بوجود العناصر في منطقة الجذور.

-4

سرعة التنفس  :تزداد سرعة العناصر الممتصة بزيادة سرعة تنفس أنسجة الجذور

-5

تركيز السكر :تزداد سرعة امتصاص العناصر الغذائية بزيادة تركيز السكر في الجذور.

-2

-6

حالة األنسجة  :يزداد امتصاص العناصر بزيادة النشاط

تركيز األمبلح باألنسجة :تقل سرعة امتصاص العناصر بزيادة تجمع االيونات بالخبليا.

ثانيا  :العوامل البيئية المحيطة بالمحصول:

-1

درجة الح اررة  :تزداد عممية االمتصاص بزيادة درجة ح اررة التربة

-2

تيوية األرض :تنخفض سرعة االمتصاص بانخفاض تركيز األكسجين .

-3

رقم الحموضة :أفضل امتصاص لمعناصر رقم حموضة 7.5 – 6.5

التغذية الالجذرية لممحاصيل:

وىي امتصاص العناصر من خبلل األوراق
من أىم العوامل التي تؤثر عمى امتصاص العناصر عن طريق األوراق:
-

نوع المحصول

-

عمر الورقة

-

الحالة الغذائية لمورقة

-

درجة الح اررة حيث يزداد االمتصاص بزيادة درجة الح اررة

-

درجة الرطوبة حيث يزداد معدل االمتصاص بانخفاض درجة الرطوبة الجوية

-

العناصر بمحمول الرش حيث النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز أسرع امتصاصا  ,وان

الكالسيوم والكبريت متوسط سرعة االمتصاص بينما الحديد وااللومنيوم أبطأ العناصر امتصاصا.

تأثير األسمدة عمى نمو المحاصيل:

النيتروجين

يدخل في تركيب الكموروفيل
 يدخل في تركيب البروتينات واألحماض االمينية ATP , يجب أن تكون ىناك توازن بين نسبة النيتروجين والكربون في بعض النباتات لحدوث عممية اإلزىار -يمتص في صورة نترات

 من العناصر الغذائية الكبرى يدخل في تركيب المواد البروتينية والكموروفيل يوجد في النبات بنسبة  % 2في األنسجة تحتوي البروتينات عمى  % 12من النيتروجين58

 تختزل النترات بالنباتات بعد امتصاصيا إلى أمونيا حيث يتحد مع المواد الكربوىيدراتية كما يوجد في صورة مواد عضويةومواد غير عضوية
تأثير النيتروجين عمى النمو والمحصول:

تؤدي زيادة النيتروجين في المحاصيل إلى زيادة نشاطيا المرستيمي

تأثير النيتروجين عمى كمية المحصول وبعض الصفات األخرى بالنبات
-

نمو الجذور

-

غضاضة األنسجة

-

تفرع النباتات ودليل مساحة األوراق

-

اإلصابة باإلمراض

-

الرقاد (تقميل الزاوية بين الساق واألرض )

-

موعد األزىار

-

كمية المحصول

-

صفات الجودة

الفسفور

نسبة الفسفور باألنسجة % 4 -1
يخزن في البذور حيث يتحمل أثناء اإلنبات
يدخل في تكوين األحماض النووية

أىم مركبات الفسفور  ADPو ATP

يعمل عمى ىدم الجموكوز وانطبلق الطاقة
يقوم بنقل الطاقة وانطبلقيا وانتقال الكربوىيدرات بين أعضاء النبات
يؤثر الفسفور عمى بعض صفات النبات مثل
-

نمو الجذور

-

صبلبة الساق في النجيبلت

-

تفرع النباتات يزيد النشاط المرستيمي

-

اإلصابة باإلمراض

-

موعد النضج يبكر موعد النضج

-

كمية المحصول يؤدي إلى زيادة مساحة األوراق وزيادة تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية

البوتاسيوم

 البوتاسيوم ال يدخل في تكوين المواد العضوية عمى عكس النيتروجين والفسفور ضروري في عمميات تكوين البروتين والكربوىيدرات واختزال النترات بالنيات59

 يؤدي إلى تحويل السكر إلى زيت وىذا يؤدي إلى زيادة الزيتون المتكون بالنبات يؤثر عمى النظام الغروي حيث يقوم بحفظ الخبليا في حالة انتفاخ بدرجة مبلئمة -ميم في عممية التمثيل الكربوني

 يشجع سرعة انتقال المواد الكربوىيدراتية من المجموع اليوائي إلى المجموع األرضي احتياج النبات من البوتاسيوم يضاد الفعل السيئ لزيادة النيتروجينتأثير البوتاسيوم عمى جودة المحصول:

