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 تقني الموصلالمعهد ال

 الزراعة المحمية

 )الجزء النظري(

 ية االولىالوحدة النمط

، نبةة ة تاريةيةةة عةةا الزراعةةة المحميةةة وتعريةة  Protected Agricultureمحميةةة  الالزراعةةة 

 والبيوت الزجاجية والبالستكية  زراعة المحمية واسس انشاء االنفاقالطالب باهمية ال

 - Over Viewالنظرة الشاملة  -1

 - Tagret Populationالمستهدفة ة الفئ -أ 

 ل.صرحلة الثانية في قسم االنتاج النباتي المعهد التقني المومة الطلب

 - Rationaleرات الوحدة مبر  -ب 

ت الصةيفية اةضةروتعتبر الزراعة المحمية ما الطرق الزراعية الحديثة النتةاج بعةا انةوال ال

ة ء والربيع كما يمكا انتةاج ازهةار نباتةات الزينةلشتاار ةالل فصل اكالطماطمة والفلفل والبا نجاا والةي

 يل الفاكهةةة كةةالموزمحاصةةانتةةاج بعةةا ل كالةةدادودي والقرنفةةل وايرهةةا علةةل مةةدار السةةنة باالضةةافة الةة

 رو  الةارجية اير مناسبة.لظة المناسبة لها في الوقت ال ي تكوا اوالشليك و لك لتوفر الظرو  البيئي

 - Central Ldeasالفكرة المركزية  -ج 

تعري  الطالب باهمية الزراعة المحمية واسس انشةاء االنفةاق والبيةوت البالسةتيكية والزجاجيةة 

ل ية الةنة المحاصيل البسةتجابتالزجاجية والبالستيكية وكيفية اسبيئة البيوت ل تعري  الطالب باالضافة ال

 وامل.الع ها ماعوامل البيئة المةتلفة كالحرارة والضوء وثاني اوكسيد الكاربوا واير

 - Objectivesاهدا  الوحدة  -د 

 -ه الوحدة قادرا علل معرفة مايلي سيكوا الطالب بعد دراسة له 

 ية المطلوبة.لبيوت الزجاجية والبالستيكية والظرو  المناةاسس انشاء االنفاق وا -1

 اسب لزراعة محاصيل الةضر.قد المنمعرفة اعداد االرا وتهيئة المر -2

 ها في الظرو  الزراعة المحمية.انتاجاهمية محاصيل الةضر التي يمكا  -3

 

 

 -:(Pre- Test)االختيار القبلي 

 -ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة 

 علةةلرة ا الثةاني عشةةر وكانةةت فةي البدايةةة مقتصةةبةدات الزراعيةةة المحميةةة فةي اوربةةا ةةةالل القةةر -1

 زراعة بعا الةضراوات فقط.
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 ية.مائيعني الزراعة ال Protected Agri يقصد بـ -2

 بزراعة الطماطة تحت االنفاق البالستيكية. 1973بدات الزراعة المحمية في العراق عام  -3

الوسةط والجنةوب و لةك بسةبب  ة في معظم منةاط  العةراق وةاصةة فةيانتشرت الزراعة المحمي -4

 ها.في اير مواسم انتاج ازدياد الطلب علل الةضراوات

 ة ما المحاصيل المةتلفة.ية هو مضاعفة انتاجية وحدة المساححد فوائد الزراعة المحمما ا  -5

 عرض الوحدة النمطية االولى

 -نبذة تاريخية عن الزراعة المحمية:

بدات الزراعة المحمية فةي اوربةا ةةالل القةرا الةةامس عشةر وكانةت فةي البدايةة مقتصةرة علةل  

التاسةع عشةر نتيجةة اسةتةدام  زراعة بعا انةوال الةضةراوات ثةم توسةعت الزراعةة المحميةة فةي القةرا

ساسةا لزراعةة النباتةات حيةث يةتم نقلهةا فيمةا بعةد الةل الحقةل حيةث حواا المدفاه التي كانةت تسةتةدم ااال

قةةل مثةةل تعطةةي مثةةل هةة ه النباتةةات حاصةةال مبكةةرا مقارنةةة بالنباتةةات التةةي تةةزرل بةة ورها مباشةةرة فةةي الح

والبالسةتيكية واالنفةاق البالسةتيكية البيوت الزجاجيةة  م بدا باستةدامالطماطة والفلفل والبا نجاا والةيار ث

فةي ايةر علل نطاق واسع لغرا حماية النباتات ما الظرو  الجوية اير المناسبة وب لك يمكا انتاجها 

ا في مقدمة بلداا العالم ما حيث مساحة البيوت الزجاجية ثم تليها ايطاليا ثم روسيا مواسمها وتعتبر هولند

 والمانيا.

بزراعةة الطماطةة تحةت االنفةاق البالسةتيكية  1973لعراق بدات الزراعة المحمية في عةام وفي ا 

العديةد  تطورت ه ه الزراعة حيث تةم انشةاءاير المدفاه في منطقة الزبير النتاجها ةالل فصل الشتاء ثم 

ةةال  وال ةةالل فصةل الشةتاء فةي منةاط  االسةحاقيه النتةاج الةضةراوات مدفئما البيوت البالستيكية ال

ي فة 1976والدور اما بالنسبة للبيوت الزجاجية فقةد بةدات زراعةة الةضةراوات فيهةا بشةكل تجةاري عةام 

 لبيوت الزجاجية في منطقة النهةرواادونما ثم تلتها بعد  لك ا 50كثر ما منطقة الراشدية بمساحة تقدر با

مستمر و لك بانتشار انشاء  دونم والزراعة المحمية في القطر في تطور 100تقدر مساحتها باكثر ما  ا 

البيوت الزجاجية والبالستيكية في معظم مناط  العراق وةاصة في الوسط والجنوب و لك بسبب ازديةاد 

 في فصل الشتاء. جها مثل انتاج الةضراوات الصيفيةفي اير مواسم انتاالطلب علل الةضراوات 

 -يئة المكيفة:لباهمية االنتاج في ا

 -لمكيفة اهمية كبيرة منها اا للزراعة في البيئة ا

 ر في اير مواسم انتاجها.انتاج محاصيل الةض -1

انتاج المحصول مبكرا و لك عا طري  توفر الحماية للنباتات عند زراعة البة ور مبكةرا مقارنةة  -2

 عا موعد زراعتها في الحقل المكشو .
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اعةة المحميةة مةرات فةي حالةة الزر المساحة ما المحاصةيل المةتلفةة عةدةمضاعفة انتاجية وحدة  -3

ية  ات انتاجية عاليةة ةاصةة المكشو  و لك باستةدام اصنا  هجينمقارنة باالنتاجية في الحقل 

 بالزراعة المحمية.

 و واحد.ل في نفس قطعة االرا ةالل موسم نميمكا زراعة اكثر ما محصو -4

 -:Test) -(Postاالختيار البعدي 

 / عدد فوائد واهدا  الزراعة المحمية.1س

 .Protected Agriculture بـ مقصود/ ما ال2س

 / كي  تطورت فكرة انشاء البيوت البالستيكية والزجاجية.3س

 مفتاح االجابة:

 االمتحاا القبلي

 ةطا -1

 ةطا -2

 صح -3

 صح  -4

 صح -5

 -:Referencesالمصادر: 

 (.1984مطلوب، عدناا ناصر، انتاج الةضراوات في البيئة المكيفة )

 (.1986زجاجية )طواجا، احمد محمد موسل، بيئة البيوت ال

 (.1990شير، عصام عبدهللا، الزراعة المحمية )ب

 

 

 

 

 الوحدة النمطية الثانية

 النقاط الواجب عند انشاء البيوت الزجاجية والبالستيكية 

 -:(Pre- Test)االختيار القبلي 

 -ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة 

يصاحبه ارتفال في درجة الحرارة  توى سطح البحرم عا مس100د ا كل ارتفال بحدولقد وجد ا -1

 م.0.6قدر بـ ي
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 .فاكثر 20اط  التي تقع عند ةط عرا يكوا اتجاه البيت الزجاجي شرقا اربا في المن -2

ها باستمرار ةالل فترات الصباح البةاكر مناط  المنةفضة و لك لتكوا الضباب فييجب تجنب ال -3

 ة.انةفاضا في شدة االضاء امسبب

للرياح عند  % كمصدات65مزارعوا الل استةدام الشباك البالستيكية المنف ة للهواء بنسة لجا الي -4

 .يوت الزجاجية في حالة عدم توفر مصدات الرياح النباتيةانشاء مشرول للب

الشتاء كما  فصل اسرل ةالل لقد وجد اا االنحدارات المواجهة للشمس في المناط  الشمالية تدفأ -5

 محمية ما الرياح الباردة مما يقلل ما تكالي  التدفئة.انها تكوا 

 الثانية النمطيةالوحدة عرض 

 اء البيوت الزجاجية والبالستيكيةالنقاط التي يجب مراعاتها عند انش

 - ستيكية يجب مراعاة النقاط التاليةعند الرابة في انشاء مشرول للبيوت الزجاجية والبال

 -اختيار الموقع: -1

 ر موقع القامة البيوت الزجاجية والبالستيكية اا يكوا.فضل عند اةتياي

مناط  االستهالك و لك لتقليةل تكةالي  نقةل المحاصةيل الزراعيةة و لةك بسةبب ارتفةال  قريبا عا -أ 

 ة.صياناسعار الوقود واجور ال

 توفر طرق المواصالت في الموقع.  -ب 

ليةه يجةب تجنةب التظليةل مةتةار وعيجب اا تتم االستفاده الكاملة ما ضوء الشمس فةي الموقةع ال -ج 

ار التةةي قةةد تكةةوا موجةةودة مةةا ناحيةةة الجنةةوب والشةةرق النةةاتم مةةا المبةةاني او الةةتالل و االشةةج

والغةةرب وكةة لك اا يكةةوا بعيةةدا عةةا المنةةاط  الصةةناعية والمزدحمةةة حيةةث تسةةبب تلةةوث للهةةواء 

 %.30لدرجة قد تصل الل دة الضوء وتقليل ش

صباح البةاكر الضباب فيها باستمرار ةالل فترات اليجب تجنب المناط  المنةفضة و لك لتكوا  -د 

 مسببا انةفاضا في شدة االضاءة.

كمةةا ينصةةح عةةادة باةتيةةار الموقةةع فةةي المنطقةةة التةةي تكةةوا بهةةا الظةةرو  الجويةةة اكثةةر مالئمةةة  -ه 

العامةل المحةدد لنمةو النبةات  كمية الضةوء هةي فعلل سبيل المثال تعتبر محصول المراد زراعتهلل

امةةا ةةةالل فصةةل الصةةي  فةةاا درجةةة الحةةرارة المرتفعةةة قةةد تقلةةل مةةا كميةةة  ةةةالل فصةةل الشةةتاء

مستوى سطح البحر يدثراا ايضا علةل  كما وجد اا االرتفال واالنةفاا عا الحاصل ونوعية 

انةفةاا  م عا مستوى سطح البحةر يصةاحبه100درجة الحرارة فقد وجد اا كل ارتفال بحدود 

 مناط  المرتفعة تحتاج عادة الل تدفئة اكثر.م ل ا فاا ال0.6في درجة الحرارة بقدر 

 -االتجاه: -2
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مح بنفةا  اا اةتيار االتجاه المناسب للبيةوت الزجاجيةة والبالسةتيكية. يعتبةر ضةروري حيةث يسة

فةاكثر تسةقط اشةعة الشةمس شةتاء  20ما اشعة الشمس ففي المناط  التي تقع عند ةط عرا  اكبر كمية

لنمةو النبةات وعليةه  صغيرة حيث يعتبر الضوء عامال محددا علل سطح االرا في ه ه المناط  بزاوية

سمح بنفا  اكبر كمية ممكنةة مةا اشةعة الشةمس امةا لكي ي لك اربا و -اه البيت شرق يفضل اا يكوا اتج

رج ويفضل اا يكوا االتجةاه فاا اتجاه البيت يكوا اير ح 40في المناط  التي تقع جنوب ةط العرا 

يسمح بنفا  اشعة الشمس ما جانب البيت الشةرقي والغربةي طةول  هبا حيث انجنو - الحالة شماالفي ه ه 

 .رنهالساعات ا

 -مساحة وانواع البيوت: -3

حتةةاج النباتةةات المزروعةةة فةةي يجةةب اةةة  احتياجةةات المحصةةول المةةزرول بنظةةر االعتبةةار فقةةد ت

ة كمةا تحتةاج مسةاحدرجات حرارية مةتلفة لنموها ل ا يفضةل زراعاتهةا فةي بيةوت صةغيرة الالل ا سنادي

 ر الل بيوت  ات مساحات كبيرة.زراعة ازهار القط  ومحاصيل الةض

 -الطوبوغرافية: -4

منةةاا ايةةة منطقةةة يتةةاثر بعامةةل تسةةهل االرا المسةةتوية سةةبب حركةةة العمةةال والمةةواد كمةةا اا 

اسةرل ةةالل فصةل الربيةع كمةا انهةا  أللشمس ما المناط  الشةمالية تةدفار فاالنحدرارات المواجهة االنحد

 تكوا محمية ما الرياح الباردة وه ا يقلل ما تكالي  التدفة.

 -التربة: -5

ر االراضةي  ات التةةرب الجيةدة عةةامال مهمةا عنةد اةتيةةار الموقةع النشةةاء البيةوت الزجاجيةةة تعتبة

مةةالح والمسةةببات المرضةةية ة وةاليةةة مةةا االيكية حيةةث يجةةب اا تكةةوا التربةةة عميقةةة وةصةةبوالبالسةةت

التربةة ا  يةدثر  PHجيةة كمةا يجةب تحديةد ية والرملية المزجييفضل الترب المزواالداال قدر االمكاا وت

 ما يجب اا تكوا التربة جيدة الصر ك تشار االمراار الغ ائية وانمتصا  بعا العناصعلل ا phالـ

 للتةل  ما المياه الزائدة.

 -توفر المياه: -6

ة فية حيةث اا النباتةات الناميةا الماء  ي النوعية الجيدة بكميات كادائم م اا يتوفر مصدر يجب

تسةةتهلك كميةةات كبيةةرة مةةا المةةاء ويجةةب اا يكةةوا المةةاء ةاليةةا مةةا تحةةت البيةةوت الزجاجيةةة والبالسةةتيكية 

 ة.صر السامة والطحالب والكائنات الحية الدقيقاالمالح الضارة والعنا

 -انواع النباتات واصنافها: -7

لبالسةةتيكية و لةةك مةةا اجةةل توزيةةع يجةةب تنةةول المحاصةةيل المزرعةةة تحةةت البيةةوت الزجاجيةةة وا

تكالي  الزراعة علل اكثر ما محصول باالضافة الل تنويع مصادر الدةل كما يجةب اا تكةوا المسةاحة 

المةصصة لزراعة كل محصول مناسبة مع حاجةة السةوق لة لك المحصةول كمةا يجةب اةتيةار االصةنا  
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ث تسةتةدم اصةنا  ةاصةة معضةمها حيةالتي تالئم طبيعة الزراعة تحت البيةوت الزجاجيةة والبالسةتيكية 

دي الل ةفا تكالي  االنتاج فبالنسةبة للةيةار مةثال يفضةل ة عالية لوحدة المساحة مما يدي و انتاج اجيه

التي تتميز باا جميع ازهارها انثوية وتعقةد عة ريا دوا الحاجةة  Gynecious زراعة االصنا  االنثوية

 lndeterminateدة النمةو ونا  اير المحدضل زراعة االصطماطة فيفاما بالنسبة لل الل عمليات التلقيح

 الزهرية طالما كانت الظرو  البيئة مناسبة. العناقيدمر الساق في النمو واعطاء ا  يست

 -مصدات الرياح: -8

قةةام بيةةوت الزجاجيةةة والبالسةةتيكية حيةةث تمةةا الضةةروري وجةةود مصةةدات للريةةاح عنةةد انشةةاء ال

ك الجهةات تلة هةا مةا الريةاح البةاردة التةي تهةب مةاوالغربيةة لحمايتالشةمالية  الجهتياح ما مصدات الريا

البالسةتيكية اك ويفضل زراعة االشجار الكبيرة مثل الكازورينا والسرو كمصدات رياح وقد تستةدم الشةب

ر مصةدات الريةاح % حيث تعبر ه ه الشباك كمصدات للرياح في حالة عدم تةواف50بنسبة المنفدة للهواء 

 النباتية.

 -ل:االعم -9

ة فةي المنطقةة حيةث تسةتهلك علل مدى توفر االيدي العامل اا تكالي  التشغيل قد تةتل  اعتمادا

لمةةاهرة ا المنطقةةة التةةي تتةةوافر فيهةةا االيةةدييل لةة ا يجةةب اةتيةةار % مةةا التكةةالي  الكليةةة للتشةةغ50العمالةةة 

 ةيصة.الر

 

 

 

 

 -:(Pre- Test)االختيار البعدي 

 عند انشاء مشرول للبيوت الزجاجية والبالستيكية. / عدد النقاط الواجب مراعاتها1س

 / ما هي الشروط الواجب توفرها عند اةتيار موقع البيوت الزجاجية والبالستيكية.2س

 / كي  يتم تحديد اتجاه البيت الزجاجي.3س

 مفتاح االجابة 

 االمتحاا القبلي 

 صح -1

 صح -2

 ةطا -3

 ةطا -4
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 ةطا  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثة النمطيةالوحدة 

 واع االغطية الزجاجية والبالستيكيةان

 -:(Pre- Test)االختيار القبلي 

 -ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة 

 %.95تكوا نسبة نفا ية الضوء في الغطاء الزجاجي  -1

 .ثيليا فينايل استيتا PVCيقصد بغطاء الـ  -2

 %.88ق البنفسجية تبلغ نسبة نفا ية اطاء البولي اثيليا لالشعة فو -3

ةاللةه قلةل مةا نفا يةة الضةوء مةا تجمةع االتربةة عليةه ممةا ي Fiber Classما عيوب اطاء الـ  -4

 ال.باالضافة الل انه سريع االشتع

لالشعة فوق البنفسةجية فةي المنةاط   عدم استةدام االاطية  ات النفا ية العاليةيلجا المزارل الل  -5

 المرتفعة.
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 الثالثة النمطيةالوحدة عرض 

 Type of Glazingانواع االغطية الزجاجية والبالستيكية ومواصفاتها 

اكبةر كميةة مةا ضةوء الشةمس بحيةث تسةمح بمةرور  طية البيوت الزجاجية بمةادة شةفافةيجب تغ

مةادة المسةتةدمة لتغطيةة نمو النباتات. وما النقاط التي يجب اة ها بنظر االعتبار عند اةتيةار الالالزمة ل

 -البالستيكية هي جاجية والبيوت الز

شدة االضاءة فيها نتيجة وجةود الغيةوم  ميز بانةفااتفي المناط  التي ت -نفاذية الغطاء للضوء: -1

السةةنة يفضةةل اا تكةةوا لالاطيةةة المسةةتةدمة نفا يةةة عاليةةة للضةةوء. امةةا فةةي  لفتةةرات طويلةةة مةةا

ةدام االاطيةة المناط  الحارة التي تكوا فيها شدة االضاءة لفترات طويلةة مةا السةنة يفضةل اسةت

 التي تكوا نفا ية الضوء ما ةاللها منةفضة.

 ةةةالل الليةل تفقةةد التربةة واالجسةةام الصةلبة داةةةل البيةةت -نفاذيةة الغطةةاء لالشةعة تحةةت الحمةراء: -2

الحرارة التي اكتسبتها في انثاء الليل علل صورة اشةعة تحةت الحمةراء  ات موجةات طويلةة فةا ا 

بسةرعة  ات سيددي الل انةفاا درجة الحرارة داةل البيتكاا الغطاء يسمح بنفا ية ه ه الموج

 له ه الموجات فانه سيعمل علل رفع درجة حرارة البيت. اما ا ا لم يكا الغطاء منف ا

وه ا يعتبر مهما في المناط  المرتفعة والتي تكوا فيها  -فوق البنفسجية: نفاذية الغطاء لالشعة -3

رار ااطيةة ايةر منفة ة لهةا لتقليةل االضة دعي استةدامعالية وه ا يستشدة االشعة فوق البنفسجية 

 الثانية عا اصابة النباتات بلفحة الشمس.

