
1                                                     2017-2018                الدكتور أزھر حميد الطائي – "ادارة المحاصيل الحقلية“قرر مادة م  

  جامعة واسط  –كلية الزراعة 

   علوم المحاصيل الحقليةقسم 

  رابعةالمرحلة ال      

  

  " ادارة المحاصيل الحقلية" مقرر مادة 

  

  وصف المنھج 

طوي عليھا عملية انتاج المحاصيل تن التيسيوضح المبادئ االساسية “ يةادارة المحاصيل الزراع” كورس مادة 

الحقلية والتي تشدد على اھمية المحاصيل الحقلية والممارسات الزراعية التي يمكن ان تؤدي الى تحسين غلة 

 .المحاصيل في ظل ممارسات االدارة الجيدة

 اھداف الكورس

 حقليا وتطبيقيا  اكتساب المھارة في انتاج المحاصيل -

 تطبيق مختلف الممارسات الزراعية التي يمكن ان تؤدي الى تحسين او زيادة غلة المحصول  -

 مكافحة االفات واالدغال واالمراض  -

  

  )الجزء النظري(: مفردات المنھج 

 محسنات التربة .2 الغذاء واالنسان .1

 مكافحة االدغال .4 خدمة االرض .3

 ري المحصول .6 تقسيم الحقل .5

 طرائق وعمق التربة  .8 قنوات الري .7

 تكيف المحصول .10 خدمة المحصول  .9

 مكافحة االمراض والحشرات .12 الكثافة النباتية وكميات البذار .11

 اعضاء النبات ووظائفھا  .14 التسميد .13

 خزن البذور .16 البذور  .15

  

  التدريسي                     

  الدكتور                       

  أزھر حميد فرج الطائي                  

  



2                                                     2017-2018                الدكتور أزھر حميد الطائي – "ادارة المحاصيل الحقلية“قرر مادة م  

  المقدمة 

نظرا الھمية المحاصيل الحقلية في حياة االنسان ، فكان لزاما التعرض للمبادئ االساسية التي تنظم انتاجھا بالصورة 

المثلى ابتداءا من اعداد البذور واختباراتھا من التحضير االمثل لالرض واعدادھا للزراعة مرورا بكل العمليات 

ن ري وتسميد، وبعد الزراعة من نظافة وتنظيم ووقاية وانتھاءا االساسية التي تتم قبل الزراعة وخالل الزراعة م

بالحصاد والتخزين ، وكذلك التعرض للظروف المناخية والبيئية التي تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على انتاجية 

  . ھذه المحاصيل

 ؟ (Agronomy)مالمقصود بعلم ادارة المحصول      

يدرس علوم .  (مع مبادئ و ممارسة انتاج المحاصيل واالدارة الحقلية فرع من فروع الزراعة الذي يتعامل 

  .ادارة المحاصيل ھو فن و علم من اجل تحسين النمو وزيادة االنتاجية وجودتھا ،  )المحاصيل والتربة
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  تصنيف ادارة المحصول 

 االھمية االقتصادية. 1

  Cereal or grain cropsمحاصيل الحبوب   -    

  Legumes for seedبذور البقوليات   -    

  Forage cropsمحاصيل االعالف   -    

  Fiber cropsمحاصيل االلياف   -    

  Sugar cropsالمحاصيل السكرية   -    

  Oil cropsالمحاصيل الزيتية   -    

 تصنيف الغراض خاصة. 2

  cover cropsالمحاصيل الغطاء   -    

 .لتوفير غطاء للتربة ھي المحاصيل التي تزرع

  catch cropالمحاصيل الماسكة او الجاذبة   -    

وغالبا ما تستخدم . ھي محاصيل بديلة زرعت في وقت متأخر جدا للمحاصيل العادية أو بعد فشل المحاصيل العادية

 .البرسيم لھذا الغرض

  Silage crops)  السايلج(محاصيل االعالف  -    

 .جل السيالج مثل الذرة البيضاءالمحاصيل التي تزرع من أ

 تصنيف حسب موطن النمو . 3

� Ephemeral plants  نبات سريع الزوال 

  desert plantsحيث ينبت وينمو ويزھر في فترة وجيزة او قصيرة كما في النباتات الصحراوية 

� Annual plants وھي النباتات الحوليه 

 .الحنطه والذرة والرز وغيرھا تلك التي تكمل دورة حياتھا في سنه او اقل كما في

� Biennial plants  نباتات ثنائيه الحول 

تكمل دورة حياتھا خالل سنتين تقريبا ففي السنه االولى يكون النمو خضريا وفي السنه الثانيه يكون نمو االزھار 

 واالثمار والبذور

� Perennial plants  وھي النباتات المعمره 

ھناك بعض النباتات الحوليه يمكنھا العيش لمدة , جار والشجيرات وبعض االعشابتعيش اكثر من سنتين كما في االش