نقص البوتاسيوم يؤدي إلى عدم امتبلء حبوب القمح والشعير

-

نقص البوتاسيوم يؤدي إلى ضعف سوق النجيبلت نتيجة نقص الكربوىيدرات

-

نقص البوتاسيوم يؤدي إلى نقص السكروز والكمية الكمية في القصب

تأثير البوتاسيوم عمى مقاومة النبات لألمراض:

نقص البوتاسيوم يزيد قدرة النبات لئلصابة باإلمراض
زيادة البوتاسيوم تؤدي إلى زيادة المحصول كما في البطاطس

تسميد المحاصيل
األسمدة المعدنية  :وتنقسم إلى قسمين

-1

األسمدة المعدنية البسيطة :تحتوى عمى عنصر واحد فقط وىي ثبلث أنواع االزوتية  ,الفوسفاتية و البوتاسية.

-2

األسمدة المعدنية المركبة  :تحتوى عمى عنصرين أو أكثر

طرق إضافة األسمدة المعدنية:
-

وضع السماد عمى بعد معين من البذرة أثناء الزراعة

-

نثر السماد

-

تكبيش السماد وىو وضعة أسفل النبات عند الزراعة في جور عمى خطوط

-

الرش

-

الحقن

-

الدفن عمى عمق كبير نسبيا.

األسمدة النيتروجين الشائعة  :كما في الجدول
األسمدة الفسفورية الشائعة  :كما في الجدول
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األسمدة البوتاسية الشائعة :كما في الجدول
أمالح العناصر الغذائية الصغرى الشائعة  :كما في الجدول
األسمدة العضوية

-1

األسمدة الحيوانية

-3

األسمدة الخضراء

-2

األسمدة العضوية الصناعية

االحتياجات المائية وري المحاصيل
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تعتبر دراسة االستيبلك المـائي لمنبـات ذات أىميـة اقتصـادية حيـث تشـمل مقـدار العائـد مـن المحصـول طبقـا لتكمفـة الوحـدة مـن
المياه المستيمكة في اإلنتاج وكثي ار ما يكون ىذا العامل ىو المحدد الختيار المحصول وخاصة في حالـة نـدرة مصـادر الميـاه .و أمـا فـي
حالة توفر المياه فان الحاجة تكون ماسة لترشيد استغبلليا والحد من اإلسراف في استعماليا  .وتفيد معرفة االستيبلك المـائي فـي تحديـد

كمية المياه التي يحتاجيا النبات والمراد توصيميا من خبلل شبكات الري.
امتصاص النبات لممياه:

العوامل التي تؤثر في امتصاص النبات لمماء
-1
-

عوامل التربة :وىذه تتمثل ب

المحتوى الرطوبي لمتربة :يزداد امتصاص النبات لمماء كمما كانت رطوبة التربة قريبة من السعة الحقمية Field Capacety

درجة ح اررة التربة  :انخفاض درجة ح اررة التربة قريب الصفر يزيد لزوجة الماء مما يقمل االمتصاص ؟

تركيز محمول التربة  :زيادة تركيز االمبلح في التربة يقمل من امتصاص الماء بسبب زيادة الجيد االزموزي لمتربة .
درجة تيوية التربة  :تيوية التربة وحراثتيا يزيد من نشاط االحياء المجيرية في معدنة المادة العضوية في التربة وزيادة جاىزية

العناصر المعدنية فييا .
-2

العوامل الخاصة بالنبات

 خصائص الجذور و طبيعة انتشارىا :الجذور الوتدية اكثر تعمق في التربة من الجذور الميفية . -قدرة الشعيرات الجذرية عمى االمتصاص الماء :قد تسبب اصابة النبات باألمراض او الحشرات الجذرية تردي امتصاص

الماء من قبل الشعيرات السطحية .

 -معدل التبخر بواسطة النتح من قبل االوراق  :مع زيادة معدل النتح يزداد امتصاص الماء

تقسم النباتات من حيث الوسط المائي التي تعيش فيو الجذور إلى :

أ .نباتات مائية  Hydrophytes :وهي تعيش يف ادلا أو تربة مبععة بادلا ويساعد الرتكي التبريحي ذله النعاتات عل موا متاا
للعيئة.

أ .نباتات وسطية  Mesophytes :وهي النعاتات اليت تعيش يف وسط متزن من ادلا واألكسجني.