 -انواع االغطية الزجاجية:

ا  يةوت الزجاجيةة ويسةتةدم الزجةاج الشةفطية البيستعمل الزجاج بكثرة في تغ - Glassالزجاج  -1

مة فيةةزداد سةةمك ملةةم ويتوقة  سةةمك الزجةاج المسةةتةدم علةةل مسةاحة القطةةع المسةتةد 4-3بسةمك 

 الزجاج بزيادة مساحة القطعة.

 لةك علةل محتةواه مةا الحديةد حيةث  قط عليه ويتوقة % ما الضوء السا90  الزجاج حوالي ينف

وعليةه فانةه يعمةل كما اا الزجاج ال يسمح بنفا ية االشعة تحت الحمةراء  تقل نفا ية الزجاج بزيادة الحديد

ممةا يقلةل مةا  البيةتمنةع تسةربها الةل ةةارج واء الليةل نةثبة في االحرارة المنبعثة ما التراظ بعلل االحتف

ل انوال االاطية المستعملة عمرا لكا ما عيوبه اا تكال  انشائه تكالي  التدفئة ويعتبر الزجاج ما اطو

 وصيانته عالية كما انه عرضة للكسر.

 -:Fiber Glassالياف الزجاج )الفايبر كالس(  -2

اجية ويمتاز الفايبر كالس بقابليته علل غطية البيوت الزججاج في تديال للزبيعتبر الفايبر كالس 

شدة االضاءة داةل البيت بدرجة افضل مما هو عليه في  عة الشمس الساقطة عليه مسببا تجانساش تشتيت
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 بدرجةةحالة استةدام الزجاج ويعتبر اكثر مقاومة للكسر فضةال عةا تحملةه لةدرجات الحةرارة المنةفضةة 

 نوعاا ما الفايبر كالس هما  اثيليا وهناك  اكبر ما البولي

 %.95-92ا  تكوا نسبة نفا ية للضوء ما ةالله نترواح ما الفايبر كالس الشف -أ 

 %.64نسبة نفا ية للضوء قد تصل الل  الفايبر كالس االصفر وتكوا  -ب 

ة ل الحراري ما الزجةاج ممةا يقلةل مةا فقةد الحةرارير الفابير كالس اقل قابلية علل التوصويعتب

 بيوت المغطاة بالفايبر كالس تكوا اقل حاجة للتبريد صيفا واقل حاجة للتدفئة شتاء.الوعليه فاا 

وما عيوبه تجمع االتربة عليه كما تنمو الطحالب عليه مما يقلل مةا نفا يةة الضةوء فضةال عةا 

 انه سريع االشتعال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع االغطية البالستيكية

 -ة البالستيكية نستةدم في تغطية البيوت ومنها هنالك انوال متعددة ما االاطي

 -:leneethy Polyالبولي اثبلين  -1

البالستيكية واكثرها انتشارا وما مواصفاته هي نسبة  ليا ارة  انوال االاطيةيعتبر البولي اثي

 % امةام بالنسةبة لنفا يةة88لةيا للضةوء العةادي حةوالي عاليةة حيةث تبلةغ نفا يةة البةولي اثيللضوء  نفا يته

% ا  يسمح بنفا ية االشعة  ات 77% ولالشعة الحمراء تبلغ نسبة نفا ية 80لالشعة فوق البنفسجية تبلغ 

لكةا اثنةاء النهةار فةي تقليةل الحاجةة الةل التهويةة فةي  ر مةا التربةة وهة ا يفيةدالموجات الطويلة التي تصةد

اء النهةار علةل صةورة كتسةبتها فةي اثنةل الا التربة تفقد الحةرارة التةي ااء الليالحاجة الل التدفئة تزداد اثن

 اشعة تحت الحمراء.

 -:ide(PVC) poly vinyl chlorالبولي فينايل كلوريد  -2

ء يقاوم لفترة اطول ما البولي اثيليا ويبقل بحالة جيدة الكثر ما سنة وقةد تصةل الةل ه ا الغطا

يسةمح  هانة هما اهةم مميزاتةوليا ضوء فانها تكوا مقاربة لنفا ية البولي اثيبالنسبة لنفا ية ال ثالث سنوات

 ت الحمراء ما ةالله وه ا يددي الل رفةع درجةة الحةرارة داةةل البيةت% فقط ما االشعة تح12لنفا ية 
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لةل سةطحه ممةا يقلةل مةا اء الليل لكا ما عيوبه تجمع االتربة عنثعا الجو الةارجي في ا م  3-2بحوالي 

 ء ما ةالله.نفا ية الضو

 -:vinyl acetate -) ethylene(EVAيت فينايل استلين اثي -3

يعتبر هة ا الغطةاء اكثةر مقاومةة مةا البةولي اثبلةيا الشةعة الشةمس حيةث يبقةل بحالةة جيةدة لمةدة 

مةا سنوات لكنه اكثر كلفة ما البولي اثبليا اما ما حيث نفا ية الضوء فانه اكثر نفا ية  5-2تترواح ما 

 ليا.فهو اقل مما في البولي اثي تحت الحمراءوبالنسبة لنفا ية االشعة  البولي اثيليا

 -:Mylar Polyesterالر المي -4

فتةرة طويلةة مةا الةزما وتكةوا نفا يتةه للضةوء مقاربةة لنفا يةة ه ا الغطاء شفا  ويبقةل شةفافا ل

كيةب والصةيانة اج واا تكةالي  الترولكنها مقارنة لكلفة الزجة PVCا  كلفة الـ الزجاج وكلفته هي اضعا

 .فهي قليلة

 

 

 

 

 

 -:(Post- Test) ر البعدياالختبا

 / ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند اةتيار االاطية الزجاجية والبالستيكية.1س

 / ما هي مواصفات االاطية الزجاجية والبالستيكية التالية 2س

1- Fiber Glass. 

2- Polyethy lene. 

راء فةي المنةاط  زارل علةل اةتيةار االاطيةة الغيةر منفة ة لالشةعة تحةت الحمةمة/ ا كر سبب لجةوء ال3س

 الباردة.

 مفتاح االجابة

 االمتحاا القبلي

 ةطا -1

 ةطا -2

 ةطا  -3

 صح  -4

 صح  -5
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 الرابعة والخامسة النمطيةالوحدة 

 العوامل التي تؤثر على نمو النبات داخل البيوت الزجاجية والبالستيكية

  Test -Preاالختبار القبلي 

 -م العبارة الةاطئة ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا اما

درجةة مئويةة الماء رارة الالزمة لرفع درجة حرارة باوند واحد ما حهي كمية ال BTUيقصد بـ  -1

 واحدة.

لقةةد وجةةد اا العمليةةات الكيماويةةة تتضةةاع  فةةي النبةةات لكةةل زيةةادة فةةي درجةةة الحةةرارة مقةةدارها  -2

 (.م  10)

 . م5-7تتراوح ما بيا  ل لعملية االرتبالاا درجة الحرارة المثل -3

 ة لدرجات الحرارة المةفضة.تعتبر االوراق موضع االستجاب -4

ته وطةول جية في النبات عةا طرية  نوعيتةه وشةديولوسالعمليات الف يدثر الضوء علل العديد ما -5

 الفترة الضوئية.

% ا  كانةةت زيةةادة تركيةةز اةةاز ثةةاني 50لقةةد وجةةد اا اا معةةدل التركيةةب الضةةوئي يةةزداد نسةةبة  -6

 شدة االضاءة ودرجة الحرارة المناسبة لنمو النبات.زيادة تصاحبها اوكسيد الكاربوا 

 عرض الوحدة النمطية الرابعة والخامسة 
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 -:النبات داخل البيوت الزجاجية والبالستيكية نمو العوامل التي تؤثر على

 -ة التي يعمل المزارل علل التحكم فيها داةل البيوت الزجاجية والبالستيكية هي ئييالب ملاواهم الع

  -: درجة الحرارة:اوال

ما االسباب الرئيسية الستةدام البيوت الزجاجية والبالسةتيكية هةي امكانيةة الةتحكم فةي درجةات 

الشتناء عند  علل درجات حرارة الليل اثناء اشهرالحرارة التي تنمو عندها النباتات حيث يمكا المحافظة 

ة فةةي هةة ه البيةةوت جةةة الحةةراردر افةةام التدفئةةة وفةةي فصةةل الصةةي  يمكةةا ةاي مسةةتوى باسةةتعمال نظةة

 يل الزجاج.لتظباستةدام مواد 

ها بالوحدات الحرارية ها او تلك التي يلزم التةل  منويعبر عا كمية الحرارة التي يلزم اكتساب

 .BTUالبريطانية 

British thermal units ند واحد ما الماء وهي كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة باو

  .واحدة درجة فهرنهايتية

 االنعكاس. -4الحمل  -3التوصل  -2االشعال  -1وتنقل الحرارة باربع طرق رئيسية وهي 

 

 -تاثير درجة الحرارة على نمو النبات:

ي داةةل النبةات ل االةب العمليةات الحيويةة التةي تجةرما المعرو  اا درجة الحرارة تةدثر علة

 -تكةةويا الصةةبغات -ا  العناصةةر الغ ائيةةامتصة -نقةل المةةواد الغ ائيةةة -التةةنفس–مثةل التركيةةب الضةوئي 

 استطالة الساق والج ورر باالضافة الل العمليات االةرى. -صالا االبيتكو -التكاثر -النتح

ئي الحقيقةي موضةحة فةي الشةكل والتركيةب الضةو التةنفسو درجةة الحةرارةواا العالقةة مةا بةيا 

 . التالي

زيةةادة فةةي درجةةة الحةةرارة بمقةةدار  حيةةث يوضةةح الشةةكل اا العمليةةات الكيمياويةةة تتضةةاع  لكةةل

 التركيةب الضةوئيلعمليةة يء حيث اا التنفس يستمر بالزيادة مع زيادة درجة الحةرارة ونفةس الشة (م  10)

وبصورة عامة تفضل النباتات  CO2يز ااز رة وتركالضوئي يمكا اا يحدد بالطاقة المتوفلكا التركيب 

ار ويعود السةبب الةل اا عمليةة التركيةب الضةوئي هةي ود اةتالفات ما بيا درجة الحرارة الليل والنهوج

وهةي عملية التنفس فهي العملية التي تحدث في الليةل  االعملية التي تحدث اثناء النهار وهي عملية بناء ام

ستهلك المةواد الغ ائيةة المصةنعة فةي اثنةاء النهةار ففةي حالةة ارتفةال درجةة حةرارة فةاا عملية هدم حيث ت

سةكر وعليةه فةي هة ه الحالةة لالمواد الغ ائية المصنعة بما في  لك اتسود وتستهلك  عملية التنفس هي التي

يكوا نمو النبات ضعيفا وةاصة عندما تنمو النباتات في درجات حراريةة مرتفعةة فةي البيةوت الزجاجيةة 

 والبالستيكية وةاصة عند تكوا شدة االضاءة منةفضة.
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ظ اا ارتفال درجة الحةرارة يةددي الةل لنتح فنالحاما بالنسبة لتاثير درجة الحرارة علل عملية ا

لماء داةل الورقة ونتيجة ل لك فا ا كاا ار ابة ارتفال درجة الحرارة الورقة وه ا يددي الل زيادة ضغط

 .دةزيادة مطرالنتح تكوا اسرل وبفي الجو المحيط بالورقة ثابتا فاا عملية ار الماء ضغط بة

لةل امتصةا  المةاء وااليونةات فعنةد انةفةاا درجةة حةرارة ير درجة الحرارة عاما بالنسبة تاث

 صا  االيونات والماء ونمو الج ور.التربة سيقل امت

حةةرارة الليةل يةتلةة  حسةب الجةةزء  امةا تةةاثير درجةة الحةةرارة علةل االسةةتطالة فةاا تةةاثير درجةة

سةتطالة ارنةة باتطالة السةاق تكةوا اكبةر مقفةاا اسة م  20-10د درجة حرارة ما بةيا المعني ما النبات فعن

 م فاكثر فاا استطالة الج ر تكوا اكبر مقارنة باستطالة الساق.25الج ر اما عند درجة حرارة 

 

 

 

 

 

 -تاثير درجة الحرارة على االزهار:

اا درجةةة الحةةرارة  لةةوحظفةةي العائلةةة القرعيةةة فقةةد الجنسةةي  تةةدثر درجةةة الحةةرارة علةةل التعبيةةر

رة رتفعةة فتشةجع تكةويا االزهةار المة كما درجةات الحةرارة المة امنةفضة تشجع تكويا االزهار المدنثال

وتعر  ه ه العمليةة بعمليةة  هير بعا النباتاتارة المنةفضة تاثيرا منشطا علل تزلدرجات الحركما اا 

وهةةي عبةةارة عةةا تشةةجيع او تسةةريع قابيلةةة النبةةات علةةل االزهةةار باسةةتةدام  Vernalizationال االرتبةة

معاملةةة البةةرودة الةةل درجةةات  انتهةةاء مةةا يجةةب اا ال تعةةرا النباتةةات بعةةددرجةةات الحةةرارة المنةفضةةة ك

وهةي عبةارة عةا  Devernalizationgال النها سو  تسةبب ازالةة عمليةة االرتبةحرارية عالية مباشرة 

لحةرارة النباتةات لةدرجات ا تعةريااده بوسةاطة ات الحرارة المنةفضةة ممةا يمكةا الغةازالة التاثير لدرج

 ها لدرجات الحرارة المنةفضة.بعد تعريضالمرتفعة مباشرة 

 جابتها لدرجات الحرارة المنةفضة الل مجموعتيا وتقسم النباتات ما حيث است

 qualitative lowنباتةةات تحتةةاج الةةل درجةةات الحةةرارة المنةفضةةة بشةةكل مطلةة  وتعةةر  بةةـ  -1

temperature requirement ارة ها لةدرجات الحةرحيةث اا النباتةات ال تزهةر اال بعةد تعرضة

 المنةفضة.

 quantitative lowوتعةر  بةةـ  درجةات الحةةرارة المنةفضةة بشةكل كمةينباتةات تحتةاج الةل  -2

temperature requirement . 
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واا موضةةع ها لةةدرجات الحةةرارة المنةفضةةة حيةةث اا النباتةةات تسةةرل بةةالتزهير بزيةةادة تعرضةة

ي تكوا النباتات مستعدة لالستجابة ولك في النبات هي القمة الناميةالحرارة المنةفضة  ابة لدرجاتجاالست

لدرجات الحرارة المنةفضة يجب اا تكوا قد عبرت مرحلة معينة ما العمر حيةث تعةر  هة ه المرحلةة 

ه النبات اير وهي عبارة عا  لك الطور ما حياة النبات ال ي يكوا في Juvenile periodبفترة الحداثة 

ح وال لعمليةة االرتبةال تتةرء واا درجة الحرارة المثلكالحرارة والضور مستعد الستقبال محفزات التزهي

منةفضة فقد تتةراوح مةا ها لدرجات الحرارة الرة التي تحتاج النباتات لغرا تعرضاما الفت م  7-5ما بيا 

 .االنوال النباتية واالصنا  والعمربيا فترة شهر الل ثالثة اشهر وه ه تةتل  باةتال  

 -الضوء:ثانيا: 

البالسةةتيكية  دثر علةةل نمةةو النباتةةات داةةةل البيةةوتمةةل المهمةةة التةةي تةةاوعيعتبةةر الضةةوء مةةا ال

مهمةا فةي تكنولوجيةا الزراعةة المحميةة حيةث يةدثر  وحيةث اصةبح الةتحكم فةي االضةاءة جةزءا والزجاجية

 -شدة الضوء جـ -نوعية الضوء ب -عا طري  أ اتيولوجية في النبسالضوء علل العديد ما العمليات الف

 ئية.طول الفترة الضو

 -وما اهم تاثيرات الضوء علل نمو وتطور النبات هي 

 -تاثير الضوء على عملية التركيب الضوئي: -1

دة تزداد عملية التركيب الضوئي بسرعة عند زيادة شةدة االضةاءة وتصةل الةل في الورقة المنفر

مجمةول الكثافةة  ( لكا عند زيادة2ط/ م1و  108-86اقصل حد عند شدة اضاءة منةفضة تقدر بحوالي )

الةضةةري يلةةزم للحصةةول علةةل نفةةس كفةةاءة عمليةةة التركيةةب الضةةوئي زيةةادة شةةدة االضةةاءة حيةةث اا 

ويرجةع السةبب ( 2ط/ م1و 500ع اال عندما تصل االضاءة الل )لي ال يصل الل حالة التشبالمحصول الك

ا تشةبع في  لك الةل اا االوراق الداةليةة تظلةل بعضةها لةبعا لة ا يلةزم زيةادة شةدة االضةاءة مةا اجةل ا

االوراق بالضةةوء و كةة لك وجةةد اا معةةدل عمليةةة التركيةةب الضةةوئي تةةزداد بزيةةادة كةةل مةةا شةةدة االضةةاءة 

 .CO2وتركز ااز ثاني اوكسيد الكاربوا 

 -الماء: ضوء على درجة حرارة النبات وفقدتاثير ال -2

ةدم فةةي نمةةو النبةةات ولةة لك يجةةب سةةتت% فقةةط  5ية تقةةدر بةةـاا جةةزء بسةةيط مةةا الطاقةةة الشمسةة

 للتةل  ما ه ه الطاقة وهي  لطاقة المتبقية حيث هناك عددة طرقل  ما االتة

 االنعكاس. -أ 

 النفا ية. -ب 

 الحمل. -ج 

 جة زيادة درجة حرارة النبات.اشعاعات حرارية نتي -د 

 .النتح -ه 
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االسةاس فةي عمليةة الطريقة الرئيسية للةتةل  مةا الطاقةة الزائةدة حيةث اا  تبر عملية النتحوتع

ور الل الةةارج اعتمةادا علةل الظةرو  فةاا بات الل ااز يمر ما ةالل الثغنالنتح هو تحويل الماء في ال

 س يستةدم في تبةير المةاء فةا ا مةا االقةت التغةور لسةبب مةا فةاا عمليةة النةتح% ما ضوء الشم70-90

 تتوق  ويصحب  لك ارتفال درجة حرارة النبات.

 -تاثير الضوء على عملية التزهير: -3

 -ا للفترة الضوئية الالزمة الزهارها الل ثالثة اقسام تقسم النباتات ما حيث استجابته

 - long- day plants LDPنهار الطويل لنباتات ا -1

يسةرل اطول ما الفترة الضةوئية الحرجةة ووهي النباتات التي تزهر ا ا تعرضت لفترة ضوئية 

 لها مثل نبات القرنفل. بزيادة المدة الضوئية التي تتعرا ازهار مثل ه ه النباتات

 - short- day plants SDPاتات النهار القصير نب -2

تةرة ضةوئية اقةل مةا الفتةرة الضةوئية الحرجةة ويسةرل باتات التي تزهر ا ا تعرضةت لفوهي الن

 دي.وازهار مثل ه ه النباتات بزيادة فترة الظالم التي تتعرا لها مثل نبات الداد

 - day- nautral plantsحايدة مالنباتات ال -3

هارهةا وطةول الفتةرة الضةوئية التةي تتعةرا لهةا مثةل ال توجد عالقة بيا از وهي النباتات التي

بر االوراق مناط  استجابة النبات للفترة الضوئية لكي تزهر سةواء تار والفلفل وتعنباتات الطماطة والةي

 كانت نباتات نهار طويل ام نباتات نهار قصير.

 -كيفية استجابة النباتات لطول الفترة الضوئية:

غة تعةةر  بالفةةايتوكروم ر طةةول الفتةةرة الضةةوئية الةةل وجةةود صةةبسةةتجابة النباتةةات لتةةاثيترجةةع ا

phytochrome  غة للبيئة باحدى الطرق التالية في اوراق النبات وتستجيب ه ه الصبالموجودة- 

 .اءة الساقطة علل االنسجة الةضرطول الموج -1

 طول فترة الظالم. -2

ي والشةكل التةالي يوضةح اسةتجابة الفةايتوكروم المةة التةي يحةدث عنةدها التحويةل الظدرجة الحةرار -3

 لنوعية االشعال والظالم.