 .وغالبا االشجار   Gossypiumسنتين وفي ھذه الحاله تعتبر ثنائية الحول كما في القطن 
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  ماھي الممارسات االساسية في انتاج المحاصيل الزراعية ؟

 :وتشمل. الفعاليات او االنشطة توصف كممارسات زراعية زراعة المحصول تشمل العديد من الفعاليات ھذه 

 تحضير التربة -    

 البذار  -    

 اضافة السماد العضوي او الكيميائي -    

 الري -    

 مكافحة االدغال -    

 الحصاد  -    

 الخزن  -    

  

  الغذاء واالنسان

من أھم االحتياجات األساسية لإلنسان ألنه يمده ال يستطيع اإلنسان أن يعيش ويتحرك ويعمل بدون غذاء فالغذاء 

  .بالطاقة الالزمة له للعمل والحركة والنشاط  ويحصل اإلنسان على غذائه من النبات أو الحيوان أو األسماك

  

  مقومات إنتاج الغذاء وعالقته بالسكان

  :لكي توفر الدولة قادرة على أنتاج الغذاء ال بد من توفر المقومات التالية

أو أراضي مراعي  ومسطحات مائية ,توافر مساحات كافية من األراضي ذات التربة الصالحة للزراعة .1

 بالثورة السمكية 

مالءمة الظروف المناخية لقيامك الزراعة أو ممارسه الرعي مثل الحرارة المناسبة لزراعة مجموعه معينه  .2

  .والمطر الكافي من حيث الكمية وفصل سقوطه,من المحاصيل 

  .الجوفية هسواء كانت مياه أمطار أو انھار أو الميا هفر المياتوا .3

 توافر الوقود الالزم إلدارة اآلالت الزراعية والزيت  .4

إذا استطاع اإلنسان باستخدام ,وبصفة خاصة بالھندسة الوراثية,استخدام التكنولوجيا الحديثة في زيادة اإلنتاج .5

ونباتات تستطيع ,و في المناطق الجافة أو المالحة أو تحت الثلوج وسائل التكنولوجيا الحيوية إلنتاج نباتات تنم

ونباتات تعطي إنتاجية أعلى من إنتاجيتھا ثالث أضعاف أو , تثبيت النيتروجين الجوي وتستغني عن التسميد

  .أكثر وذلك من اجل تحقيق األمن الغذائي في كثير من دول العالم 

واإلنتاج الغذائي فالموارد بما فيھا الغذاء ال يتزايد بنفس نسبة سكان العالم توجد عالقة واضحة بين عدد سكان العالم 

نھل منھا وكأنھا ال يمما أدى إلى ظھور مشكلة نقص الغذاء وانتشار المجاعات فاإلنسان يضغط على موارد األرض و

  .ن امرض سوء التغذيةسكان العالم يعانو1/4وحوالي , مليون نسمة في العالم يعانون الجوع  500 يحوال، تنفد 
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 :  يمكن تلخيص العالقة بين السكان واإلنتاج الغذائي فيما يلي 

والدول النامية التي يبلغ ,من الغذاء %   70من سكان العالم ينتجون % 25يبلغ عدد سكان في الدول المتقدمة  •

  .من الغذاء% 30من سكان العالم ينتجون % 75عدد سكانھا 

وعلى ,العمل على زيادة إنتاجھا من الغذاء بتطبيق التكنولوجيا الحديثة , بدأ عدد قليل من الدول النامية   •

  .رأسھا الصين وباكستان وغيرھما من دول جنوب شرق أسيا

لقد ساھم التقدم الصناعي التكنولوجي في الدول الصناعية الكبرى إلي  زيادة اإلنتاج الزراعي نتيجة استخدام  •

  .التكنولوجيا الحيوية في مجال الزراعة 

تتعرض مساحة األراضي الزراعية في جميع الدول للتناقص رغم المجھودات الكبيرة التيس تبذل لزيادتھا  •

ففي مصر بلغت مساحة األراضي , وذلك بسبب التوسع في إنشاء المدن والطرق والتصحر والرعي الجائر

  .القرن العشرين حوالي مليون فدان من أجود األراضي الزراعيةالزراعية التى زحف عليھا العمران في 

  

  : ينقسم إنتاج الغذاء في العالم إلى قسمين

   .اإلنتاج الزراعي: أوال

 ويشمل جميع أنواع المحاصيل التي تدخل في غذاء اإلنسان 

  . اإلنتاج الحيواني: ثانيا

وقد , نوعا 24بينما ال يتعدى عدد الحيوانات , نوعا  80يبلغ عدد النباتات التي تصلح كغذاء لإلنسان أكثر من 

 تحسنت أنواع ھذه النباتات على مر العصور بالتھجين واستنباط األصناف العالية اإلنتاجية 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