ج .نباتات الجفافية  Xerophytes :وهي تعيش يف العيئة الصحراوية حيث ندرة ادلا  .وتتميز بأن إمتصاصاا من الرطوبة األرضية
كعري وفقدها من ادلا يف عملية النتح قليل وهه النعاتات موائمة تبريحياً وفسيولوجياً ذله الظروف الصععة.
التبخر -نتح Evapotranspiration
التبخر:

ىو فقد الماء عمى صورة بخار من السطح المعرض لممحيط ( نبات او تربة )

النتح:

ىي عممية خروج الماء الموجود في نسيج النبات إلـى الجـو المحـيط عمـى شـكل بخـار وىـذا الفقـد ينـتج مـن خـبلل ثغـور صـغيرة

موجودة عمى ورقة النبات من خبلليـا تفقـد الغـازات وبخـار المـاء وتسـمى ىـذه الثغـور ب  . Stomataويعبـر عـن كميـة الميـاه الـذي تفقـد
بالنتح من وحدة السطوح في وحدة الزمن بـ معدل النتح
العوامل التي تؤثر في معدل التبخر و النتح

 -1العوامل البيئية وتشمل  :الرطوبة الجوية  Humidityو حركة الرياح و درجة الح اررة و اإلشعاع و شدة اإلضاءة

-

العوامل النباتية  :وتشمل  :نوع النبات  ,مراحل النمو ,النسبة بين المجموع الجذري الى المجموع الخضري ,

مساحة الورقة ,تركيب الورقة  ,زاوية الورقة ,و المحتوى المائي لمورقة.
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استخدام النبات لمماء:
-1

االحتياج المائي  ( Water requirementالمقنن المائي )

االحتياج المائي لمنبات ىو كمية المياه التي يحتاجيا النبات لتغطية احتياجاتو من النتح والبخر والنمو الخضري والجذري

والثمري
-2

االستيالك المائي Consumptive use

-

المياه المفقودة عن طريق التبخر

ىو مجموع ما يستيمكو النبات في بناء أجزاءه وما يفقد من الماء الى المحيط ويشمل :
-

-3

المياه المفقودة عن طريق النتح

المياه الموجودة في أنسجة النبات
المياه المفقودة نتيجة التسرب الى باطن األرض
كفاءة استعمال الماء Water use efficiency

يقصد بيا كمية المادة الجافة المنتجة بالكيمو غرام لكل وحدة من الماء بالمتر المكعب تستعمل في التبخر نتح خبلل الموسم.
الحاصل البيموجي ( كغم  /ىـ )

كفاءة استعمال الماء = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية مياه الري ( م / 3ىـ )

العوامل التي تؤثر عمى كفاءة االستعمال المائي ىي:

أوال  :العوامل الجوية أو المناخية ( السابقة الذكر )

ثانيا  :العوامل النباتية ( السابقة الذكر )

ثالثا  :العوامل إدارية وىي العوامل التي تؤثر عمى مدى امتصاص النبات لممياه مثل نوعية المياه و طرقة الري و نوع التربة
وخصائصيا و المحتوى المائي التربة soil moistur

 .كما تشمل عوامل زراعية مثل الحراثة – تغطية التربة – األسمدة المضافة

أثر نقص الماء عمى النبات

 -1تأثير الماء عمى العمميات الفسيولوجية :مثل اإلنبات ,امتصاص وانتقال الماء والعناصر الغذائية ,ارتفاع معدل التنفس,
انخفاض ايض البروتينات وزيادة التحمل المائي  ,انخفاض معدل التمثيل الضوئي

 -2تاثير الماء عمى النمو واالنتاج .
 -3تاثير في نوعية المنتج الزراعي.
الفترة الحرجة الحتياج النبات لمماء

ىي الفترة من حياة النبات التي يتأثر بيا نموه بنقص او زيادة الماء بدرجة كبيرة ويختمف ميعاد ىذه الفترة من نبات إلى آخر

مثال ذلك في محصول الحنطة والذرة الصفراء وفول الصويا تكون ىذه الفترة مرحمة اإلزىار واإلخصاب بينما في فستق الحقل فتوافق
ىذه الفترة ميعاد تكوين المياميز والقرنات.
صور الماء األرضي:

-1

سعة احتفاظ التربة بالماء ( درجة التشبع ) Saturation percentage

-2

السعة الحقمية Field capacity

تمثل النسبة المئوية لرطوبة التربة عندما تمتمئ جميع المسامات بالماء (قوة الشد  3.1بار )
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تمثل نسبة رطوبة التربة بعد صرف ماء الجذب األرضي (قوة الشد  3/1بار )
-3

نقطة الذبول الدائم Permanent wilting point

نسبة رطوبة التربة التي ال يمكن لمنبات امتصاص احتياجو من الماء البلزم لمعمميات الحيوية مثل النمو والنتح ( قوة الشد 15

بار ) مما يسبب ذبول وموت النبات .
-4

نقطة الذبول المؤقت Temporary wilting point

في ىذه المرحمة تكون كمية الماء الممتصة غير كافية لموازنة عممية النتح في النيار مما يسبب ذبول النبات نيا ار وامكانية

استعادة نموه بعد انخفاض معدل النتح في الميل.
-5

الماء الييجروسكوبي Hygroscopic water

ىو الماء الموجود في التربة في صورة أغشية رقيقة حول حبيبات التربة خصوصا الغروية منيا والجافة ىوائيا ويتراوح سمكيا