شكل الةل  ا ا يمكا اا تتغير ما p660و  p730غة الفايتوكروم هما حيث هناك صورتاا لصب

االوراق الةةل اشةةعة حمةةراء بطةةول مةةوجي  عة الحمةةراء وتحةةت الحمةةراء فعنةةد تعةةرااةةةر بواسةةطة االشةة

nm660 تتحول الل غة الفايتوكروم فاا صبp730  لكا عنةد تعةرا االوراق الةل اشةعة تحةت الحمةراء

فةةنالحظ عنةةدما يتةةراكم شةةكل  p660تتحةةول الةةل  فةةاا صةةبغة الفةةايتوكروم سةةو  730nmبطةةول مةةوجي 

 الزهار ويمنع نباتات النهار القصيريدفع نباتات النهار الطويل لداةل االوراق فانه سو   p730غة الصب

سةو   p730وفي اثنةاء الظةالم تجةد اا داةل االوراق  p660ندما تتراكم ما االزهار ويحدث العكس ع
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ودي درل يقوم باطالة فترة الظالم لتحفيز التزهير في نباتات الةدافله ا نالحظ اا المزا p660يتحول الل 

ير( تحت ظرو  النهار الطويل وتقصر طول فترة الظالم في الشتاء لمنع التزهير ا  صق)نباتات النهار ال

 طول فترة الظالم هو ال ي يحدد االستجابة لعملية التزهير.اا 

 -التحكم في شدة االضاءة:

 -ضاءة:خفض شدة اال -1

ةالل فصل الصي  في االجواء المشمسةة بالمنةاط  الحةارة تةزداد شةدة االضةاءة بدرجةة كبيةرة 

اءة ويمكا االض ب لك رفع درجة الحرارة حيث يحول جزء ما االشعال الشمسي الل طاقة حرارية مسببا

 -الحرارة داةل البيت ل لك يلزم ةف  شدة االضاءة ويمكا اجراء  لك باتبال احدى الطرق التالية 

 الجير. وا زجاجي ما الةارج بمستحلب ما الطياالقيام برش البيت ال -أ 

-10  يشدة االضةاءة الةل حةوال المناسبة التي يمكا بواسطتها ةفاالقيام باستةدام شباك التظليل  -ب 

 %.15-10الململ ال ي يقلل شدة االضاءة بنسبة  يستعمل قماشالحاجة كما % حسب 90

 -زيادة شدة االضاءة: -2

لنمةو النبةات ا فاكثر تعتبر شدة االضةاءة عةامال محةدد 40في المناط  التي تقع عند ةط عرا 

 ر بعا االضةاءة الصةناعية و لةك باسةتةدام انةوال مةا المصةابيحي اثناء فصل الشتاء مما يتوجب توفيف

لزيادة شدة االضاءة ومةا المصةابيح الشةائعة االسةتعمال لغةرا زيةادة شةدة االضةاءة  ات الكفاءة العالية 

ومصةابيح الصةوديوم  ات الضةغط العةالي  metal halideومتيال هااليد  fluoresceutهي الفلورسنت 

high pressure sodium حيث يةتل  الضوء الصادر ما ه ه المصابيح باةتال  االنوال. 

 -قياس الضوء:

 -هناك نوعاا ما االجهزة التي تستةدم لقياس الضوء وهي 

1- Photo metric sensors - 

حيةث تسةتجيب  (nm 700-400)االجهزة يمكنها قياس الطاقة فةي حةدود الطية  المرئةي  وه ه

 ت.ه ه االجهزة للضوء بطريقة مماثلة لعيا االنساا او جهاز قياس شدة االضاءة المستةدم في الكاميرا

 - اما وحدات قياس الضوء به ه الطريقة فهي

 .foot- cand lesة/ قدم شمع -أ 

 .luxلوكس   -ب 

 .lumens لوما -ج 

2- Radiometric sensors - 

وتستةدم ه ه االجهزة لقياس طاقة االشعال في حدود الطي  الكلي بطول موجي يترواح ما بيا 

(300-3000 nm). 
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 - ه ه الطريقة فهياما وحدات قياس الضوء ب

 .wattsاط الو -أ 

 .ergsااليرك   -ب 

 .caloriesالكالوري  -ج 

 

 

 تاثير غاز ثاني اوكسيد الكاربون على نمو النباتات في البيوت الزجاجية والبالستيكية. -ثالثا:

 التةةي تمتصةةها CO2لعمليةةة التركيةةب الضةةوئي حيةةث اا كميةةة يا ضةةرور CO2يعتبةةر اةةاز 

علةةل النمةةو والحاصةةل الةة ي يظهةةر تةةاثره االوراق الةضةةراء تعتبةةر مقياسةةا لعمليةةة التركيةةب الضةةوئي 

 والنوعية.

ب الضةةوئي فةةاا تركيةةز هةة ا الغةةاز فةةي عمليةةة التركيةة CO2ونتيجةةة اسةةتهالك النباتةةات لغةةاز 

طويلةة لفتةرة ةفا الل مستويات دوا الحد الطبيعةي ا ا بقيةت البيةوت الزجاجيةة والبالسةتيكية مغلقةة سين

 .كما يحدث ةالل فصل الشتاء في المناط  الباردة

% ا ا كانت زيادة تركيز الغاز تصةاجها 100زداد بنسبة وقد وجد اا معدل التركيب الضوئي ي

 المناسبة لنمو النبات. شدة االضاءة ودرجة الحرارةزيادة 

ل % عنةةد انةفةةاا تركيةةز الغةةاز الةة50ة كمةةا وجةةد اا معةةدل التركيةةب الضةةوئي يةةنةفا بنسةةب

اا هنالك زيادة في معدل عملية التركيب الضوئي وعلل العكس ما  لك ف (ppm) ( جزء بالمليوا160)

 جزء باليوا. ppm 1000-335% نتيجة زيادة تركيز الغاز 50تقدر بحوالي 

 -:2COتصاص غاز العوامل التي تؤثر على ام

 -التي تمتمها االوراق تعتمد علل عدة عوامل منها  CO2اا كمية 

 نول النبات وصنفه. -1

 شدة االضاءة. -2

 سرعة الرياح. -3

 .العطش -4

 في الجو. CO2تركيز  -5

 ور.ةالل الثغ CO2المقاومة للنفا ية  -6

 و  السابقة التي تعرا لها النبات.رظال -7

 عمر الورقة. -8

 درجة الحرارة. -9
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 -رابعا: الماء:

 ل  نسبته باةتال  االنسجة.ترئيسيا لكل الةاليا النباتية ولكا تة ا  يعتبر الماء مكونن

لناميةة فةي البيةوت الزجاجيةة والبالسةتيكية عالقةة مباشةرة اا االستهالك الماء ما قبل النباتةات ا

% فقةط مةا المةاء الة ي تمتصةه النباتةات عةا طرية  المجمةول 2المتةوفرة اال اا  بكميةة الطاقةة الشمسةية

 .لنتحما االوراق عا طري  ا ي النبات ويفقد معظم الماء الممت يبقل ف الةضري

 -التحكم في احتياجات الماء:

الناميةة تحةت فةي النباتةات اجات الماء او التقليل ما معدل النتح حكم في احتيللتهناك عدة طرق 

 -البيوت الزجاجية وهي 

 -والهواء المحيط بها ويتم عا طري  ار الماء ما بيا االوراق تقليل الفرق في ضغط بة -اوال 

 النسبية ويتم ه ا بواسطة. زيادة الرطوبة -أ 

 اضافة الماء الل الهواء. -1

 الهواء. درجة حرارة ةفا -2

 -يتم عا طري  وةفا درجة حرارة الورقة   -ب 

 ما الماء. رش االوراق بر ا  -1

 شدة االضاءة بواسطة التظليل. ةفا -2

 زيادة المقاومة لسرياا بةار الماء ما االوراق الل الهواء ويتم عا طري . -ثالثا 

 -تقليل فتح الثغور ويتم  -أ 

 .ورلكيمياوية التي تعمل علل ال  الثغباضافة المواد ا -1

 .CO2غور بزيادة تركز ااز تقليل فتح الث -2

 تقليل سرعة الرياح.  -ب 
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 -:test -postار البعدي االختب

 م النباتات ما حيث استجابتها للفترة الضوئية الالزمة الزهارها./ قس1س

 تصا  بةار ااز ثاني اوكسيد الكاربوا ما قبل النبات./ ما هي العوامل التي تدثر علل ام2س

 في ضغط بةار الماء ما بيا االوراق والهواء المحيط بها. ي طرق تقليل الفرق/ ما ه3س

 / قسم النباتات ما حيث استجابتها لدرجات الحرارة المنةفضة.4س

المجةةودة فةةي اوراق النبةةات ومةةا هةةي طةةرق  phytochrome/ مةةا المقصةةود بصةةيغة الفةةايتوكروم 5س

 تات.ها النباه ه الصبغة للبيئة التي تعيش في استجابة

 مفتاح االجابة

 االمتحان القبلي

 صح -1

 صح -2

 صح  -3

 ةطا -4

 صح  -5

 ةطا -6
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 طية السادسةالوحدة النم

 ت الزراعة المحميةطرق السيطرة على الظروف المناخية داخل منشا

  -: Test –Preار القبلي الختبا

 - ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة

 رجات الحرارة داةل البيوت الزجاجية والبالستيكية عا طري  التهوية فقط.يتم التحكم بد -1

 الهد  االساسي للتهوية هو منع اية زيادة في درجة الحرارة. -2

 يجب اا تكوا فتحات التهوية كبيرة في المناط  الباردة وصغيرة في المناط  الحارة. -3

حميةةة وةةةروج الهةةواء الحةةار يقصةةد بالتهويةةة دةةةول هةةواء ةةةارجي بةةارد الةةل داةةةل المنشةةات الم -4

 الرطب.

 -فاا  لك يتطلب تدفئة البيوت الزجاجية  م  10ندما تنةفا درجات الحرارة عا ع -5

 عرض الوحدة النمطية السادسة

 مية الزراعة المح رة على الظروف المناخية داخل منشاتطرق السيط

 التدفئة( -التظليل  -التبريد -)التهوئة

رارة للحصةول علةل افضةل نمةو و لةك بتهيئةة الظةرو  البيئةة يجب التحكم الدقي  بةدرجات الحة

المناسبة لنمو النبات علل مدار السنة داةل البيوت الزجاجية، ا  اا احتياجةات التدفئةة والتهويةة يجةب اا 

تدة  بنظر االعتبار وك لك نول المحصول وعمره ودرجة نضةجه والوقةت المراةوب تسةوقيه فيةه النهةا 

لمدى الحراري في اثناء الليل والنهار للسيطرة علل بيئة البيت الزجاجي، ويةتم جيمعا عوامل تدثر علل ا

 التحكم بدرجات الحرارة داةل البيوت الزجاجية عا طري  

 -:Ventilationة ئالتهو -اوال:

البيوت الزجاجية الحديثة قد صممت بحيث اا هياكلها تحجب اقةل مةا يمكةا مةا اشةعة الشةمس، 

وبعا انوال البالستيك تكوا شةفافة وتسةمح بنفا يةة اشةعة الشةمس ولكةا تمنةع  كما اا الزجاج المستةدم

رجول االشعال ما التربة داةل البيت وعليه فاا درجةة الحةرارة سةو  ترتفةع بسةرعة داةةل البيةت مةع 

 ظهور الشمس ما بيا الغيوم وتنةفا بصورة مفاجئة عندما تحجب الغيوم الشمس.

ية زيادة في درجة الحرارة. وه ا يمكا اا يحصل باسةتةدام والهد  االساسي للتهوية هو منع ا

هواء ةارجي بارد ليحل محل الهواء سةاةا والرطةب داةةل البيةت، حيةث ياةة  معةه الحةرارة المتراكمةة 

تح النباتات والرطوبة الزائدة تاتي ما عملية نداةل البيت ولكا نظام التهوية قادر علل القيام به ا العمل، 
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ةةةل البيةةوت الزجاجيةةة احيانةةا الةةل درجةةة التشةةبع وتحةةت هةة ه الظةةرو  يةةزداد انتشةةار وتصةةل الرطوبةةة دا

 االمراا.

 ة طرق التهوئ

 -:Natural Ventilation Class Housesالطبيعية للبيوت الزجاجية التهوئة  -1

ا هيكةل البيةت الزجةاجي وهة ه الفتحةات تهوية هي عمل فتحات ةاصة تكوا ضمابسط طرق ال

و  او الجدراا الجانبية حيث يتم ما ةاللها تغيير هواء البيةت بطريقةة طبيعيةة، حيةث تكوا اما في السق

يةرج هواء الداةل الدافئ ال ي يتجمع قرب سق  البيت ما الفتحات العلوية يحل محله الهواء الةةارجي 

فتحةات ري  اما في فصل الشتاء فاا التهوئةة تةتم باسةتعمال ما الفتحات الجانبية ةالل فصل الربيع والة

 ة الموجودة في سق  البيت فقط.التهوئ

ة تكوا صغيرة فةي المنةاط  البةاردة وكبيةرة فةي المنةاط  الدافئةة وتكةوا بحةدود وفتحات التهوئ

 % ما المساحة االرضية للحصول علل تبريد فعال.30-15

يتم ويتم فتح وال  الفتحات اما يدويا بتدوير العجلة ةاصة تتصل مع فتحات التهوية باسالك او 

القها وفتحها او توماتيكيةا و لةك بواسةطة مةنظم حةراري )توصةيل فتحةات التهويةة بمةنظم الحةرارة الة ي 

يعمل علل تشغيل الجهاز( )فتح فتحات التهوية عند ارتفال درجات الحرارة عند الحد االقصةل المسةموح 

 به وك لك ال  الفتحات عند انةفاا درجة الحرارة عا الحد المسموح به(.

 ها هوية االوتوماتيكية لعدة اسباب منالتوتفضل 

 ة والتي تنتم عا عوامل متعددة منها الحاجة المتكررة للتهوئ -1

 سقوط اشعة الشمس علل البيت. -أ 

 درجة الحرارة ةارج البيت.  -ب 

 الرياح. -ج 

 وه ه يمكا الحصول عليها بصورة ادق بالتهوية االوتوماتكية.

 تتحسس لها االجهزة تكوا اسرل. االستجابة بالنسبة للمتغيرات في الظرو  والتي

المحافظة علل المدى االمثل لدرجة الحرارة بشكل دقي  تحت االب الظرو ، عما لو استةدم النظام 

 اليدوي.

 يقلل ما اجور العمل.

  -:Fan Ventilation Class Housesالتهوية بمراوح التفريغ للبيوت الزجاجية  -2

الزجاجية والبالستيكية الكبيرة التي ال تفيد معها الفتحةات  ه ا النظام ما التهوية يتبع في البيوت

حيث تستةدم مراوح كبيرة تقوم بسحب كميات كبيرة مةا الهةواء الةدافئ مةا داةةل البيةت وطةرده ةةارج 

البيت ما احد جانبي البيت ويحل محله هواء ةارجي بةارد مةا الفتحةات الموجةودة علةل الجانةب االةةر. 
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الوقت في الجو الحار في حيا يتم توصيل المراوح بمنظم الحرارة ال ي يقوم تظل الفتحات مفتوحة طول 

بتشغيلها عندما تصل درجة الحرارة الحد االقصل المسموح به وتتوقة  المةراوح عةا العمةل عنةدما تقةل 

 درجة الحرارة عا الحد االدنل المسموح به.

  -مزايا مفرغات الهواء الجيدة:

 بيرة ما الهواء عند ضغط منةفا.لها القابلية علل سحب كميات ك -1

 اا تكوا رةيصة الثما. -2

 تكالي  تشغيلها منةفضة. -3

 ا.قليلة الضوضاء اثناء اشتغاله -4

 ما الجانبيا الداةل والةارج. ةلها حماي -5

اا يكوا لها صفائح معدنية ما الجهة الةارجية والتي تفتح فقط تحت تاثير ضغط الهواء عندما  -6

 تشتغل المراوح.

ما المساحة االرضية للبيت  2ما الهواء في الثانية/م° م0.04-0.03ة مقدراه تعطي معدل تهوي -7

 م.6.1والمسافة بيا مروحة واةرى 

 -مزايا استخدام المراوح:

ةةالل التهويةة وبة لك تنةتم عمليةة التركيةب الضةوئي بصةورة افضةل حركةة موجبةة للهةواء  اتنش -1

ة عمليةة النةتح وهة ه تعمةل علةل ونمو النبات يكوا افضل بسةبب تحسةيا تبةادل الغةازات وزيةاد

 ةفا درجة الحرارة النبات.

ضرورة اسةتةدام المةراوح فةي البيةوت الكبيةرة للةتةل  مةا فتحةات التهويةة السةقفية والعةتالت  -2

 ةل البيت.االضوء الل د ةواجهزة فتح وال  الفتحات مما يزيد ما نفا ي

 الجو داةل البيت يكوا مشجعا للعمل. -3

 لبيوت الزجاجية القديمة.تحسيا معدل التهوية في ا -4

 اكثر احكاما ما تلك البيوت التي فيها التهوية باستةدام فتحات التهوية. -5

 يمكا تالفي اعمال الصيانة علل فتحات التهوية وبشكل مستمر. -6

   -عيوب استخدام المراوح:

 تكالي  تشغيل المراوح عالية. -1

 .يلزم عناية ةاصة عندما تحتاج الل التهوية ةالل فصل الشتاء -2

 تسبب ضوضاء. -3

ترتفع درجات الحرارة بسرعة داةل البيوت عند انقطةال الكهربةاء فةي الصةي  وبهة ا يجةب اا  -4

 يكوا هناك جهاز توليد الكهرباء للحاالت الطارئة.
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 -حساب عدد المراوح الالزمة لتهوية البيت الزجاجي:

 -مثال:

 45.6وطوله  22.9 يتكوا ما ثالثة اجزاء متصلة عرضهزجاجي  و هيكل معدني  لديك بيت

مةا المسةاحة االرضةية  2/ثةا/م3م0.04ة هةو يستةدم النتاج الطماطة فا ا علمت بةاا اقصةل معةدل للتهوية

 حساب عدد مراوح التفريغ الالزمة. المطلوب 2م/ثا/3م8.3وكفاءة المفراة الواحدة 

 Aمساحة البيت = 

 Vاقصل معدل للتهوية = 

 -Vكفاءة المفراة الواحدة = 

 M=  ةالزم اقصل تهوية

 Fعدد المفراات = 

 -الحل:

 العرا× = الطول  Aمساحة البيت 

             A  =45.6×22.9 

             A  =10452م 

            F  =




V

AV
 =

V

M
 

 2/ثا/ممV  =0.04اقصل معدل للتهوية 

  M  =V×Aاقصل تهوية الزم 

M  =1045×0.04 

M  =41.5ثا3م/ 

=  (F)عدد المفراات الالزمة 
V

M
 فراة الواحدةكفاءة الم 

                     F  =
3.8

8.41
 مفراة 5.04= 

 ويقرب الل عدد صحيح 

                     F  =5 مفراات الزمة 

 

 -ة باالنابيب البالستيكية المثقبة:التهوئ
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نابيةةب البالسةةتيكية المثقبةةة بمةةراوح التفريةةغ وفةةي هةة ه االنابيةةب ثقةةوب صةةغيرة علةةل توصةةيل اال

الجانبيا وفي الجهة السفلية تتوزل بمسافات منتظمة يةرج منها الهواء ليتوزل فةي ارجةاء البيةت وتكةوا 

 ه ه االنابيب مسدودة ما احد جانبيها.

   -:Codling تبريد البيوت الزجاجية -ثانيا:

الحةرارة لكةي تنمةو م  ممةا يسةتدعي ةفةا درجةة 50تصةل درجةة الحةرارة الةل ي  قد في الص

 -النباتات بشكل جيد. وهناك عدة طرق تستةدم في تبريد البيوت الزجاجية هي 

 .Roof shadingتظليل السق   -1

 .Fan pad systemالتبريد بنظام المروحة والوسادة  -2

 .High pressuer mist systemالتبريد بنظام الر ا   ي الضغط العالي  -3

 -تظليل السقف: -1

مكةا ا ابتهةا فةي المةاء يوه ا يمكا اجةراءه بطةالء الزجةاج مةا الةةارج بةبعا الصةبغات التةي 

ب مواد التظليل التي توضع علل الزجاج هو لتقليةل نفا يةة الحةرارة ايضةا. وسةو  يقلةل مةا نفا يةة لواا

االهميةةة الكبيةةرة بالنسةةبة لعمليةةة الضةةوء المرئةةي او بعبةةارة اةةةرى  لةةك الجةةزء مةةا الطيةة  الشمسةةي  ي 

التركيب الضوئي وهناك طريقة اةرى للتظليةل تتمثةل فةي تركيةب سةتائر مةا القمةاش فةوق النباتةات كمةا 

 يمكا استةدام شرائح التظليل المصنوعة ما الةشب او االلمنيوم.

 -التبريد بنظام المروحة والوسادة: -2

قبة والتةي يجةب اا تكةوا رطبةة، فةا ا كةاا الهواء الل داةل البيت ةالل وسادة مث و لك بسحب

% فةاا مقةدارا مةا المةاء الموجةود علةل الوسةادة سةو  100الهواء الةداةل عنةد رطوبةة نسةبية اقةل مةا 

يتبةر عند مرور الهواء ما ةاللها، والحرارة الالزمة لتبةر ه ا الماء تاتي ما الهواء الداةل وعليه فاا 

م ما مروحة كبيرة او اكثر توجد علةل احةد جةانبي البيةت فةي درجة حرارته ستنةفا ويتكوا ه ا النظا

 حيا توجد الوسادة علل الجانب االةر ما البيت واا كل ما الوسادة والمروحة مربوطة بمنظم حراري.

فعند وصول درجة الحرارة البيت الل االقصل المسموح به فاا منظم الحرارة يقوم بتشغيل كل 

قوم بدفع الماء الةل اعلةل الوسةادة لترطيبهةا، وعنةد  تشةغيل المروحةة المروحة ومضةة الماء والتي ت ام

الرطبةة ثةم يرجةع المةاء الزائةد الةل  ةادسببا ارتفال الهواء ما ةالل الوسفانه يحصل تفريغ داةل البيت م

 الةزاا العادة ضةه مرة ثانية.

رق وسةمك وتكوا الوسادة ما ورق سةليلوزي بةامالح ايةر  ائبةة وبمةواد تزيةد مةا صةالبة الةو

سم. تثبت المراوح عادة في جانب البيت ال ي ال يواجةه الريةاح حتةل تكةوا  30-10الوسادة يتراوح بيا 

م 9تزيد عةا  ةالرياح مساعدة لعمل المراوح وليست معاكسة لها، ويجب اا ال توضع الوسادة علل مساف

 فيما بينها.
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 -التبريد بنظام الرذاذ ذي الضغط العالي: -3

والوسةادة  لةك النظةام فيةه تتعةرا النباتةات  ل المشكالت في نظةام المروحةةلب علما اجل التغ

لهواء بارد  ي رطوبة عالية فقد تقرر دراسة تاثير تبةر الماء علل اوراق النباتات و لك بسحب الحرارة 

التي يحتويها ما الهواء الداةل الل البيت، وفي ه ه الحالة سةو  تةنةفا درجةة الحةرارة النبةات بشةكل 

اعلةل مسةتوى مةا النباتةات تحةت ر، وبه ه الطريقة يرش الماء مةا نةوزالت علةل انابيةب تثبةت فةي مباش

شةةبه ( حيةةث يةةةرج المةةاء علةةل شةةكل ر ا  ي2انةةم باونةةد/600) 2كغم/سةةم 42رتفةةع ال يقةةل عةةا ضةةغط م

 الضباب، والماء يجب اا يكوا ةاليا ما االمالح.

الةري، ومةا عيوبهةا تصةبح  تياجها ما مياهوما مزايا ه ه الطريقة تزويد النباتات بجزء ما اح

 ة.التربة موحل

 -:Heatingالتدفئة  -رابعا:

 طرق التدفئة:

فاا  لك يتطلةب تدفئةة البيةوت الزجاجيةة والبالسةتيكية ° م10عندما تنةفا درجة الحرارة عا 

رة ما اجل المحافظة علل درجات حةرارة الليةل والنهةار عةا الحةد االدنةل ويجةب اا تكةوا درجةة الحةرا

 .ةمنتظم

 -وما الطرق المتبعة في تدفئة البيوت الزجاجية والبالستيكية ما ياتي 

 - Hot Water Heatingالتدفئة بالماء الحار  -1

ثةم ينقةل المةاء السةاةا الةل داةةل  boilarsفي ه ا النظام يتم تسةيا المةاء فةي مراحةل ةاصةة 

ةاصةة تعمةل بصةورة مسةتمرة وعنةدما  البيت المراد تدفئته ما ةالل شبكة ما االنابيب بواسطة مضةةة

تصل درجة الحرارة داةل البيت الل الحد االعلل المسةموح بةه فةاا مةنظم الحةرارة يقةوم بتحويةل دوراا 

الماء بصورة اتوماتيكية ليستمر داةل االنابيب فقط دوا الرجول الل المراحل وعنةدما يبةرد المةاء داةةل 

االدنل المسموح به يقوم منظم الحرارة بفتح الصمام الة ي  االنابيب وتصل درجة الحرارة البيت الل الحد

 يسمح بدوراا الماء داةل المراحل ثم الل االنابيب وب لك يعاد تسةينه.

 

 

 - Stem Heatingالتدفئة بالبةار  -2

بحيةث يتحةول الةل بةةار تحةت ضةغط  م  102تسةيا الماء الل درجة حةرارة في ه ا النظام يتم 

ويتم دوراا البةار داةل االنابيب بواسطة صمام بصورة اتوماتيكية وبه ا  2باوند/انم 5واطئ يصل الل 

النظام يمكا استةدام البةار في تعقيم التربة، وما عيوبهةا عةدم قدرتةه علةل تجةانس التفدئةة داةةل البيةت 

 )القرب والبعد عا االنابيب(.
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 - Hit Air Heatingالتدفئة بالهواء الحار  -3

رجات الحرارة متماثلة في منطقة نمو النباتات دوا اا يسمح الهواء به ا النظام يجب اا تكوا د

الحار باالرتطام بصورة مباشةرة بالنباتةات، ويةتم انتةاج الهةواء الحةار امةا بمةدافئ الكهربائيةة او بوحةدات 

تدفئة تعمل بالوقود ويسةتةدم المةراوح واالنابيةب المثقبةة لةدفع الهةواء الحةار داةةل البيةت وبهة ه الطريقةة 

ب اتةا  االحتياطات الالزمة للتةل  ما بعا الغةازات التةي قةد تتولةد حةرق الةنفط ةةارج البيةت ثةم يج

 ينقل الهواء البيت بواسطة انابيب.

 - Electrical Heatingالتدفئة بالكهرباء  -4

تستةدم المدافئ الكهربائية وتعتبر ه ه الطريقة ما انظ  واحسا طرق التدفئة لكا ما عيوبها 

 انها مكلفة.

 - Infra-Red Heatingالتدفئة باالشعة تحت الحمراء  -5

تنتقل االشعة في ةطوط مستقيمة الل النباتات دوا تدفئة الهواء المار بها حيث اا االشعة تحت 

الحمةةراء تةةددي الةةل رفةةع درجةةة الحةةرارة االوراق التةةي تقةةع فةةي مجةةال مصةةدر االشةةعة، فةةي حيةةث تبقةةل 

جة الحرارة الهواء المحةيط، ومةا مشةكالت هة ه الطريقةة كيفيةة االوراق المتبقية بعيد عا االشعة عا در

 توجيه االشعال حتل يمكا تدفئة انسجة بصورة متماثلة.

 -:Thermostatجهاز تنظيم الحرارة 

يمكا تنظيم الحرارة داةل البيوت الزجاجيةة والبالسةتيكية باسةتةدام مةنظم الحةرارة الة ي يعمةل 

 التدفئة والتبريد ونظام التهوية.بطريقة التشغيل االتوماتيكي الجهزة 

 -ويجب مراعاة النقاط التالية لكي تكوا كفاءة منظم الحرارة اعلل ما يمكا 

 موقع جهاز تنظيم الحرارة  يفضل اا يوضع في مكاا يمثل الوسط )متوسط درجة حرارة البيت(.

ظمةة النمةو ويوضةع يفضل رفعه قريبا ما مستوى القمة النامية للنباتات لكةي يقةيس الجهةاز ظةرو  من

 عند مستوى النظر لكي يمكا فحصه بسرعة وبسهولة.

 يجب فح  دقة عمل منظم الحرارة في بداية موسم التدفئة، يوضع جهاز اةر في الصندوق للمقارنة.

 يفضل ابعاد جهاز تنظيم الحرارة عا اشعة الشمس المباشرة الا لها تاثير علل دقة الجهاز.

اثر بشكل اير طبيعي بالتيارات الهوائية الباردة )قرب فتحةات التهويةة يجب تجنب وضعه في اماكا تت

 والتبريد والتدفئة(.

 -:steT -st oPار البعدي االختب

 -ضع دائرة حول االجابة الصحيحة فقط لكل مما ياتي 

 فتحات التهوية الطبيعية تكوا اما بالسقو  او الجدراا. -أ 

 ية تاتي ما عملية فتح النباتات.الرطوبة الزائدة داةل منشات الزراعة المحم  -ب 
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 في الهواء ال ي يستةدمه النبات. CO2التهوية تددي الل تعويا النق  الحاصل في  -ج 

 مفتاح االجابة

 االةتبار القبلي 

 ةطا. -1

 صح. -2

 ةطا. -3

 صح. -4

 صح. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة النمطية السابعة

 فةانية في البيئة المكيزراعة نباتات العائلة الباذنج

 انتاج الطماطةطرق زراعة و

 Pre-Testاالةتبار القبلي 

 - ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة

 °.م18.3-15.6الت الطماطة تتراوح ما بيا اا درجة الحرارة المالئمة لنمو شت

ة هةي عةدم عة تحةت الظةرو  المحميةوزرمة الطنباتات الطمافي  ما اسباب انةفاا نسبة عقد الثمار

 الرياح وارتفال شدة االضاءة. توفر
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والبالسةتيكية اا تكةوا  ما الصفات التي تتص  بها اصنا  الطماطة التي تةزل فةي البيةوت الزجاجيةة

 دة النمو.واير محداالصنا  

 عرض الوحدة النمطية السابعة

 طرق زراعة وانتاج الطماطة تحت البيئة المحمية

 - Lycopersicum esclentum Mill - tomatoاالسم العلمي 

وما اهةم محاصةيل الةضةر التةي تةزرل فةي العةالم حيةث بةدات زراعةة الطماطةة فةي القطةر فةي 

 .1973البيوت الزجاجية والبالستيكية واالنفاق البالستيكية من  عام 

البة ور حيةث يسةتغرق  نبةاتعلةل سةرعة ا كبيةر ريدرجةة حةرارة التربةة تةاثل الظروف الجويةة المالئمةة:

االنبةةات  فةةاا عمليةةة م  14امةةا علةةل درجةةة حةةرارة  م  30-25ة ايةةام علةةل درجةةة حةةرار االنبةةات نحةةو سةةتة

لنموها تتراوح مةا بةيا درجة الحرارة المالئمة يوم اما بالنسبة لشتالت الطماطة فاا  14تستغرق حوالي 

صةوح بهةا تكةوا اقةل فةي ظةرو  االضةاءة القليلةة او لةوحظ بةاا درجةة الحةرارة المن كما م  15.6-18.3

ا كمةةا اا لدرجةةة الحةةرارة تةةاثيرالعاليةةة او االجةةواء المشمسةةة مقارنةةة بظةةرو  االضةةاءة ء الغائمةةة االجةةوا

سةةبيا او نعلةةل عقةةد الثمةةار حيةةث يكةةوا عقةةد الثمةةار ضةةعيفا ا ا كانةةت درجةةة الحةةرارة منةفضةةة  محلوظةةا

م  لةيال 15-13 الثمار ال يمكنها العقد في درجةات حةرارة اقةل مةااا علل  نسبيا فقد دلت االبحاثمرتفعة 

 نهارا. م  30-28او اعلل ما 

 -موعد الزراعة:

تشةريا االول ثةم تنقةل الشةتالت الةل البيةوت  15ايلةول  15زراعة الب ور في المشةتل مةا يكوا 

 يوما ما الزراعة. 35الزجاجية والبالستيكية بعد مرور 

 

 

 -الزراعة: طرق

سةم امةا المسةافة بةيا  80اةةر في الترب الرملية تزرل النباتات علةل ةطةوط المسةافة بةيا ةةط و

دوجةة حيةث تكةوا المسةافة بةيا ةةط سم ويفضل اا تكوا ةطةوط الزراعةة مز 60-50نبات واةر فهي 

 50   فتكةوا سم اما المسافة بةيا النباتةات 100تكوا ا المسافة بيا الةطوط المزدوجة فسم ام 70ر واة

نيةة ينصةح ية االراضةي الطبةل وفةي حالةسم بيا نبات واةر مع تبادل مواقع النباتات في الةةط المةزدوج 

 ة وهناك طرق حديثة للزراعة منها    م والزراعة تكوا جهتي المسطب1.5مساطب بعرا عمل ب

 .Through cultureالزراعة في احواا  -1

 .Ring cultureالزراعة في حلقات  -2

 .Straw- bale culture الزراعة في باالت القش -3
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 .bag cultureالزراعة في اكياس  -4

 .rock wool culture اعة في الصو  الصةريالزر -5

 .hydroponic cultureية الزراعة المائ -6

 وه ه الطرق موضحة في الجزء العملي.

 حصةول الطماطةةملضافة الكميات االتية مةا االسةمدة تسميد محصول الطماطة و لك بابح ينص التسميد:

 المزروعة تحت البيوت المحمية وهي 

 وبالكميات التالية. كما تضا  االسمدة الكيمياوية تحللد عضوي ممام سنطا/ دو 10-25

دونم سةلفات  كغم/125-100كغم/ دونم سوبر فوسفات ثالثي و 300م سلفات االمونيوم و نكغم/ دو150

ة عنةد تحضةير التربةة ويةتم ةلطهةا جيةدا مةع التربةة امةا بعةد زراعةة اسيوم حيث تضا  هة ه االسةمدالبوت

و دونم سلفات االمونيوم  م/غك250-200مدة الكيماوية وعلل النحو التالي ح باالضافة االسالنباتات فينص

يوم حيةث تضةا  هة ه البوتاسةكغةم/ دونةم سةلفات  125 – 100ثالثي و ت كغم/ دونم سوبر فوسفا 100

ل النمةو الةضةري والزهةري فتضةا  ات بصورة متساوية ةالل مراحةفعيا او ثالث داالسمدة علل دفعت

ما زراعة الشتالت والدفعة الثانية تضا  عند بداية ظهةور بوعيا الل ثالثة اسابيع الدفعة االولل بعد اس

 ية االولل للثمار.فتضا  عند عقد الثمار او بعد الجنالدفعة الثالثة  االزهار اما

 كما موضح في الجزء العملي -التربية والتقليم:

 التلقيح وعقد الثمار في نباتات الطماطة

زهةةار التةةي تنتجهةةا نباتةةات الطماطةةة المزرعةةة تحةةت البيةةوت الزجاجيةةة اا تلقةةيح وعقةةد معظةةم اال

والبالستيكية يددياا الل الحصول علل حاصل عال ما الطماطة ولكا عقد الثمار في نبات الطماطة يقل 

  -في النباتات و لك السباب عديدة منها وتنةفا نسبة عقد االزهار 

 عدم توفر الرياح. -أ 

 انةفاا شدة االضاءة. -ب 

 ا درجات الحرارة.انةفا -ج 

حيث تسبب ه ه العوامل قلة انتاج حبوب اللقاح ولغةرا معالجةة انةفةاا نسةبة العقةد فةي ازهةار 

  الطماطة يتم استةدام الطرق التالية

 طالء البيت الزجاجي ببعا المواد للتقليل ما اشعة الشمس. -1

ك ةفا درجة حةرارة  لكاحداث اهتزازات بها وبهد  ما الماء  رش النباتات مرتيا يوميا بر ا  -2

 النبات.

 هز االسالك المربوطة عليها النباتات مرتيا يوميا. -3
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 mechanicalا باسةةتةدام الةةه يدويةةة صةةغيرة تعمةةل بالبطاريةةة تسةةمل يةةمهةةز العناقيةةد الزهريةةة يو -4

vibrator. 

 ر حبوب اللقاح.بيا النباتات تعمل علل تحريك ونث مال مكائا تقوم بدفع هواء مضغوطعاست -5

 باحد منظمات النمو التي تساعد علل تحسيا العقد. رش االزهار -6

 االصناف:

 سبة للزراعة المحمية هي الصفات التي يجب اا تتص  بها اصنا  الطماطة المنما اهم ا

 جيدة وصفات مراوب فيها للمستهلك. ة ات نوعي -1

 ية عالي لتغطية نفقات االنتاج. ات انتاج -2

 اا تكوا اير محدودة النمو. -3

 لالمراا التي تنتشر بكثرة تحت ظرو  الزراعة المحمية.اا تكوا مقاومة  -4

 لها القدرة علل العقد تحت ظرو  الزراعة المحيمة. -5

 البيوت الزجاجية والبالستيكية هي وما اهم اصنا  الطماطة التي تزرل تحت 

1- Beldorن  مقةاوم لكةل مةا محةدودة النمةو وصة اةم115رة مستديرة يبلةغ وزنهةا نحةو   هجيا ثما

 يوما للنضم. 70وتحتاج  و موزائيك التبغ نيماتوتي والفرتسلي واليوزارمال بول الف

2- Monte carloاير محدود النمو يحتاج الل ام 230كروية يبلغ وزنها نحو  ا ثماره  صن  هجي

 .والنيماتوت ال بوليوما للنضم مقاوم المراا  75

3- San remoيومةا  70الةل  اةم تحتةاج200-170ثمةارة منضةغطة قلةيال وزنهةا مةا  ا  صن  هجي

 للنضم.

4- Tropic م لالمةراا دود النمةو حجةم النبةات كبيةر مقةاوحم ام اير230وزا الثمرة حوالي   يبلغ

 .ال بول و موزائيك التبغ

5- Michigan – ohio (f)علةل كتة   ا ثماره كروية متوسطة الحجةم يوجةد اةضةرار  صن  هجي

 .م ومقاوم المراا ال بولالثمرة عند النضة

6- Carmellمةراا مةا ااةم مقةاوم لكةل 200-160ال يبلغ وزنها ا ثمارة منضغطة قليي  صن  هج

 .وموزائيك التبغ ال بول

 est)(Post Tاالختبار البعدي 

 / عدد الطرق الحديثة المستةدمة في زراعة الطماطة في البيوت المحمية.1س

 / ا كر اسباب انةفاا نسبة عقد ثمار الطماطة وما هي طرق معالجتها.2س

 ابةمفتاح االج

 االمتحاا القبلي 
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 صح  -1

 ةطا  -2

 صح  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامنة النمطيةالوحدة 

 زراعة نباتات العائلة الباذنجانية في البيئة المكيفة زراعة الفلفل والباذنجان

 -:Pre-Testار القبلي بالختا

 -ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة 

 .الل موسم نمو طويل وةالي ما الصقيعالةضر الصيفية التي تحتاج  يعتبر الفلفل ما محاصيل -1

 تشريا الثاني. 15 –تشريا االول  15تزرل ب ور الفلفل داةل البيت الزجاجي او البالستيكي ما  -2

 وما ما تفتح الزهرة.ي 55-45تصل ثمار الفلفل الل مرحلة النضم االستهالكي عادة بعد  -3

 ليال. م  27-25م  نهارا وق 23-27ما بيا  حبا نجاا يتراوحراري لنمو نبات الاا نسب مدى  -4

االزهار وعقد الثمار الل سقوط االزهار والثمةار حديثةة  تعطيش نباتات البا نجاا في مرحلة يددي -5

 .دالعق

 عرض الوحدة النمطية الثامنة:

 -طرق زراعة وانتاج الفلفل:
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 يفية المهمة في العراق.ما الةضروات الص (Pepper) (Capsicum annum L)يعد الفلفل 

 ن االصلي:الموط

اا الموطا االصلي للفلفل هو امريكا الوسطل والجنوبية ولم يكا معروفا في اوربا قبل اكتشا  

 امريكا.