من  23 – 15جزئ والقوة الممسوك بيا اكبر من  31بار وىو غير جاىز لبلمتصاص
أوال  :التقسيم الفيزيائي:

-1

الماء الحر (ماء الجذب األرضي) ويسمى ايضا الماء الفائض

ىو عبارة عن الماء الزائد عن السعة الحقمية والذي ال تستطيع حبيبات التربة االحتفاظ بو ويتحرك داخل التربة بتأثير الجاذبية

األرضية وىو مرتبط بالتربة بقوة شد ضعيفة تتراوح من  3.5 – 3.1بار
-2

الماء الشعري  Capillary Waterويسمى أيضا الماء الميسر Available water

ىو مقدار الماء الموجود في التربة والممسوك بين السعة الحقمية ونقطة الذبول الدائم حيث يمسك بالتربة بقوة مقدارىا – 3.1
 31بار
-3

الماء األيجروسكوبي ويسمى الماء غير الميسر An available water

طرق ري المحاصيل الحقمية:

تختمف طرق الري حسب توفر المياه لمنبات وكميتيا وقد تتغير كمية المياه المضافة تبعاً لنوع المحصول المزروع ومرحمة نموه

والظروف الجوية ونوع التربة.
-1

الري السطحي  :سريان مياه الري عمى السطح

-2

الري تحت السطحي :سريان مياه الري تحت سطح التربة بواسطة انابيب

-3

الري بالتنقيط :ري المحصل بشكل قطرات من انابيب قرب المجموع الجذري

-4

الري بالرش :يتم الري بشكل رذاذ مطري بواسة آالت الرش المحورية او الثابتة

الجفاف Drought :
يعرف اجلفاف بأنه احلالة اليت تكون فياا الرطوبة األرضية هي العامل احملد لنمو النعات ويتخلف النعاتات يف قدرهتا عل حتمل
اجلفاف
فاناك نعاتات تتحمل اجلفاف مثل النعاتات الصحراوية.
ويف ما يلي أهم مواصفات النعاتات الصحراوية ادلقاومة للجفاف :
 -1يقلل النتح عن طريق زيادة مسك األدمي أو غلق الثغور أو وضعاا داخل جتاويف أو تغطية سطح األوراق ببعريات أو أن الثغور
تفتح ليالً أو أن مساحة األوراق صغرية (تصغري ادلساحة اخلضرا ) وذات أوراق أبرية وتتحور باقي األوراق إىل شويكات لتقليل النتح.
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 -2زيادة كمية ادلا ادلمتص بزيادة حجم اجلهور سوا اجلهور الوتدية كالعقول أو العرضية يف النعاتات النجيلية .نعاتات اجلوجوبا
شجريات مقاومة للجفاف يصل جهورها إىل حوايل 43م خالل الرتبة(Jojoba) .
تأثير نقص الماء على النبات :
الهبول ادلؤقت أو الدائم
-1
بط العمليات احليوية خاصة العنا الضوئي ومع زيادة النقص تغلق الثغور يف الورقة نتيجة تناقص ضغط االمتال يف
-2
اخلاليا احلارسة وبالتايل توقف عملية التمثيل الضوئي
التعكري يف النضج مما يؤدي نقص يف االنتاج
-3
نقص يف جودة ادلنتج
-4
توقف عملية النتح من الورقة مما يؤدي الرتفاع درجة حرارهتا.
-5
أىم الوسائل المتبعة لمقاومة انخفاض الرطوبة :
 -1تقليل كثافة النعاتات لكي يزداد نصي النعات الواحد من الرطوبة األرضية وذلك يف حالة األمطار .أما يف حالة الزراعة اإلروائية
تقلل ادلسافة من النعاتات فتزداد عدد النعاتات يف ادلساحة وتضلل بعضاا بعض ويقل العخرنتح.
 -2زيادة مصدات الرياح لتقيل سرعة مرور الرياح وبالتايل تقليل العخر.
 -3زراعة زلصول غطائي بني األشجار لرفع نسعة الرطوبة اجلوية وتقليل العخر.
 -4إتعاع وسائل حفظ الرطوبة – مثل تقليل احلرارة وإتعاع دورات زراعية مناسعة .
 -5اختيار احملاصيل ادلناسعة مثل الدخن البعري والهرة الرفيعة والبعري يف احلعوب واليت تتحمل اجلفاف والنخيل والزيتون والتني.
تأثير زيادة نسبة الرطوبة عن الحد الالزم :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يؤدي زيادة ادلا الالزم عن احلد إىل شغل الفراغات العينية بني احلعيعات وبالتايل تقيل األكسجني يف الرتبة .كما يزداد نسعة ثاين
أكسيد الكربون الناتج من التنفس وتؤدي إىل تنبيط التحلل الالهوائي وينتج عنه غاز ادليثان السام وبالتايل موت النعاتات.
يؤدي زيادة ادلا إىل حدوث نقص يف نفاذية األغبية العالزمية داخل خاليا البعريات اجلهرية فيقلل االمتصا ويحدث الهبول
الهي يعرف باسم الهبول الفسيولوجي.
بط العمليات احليوية يف النعات
تؤدي زيادة الرطوبة إىل ضرورة صرف هه ادليا الزائدة وزيادة تكاليف اإلنتاج ورفع مستوى ادلا األرضي.
زيادة نسعة اإلصابة باألمراض.
حتول النرتات إىل نرتيت.
تتسع يف صرف االمالح وادلواد الغهائية من الرتبة.
ختتلف النعاتات يف حتملاا للرطوبة الزائدة ومن احملاصيل احلساسة القمح – البعري – فول الصويا ومن احملاصيل اليت
تتحمل الرطوبة الزائدة :األرز – الهرة الرفيعة – النخيل.