 الظروف الجوية المالئمة:

يعد الفلفل ما محاصيل الةضةر الصةيفية التةي تحتةاج الةل موسةم نمةو طويةل ودافةئ وةةالي مةا 

حاصةةيل الةضةةر حساسةةية لدرجةةة الحةةرارة، فالبةة ور ال تبةةدا باالنبةةات اال عنةةد الصةةقيع، وهةةو مةةا اكثةةر م

-25مانية ايام في درجة حرارة وتنبت ب ور الفلفل ةالل ث م  13درجة حرارة التربة يستغرق عا ارتفال 

. وتعةد درجةة الحةرارة 15رجةة ديومةا ف 25ي حيا يستغرق االنبات ، فم  30 -22و            م  18-17م 

را انسب مدى حراري لنمو نبات الفلفل وازهاره واثماره واا الظةرو  المناةيةة وقةت االزهةار نها م  24

( الل اا درجات 1936) Cochranوعقد الثمار لها تاثير كبير علل المحصول حيث تشير نتائم دراسة 

 الحةةرارة ايةةر المناسةةبة وكةة لك الةةري ايةةر المناسةةب يعةةداا مةةا العوامةةل االساسةةية فةةي سةةقوط البةةراعم

واالزهار والثمار الصغيرة جدا كمةا اا الرطوبةة المنةفضةة ودرجةات الحةرارة العاليةة ينةتم عنهةا زيةادة 

ل هة ه الظةرو  فانةه يحةدث انفصةال للبةراعم ثةمالنبةات. وتحةت  النتح مما يسبب نق  المةاء فةي انسةجة

 واالزهار وك لك الثمار الصغيرة.

يعةد مةا النباتةات المحايةدة، حيةث اا النبةات يزهةر اما بالنسبة لتةاثير الفتةرة الضةوئية فةاا الفلفةل 

را اما بالنسبة للنمو الةضةري فانةه يةزداد تحةت ظةرو  النهةار الطويةل، يسواء كاا النهار طويال او قص

االسرال في عملية التزهير تحت ظرو  النهار القصةير، وهة ه تعةد اسةتجابة  في حيا تتجه النباتات نحو

 .(Piringer 1962)كمية لطول الفترة الضوئية 

 التربة المالئمة:

ينمةةو الفلفةةل فةةي انةةوال كثيةةرة مةةا التةةرب و لةةك مةةا التةةرب الرمليةةة الةفيفةةة الةةل التةةرب الطينيةةة 

وتفضل الترب الرملية المزيجيةة، عنةدما يكةوا موسةم النمةو قصةيرا تعةد التةرب السةلتية والتةرب الرمليةة 

ناسةةبة. ومةةا المفضةةل دائمةةا اا تكةةوا التربةةة المزيجيةةة مناسةةبة لنمةةو الفلفةةل ا  تكةةوا الظةةرو  االةةةرى م

للفلفةةل  pHوضةةة وانيةةة بالمةةادة العضةةوية وانسةةب درجةةة حم المةصصةةة لزراعةةة الفلفةةل جيةةدة الصةةر 

 .7-5,5تترواح بيا 

 التكاثر وطرق الزراعة:

يتكاثر الفلفل بالب ور التي قد تزرل في المشتل اوال او قد تزرل في المحل المستديم، ويلةزم نحةو 

في سةناديا او متر مربع وتزرل الب ور  1000ما الب ور النتاج شتالت ما الفلفل تكفي لزراعة ام 30

م وتةزرل البة ور فةي سةطور يبعةد بعضةها عةا 2×3او  2×2في صةنادي  ةشةبية او احةواا مسةاحتها 
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لةيال ونهةارا ثةم تةفةا درجةة  م  24وا درجة الحرارة قبل االنبات سم، ويفضل اا تك25البعا بمسافة 

درجة حرارة النهار علل ما هي عليه، وتصبح الشتالت  لفي حيا تبق م  18رارة ليال بعد االنبات الل لحا

 سم.20-10جاهزة للشتل عند وصولها الحجم المناسب عندما يبلغ طولها ما بيا 

 موعد الزراعة 

ةضةةر ايلةةول )دليةةل زراعةةة ال 15اب الةةل  15تةةزرل البةة ور داةةةل البيةةت الزجةةاجي او البالسةةتيكي مةةا 

1979.) 

 طريقة الزراعة:

تزرل نباتات الفلفل داةل البيوت الزجاجية او البالستيكية فةي ةطةوط يبعةد بعضةها عةا الةبعا 

سةم. امةا فةي التةرب الثقيلةة فيفضةل زراعةة الفلفةل علةل  50-40سم بيا نبات واةر في الةط  80مسافة 

 50   ا عا االةر بمسافة سم حيث يزرل علل كل مسطبة ةطاا يبعداا احمدهم 150مساطب عرضها 

 سم علل اا تكوا مواقع الحفر متبادلة في الةطيا. 50-40سم والمسافة بيا نبات واةر 

 

 

 

 الترقيع:

فةي  هةاالتةي فشةلت نباتات ي عمليةة اعةادة زراعةة الحفةر الفاشةلةتعد عمليةة الترقيةع مهمةة جةدا وهة

، وتجةري هة ه العمليةة بعةد اسةبول مةا استعادة نموها بعةد الشةتل او نتيجةة اصةابتها بالحشةرات القارضةة

 في المحل المستديم.زراعة النباتات 

 الري:

يجب تةوفير الرطوبةة االرضةية بالقةدر المناسةب ةةالل مراحةل نمةو النبةات ويةددي تةاةير الةري 

وةاصة في الجو الحار الل سقوط االزهار وصغر حجم الثمار الحديثة العقد، وال تستعيد النباتةات نموهةا 

فترات الجفا  الطويلة، كمةا اا زيةادة الةري تةددي الةل اتجةاه النباتةات نحةو النمةو الةضةري.  القوي بعد

 ويجب تجنب الري بالمياه العالية الملوحة.

 يستجيب الفلفل للري بالر ا  بوصفه عامال مساعدا مع الري السطحي او الري بالتنقيط.

 التسميد:

الا النباتةات يجةب اا تنمةو مبكةرة وبصةورة  يستجيب الفلفل للسماد النتروجيني المناسةب، و لةك

جيدة بعد الشتل واال فانها تبدا في االزهار وعقد الثمار وهي مازالت صغيرة ويددي  لك الل ضع  نمو 

النباتات، فال تصل الل الحجم المناسب ال ي يلزم العطاء محصول جيد، فقد  كر محمود سلماا دادد انه 

سماء العضوي المتحلل في اثنةاء تحضةير التربةة حيةث يةتم ةلطهةا دونم ما ال طا/ 15-10يمكا اضافة 
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دونةةم سةةلفات االمونيةةوم او  كغةةم/ 400جيةةدا مةةع التربةةة. امةةا بالنسةةبة لالسةةمدة الكيماويةةة فةةيمكا اضةةافة 

كغم/دونةةةم سةةةلفات  80، و كغم/دونةةةم سةةةلفات بوتاسةةةيوم300كغم/دونةةةم سةةةوبر فوسةةةفات ثالثةةةي، و 400

 فات الحديد للفلفل المزرول تحت البيوت الزجاجية.دونم سل كغم/ 30، والمغنيسيوم

اما طريقةة اضةافة االسةمدة الكيماويةة فهةي كمةا يةاتي  يضةا  ةمةس السةماد النتروجينةي وثالثةة 

تربةةة. امةةا مةةا تبقةةل مةةا االسةةمدة ضةةير الونصةة  السةةماد البوتاسةةي فةةي اثنةةاء تحاربةةال السةةماد الفسةةفوري 

 3-2   تساوية، حيث تضا  الدفعة االولل بعد الشتل بمدةثالث دفعات بصورة م فتضا  علل دفعتيا او

 اسابيع، اما الدفعة الثانية فتضا  عند بدء االزهار وتضا  الدفعة الثالثة عند بدء جني المحصول.

 التقليم والتربية:

تةدعم النباتةات لحمايةة والبالسةتيكية ليةة التقلةيم فةي البيةوت الزجاجيةة وال تحتاج نباتات الفلفل الةل عم

 فل واالنكسار باحدى الطرق االتية السللميل ااالفرل ما 

 افرل رئيسية ما كل نبات علل ةيوط راسية دوا اجراء اي تقليم لباقي االفرل. 4-3توجيه  -1

حصر النمو الةضري بةيا ثالثةة ةيةوط افقيةة تمتةد علةل جةانبي النباتةات بامتةداد ةةط الزراعةة،  -2

 امتار. 4تثبت في االرا كل وربط النباتات بها مع ربط الةيوط بدعامات 

حصر النمةو الةضةري بةيا ةيةوط طويلةة تةربط فةي دعةائم كةل متةريا مةع توجيةه النباتةات بةيا  -3

 ةطوط اةرى عرضية تربط ما بيا الدعائم بطريقة متعرجة.

 النضج والحصاد:

 تنضم ثمةار الفلفةل الحلةو الكبيةر عنةدما تصةل الةل الحجةم المناسةب، وتتميةز الثمةار المكتملةة النمةو

بلونها االةر الزاهي. اما الثمار اير المكتملة النمو فانها تكوا  ات لةوا اةضةر قةاتم. وقةد تجمةع الثمةار 

-45عند اكتمال نضجها وتلونها باللوا االحمر. وتصل الثمار الل مرحلة النضم االسةتهالكي عةادة بعةد 

ويعتمةد  لةك علةل الصةن  اشةهر مةا الزراعةة،  3-2يوما ما تفتح الزهرة. ويبدا حصاد الثمار بعةد  55

ايام، ويسةتمر الحصةاد لعةدة اشةهر، ويتوقة   4-3والغرا وايرها ما العوامل، وتجمع الثمار مرة كل 

ه ا علل موعد الزراعة ودرجة الحرارة في نهاية الموسم داةل البيت الزجاجي او البالسةتيكي. وتحصةد 

 النبات. صل بسهولة عافالثمار يدويا بثني عن  الثمرة العلل قليال فت

 االصناف:

  Yolo Wonderيولو وندر 

-50     صن  مبكر الل متوسط النضم مقاوم لمرا موزائيك التبغ. ويبلغ ارتفال النبةات بةيا

 سم.8سم وقطرها 10االب االحياا يعطي ثمارا لها اربعة فصو  ويبلغ طول الثمرة  سم وفي 60

  Yolo Wonder Bيولو وندرب  -2
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سةم  60-50مقاوم لمرا موزائيك التبغ يبلةغ ارتفةال النبةات بةيا  صن  مبكر الل متوسط النضم

 سم. 8سم وقطرها  9ثماره لها اربعة فصو  ويبلغ طول الثمرة 

  California Wonferكاليفورنيا وندر  -3

سم ثماره لهةا   70-60صن  مبكر الل متوسط النضم انتاجه عال وجودته ممتازة يبلغ ارتفال النبات بيا 

 سم.8سم وقطرها 10طول  فصو  ويبلغ 3-4

  California Wonder 300 TMR 300كاليفورنيا وندر  -4

-60      صن  مبكر الل متوسط النضم مقاوم لمرا موزائيك التبغ. يبلةغ ارتفةال النبةات بةيا

 سم.9سم وقطرها 11فصو  ويبلغ طول الثمرة  4-3سم ثماره لها 70

 

 

  1المويو   -5

ي ومقةاوم لمةرا موزائيةك التبةغ، ويبلةغ ارتفةال النبةات صن  هجيا مبكر ازير االنتاج نموه قةو

سةم 13فصةو  ويبلةغ طةول الثمةرة  4-3سةم ثمةاره كبيةرة مسةتطيلة  ات قشةرة سةميكة لهةا 75-65بيا 

 سم.9وقطرها 

 طرق زراعة وانتاج الباذنجان

 الموطن االصلي:

 ة.يعتقد اا البا نجاا قد نشا في كل ما الهند والصيا حيث ينمو فيها بصورة بري

 الظروف الجوية المالئمة:

يعد نبات البا نجاا رهيفا جدا، حيث يحتةاج لموسةم طويةل دافةئ و لةك للحصةول علةل محصةول 

وفير ويموت النبات نتيجة لتعرضه لفترات ةفيفةة، ويصةاب بالضةرر ا ا تعةرا للبةرودة لفتةرة طويلةة، 

حةرارة المثلةي النبةات البة ور سة شهور ةالية ما اي صقيع مناسبة لالنتاج وتتةراوح درجةة الوتكوا ةم

الب ور في درجة حرارة اقل ما ايام وال تنبت  10ويستغرق االنبات في ه ه الظرو  نحو  م  32-24ما 

 م  27-25م  نهةارا، ومةا 32-27ا وانسةب مةدى حةراري لنمةو النبةات يتةراوح مة م  35م  او اعلل ما 15

 ر الفترة الضوئية علل االزهار.ليال. ويعد البا نجاا ما النباتات المحايدة ما حيث تاثي

 التربة المالئمة:

الصةةر  مناسةةبة النتةةاج البا نجةةاا، وا ا كانةةت التربةةة قليلةةة الةصةةوبة جيةةدة تعةةد التةةرب الطينيةةة 

فيفضل تسميدها بسماد عضوي او سماد كيماوي او زراعتها بالمحاصيل المثبتة للنتروجيا لزيادة المةادة 

الرملية او الترب الرمليةة المزيجةة فةي المنةاط  التةي يكةوا موسةم العضوية. ويفضل زراعته في الترب 
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النمو فيها قصيرا الا الترب الةفيفة تدفا مبكرا بسرعة و لك في الربيع حيث يكةوا الحصةاد فيهةا مبكةرا 

 بصورة اسرل عما في الترب الثقيلة.

 التكاثر وطرق الزراعة:

ام ما الب ور النتاج شتالت  30ل ويلزم نحو يتكاثر البا نجاا بالب ور التي تزرل اوال في المشت

ةشةبية او م متر مربع، وتزرل الب ور اما في سناديا او في صةنادي  1000ما البا نجاا تكفي لزراعة 

م وتزرل الب ور في المشتل قبل الموعد المتوقع لنقلها الةل الحقةل  3×2م او  2×2في احواا مساحتها 

 ك علل درجة الحرارة.اسابيع، ويتوق   ل 10-6الدائم بمدة 

 موعد الزراعة:

تةةزرل البةة ور فةةي البيةةوت الزجاجيةةة او البالسةةتيكية مةةا منتصةة  شةةهر اب الةةل منتصةة  شةةهر 

 ايلول، اما الشتالت فانها تزرل في المحل المستديم ةالل شهر تشريا االولل الل تشريا الثاني.

 طريقة الزراعة:

سم والمسافة  90بعد بعضها عا بعا بمسافة يشتل البا نجاا في المحل المستديم علل ةطوط ي

 سم ويتوق   لك علل قوة النمو الةضري. 60-40بيا النباتات في الةط 

 الترقيع:

يومةا حتةل  15تتم اعادة زراعة الحفةر الغائبةة علةل اا ال تزيةد الفتةرة بةيا الشةتل والترقيةع عةا 

 تكوا جميع النباتات في الحقل متقاربة في نموها.

 الري:

االولةل التةي تعقةب ريةة الشةتل لتحفيةز علةل تكةويا مجمةول جة ري يتعمة  فةي  ريةةير اليتم تةاة

التربةة، وبعةد  لةك يجةب القيةةام بةري النباتةات بشةكل منةتظم ةاصةةة فةي اثنةاء االزهةار وعقةد الثمةةار، الا 

تعطةةيش النباتةةات ةةةالل هةة ه الفتةةرة يةةددي الةةل سةةقوط االزهةةار والثمةةار الحديثةةة العقةةد، كمةةا يةةددي نقةة  

 طوبة في اثناء نمو الثمار الل اعطائها طعما ال عا.الر

 التسميد:

يا كبيرا وكة لك يعد نبات البا نجاا ما النباتات المجهدة للتربة النه يتميز باعطاه مجموعا ةضر

(. فقةد  كةر 1977ا وعليه يجب االهتمام بتسميده )زيداا السيد عبد العال واةروا محصوال ثمريا ازير

 دونم كغم/ 400نه عند تسميد نباتات البا نجاا تحت البيوت الزجاجية يفضل اضافة محمود سلماا دادد ا

 80دونةم سةلفات البوتاسةيوم، و كغةم/ 300دونم سةوبر فوسةفات ثالثةي، و كغم/ 400سلفات االمونيوم، و

دونم سلفات الحديةد امةا طريقةة اضةافة االسةمدة فهةي كمةا يةاتي   كغم/ 30دونم سلفات المغيسيوم، و كغم/

البوتاسةةي فةةي اثنةةاء  ضةةا  ةمةةس السةةماد النتروجينةةي وثالثةةة اربةةال السةةماد الفسةةفوري ونصةة  السةةمادي

تحضير التربة. اما ما تبقل ما االسمدة فتضا  علةل دفعتةيا الةل ثةالث دفعةات متسةاوية، حيةث تضةا  
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ضةا  الدفعةة اسابيع امةا الدفعةة الثانيةة فتضةا  عنةد بةدء االزهةار، وت 3-2الدفعة االولل بعد الشتل بمدة 

 الثالثة عند بدء جني المحصول.

 التقليم والتربية:

التحتاج نباتات البا نجاا الل عملية التقيلم في البيوت الزجاجية او البالستيكية لكا تدعم النباتات 

 لحماية االفرل ما الميل السفل واالنكسار بنفس الطرق المستعملة في الفلفل.

 النضج والحصاد:

اشةةهر،  3اشةهر مةةا الشةتل ويسةةتمر الحصةاد لمةةدة  3,25ا نجةةاا بعةد مةةرور يبةدا نضةةم ثمةار الب

يومةا  45-25وتصلح ثمار البا نجاا للحصاد بعد اا تصل لحوالي ثلثي حجمها الكامل، ويكوا  لك بعةد 

تكوا صلبة وةسبية وتجمع الثمار بترك جزء ما التلقيح. وعادة تقطع الثمار ما النبات حيث اا السيقاا 

ك لك الكاس الكبير، ويجب االه  بنظر االعتبار عدم ةدش الثمار، وا ا تعةدت الثمةار مرحلةة ما العن  و

النضم المناسبة لالستهالك فانها تتحول الل الوا البرونةزي وتتصةلب قشةرتها وبة ورها ويصةبح طعمهةا 

ةوةة ال عا ويجب عدم ترك الثمار بحيث تتعجل مرحلة النضم المناسبة لالستهالل النها تسةرل فةي شةي

 النبات ثم نق  المحصول.

 االصناف:

 المحلي 

 صن  تنتشر زراعته في المنطقة الوسطل، حاصلة ازير والثمار  ات لوا اسود وشكلها بيضوي.

 الموصلي 

 صن  تنتشر زراعته في محافظة نينوى، حاصلة ازير وثماره  ات لوا اسود ومتطاولة.

  Agoraاجورا 

 ونها ارجواني قاتم تعقد ع ريا في الجو البارد.صن  هجيا ثماره بيضاوية متطاولة ل

  Ebenaابينا 

 صن  هجيا ثماره متطاولة لونها بنفسجي قاتم.

  Sicilliaسيلسليا 

سةةم 88صةن  هجةيا ثمةةاره متطاولةة لونهةا ارجةةواني قةاتم مقةوم لمةةرا موزائيكةك التبةغ ارتفةةال النبةات 

 (.57)الشكل 

  Black Beautyبالك بيوتي 

سةم ثمةاره بيضةاوية الشةكل ولونهةا 75-60بكةر النضةم، يبلةغ ارتفةال النبةات بةيا صن  متوسط الةل م

 بنفسجي الل اسود.

  Valentinaفالنتينا 
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 سم.90صن  هجيا ثماره متطاولة لونها بنفسجي قاتم يبلغ ارتفال النبات 

 

 

 

 

 

 

 

 :Post-Testار البعدي االختب

 دا في نبات الفلفل.ج البراعم واالزهار والثمار الصغيرة/ ا كر سبب سقوط 1س

 / عدد ثالثة اصنا  للفلفل وثالثة اصنا  للبا نجاا التي تستةدم في الزراعة المحمية.2س

 / اشرح طريقة تربية نباتات الفلفل المزروعة في البيوت المحمية.3س

 / ا كر افضل موعد لزراعة الفلفل والبا نجاا في البيوت الزجاجية والبالستيكية.4س

 مفتاح االجابة

 االمتحان القبلي

 صح  -1

 ةطا -2

 صح  -3

 صح  -4

 صح  -5
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 التاسعة النمطيةالوحدة 

 زراعة قرل الكوسة -زراعة نباتات العائلة القرعية في البيئة المكيفة زراعة الةيار

 Pre-Testار القبلي االختب

 ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة 

راق وهةو مةا اهةم الةضةر التابعةة للعائلةة عةفةي ال المهمةة حاصةيل الةضةر الصةيفيةيعتبر الةيار ما م

 ..Cucumis sativus L العلمي القرعية واسمه

 يعتقد اا الموطا االصلي للةيار هو جنوب الهند.