نوعية مياه الري :
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مصادر ميا الري هي األهنار أو العحريات أو ادليا اجلوفية ويتوقف مدى صالحية ادليا عل الري عل زلتواها من األمالح
الهائعة .ويعرب عن األمالح الهائعة يف ادليا مبقايس عدة مناا درجة التوصيل الكاربائي  (dsimas) mm hos/cmأو
تركيز األمالح  ppmكمية األمالح رلم لكل لرت.
 643 = 1 mmhosجز يف ادلليون ppm

أنظمة الري المختمفة

لكل نظام من أنظمة الري مزايا وعيوب ولكن يعتبر العامل االقتصادي ىو أساس المفاضمة عند اختيار نظام الري

العناصر األساسية التي تؤخذ في االعتبار عند اختيار طرق الري

 -مدى وفرة وندرة المياه

 -نوعية مياه واألمبلح الذائبة

 -طوبغرافية المنطقة المطموب رييا

 بعد او قرب المياه الجوفية عن سطح األرض العوامل المناخية بالمنطقة -المحاصيل المراد رييا

 نوع التربة ونسبة األمبلحالري السطحي:

ىي الطريقة التقميدية والتي يتم فيا إيصال الماء الي سطح التربة بمعدل أعمى من التسرب السطحي لممياه.

وىنــا يجــب م ارعــات بعــض النقــاط الميمــة مثــل اتجــاه الخطــوط و طــول الخــط و تقميــل انج ـراف التربــة و اخت ـزان الميــاه حــول
الجذور و تقميل المياه المفقودة.
مميزات الري السطحي:

 انخفاض التكاليف األولية -انخفاض تكاليف الصيانة

 -إضافة كميات كبيرة من مياه الري يساعد في خفض كميات األمبلح الموجودة في التربة السطحية

عيوب الري السطحي:

 حدوث انجراف في التربة ذات االنحدار العالي66

 تحتاج بعض األراضي إلى تسوية انخفاض كفاءة الري -عدم تجانس التوزيع

 استيبلك كمية كبيرة من المياهالري بالرشاشات

حيث يتم رش الماء في اليواء لكي يسقط عمى سطح التربة والنبات مثل المطر ويحـدث ذلـك مـن خـبلل ضـغط المـاء وخروجـو

مــن ثقــوب صــغيرة ويمكــن الحصــول عمــى ىــذا الضــغط مــن خ ـبلل ضــا الميــاه وعــن طريــق االختيــار الــدقيق والمحكــم ألحجــام فوىــات
الرشاشات وضغط التشغيل ومسافات الرشاشات  .يمكن من خبلل الري بـالرش الـتحكم فـي كميـة الميـاه المضـافة ويجـب ان يكـون معـدل

كميات التصريف اقل من معدل تسرب المياه في التربة.

أن طرق الري بالرش ال تتناسب مع األراضي الثقيمة التـي بيـا  Infiltration rateاقـل مـن  4ممـم /فـي السـاعة فيـي تتناسـب
أكثر مع األراضي الرممية دون الحاجة لعمميات تسوية لمتربة.
مميزات طريقة الري بالرش :
توفير كبير في كميات مياه الري يصل الى  %75من مياه الري السطحي.

-

تقميل رص التربة وزيادة مساميتيا

-

تحسين في جاىزية العناصر الغذائية وعدم غسميا من التربة

-

زيادة كفاءة التسميد وتقميل تكاليف رش االسمدة

-

تقميل تكاليف العمل.