معظةةم اصةةنا  الةيةةار المزروعةةة تحةةت البيةةوت الزجاجيةةة والبالسةةتكية تحمةةل االزهةةار االنثويةةة فقةةط 

 .Gynacionsوتسمل بـ

يومةا مةا الزراعةة معتمةدا علةل الصةن   70-40الحاصةل بعةد نحةو  تبدا نباتات قةرل الكوسةة باعطةاء

 ودرجة الحرارة.

 .م  35-21قرل الكوسة تتراوح ما بيا افضل درجة حرارة لنمو نبات 

 عرض الوحدة النمطية التاسعة

 طرق زراعة وانتاج الخيار:

يعد الةيار ما محاصيل الةضر الصيفية المهمة في العراق، وهو ما اهم الةضر التابعة للعائلة 

 .Cucumis Sativus Lالقرعية واسمه العلمي 

 الموطن االصلي: 

 يعتقد اا الموطا االصلي للةيار هو شمال الهند.

 الظروف الجوية المالئمة:

ات حرارة مرتفعة نسةبيا وتمةوت بالصةقيع يعد الةيار ما محاصيل الةضر التي تحتاج الل درج

فةي حةيا  م  30-25رجة الحرارة المناسبة وهي ايام تحت د 4-3الةفي . اا ب ور الةيار تنبت في ةالل 

. امةا م  11نبت الب ور علل حرارة اقةل مةا وال ت م  15يوما تحت درجة حرارة  13ب ور يستغرق انبات ال
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نهةةارا، ويفضةةل اا ال تزيةةد الرطوبةةة  م  24-21م  لةةيال و 20-18لةةغ انسةةب درجةةة حةةرارة لنمةةو النبةةات فتب

 % تجنبا النتشار االمراا الفطرية.85النسبية عا 

 التربة المالئمة:

ينمةةو الةيةةار بنجةةاح فةةي انةةوال مةتلفةةة مةةا التةةرب و لةةك مةةا التةةرب الرمليةةة الةةل طينيةةة الثقيلةةة. 

محصول مبكر. وتعطي التةرب الطينيةة  وتفضل الترب الرملية او الرملية المزيجية عند الرابة في انتاج

الثقيلة محصول ازير بشرط اا تكوا جيدة الصر . وتنمو نباتات الةيار جيدا عند حموضة التربة بيا 

5,5-6,7 PH. 

 التكاثر وطرق الزراعة:

يتكاثر الةيةار بالبة ور التةي تةزرل االبةا فةي االرا المسةتديمة او قةد تنةتم شةتالت فةي اقةرا  

والتةي  Jiffy stripsاو قد تزرل الب ور بصورة اوتوماتيكية فةي  pot – Jiffyاو  Jiffy-7جيفي سفا  

عبارة عا قطع مستطيلة تحتوي قطع مكعبة صةغيرة، ويوجةد ثقةب فةي وسةط كةل قطعةة لزراعةة البة ور 

 متر مربع. 1000ب ور النتاج شتالت تكفي لزراعة  2800-2400ويلزم نحو 

-35سم والمسةافة بةيا نبةات واةةر فةي الةةط  90-80ها ويزرل الةيار علل ةطوط المسافة بين

متةر مربةع  1,5سم في الجو الدافئ او يزرل علل مساطب يعةرا  50-45سم في الجو البارد وما 45

سةةم علةةل جةةانبي البيةةت الزجةةاجي او البالسةةتيكي ويكةةوا عةةرا الجةةزء المرتفةةع مةةا  50تةةرك مسةةافة 

سةم مةا حافةة المسةطبة  25ل منها يقع علل بعد نحةو المسطبة مترا واحدا يزرل به ةطاا ما النباتات ك

 سم وتكوا مواقع زراعة النباتات بالتبادل في ةطة الزراعة. 45والمسافة واةر حوالي 

  الصةةري او او االكيةاس او بةاالت القةش او الصةوكما يزرل الةيار في حلقات او االحواا 

 عند التطرق الل طرق زراعة الطماطة.بطريقة الزراعة المائية وه ه الطرق سب   كرها بالتفصيل 

 موعد الزراعة:

تشةريا  -يزرل الةيار في العراق تحت البيوت الزجاجية او البالسةتيكية مةا شةهر تشةريا االول

 الثاني. ك لك يزرل الةيار لالنتاج المبكر تحت االنفاق البالستيكية ةالل شهر كانوا الثاني.

 الترقيع:

و لةةك باعةادة زراعةةة الحفةر التةةي لةم تنبةةت ببة ور مةةا الصةةن   ويةتم بعةةد تكامةل االنبةةات مباشةرة

 المزرول نفسه.

 الري:

يحتاج الةيار الل توافر الرطوبة االرضية بصورة دائمة ةالل موسم النمو. ا  اا احتياج النبات 

للماء في المراحل االولل ما نموه هو اقل مما يحتاجه النبات اثناء مرحلةة االزهةار واالثمةار. كمةا يجةب 

عدم االكثار ما الرطوبة الا  لك يددي الل اضعا  النباتات وزيادة قابليتها لالصابة باالمراا. وعليه 
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يجةب االقةالل مةةا الةري وةاصةة فصةةلي الشةتاء والةرية  وتةةزداد حاجةة النبةات للةةري فةي الجةو الحةةار. 

امةا ةةالل فصةل  الةيار الةل حةوالي لتةر مةا المةاء يوميةا ةةالل فصةل الشةتاء،ويحتاج النبات الواحد ما 

 الصي  فاا النبات الواحد يحتاج الل حوالي لتريا ما الماء.

 

 التسميد:

النةه يعةد  نةيية للتمسةيد وبةاصةة السةماد النيتروجيعد الةيار ما اكثر محاصيل الةضر امستجاب

تروجيني فاا ثمةرة واحةدة علةل يضروريا الستمرار النمو الةضري ونمو الثمار، وحالة نق  السماد الن

نبات توق  النمو الةضري واالثمار حتةل تتكةوا البة ور داةةل الثمةرة، وتتكةوا البة ور بكميةات كبيةرة ال

. لة ا فانةه يفضةل باضةافة جةزء مةا السةماد (Thompson and Kelly 1957)عنةد اضةافة النتةروجيا 

 (Gynecious)النتروجيني ةالل نمو النبات وفي اثناء مرحلة العقد واالثمار وتحتاج االصنا  االنثوية 

تروجيني في اثناء االزهار واالثمار مقارنة باالصةنا  االحاديةة المسةكا يالل كميات كبيرة ما السماد الن

 (.1988)حسا  Monoeciousواالحادية الجنس 

وينصةةح باضةةافة الكميةةات االتيةةة مةةا االسةةمدة بالنسةةبة لنباتةةات الةيةةار المزروعةةة تحةةت البيةةوت 

دونم سوبروفوسفات ثالثي،  كغم/ 500-450سلفات االمونيوم، و  دونم كغم/ 800-750الزجاجية وهي 

دونةةم سةةلفات  كغةةم/ 30دونةةم سةةلفات المغنيسةةيوم، و كغةةم/ 80دونةةم سةةلفات البوتاسةةيوم، و  كغةةم/ 300و 

تروجيني وثالثة اربال السةماد الفسةفوري ونصة  السةماد البوتاسةي يالحديد حيث يضا  ةمس السماد الن

اء تحضير التربة. اما ما تبقل ما االسمدة فيضا  علل نديد قبل الزراعة في اثمع سماد المغنيسيوم والح

دفعتيا الل ثالث دفعات متساوية ةالل النمو الةضري والثمري للنبات حيث تضةا  الدفعةة االولةل بعةد 

د فتضا  عند ظهور البراعم الزهرية وتضا  الدفعة الثالثةة بعةالثانية اسابيع ما الشتل، اما الدفعة  2-3

 الجنية االولل )محمود سلماا دادد(.

 التربية والتقليم:

 2      تربي نباتات الةيار علل ساق رئيسية حيث يربط كل نبات بةيط ما االسةفل يمتةد بطةول

متر ما سطح التربة الل االسالك االفقية التي توجد فوق ةطةوط الزراعةة، وتوجةه النباتةات راسةيا علةل 

رة منتظمة و لك الا التةاةير فةي اجةراء هة ه العلميةة قةد يةددي الةل ه ه الةطوط ما وقت ربطها وبصو

 كسر الساق او تل  االوراق.

يعةةد تقلةةيم الةيةةار عمليةةة ضةةرورية و لةةك للحصةةول علةةل تةةوازا بةةيا النمةةو الةضةةري والثمةةري 

للحصول علل انتاج عال. وتجري عملية التقلةيم بازالةة كةل االفةرل الجانبيةة وكةل االزهةار المدنثةة حتةل 

سم ما سطح التربة. و لك الا الثمار التي تتكوا علل العقد االولل تالمس التربة مما يةددي  45رتفال ا

الل اصابتها باالمراا ويتغير لونها وملمسها. اما بالنسبة لالفرل الجانبية التي تنمو بعد  لك فانها تترك 
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وتسةتمر  بة لالفرل الثانويةة فتةزال كليةالنسلتنمو حتل يتكوا عليها عقدتاا بها ازهار مدنثة ثم تقلم. اما با

العلمية الل اا يصل الساق الرئسي الل السلك االفقي الممتد فوق النبات وال ي يربط به الةيط. فعند  لةك 

و حيةةث توجةةه علةةل السةةلك منات ويسةةمح لثالثةةة افةةرل جانبيةةة بةةالتةةزال القمةةة الناميةةة للسةةاق الرئيسةةي للنبةة

الةل اسةفل دوا ربطهةا علةل الةةيط. وفةي هة ه المرحلةة يتوقة  التقلةيم باتجاهات مةتلفة، ثم تترك لتةدلل 

 .Ware and Ma Collim 1980بسبب كثافة النمو 

وهناك طريقة ثانية للتربية الراسية حيث ال يسمح بنمو ثمار او فرول علل العقد الثمةاني االولةل 

سةم  180افةرل جانبيةة حتةل ارتفةال بعد  لك يسمح بنمو الثمار علل العقد الثماني التالية وال يسمح بنمةو 

وا اا يسةمح بنمةو افةرل بعد  لك يسمح بنمو فرعيا جانبيا يتةدلياا ويحمةل كةل منهةا ثمةارا عنةد العقةد د

 .Wtter and Honmma 1979ا ثانوية عليهم

 االزهار والتلقيح:

ثويةة اا معظم اصنا  الةيار المزروعة تحت البيوت الزجاجية والبالستيكية تحمل االزهةار االن

حيث اا النبات يقوم باعطاء االزهار المدنثة ابتداء ما العقدة االولةل علةل  Gyneciousفقط وتسمل بـ 

الساق، ويتم عقد الثمار ع ريا دوا الحاجة الل تلقيح االزهار المدثنة ل لك فاا الثمار الناتجة تكوا ةالية 

 ما الب ور.

 عقد الثمار:

لحرارة المرتفعة. ا  اا درجة الحرارة المثالية لنمو االنابيةب يتاثر عقد الثمار في الةيار بدرجة ا

اما المدى الحراري الة ي انبةت فيةه حبةوب  م   21ية في صن  الةيار بيت الفاهي اللقاحية في بيئة صناع

، اما نمو االنابيب اللقاحية فةي قلةم الزهةرة فقةد ازداد م   43-10سم االزهار فقد تراوح بيا اللقاح علل ميا

 Matlob and 1973)     م38ثم توقة  نهائيةا عنةد درجةة حةرارة  م   32ل درجة الحرارة حتل بارتفا

Kelly)  وفي بعا االحياا يالحظ اا نسبة كبيرة ما االزهار االنثوية فةي الةيةار قةد فشةلت فةي عقةدها

متصةلة وتجة  ولكنهةا تبقةل للوا االصفر ثةم تة بل فتتوق  مبايا االزهار المدنثة عا النمو ثم تتلوا با

بالنبةةات، وهةة ه الظةةاهرة يمكةةا مالحظتهةةا فةةي ازهةةاء عةةدة متتاليةةة علةةل السةةاق، وبعةةد  لةةك تعقةةد ثمةةرة او 

ثمرتاا تعقبها دورة اةرى ما االزهار ايةر العاقةدة وهكة ا، وقةد ترجةع هة ه الظةاهرة الةل احةد االسةباب 

 التالية 

ةاليةا النحةل للقيةام بعمليةة  الصن  المستعمل لةيس لةه القةدرة علةل العقةد العة ري، لة ا يجةب تةوفير -1

التلقةةيح وتعةةد هةة ه الحالةةة قليلةةة الحصةةول، الا االةةب االصةةنا  التةةي يةةتم زراعتهةةا تحةةت البيةةوت 

 الزجاجية والبالستيكية تتميز بقابليتها علل العقد الع ري.

اصابة النباتات باالمراا والحشرات تحد ما نموها وتضعفها فتصبح ايةر قةادرة علةل عقةد عةدد  -2

 الثمار ل ا يجب االهتمام من  البداية بمكافحة االمراا والحشرات.كبير ما 
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زيةةادة تركيةةز االمةةالح فةةي التربةةة او فةةي المةةاء المسةةتةدم فةةي الةةري، لةة ا يجةةب القيةةام بعمليةةة اسةةل  -3

االمالح ما التربة، وك لك الماء المستةدم في ري النباتات يجب اا يتميز بانةفاا نسبة االمةالح 

 فيه.

غ ائيةة الكبةرى والصةغرى عةا المسةتويات الموصةل بهةا ممةا يةددي الةل ضةع  نق  العناصةر ال -4

النباتات وعدم قدرتها علل عقد عدد كبيةر مةا الثمةار، لة ا يجةب االهتمةام بتسةميد النباتةات بصةورة 

 جيدة.

عدم اجراء عملية التقليم بصورة جيدة مما يددي الل اةتالل التوازا ما بيا النمو الةضري والنمو  -5

يث يزداد النمو الةضري علةل حسةاب النمةو الثمةري، وكة لك اةزارة الةضةري تسةبب الثمري. ح

 تظليل النباتات بعضها لبعا، ل ا يجب االهتمام بعملية تربية النباتات وتقليمها من  البداية.

 الحصاد:

شةهر مةا  2-1,5يفضل المستهلك ثمار الةيار الصغيرة، حيث يمكةا حصةاد الثمةار بعةد حةوالي 

اا يحصد بمعدل مرتيا الل ثالث مرات اسبوعيا، ويستمر الحصاد لمدة حوالي شهريا  الزراعة، علل

 معتمدا علل الظرو  البيئة السائدة ومدى النمو الةضري ما االصابة باالمراا والحشرات.

 االصناف:

تفضل زراعة االصنا  الهجينية التي تتميز باالنتاجية العالية في البيوت الزجاجية والبالستيكية، 

كما تفضل زراعة االصنا  التي تحمل ازهارا مدنثة فقط والتي لها القابلية علل العقد الع ري للثمةار، 

 ثم اعطاء حاصل عال ما الثمار، حيث يمكا ةفا تكالي  االنتاج.

  Beit Aiphaبيت الفا 

صن  وحيد الجنس وحسد المسكا ثماره ملساء اسطوانية  ات لوا اةضر متجانس وطول ثمةاره عنةد 

 سم.15-10النضم بيا 

  Beit Aipha Female Hybridsبيت الفاهجيا انثوي 

% ويفضل ةلطه في اثناء الزراعة بنباتةات مةا 90صن  هجيا يحمل ازهارا انثوية بنسبة تصل الل 

 الصن  بيت الفااير الهجيا الستةدامه ملقحا.

  Medinaمدينة 

الدقيقي، والبياا الزابي ومزائيك الةيار صن  هجيا انثوي مقاوم للعديد ما االمراا مثل البياا 

 (.63)الشكل 

 

  Rocketروكيت 
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سةةةم وهةةةو مقةةةاوم لفطةةةر 40-30صةةةن  ازهةةةاره انثويةةةة فقةةةط تعقةةةد عةةة ريا ويبلةةةغ طةةةول الثمةةةرة مةةةا 

 كالدوسبوريم.

  Pandexباندكس 

سم والصةن  مبكةر 40-35صن  ازهاره انثوية فقط، وتعقد ع ريا مضلعة، ويتراوح طول الثمرة ما 

 ا.جد

 :1داليبور  

 سم والصن  قوي النمو ومبكر النضم.30صن  ازهاره انثوية وتعقد ع ريا، ويبلغ طول الثمرة 

 :)81133سرانو  )رس 

 صن  هجيا ازهاره انثوية فقط ثماره اسطوانية، والصن  قوي النمو وحاصلة عال.

 الموطا االصلي 

 هو امريكا. Cucurbitapepoللنول  لقد اعتقد بعا علماء التقسيم النباتي اا الموطا االصلي

 طرق زراعة وانتاج قرع الكوسا

 الظروف الجوية المالئمة:

الكوسة في درجة اا قرل الكوسة ما محاصيل الجو الحار وحساس للصقيع. والتنبت ب ور قرل 

-21ات الب ور ونمةو النبةات مةا ويتراوح المجال الحراري النب م   38م  او اعلل ما  15حرارة اقل ما 

 . وال يتحمل المحصول سوء التهوية والرطوبة الزائدة في التربة.م   35

 التربة المالئمة:

يجةةود قةةرل الكوسةةة فةةي التةةرب التةةي تتةةوافر فيهةةا المةةادة العضةةوية والتةةي لهةةا ةاصةةية االحتفةةاظ 

بالرطوبةةة كمةةا يجةةود فةةي التةةرب  ات القةةوام المتوسةةط، امةةا التةةرب الرمليةةة الةفيفةةة الغنيةةة التةةي تحةةتفظ 

حرارتها فيمكا االستفادة منها في التبكير بالحاصل. واا احسا درجة حموضة لنمو النبات تتةراوح مةا ب

6,5-7,5. 

 التكاثر وطرق الزراعة:

تم شةتالت يتكاثر قرل الكوسة بالب ور التي تزرل االبةا فةي االرا المسةتديمة مباشةرة او قةد تنة

المسةتديمة عنةد ظهةور  تل بعد  لك في االراثم تش Jiffy-potاو  Jiffy-7 اوال في اقرا  جيفي سفا

سةم  90-80      الورقة الحقيقية االولل، وطريقة الزراعة الشائعة هي الزراعةة علةل مسةاطب بعةرا 

سم بالنسبة لالصنا  القصيرة، اما االصنا  المدادة مثل صن   40-30والمسافة بيا النباتات في الةط 

سةم وكمةا يةزرل  50    المسةافة بةيا النباتةات فةي الةةطم و 1,5مال احمد فتزرل علل مساطب بعةرا 

قرل الكوسة بطريقة الزراعة في حلقات او االحةواا او االكيةاس او فةي بةاالت القةش وقةد سةب   كرهةا 

 بالتفصيل عند التطرق الل زراعة الطماطة.
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 التسميد:

 بات الةيار.ينصح باضافة نفس الكميات ما االسمدة التي سب   كرها عند التطرق الل تسميد ن

 الري:

يمتاز نبات قرل الكوسة بنموه الةضري الغزير، ل ا يجب االهتمتةام بريةة. وتحتةاج نباتةات قةرل 

الكوسة الل الري علل فترات متقاربة عند ارتفال درجةات الحةرارة او عنةد زراعتةه فةي التربةة الرمليةة، 

 (.1960والمربع  ويستمر  لك طول فترة نموها في  لك مرحلتي االثمار والحصاد )مرسي

 االزهار والتلقيح:

اي انهةا تحمةل االزهةار  Monoeciousاا معظم االصنا  الوحيدة الجنس هي وحيةدة المسةكا 

الم كورة والمدنثة علل نفس النبات، ولكا بعا االصنا  الحديثة انثوية بدرجة عالية، وتتفتح االزهةار 

اطة الحشرات وةاصة نحل العسل، ويةددي عند شروق الشمس حتل وقت الظهيرة، والتلقيح ةلطي بواس

بتةداء مةا ضع  التلقيح الل توق  نمو الثمةار. حيةث اا الفتةرة الملقحةة تتحةول الةل الةوا البنةي وتجة  ا

 .الطر  الزهري

ادت اضافة السماد النتروجيني الل الشجر الل تقليل عدد االزهار الم كورة وزيادة عدد االزهةار 

 .(Basher 1978)المدنثة 

 والحصاد: النضج

يومةةا مةةا الزراعةةة معتمةةدا علةةل  70-40تبةةدا نباتةةات قةةرل الكوسةةة باعطةةاء الحاصةةل بعةةد نحةةو 

ايةام مةا عقةد  4الصن  ودرجة الحرارة، ويتطلب وصول الثمار الل مرحلة النضم االسةتهالكي حةوالي 

م سة 20-15الثمار. وتحصد الثمةار وهةي صةغيرة الةل متوسةطة الحجةم ولةم تتصةلب قشةرتها بعةد بطةول 

ويستمر الحصاد حوالي شهريا ويجب التاكد ما حصاد جميةع الثمةار الصةالحة للتسةوي  وعةدم تةرك اي 

ثمةةرة تتعةةدى مرحلةةة النضةةم االسةةتهالكي علةةل النبةةات. الا  لةةك يةةددي الةةل ضةةع  نمةةو النبةةات ونقةة  

 حاصلة.