-

عيوب الري بالرشاشات
 عند استعمال مياه ذات نوعية رديئة تحتوي عمي أمبلح تؤدي إلى أتبلف المجموع الخضري والثمريالفطريات
المناطق

 تســاعد الرطوبــة ال ازئــدة عمــى النبــات إلــى انتشــار األم ـراض :أن الرطوبــة ال ازئــدة عمــى أوراق النبــات ىــي وســط جيــد لنمــو تساعد في انتشار األعشاب :ان الري بالرشاشات يغطي جميع األرض المزروعة ولذا فان نمو األعشاب يظير فـي جميـع ارتفاع التكمفة األولية -التأثر بالرياح

 -يحتاج الى قوة محرك عالية نسبياً

الري بالتنقيط

الري بالتنقيط ىو تزويد المياه من خبلل النقاطات عمى وجو التربة قرب النبات وىـذا المبـدأ يمكـن تحقيقـو مـن خـبلل (نقاطـات)

فوىات تنقيط ذات مبنى خاص تمكنيا من تزويد كميات قميمة عن طريق خطوط مياه كبيرة نسبياً بحيث تكون كميات التصـريف اقـل مـن

معــدل تســرب الميــاه فــي التربــة .عــدد النقاطــات المركبــة فــي الحقــل ونــوع فوىــة التنقــيط يتعمــق باالحتياجــات الخاصــة لكــل محصــول ونــوع

التربة.
ممي ازت الري بالتنقيط
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 -سيولة العمل و توفير في األيـدي العاممـة :فنظـام الـري بـالتنقيط ال يحتـاج الـى أيـدي عاممـة بشـكل كبيـر فـي التشـغيل ومـن

الممكن العمل في مجال آخر أثناء الري

 -التحكم في المياه المضـافة وتـوفير ميـاه :الـري بـالتنقيط ىـو إضـافة الميـاه فـي منطقـة محـدودة حـول جـذور النبـات فقـط وال

نحتاج إلى ري المساحة البعيدة عن الجذور لذا فإن كمية المياه المضافة تكون قميمة.
-

الســيطرة عمــي إضــافة العناصــر :مــن ممي ـزات الــري بــالتنقيط إضــافة األســمدة حــول الجــذور حيــث يكــون امتصــاص ىــذه

العناصر بشكل مباشر من منطقة الجذور.
 -تقميل نمو األعشاب ووقاية النبات :نتيجة لمحدودبة المنطقة المروية حول الجذور فإن نمو األعشاب إذا وجد ينحصر في

ىذه المنطقة ,وكذلك تقميل سطح البخر يساعد في تقميل نمو الفطريات.

 -يمكـن اســتخدام الميـاه المالحــة نسـبياً :فــي نظـام الــري بـالتنقيط تعطــي كميـات قميمــة مـن الميــاه وفـي فتـرات متقاربـة ولــذا فــإن

ال تربة تكون رطبة بشكل مستمر مما يقمل من زيادة الضغط االسموزي في منطقة الجذور توفير في التكاليف التشغيمية

 -مبلءمتيــا لنفاذيــة التربــة :فــي نظــام الــري بــالتنقيط تكــون كميــات الميــاه الخارجــة مــن فوىــة النقاطــات أقــل مــن نفاذيــة التربــة

وليذا ال يحدث جريان سطحي لممياه.

 الخطوط المستخدمة ذات أحجام صغيرة ال يحتاج الى تسوية األرض كفاءة توزيع المياهعيوب الري بالتنقيط

 -تكاليف عالية عند التركيب

 -انسداد المنقطات  :حيث ان النقاطات ليا فوىـات صـغير فـإن المـواد العالقـة والمـواد الكيميائيـة المترسـبة تعمـل عمـى إغـبلق

ىذه الفتحات جزئيا أو كمياً.

 -زيادة في تركيز األمبلح حول منطقة الجذور :نتيجة لوجود نسبة من األمبلح في مياه الري وكذلك إضافة األسـمدة لمنبـات

مــع ميــاه الــري فــان األمــبلح تتركــز فــي المنطقــة حــول جــذور النبــات وذلــك الن النبــات يمــتص جــزء مــن العناصــر الموجــودة فــي األســمدة

الباقي يتركز في المنطقة حول الجذور وكذلك نتيجة لمبخر من المنطقة المروية يزيد من تركيز األمبلح وبيذا يزداد تركيـز األمـبلح مـع
مــرور الــزمن ممــا يــودي لزيــادة الضــغط االســموزي وىــذا بــدوره يــؤدي الــي عــدم قــدرة النبــات المتصــاص الميــاه والعناصــر الغذائيــة ويظيــر
الذبول عمى النبات رغم وجود المياه في منطقة الجذور وىذا يودي إلى ضعف النمو وقمة اإلنتاج .
 -نمو الجذور بشكل محدود :ان نمو الجذور يكون حيث توجد المياه والعناصر الغذائية وحيـث ان المنطقـة المرويـة محـدودة