 االصناف:

 مال احمد  -1

انية الشةكل منتظمةةة صةن  محلةي تنتشةر زراعتةه فةةي القطةر نمةوه الةضةري ازيةةر وثمةاره اسةطو

 سم.15ولونها ابيا مةضر وتحصد الثمار عندما يصل طولها حوالي 

  Long white Bush F1 1لونك وايت بوش   -2

صن  مبكر جدا ثماره اسطوانية الشكل ولونها اصفر مةضر، وتحصةد الثمةار عنةدما يبلةغ طولهةا 

 سم. 17-20

  Long Creen Bushلونك كريا بوش  -3
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مبكر، ثماره قصيرة وسميكة  ات لةوا اةضةر بةطةوط فاتحةة وتحصةد صن  متوسط النضم الل 

 سم. 10الثمار عندما يبلغ طولها 

  Zucchiniزكيني  -4

-12  صن  مبكر ثماره اسطوانية الشكل ولونها اةضر اام ، وتحصد الثمار عندما يبلةغ طولهةا

 سم. 15

  Casertaكاسرتا  -5

-12   وتحصد الثمار عندما يبلغ طولهاصن  مبكر ثماره اسطوانية الشكل ولونها اةضر اام ، 

 سم. 15

  Ambassadorامباسادور  -6

ما يبلةغ طولهةا صن  مبكر النضم ثماره اسطوانية الشةكل، ولةوا قشةرتها اةضةر وتحصةد الثمةار عنةد

 .سم 18-20

 :post-testاالختيار البعدي 

 / ا كر مايلي1س

 افضل موعد لزراعة الةيار في البيوت المحمية. -1

 ةيار المستةدمة في الزراعة.ال اصنا افضل  -2

 افضل موعد لزراعة قرل الكوسة في البيوت المحمية. -3

 افضل االصنا  القرل المستةدمة في الزراعة. -4

 التربة المناسبة لزراعة الةيار وقرل الكوسة. -5

 

 

 

 

 

ثةم ا كةر فشةل العقةد العة ري فةي ازهةار اصةنا  الةيةار االنثويةة  Gynecious / ما المقصود بـ 2س

 في البيوت المحمية. المزروعة

 / ا كر طريقة التكاثر وطريقة زراعة قرل الكوسة في البيوت المحمية.3س

 مفتاح االجابة 

 االمتحاا القبلي

 صح  -1
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 ةطا -2

 صح  -3

 صح  -4

 صح -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طية العاشرةمنالوحدة ال

 الباميا في البيئة المكيفة -زراعة البطيخ

 Pre-Testاالختبار القبلي 

 ام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة ضع عالمة صح ام

رة حتل االا فةي ثالبرية بك هطار اسيا الصغري وافغانستاا حيث تنمو نباتاتيعتبر موطا البطيخ اق -1

 ه ه المناط .
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وتزداد حاجة النبات الل  ºم28-15تتراوح بيا  البطيخ نباترجة الحرارة المثلل لنمو وتطور اا د -2

 الثمار. في مرحلة االثمار و نضم العالية درجة الحرارة

سةم حيةث تنبةت بعةد  8-3يتكاثر البطيخ بواسطة الب ور التي تزرول في الحقل مباشرة علةل عمة   -3

 .عند توفر الظرو  المالئمة لالنبات ايام 6-7

 .مي الباميا الل العائلة الةبازيةتنت -4

ظةةرو  مةةزرول واليومةةا مةةا الزراعةةة حسةةب الصةةن  ال 95-65جمةةع حاصةةل الباميةةا بعةةد يباشةةر ب -5

 .الجوية السائدة ونول التربة

 طرق زراعة وانتاج البطيخ

 :Cucumis melo var. (Melon)البطيخ 

 قدم في جو حار وجا . 1500ينمو في مناط  ترتفع عا سطح بحر حوالي 

 .اق ويزرل بمساحات واسعةالبطيخ ما محاصيل الةضر الصيفية المهمة في العر

 :Originالموطن 

البطيخ اسيا الصغرى وافغانستاا حيث تنمو نباتاته البرية بكثرة حتل االا في هة ه  يعتبر موطا

ا واالشةورييا قبةل يا والبةابليي( الةل انةه وجةد كتابةات السةومري1952المناط . وقد اشار االسةتا  بةاقر )

 قد زرل في  لك الوقت. ها يدل علل انمقبل الميالد م 3000حوالي 

 :Cultivarsاالصناف 

الشائع في جميع اقطار العالم يكوا متعدد االشكال وبصورة عامة هنالك اربع اشكال شائعة البطيخ 

 االستعمال وهي  

1- Cantaloupe .وهو البطيخ االوربي. قشرته سميكة وةشنة وعادة تجوي  الثمرة يكوا عميقا 

2- Muskmelon .الثمار صغيرة القشرة اما شبكة قليال او ناعمة والتضلع ةفي  جدا 

3- Winter melon  .البطيخ الشتوي. الثمار كبيرة الحجم وتنضم بوقت متاةر وتتحمل الةزا جيةدا

 اللب صلد و ي رائحة طيبة.

عةةدد مةةا االنةةوال المةتلفةةة الحجةةوم واالشةةكال التةةي تنمةةو فةةي الصةةيا والهنةةد واليابةةاا و ات ثمةةار  -4

 متطاولة تشبه الةيار.

  اهم االصنا  الناجحة زراعتها في القطر العراقي فهي

 حافظ نفسه  -1

الثمار بيضويه الشكل بيضاء الل مصفرة عند النضم. سطح الثمرة املس ومعدل وزنها كغم واحد. 

طعم الب ور واللب قبل النضم مر ولوا اللب عند النضم احمر فاتح و و طعم حلو مقبول الصةن  مبكةر 

اا الةةدقيقي. اللةةب النضةةم ويقةةاوم حشةةرة  ابابةةة البطةةيخ بدرجةةة ملموسةةة لكنةةه يصةةاب بشةةدة بمةةرا البيةة
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متماسك القوام والثمرة  و فجوة داةلية صغيرة ازير الحاصل يتحمل النقل والةزا. وهو ما االصةنا  

 المحلية الشائعة.

 االسماعيلي )ابو الكحلة(  -2

ما االصنا  المحلية التي تزرل من  القدم القطر ويزرل بكثرة ةاصة في الموسم الةريفي. الثمار 

عند نضجها مع ةطوط ةضراء ممتدة طوليا بصورة منتظمة ويبلغ معدل وزنها  بيضوية متطاولة تصفر

كغم. اللب متماسك وبعضها  ات لب اةضر. طعم حلو ورائحتهةا مقبولةة. الفجةورة الداةليةة للثمةرة  2-5

متوسطة يصاب الصن  بكثرة  بابة البطيخ عند الزراعة الربيعية لة لك يةزرل فةي الموسةم الةريفةي فةي 

 لصن  متوسط التبكير.الشواطئ وا

 البطيخ الشوكي  -3

توجد منه انوال كثيرة  ات حجوم مةتلفة جميعها بالقشرة الةشنة ولبعضها اضلع واضحة يصل 

كغةةم والثمةةار تتحمةةل الشةةحا لمسةةافات طويلةةة وكةة لك تتحمةةل الةةةزا  15-12وزا الثمةةرة احيانةةا الةةل 

 بصورة جيدة.

 البطيخ الشتوي )عصما(  -4

ماره مضلعة اللوا عند النضم ولوا اللب اةضر مبةيا يةةزا فةي يزرل بالموصل وكركوك ث

 الشتاء لمدة طويلة والثمار صغيرة يصل معدل وزنها الل حوالي كغم واحد.

هناك بعا االصنا  االجنبية التي نجحت زراعتها في العراق مثةل صةن  ادسةتو وانانةاس وهمةا  -5

هة ا  Honey Dew, Pride of Wisconsinو 45صنفاا مقاوماا للبياا الدقيقي وبةي. ام. ار 

كثيةرة وفةي منةاط  مةتلفةة مةا القطةر قسةم. علةل نطةاق  Vareitiesويزرل فةي العةراق اصةنا  

( الل وجود اكثةر 1966تجاري الكثرية علل نطاق محلي محدود وقد اشاره الدكتور جاكرافاري )

 صن  ما البطيخ تنمو في انحاء مةتلفة في القطر العراقي. 23ما 

 :Enviromental conditionsيئة الظروف الب

  Temparetureدرجة الحرارة  -1

 م  17-16ا بة وره باالنبةات فةي درجةة البطيخ محصول صيفي يتطلب جوا حارا وجافا نسبيا. تبد

-18وتطور النبةات تتةراوح بةيا    وتموت وتزداد فر درجة الحرارة ناق  واحد. اا درجة المثلي لنمو

نمةو االثمةار ونضةم الثمةار. اا البطةيخ يجة الحرارة العالية فةي مرحلةة وتزداد حاجة النبات الل در م  32

ويتطور جيدا في الجو الحار الجا  الا اشعة الشمس تساعد علل صةالبة علةل زيةادة تكةويا السةكريات 

في الثمار التي تلعب دورا رئيسةا فةي تحسةيا نوعيتهةا علةل قةوة نمةو النبةات علةل عكةس  لةك فةاا الجةو 

انتشار االمراا وانةفاا نوعية الثمار وصغر حجمها. ه ا ومةا الشةائع اا بة ور الرطب يساعد علل 
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علل عم   م  12ا درجة الحرارة التربة حوالي المحاصيل القرعية بصورة عامة تبدا باالنبات عندما تكو

 سم. 8-10

  Lightالضوء  -2

لنهةةار البطةيخ نبةات نهةةار قصةير حيةةث ينمةو ويزهةر ويعطةةي ثمةارا اسةةرل ممةا لةو تعةةرا الةل ا

الطويل كما اا البكيخ يتطلب الضوء بشدة وعند عدم كفايته فاا عمليةة التركيةب الضةوئي سةو  تبطةيء 

 ونتيجة ل لك يقل تجمع المواد الكاربوهيدراتية بما فيها السكر وب لك تنةفا نوعية الثمار.

 التربة المالئمة  -3

الرمليةة الحصةوية والتربةة  البطيخ في انةوال مةتلفةة مةا التةرب فقةد يةزرل فةي االراضةييرزل 

الغرينية والمزيجية والطينية. وتعتبر المزيجية الةفيفة والغرينية الغنية بالمواد العضوية والجيدة الصر  

والةالية ما االمالح الضارة واير الحامضة ما احسا التةرب لزراعةة البطةيخ تتةرواح حموضةة التربةة 

يخ التربة  ات الماء االرضي المرتفع كما ال يةزرل فةي وال يتحمل البط pH 6,7-6المالئمة للبطيخ بيا 

 .ل بها اال بعد حوالي سنواتنفس االرا التي سب  وزر

  يتكاثر البطيخ جنسيا بواسطة الب ور التةي تةزرل فةي Propagation of melon تكاثر البطيخ

الالنبةات. وقةد ايةام عنةد تةوفر الظةرو  المالئكةة  7-6سم حيث تنبت بعد  8-3الحمل مباشرة علل عم  

او اوراق  3-2تزرل الب ور في اقرا  جي في سةفا او فةي الصةنادي  وتنقةل الةل الحقةل بعةد اا تكةوا 

حقيقة هو المتبع في زراعة البيوت البالستيكية وتمتاز النباتات بانها في مرحلة نموها االولل )البةادرات( 

ة. وبعد  لك تنعكس الحالةة حيةث كغةم يكوا نمو الساق بطيئا وعلل العكس ينمو المجمول الج ري بسرع

 ما الب ور معتمدة علل حجم الب رة وطريقة ومسافات الزراعة.

وعادة عند الزراعة تةتار الب ور الجيدة الحجم والممتلئة بالدرجة االولةل ولغةرا االسةرال فةي 

ثةم تجفةة   لمةدة يةوم واحةد م  35-30بالمةاء الةدافئ درجةة حرارتةه حةوالي االنبةات ممكةا اا تنقةع البة ور 

 رل. زبدرجة حرارة الغرفة وما ثم ت

 موعد الزراعة:

يمكا زراعة البطيخ في البيوت البالستيكية والزجاجية ةالل الفترة ما اواةر ايلول حتةل نهايةة 

 تشريا االولل.

 اعداد وزراعة المكان المالئم: 

تصةبح الرطوبةة بعد حصاد المحصول الساب  ينظ  الحقل ما بقايا النباتات ثةم يةروى وبعةد اا 

-35% تحرث االرا مرتيا متعامدتيا بواسطة المحراث المطروحي القالب بعم  حوالي  40بحدود 

سم وتترك ما الزما ال تقل عا اسبوعيا معرضة الشعة الشمس ثم تنعم بواسطة االمشاط القرصية  40

م 10-5القديم بمقدار  او المحراث القرصي وتسوى بواسطة المعدالا جيدا ويضا  اليها السماد الحيواني
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للدونم )يفضل احيانا اا تروى االرا بعد  لك لغرا انبات ب ور الحشائش ثم تقلب مرة اةةرى وتةنعم 

 -حسب طبيعة نمو الصن م 2-م1,5فة بيا الواحدة واالةرى جيدا( ثم تقسم االرا الل مصاطب المسا

حفةر تبعةةد بعضةها عةا الةةبعا بعةدها تةروى المصةاطب وبعةةد اا تجة  جفافةا مناسةبا تةةزرل البة ور فةي 

سم وتغطل بالتراب الرطب او الثم الجةا  وعةادة تكةوا الزراعةة علةل جانةب واحةد مةا  -5-40حوالي 

ية المصةةطبة وعنةةد مسةةتوى المةةاء بحيةةث تةةروى الحفةةرة بواسةةطة المةةاء الةة ي يصةةلها عةةا طريةة  الةاصةة

 ب ور ثم تروى مباشرة بعد الزراعة . 4-3ويوضع في كل حفرة  الشعرية

 ليات الخدمة بعد الزراعة: عم

 هي عمليات العناية وةدمة المحصول بعد الزراعة الحصول علل ناحية وتشمل.

  يقصد به اعادة زراعة الب ور التي لم تنبت او اعادة زراعة الجورة التي لم Replantingالترقيع  -1

ماتةت عقةةب  تحةدث فيهةا انبةات وفةي الحالةةة زراعةة الشةتالت يقصةد بهةا اعةةادة شةتل الشةتالت التةي

اسةبول  2-1الشتل. والترقيع عملية اساسية ما الضروري اجراءها بعد تكامل االنبات او فةي مةدة 

بعد الشتل )في الحالة الشتل( الا تاةيرها سو  يددي الل تاةير النمو الةضري وتفاوت النباتات 

 في نموها مما يددي بالتالي الل اةتال  في وقت النضم وبالتالي قلة الحاصل.

  ابقاء العدد المناسب ما النباتات في الجورة الواحدة وعادة تجةري هة ه العلميةة Thinningلة  ا -2

اوراق حقيقية حيث تزال النباتات الضعيفة بقطعهةا بالسةكيا تحةت سةطح  3-2بعد اا يكوا النبات 

مةا التربة بقليل مع اة  الحة ر احةداث اي ضةرر للنباتةات الباقيةة وعةادة فةي الجةورة نباتةاا فقةط و

 الضروري ري الحقل بعد اجراء عملية الة  مباشرة.

  التعشيب هم استئصال االعشاب والحشائش ما Cultivation and weedingالعزق والتعشيب  -3

التربة التي تنافس المحصول الماء والغ اء والضوء باالضةافة الةل انهةا قةد تكةوا مةاوى لكثيةر مةا 

الحشةةائش  ربةةة حةةول النبةةات باالضةةافة الةةل ازالةةةاالمةةراا والحشةةرات. امةةا العةةزق فهةةو تفتيةةت الت

والعمليتاا تجرياا فيال الغالب معا اما يةدويا بواسةطة الفةاس او الةداكور او الشةفرة او الجمجمةة او 

بعازقات يدوية او ميكانيكية وتجري العمليتاا عادة بعد الري الغزير او بعد سقوط االمطةار وكلمةا 

عميقةة ثةم عمقهةا تةدريجيا كلمةةا كبةر النبةات ويوقة  العةةزق  نمةت االعشةاب. وعةادة العزقةة االولةةل

الةضري للنبات المسافة بيا جورة واةرى وتسةتمر عمليةة التعشةيب فقةط كلمةا النمو عندما يغطي 

ات االولل يصدر النبات اي يضا  اليه التراب ما الجهة المقابلة رة. وفي العزقكانت هنالك ضرو

 اده عا ماء الري.بعد اا يوجه نحو المصطبة و لك البع

  البطيخ محصول مقاوم لدرجة كبيةرة للجفةا  والحةرارة العاليةة و لةك لتركيةب Irrigationالري  -4

مجموعةة الجة ري الكبيةر والمتعمة  بالتربةة فةي طبقاتهةا التةي تكةوا فيهةا الرطوبةة قليلةة التغيةرات 

بهةا مةا المةةاء  بةالرام مةا مجموعةة الةضةري الكبيةةر والة ي يفقةد عةا طريقةة بةةالنتح كميةة البةاس
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وتةتل  حاجته الل الماء حسةب مراحةل نمةوه وتطةوره ويتطلةب المةاء بكثةرة فةي مرحلةة االزهةار 

واالثمار. وعند نق  رطوبة التربة او الجو فاا نمو النبات سةو  يقة  كة لك يتوقة  نمةو الثمةار 

الري بكثرة  وتسقط االزهار وه ا ما يحدث عند الجفا  فعال مما يددي بدوره الل قلة الحاصل. اا

في مرحلة قبل االزهار اير مفضل النه قد يودي الل عدم تطور المجمول الجة ري بصةورة جيةدة 

ويعي  تعي  الج ور في التربةة ممةا يقلةل مةا تحمةل النبةات الةل عطةش ةاصةة عنةد نضةم الثمةار. 

 4-3ي ريات ةفيفة ومتقاربة حيث يروي مرة فةي كةل وروبصورة عامة ظرو  القطر العراقي ي

اا  وية الرمليةة فةي الظةرو  الحةارة السةائدة.ام او عدة ريات في اليوم فةي منطقةة الزبيةر الحصةاي

نوعية الثمار تنةفا حيث تقل فيها نسبة السكر يزيد ما انتاجية البطيخ مقارنة الري ال يددي الل 

ما الباحثيا  انةفاا نوعية الثمار الا الماء الزائد يتجمع في الفجوة الداةلية للثمرة. وهنالك كثير

ال يا يعتقدوا اا اضافة السةماد الكيميةاوي وتنظةيم فتةرات الةري ومواعيةدها ال يةدثر علةل نوعيةة 

الثمار بل بالعكس قد يحسنها. هة ا واا رطوبةة الهةواء النسةبية والتةي تةتالئم ونمةو وتطةور البطةيخ 

 لحارة.% وما الضروري اا يكوا الري في المساء ةاصة في االيام ا60-50تترواح بيا 

  يستجيب البطيخ بشدة لالسمدة العضوية والكيمياويةة لكونةه يكةوا ةةالل Fertillizationالتسميد  -5

موسم نموه القصير نسبيا مجمول ةضري وج ري كبير ومتطور ويعطي حاصال وافر و و نوعية 

يا فةي االسةرال فةي نضةم الثمةار وزيةادة سةعالية. ويلعب عنصةري الفسةفور والبوتاسةيوم دورا رئي

 محتوياتها ما السكر وبالتالي زيادة االنتاجية الكلية للصن .