فإن نمو الجذور يكون محدوداً بيذه المنطقة.
 -اعاقة العمميات الزراعية

الري تحت السطحي:

ىو طريقة إمداد النبات بالمياه بإضافة المياه تحت سـطح التربـة مباشـرة  .وىـذا يتطمـب تنظـيم مسـتوى الميـاه األرضـية المبلئمـة

لمقابمة االحتياجات المائية لمنبات وفي نفس الوقت تسمح حالة الصرف بانتشار الجذور ونمو النبات نموا طبيعياً.
الشروط التي يجب ان تتوفر لضمان نجاح الري تحت السطحي:
 -استواء منسوب سطح األرض

 ان تكون األرض متجانسة القوام وعالية النفاذية -عدم قرب الطبقة الصماء من سطح األرض
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 -خمو المياه المستخدمة والتربة من األمبلح

 ان يسمح نظام الصرف بسرعة انخفاض مستوى المياه األرضية وغسل األمبلح تنظيم مستوي الماء األرضي تبعا لموسم النمو.مميزات الري تحت السطحي
 -توفير العمالة

 -استخدام المياه بكفاءة عالية

 سيولة إجراء عمميات الخدمة الزراعية قمة الفقد الناتج بسبب البخرعيوب الري تحت السطحي
 -ارتفاع التكاليف

 -انسداد المنقطات

 احتمال زيادة األمبلحتقسيم الري تحت السطحي

 -1الري تحت السطحي الطبيعي

 -2الري تحت السطحي الصناعي

الصرف

طرق الصرف
-1

الصرف الطبيعي

-2

الصرف السطحي

-3

الصرف الجوفي

يتسرب الماء األرضي إلى أسفل بفعل الجاذبية األرضية إلى أن يصل إلى طبقة مسامية او رممية

تتخمص األرض من الماء الزائد في الصرف السطحي بنقمة إلى المصرف دون ان يتخمل قطاع األرض

يتسرب ماء الري بقطاع التربة الى أسفل بفعل الجاذبية األرضية ثم يتحرك جانبا الى المصارف
أنواع المصارف الحقمية

-1

المصارف المكشوفة

-2

المصارف المغطاة

ىي شبكة األخاديد الممتدة بالتربة لتخميصيا من ماء الصرف
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ىي شبكة من المواسير او األنابيب الممتدة بالتربة لتخميصيا من ماء الصرف
-3

المصارف العمياء

-4

المصارف الرأسية

المصرف األعمى ىو أخدود يشق األرض طرفاه مسدودان وال يتصل أي منيما بمصرف عمومي

يتكون من بئر يتعمق الى طبقة الحصى والرمل الخشن في باطن األرض
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الباب الخامس عشر
حصاد وتجييز وتخزين المحصول
أوال  :الحصاد

الحصاد ىو عممية جمع المحصول االقتصادي حينما تصل النباتات إلى مرحمة النضج .وتختمف عمميات النضج

باختبلف المحاصيل مثال ذلك:

 -النضج في القمح والشعير :ىو اصفرار األوراق والسنابل  ,تصمب الحبوب وسيولة فرط السنابل وتأثر أيضا طريقة الحصاد

عمى نسبة الرطوبة في المحصول حيث ينصح بأن تكون نسبة الرطوبة  % 33عند استخدام آلة الحصاد و  % 13- 12عند استخدام
آلة الضم والدراس .
 -النضج في األرز  :اصفرار األوراق  ,انحناء الداليات وتصمب الحبوب وينصح بضم األرز عند نسبة رطوبة 28- 23

 %ويتوقف ذلك عمى طريقة الحصاد

 النضج في الفول  :اسوداد السوق واألوراق  ,جفاف القرون عمى العقد السفمي و تصمب البذورويجب أن يجرى الحصاد في الوقت األمثل لو إذ يؤدي تبكير الحصاد أو تأخيره إلى نقص كمية المحصول وانخفاض صفات
الجودة
تأثير تأخير الحصاد

يرجع نقص كمية المحصول أو جودتو لتأخير الحصاد عن البلزم إلى العوامل التالية
-1

انتشار البذور أو الثمار

-2

رقاد النبات

-3

الفقدان الناتج من التنفس

تأثير تبكير الحصاد

تنقص كمية وجودة المحصول إذ تم الحصاد قبل إتمام النضج حيث يصل المحصول االقتصادي إلى اكبر وزن في طور
النضج الكامل
العوامل التي تحدد ميعاد الحصاد

 -طور النضج

 -طول الفترة التي يظل بيا المحصول مناسب لمحصاد وىذا يعتمد عمى الظروف الجوية السائدة وطريقة الحصاد ومساحة

المحصول

أدوات الحصاد:

آالت حش محاصيل العمف الخضراءآالت الحصاد والربط71

آالت الحصاد والدراس Combinersآالت حصاد الجذور الحفارة Root crop diggerآالت جني القطن cotton picker harvestersآالت كسر القصب Sugar cane harvestersآالت التقاط كيزان الذرة Corn ears pickersثانيا  :أخالء الحقل من بقايا المحصول

التخمص من بقايا المحصول أما بجمعيا وازالتيا أو تفريميا إلى أجزاء صغيرة ونثرىا في الحقل أو حرقيا
ثالثا  :أعداد وتجييز المحصول بعد الحصاد
عمميات فرز الحبوب

 -الفرز بشكل السطح الخارجي وىو حسب قطر الحبوب حيث الحبوب الغريبة مثل الدحريج في القمح اصغر من حبوب

القمح لذا تسقط إذا مررت عمى فتحات تعادل قطرىا ويمر القمح أو الشعير

 الفرز باختبلف الكثافة وذلك من خبلل تعرضيا لتيار ىوائي عمى الحبوب المتساقطة فتفرز إلى قسمين حسب الكثافةالناعمة

 الفرز باختبلف المممس من خبلل مرورىا عمى سطح من القطيفة أو المباد حيث تفصل الحبوب الخشنة عن الحبوب الفرز بالسمك والحجم من خبلل الغرابيل ذات الثقوب المختمفة حيث تسمح بمرور الحبوب التي اصغر من ثقوبيا.رابعا  :التخزين

حسب نوع المحصول ومدة التخزين البلزمة
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الباب السادس عشر
الدورة الزراعية في حقول المحاصيل
الدورة الزراعية  :ىي أسموب أو طريقة لزراعة مجموعة من المحاصيل عمى مساحة ثابتة من األرض بنظام معين يشمل

تتابعيا بين الفصول أثناء العام والسنوات المتعاقبة في فترة زمنية محددة .وتسمى الدورة باسم المحاصيل الداخمة فيو من الناحية
االقتصادية.
مصطمحات الدورة الزراعية

-1

التركيب المحصولي Crop composition

-2

النظام المحصولي Cropping system

-3

المساحة الحقمية Cropped land area

عبارة عن قائمة المحاصيل ( نجيمي أو بقولي أو عمفي ) المزروعة في مساحات في الموسم الشتوي أو الصيفي

ىو نظام الدورة من حيث السنوات وطبيعة االستغبلل  ,تزرع األرض مرة واحدة بالسنة

ىي إجمالي المساحة الزراعية القابمة لمزراعة بالمحاصيل الزراعية دون احتساب لممراعي والغابات واألراضي البور أو السكن

والمخازن
-4

المساحة المحصولية Total crop area

-5

معدل التكثيف الزراعي Land intensify index

ىي إجمالي المساحة المنزرعة بالمحاصيل خبلل الموسم

ىو عبارة عن إجمالي المساحة المحصولية عمى إجمالي المساحة الحقمية

معدل التكثيف الزراعي

=

إجمالي المساحة المحصولية
إجمالي المساحة الحقمية

تأثير المحصول السابق عمى المحصول الالحق في الدورة

-1

مقاومة األمراض النباتية

-2

مقاومة اآلفات الحشرية

-4

تأثير الدورة عمى الصفات الطبيعية لؤلرض

-5

تأثير باقي المحصول السابق وطبيعة مخمفاتو

-6

تأثير المحصول عمى كمية المادة العضوية باألرض

-7

منطقة انتشار المجموع الجذور

-3

مقاومة الحشائش
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-8

أفرار بعض المواد السامة

الفوائد االقتصادية لمدورة الزراعية

 توزيع العمالة واآلالت عمى مدار العام و خبلل المواسم الزراعية واستغبلليا بشكل جيد. -تقميل احتماالت التعرض لمخسارة

 تسييل توزيع التقاوي والعمال واألسمدة واآلالت ومراقبة األعمال -توزيع الدخل عمى مدار العام

تصميم الدورة المناسبة

يتم تصميم الدورة تبعا لمخطوات التالية :

-1

اختيار قائمة المحاصيل

-2

تحديد مساحة كل منيا في ضوء األسعار النسبية لممحاصيل

-3

حساب مدة الدورة وىي الفترة بين زراعة المحصول الرئيسي في بقعة واعادة زراعتو في نفس البقعة

مدة الدورة =

مدة مكث المحصول الرئيسي في األرض
نسبة ما يشغمو من األرض

-4

تحديد عدد أقسام األرض

عدد األقسام =

مدة الدورة
عمر المحصول الرئيسي

-5

تقسيم المحاصيل الداخمة في الدورة كل حسب المساحة والمكان برسم عمى خريطة

-6

تنفيذ الدورة الزراعية والتأكد من مطابقتيا لمشروط وتحقيق األىداف
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