م للدونم الواحةد امةا االسةمدة  10-5وعادة تضا  االسمدة العضوية اثناء تحضير االرا بواقع 

ورقةة حقيقيةةة والثانيةة عنةةد بةةدء  2-1دفعةةات االولةل بعةةد اا يكةوا النبةةات  3-2الكيمياويةة فتضةةا  علةل 

ضرورة اضافتها فتضا  بعد الجنية االولل او الثانية للثمار وتكوا اضافة السماد التزهير اما الثالثة عند 

بة وبةةنفس البعةةد ضةةا  علةةل طةةول المسةةطسةةم. او ي 8-5سةةم وبعمةة   10فةةي حفةةرة تحةةت النبةةات حةةوالي 

 الساب .

امةا فةةي ظةرو  القطةةر العراقةي فكمةةا اشةةرنا ولعةدة مةةرات ال توجةد معلومةةات تةة   لةةك ولكةةا 

 كغم ما كل سلفات االمونيا والسوبرفوسفات لكل دونم. 100المزارعوا  المعتاد اا يضي 

-100     البطةيخ بعةد حةواليبحصاد   يباشر Maruration and harvestingالنضم والحصاد 

 ما الزراعة ويستدل علل نضم الثمار ما ظهور بعا العالمات التي تدل عليه منها  ايوم 120

 االصفر واكتسابها رائحة مقبولة.تغير لوا قشرة الثمرة الل اللوا  -1

 انفصال نص  عن  الثمرة انفصاال طبيعيا. -2

 ليونة او طرواة مدةرة الثمرة البعيدة عا العن . -3
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طبيعيةا عنةد النضةم فالصةن  االسةماعيلي مةثال ال  ة فيهةال عنة  الثمةرهة ا ولةيس جميةع االصةنا  ينفصة

افظ نفسه ال ي ينفصل عند نضةجه مةع طبيعيا عند النضم علل عكس الصن  محفيه صل عن  الثمرة نفي

ا علةل اا يكةوا وقةت الجنةي لسةاعات يةميام واحيانا وفةي الوقةت الحاضةر يوا 3-2الثمار مرة واحدة كل 

 .الباردة ما النهار اي في الصباح او في المساء

 طرق زراعة وانتاج الباميا:

اا  وهنالةةك اراء تةةرجحريقةةا االسةةتوائية   اا مةةوطا الباميةةا المتفةة  عليةةه هةةو افOriginالمةةوطا 

 يكوا وادي النيل موطنها حيث استعملها قدماء المصرييا.

 اا اهم االصنا  التي تزرل في القطر هي  :Cultivarsاالصناف 

يوم ما الزراعة النبات قصير. يعةاب علةل  50بتره  صن  مبكر جدا حيث يعطي حاصلة ةالل  -1

ايةام وال يعطةي حاصةال لفتةرة  3ر ما الصن  اا ثماره تتةشب بسرعة عند تركها دوا جمع اكث

 طويلة.

طويلة ونوعية ثماره جيدة ال يوم بعد الزراعة نباتاته  70-60بتراء  صن  متاةر النضم يتطلب  -2

 بسرعة. تتل 

قصيرة والب ور كبيرة الحجم. انتاجه صن  متاةر النضم نباتاته طويلة ثماره اليضة و -موصلية -3

 ل القطر.ازير وينتشر بالدرجة االولل في شما

 وهناك اصنا  اةرى نجحت زراعتها في القطر منها كلمسوا وايطالية.

 : Enviromental conditionsالظروف البيئية 

 درجة الحرارة:

 15-8الباميا محصول صيفي يتطلب موسم نمةو طويةل يسةوده الجةو الحةار تنبةت بة ورها ةةالل 

عنةدما تكةوا درجةة حةرارة  زرل فةي الحقةلولة لك تة م  15ا درجة حرارة التربة اكثر ما يوم عندما تكو

 .م  35-30لنبات جيدا في درجة حرارة وينمو ا م  20الجو 

وةةالل فتةرة  -بسةبب انةفةاا درجةة الحةرارة -ونبات الباميا ينمو ببطئ في اطوار نموه االولل

قصةةيرة ينمةةو بسةةرعة ويكةةوا مجمةةول ةضةةري قةةوى و لةةك عنةةدما ترتفةةع الحةةرارة وتكةةوا مالئمةةة. اا 

درجةةة الحةةرارة يةةددي الةةل بطةةئ وتكةةويا قةةروا منبعجةةة ايةةر منتظمةةة الشةةكل وبالتةةالي تعطةةي انةفةةاا 

 حاصال قليال. وه ا ما يحدث فعال في نهاية الموسم حيث برد الةري .

   Soil المالئمة التربة

ة الغنيةة يةد زراعتهةا بالدرجةة االولةل فةي التربةة المزيجوتنمو الباميا في جيمع انوال الترب وتجة

العضوية والجيدة الصر  وال يفضةل زراعتهةا فةي التربةة  ات المةاء الجةوفي العةالي اي القريةب د بالموا
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ما السطح لحساسية كثير ما االصنا  الل  لك مع انها تنمو جيةدا فةي االراضةي الجافةة والرطبةة علةل 

 حد سواء.

تي تزرل مباشرة بواسطة الب ور ال -  تتكاثر الباميا جنسياPropagation of okraتكاثر الباميا 

ساعة ويتطلب  24سم ولغرا االسرال في انبات الب ور تنقع بالماء قبل الزراعة لمدة 4في الحقل عم  

 كغم ما الب ور. 6-5حوالي الدونم الواحد 

يمكا زراعة ب ور الباميةا فةي البيةوت المكيفةة مةا شةهر تشةريا االول   Planting date موعد الزراعة

 .الل تشريا الثاني

 :ة المكان المستديمزراعود اعدا

بعد االنتهاء ما حصاد المحصول الساب  ينظ  الحقل ما بقايا النباتات ثم يروي وبعد اا تصبح 

 % تحرث االرا مرتيا متعامدتيا بواسطة المحراث المطرحي القالب.40رطوبة التربة بحدود 

ك تترك االرا معرضةة ة وبعد  لما بقايا النباتات بواسطة الةرماشثم ينظ  الحقل المحروث 

الشعة الشةمس لمةدة ال تقةل عةا اسةبوعيا للةتةل  مةا بعةا يرقةات وبيةوا الحشةرات الموجةودة فةي 

التربة. بعدها يضا  السماد الحيواني المتحلل بنثرة في الحقل ميكانيكيا. ثم تنعم التربة بواسطة االمشةاط 

  لك يصبح الحقل جاهزا للتقسيم.القرصية او بواسطة المرحاث القرصي وتعدل بواسطة المعدالا وب

سةم بواسةطة المةرازة ثةم  70بعد  لك تقسم االرا الل مروز المسافة بيا المرز واالةر حوالي 

. اما السواقي الرئيسية فتفتح بواسةطة واقي الفرعية بواسطة المزارهتش  بصورة متعامدة مع المروز الس

روز قبةل الزراعةة )اي ريةة التعييةر( وبعةد اا في وسط الحقل بعدها تروي المة Ditcherفاتحة السواقي 

تجب جفافا مناسبا تزرل البة ور فةي حفةره او جةوره عنةد مسةتوى المةاء بحيةث يصةلها المةاء عةا طرية  

ب ور وتكوا المسافة  3-2دوا اا يغمرها الماء المباشر. وعادة يوضع في كل جورة،  الشعريةالةاصية 

 م. ثم تروى مباشرة بعد الزراعة.س30-25بيا جورة واةرى اي بيا نبات واةر 

 -تشمل عمليات الةدمة بعد الزراعة 

 : Replantingالترقيع 

وهو عبارة عا اعادة زراعة الب ور التي لم تنبت بعد تكامل االنبات والترقيع عملية اساسية مةا 

وقةت الضروري اجراءها عند الرى الا تاةيرها يددي الل تفاوت اطوال النباتةات ونموهةا الةضةري. و

 نضم المحصول وينعكس  لك بالتالي علل قلة الحاصل.

 : Thinningالخف 

دة ويترك في الجورة وتجةري العلميةة بعةد اا يكةوا النبةات العدد المناسب ما النباتات الزائ ابقاء

روى النباتةات بعةد عمليةة ك في الجورة نباتيا فقط علل اا تويترقيقية حيث تزال النباتات اوراق ح 2-1

 له النباتات المتبقية اثناء العملية. اشرة لمنع الضرر ال ي قد تتعراالة  مب
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 : Cultivation and weedingالعزق والتعشيب 

التعشةةيب هةةو استئصةةال االعشةةاب مةةا التربةةة التةةي تنةةافس المحصةةول المةةاء والغةة اء والضةةوء 

بارة عا تفتيت التربةة باالضافة الل انها قد تكوا ماوي لكثير ما االمراا والحشرات اما العزق فهو ع

حول النباتات باالضةافة الةل ازالةة الحشةائش وفةي حالةة الباميةا مةا الضةروري اا يكةوا العةزق سةطحيا 

ةاصة في مراحل نمو النبات االولل ةوفا ما تل  الج ور المنتشرة فةي السةطح وتكةرر عمليتةي العةزق 

سةوية امةا يدويةة بالفةاس او الةداكور والتعشيب كلما دعةت الحاجةة وعةادة العمليتةاا مترابطتةاا وتجريةاا 

 وبالعازقة اليدوية او الميكانيكية.

 : Irrigationالري 

الري الكثير وبصورة عامة تزداد  ه تتعم  في التربة ل لك فهي تتطلبالباميا نبات  و ج ور وتدي

جتهةا الةل حاجتها الل الرى في مرحلة نموها االولل بعد الزراعة مباشرة حتةل االنبةات وكة لك تةزداد حا

الرى ايضا في مرحلة االزهار واالثمار اكثر ما اطوار نمو النبات االةرى. وتةتل  كمية وعدد الريات 

بالنسبة للظرو  الجوية السائدة ونول التربة وطبيعة النبات وموعد الزراعة وعةادة تةورى ريةات ةفيفةة 

 االوقات االعتيادية. ايام في 7مرة واحدة كل ثالثة ايام عند الجو الحار ومره واحدة كل 

 : Fertilizationالتسميد 

الباميا نبات مجهد للتربة لتعم  ج وره وكثرة امتصاصه للعناصر الغ ائيةة اا ادةالهةا فةي دورة 

زراعيةةة منظمةةة وزراعتهةةا بعةةد محصةةول مسةةمد بصةةورة جيةةدة يمكةةا اا يسةةتغنل او يقلةةل حاجتهةةا الةةل 

-5ير االرا وبمقةدار حةوالي التي تضا  اثنةاء تحضة لعضويةالتسميد. وبصورة عامة تسمد باالسمدة ا

اسةابيع مةا الزراعةة اي  3دفعات االولةل بعةد  ا  االسمدة الكيمياوية علل ثالثلةم للدونم وك لك تض 10

 بعد الة  وفيها تضا  جيمع كمية االسمدة الفوسفاتية وثلث االسمدة االةرى.

ثلث الثاني ما االسمدة المتبقية وفةي الدفعةة اما الوجبه الثانية فتضا  عند التزهير وفيها يضا  

الثالثة التي تضةا  عنةد عقةد الثمةار يضةا  الثلةث المتبقةل مةا االسةمدة وتكةوا اضةافة االسةمدة بطريقةة 

يةة التةي يجةب سةم ايضةا امةا كميةات االسةمدة الكيمياو 5سةم وعلةل عمة   10التقليم تحةت النبةات حةوالي 

ارام ما  300اوصل باضافة  1980ها قليلة اال اا العبيدي رو  القطر ولو انتضا  الل النبات في ظ

كيلو ارام مةا السةماد موسةفاني و  100السماد المركب للدونم اال اا الزرال بصفة عامة تعودوا اضافة 

 كيلو ارام ما سلفات االمنيوم علل ثالث دفعات كما مبيا اعاله. 100

 : Maturation and harvastiongوالحصاد  النضج

يةوم مةا الزراعةة حسةب الصةن  والظةرو  الجويةة السةائدة  70-45بجمع الحاصةل بعةد  يباشر

ايام  3-2ونول التربة. وتجمع الثمار عادة ةالل بضعة ايام بعد تفتح االزهار ويتم الجني مرة واحدة كل 

يتها يددي الل تةشبها وفقداا نوعه ا ويجب عدم ترك الثمار او القروا علل النبات مدة طويلة الا  لك 
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نمةو النباتةات ومنةع تكةويا قةروا جديةدة لة لك مةا االفضةل اا تةزال  كما يددي الل قلة الحاصل وتوقة 

 .الباكر القروا المتةشبة ما النبات. ويفضل اا يجني الحاصل في الصباح

 : Storageالخزن 

% لمدة حوالي 95ورطوبة بنسبة  م  10باميا الةضراء في درجة حرارة يمكا اا تةزا قروا ال

 اسبوعيا.

 Test-Postاالمتحان البعدي 

 ا كر مايلي  

 افضل موعد لزراعة البطيخ في البيوت المحمية. -1

 افضل اصنا  البطيخ المستةدمة في الزراعة. -2

 درجة الحرارة المثلل لنمو نبات البطيخ. -3

 افضل اصنا  الباميا المستةدمة في الزراعة. -4

 درجة الحرارة المثلل لنمو نبات الباميا. -5

 الزمنية الالزمة لنضم وحصاد محصول الباميا.الفترة  -6

 الفترة الزمنية الالزمة لنضم وحصاد محصول البطيخ. -7

 مفتاح االجابة

 االمتحاا القبلي

 صح 

 ةطا

 صح 

 صح 

 ةطا
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 طية الحادية عشرمنالوحدة ال

 Hydroponic cultureالزراعة المائية 

 Pre-Testاالختبار القبلي 

 ام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة ضع عالمة صح ام

 .ponosو  hydroا هما تييوناني مشتقة ما كلمتيا Hydroponic اا كلمة

 الزراعة باستةدام اوساط زراعية. Hydroponic cultureتعني 

 /لتر 2  ية حواليمعدل تدف  المحلول المغ ي في قنوات الزراعة المستةدمة في الزراعة المائ يكوا

 قيقة.د

كمةا فةي المنةاط   ل الزراعةة فيهةا بةالطرق االةةرىاعة المائية في المناط  التةي تسةتحيتستةدم الزر

 .الصحراوية

 عرض الوحدة النمطية الحادية عشر

 Hydroponic cultureالزراعة المائية 

 hydroponicحيةةث اا كلمةةة  مشةةتقة مةةا كلمتةةيا يونةةانيتيا Hydroponic cultureاا كلمةةة 

هةةو عمةةل المةةاء وتعنةةي الزراعةةة  Hydroponicتعنةةي عمةةل وعليةةه معنةةل كلمةةة  ponosء و تعنةةي المةةا

حيةث تنمةو النباتةات فةي اوعيةة  nutrient solution cultureالمائيةة اي الزراعةة فةي محاليةل مغ يةة 

ةاصة تحوي علل المحلول المغ ي مباشةرة وال يسةتعمل بهةا بيئةات صةلبة لةدعم النبةات وتثبيةت الجة ور 

% 1 ي وتكةوا هة ه القنةوات بمةيالاةاللهةا المحلةول المغة  ا الج ور معلقة في داةل قناة يمةريث تكوح

ه ه القنوات ية وتكوا عرا ضوعليه يتحرك المحلول ما النهاية العليا الل النهاية السفلل بالجا بية االر

تصةنع  نةواتم كحةد اقصةل وهة ه الق 40 – 30م اما طولها ال يزيةد عةا س 5سم وارتفاعها  23الفترات 

ا للزراعة ويجب اا تكةوا ايةر منفة ة الكثر شيوعما الحديد او الةشب او االسمنت او البالستيك وهي ا

 للماء.

 



 61 

 

 

 

 

 

 

بصةورة لتر/ دقيقة ويستمر تدف  المحلةول  2ت حوالي دف  المحلول المغ ي في ه ه القنواويكوا معدل ت

 .يوضح تقنية ه ا النظام ما الزراعة والمةطط التالي دقيقة 15دقائ  كل  10مستمرة او لمدة 
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ل يوجةد االمثلة علل المحاليل التي تستةدم في الزراعة المائية لمحصول الطماطةة علةل سةبيل المثةا وما

  االتيةمحلوالا يحضراا ما المركبات 

 حلول )أ(مال

 لتر ماء 100/ ام المركب

 339.30 كبريتات المغنسيوم

 128.87 ت احادي الكالسيومفوسفا

 2002.00 نترات الكالسيوم

 264.00 نترات البوتاسيوم

 18.84 كبرتيات البوتاسيوم

 156.60 كلوريد الصوديوم

 لترليمل 13 حاما النتريك المركز

 ملليلتر 20 كلوريك المركزحاما الهيدور

  

 المحلول )ب(

 لتر ماء 100كغم /  المركب

 339.30 كبريتات المغنسيوم

 131.69 فوسفات احادي البوتاسيوم

 2096.0 نترات الكالسيوم

 160.60 نترات البوتاسيوم

 18.84 كبرتيات البوتاسيوم

 156.60 كلوريد الصوديوم

 لترمللي 13 حاما النتريك المركز
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 لترمللي 20 كلوريك المركزحاما الهيدور

 

 

 

 

 مزايا الزراعة المائية:

ي في مناط  تستحيل الزراعة فيها بالطرق االةرى كما هو فةي المنةاط  امكانية االنتاج الزراع -1

 الصحراوية.

  ائية.ي بيئة الج ور ما حيث العناصر الغيمكا التحكم التام ف -2

 ت العناصر في التربة.يبتثليس هناك مشكالت  -3

 التغلب علل مشاكل االداال. -4

 .بكير في النضمالت -5

 ر.يمر في نظام مغل  فال يتعرا للتبةلمحلول المغ ي االقتصاد في كمية المياه المستعملة الا ا -6

 سهولة تدفئة المحلول المغ ي. -7

 يمكا التغلب علل الكائنات الحية الدقيقة بالمحلول المغ ي. -8

 ها.  بطبيعة او قوام التربة او عدم تجانسليس هناك مشكالت تتعل -9

 رى.ية االة% مقارنة بالطرق االعتياد26تصل الل زيادة الحاصل بنسبة قد  -10

 -عيوب الزراعة المائية:

 ضرورة توفير كافة مستلزمات النمو. -1

 الظالم. ور لمنع نمو الطحالب في حالة جب الضوء عا الجضرورة ح -2

 زيادة تكالي  االنتاج. -3

 التي تصيب النباتات عا طري  الج ور.سرعة انتشار االمراا  -4

 ادية.في الزراعة المائية بسرعة اكثر مما في الزراعة الع pHيتغير الـ -5

 يددي اي اةالل في النظام الل عواقب وةيمة وةسارة المحصول. -6

النباتةات و لةك بسةبب توقة   ة طويلة قد يسبب ةسائر كبيرة وموتانقطال التيار الكهربائي لفتر -7

 سرياا المحلول المغ ي وةصوصا في الجو الحار.
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 :Post-Testار البعدي االختب

 وضح مايلي:

 .Hydroponic cultureما المقصود بـ  -1

 مواصفات القنوات التي تستةدم في الزراعة المائية. -2

 ثالثة مزايا للزراعة المائية. -3

 ثالثة عيوب للزراعة المائية. -4

 مفتاح االجابة 

 االمتحاا القبلي

 صح  -1

 ةطا -2

 صح  -3

 صح  -4
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 طية الثانية عشرمنالوحدة ال

 طرق زراعة وانتاج الفطر

 Pre-Testاالختبار القبلي 

 عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة  ضع

 .Agariceaeعائلة لفطريات الناقصة والتي تعود الل يعتبر الفطر ما ا -1

 ما جسم اسطواني يطل  عليه مجازا اسم الساق. يتكوا الفطر -2

 سيقاا التبغ بمرحلة اسبوا الفطر. كتمال المايسيليوم علل الب ور اوتسمل مرحلة ا -3

 .(Button stage) ها الل مرحلة تسمل مرحلة االزراررودس الفطر عند وصول تحصد -4

 عرض الوحدة النمطية الثانية عشر

 روم(طرق زراعة وانتاج الفطر )المش

وقةد  Agar icaceaeية التةي تعةود الةل عائلةة محما الفطريات الل (Mushroom)يعتبر الفطر 

ا واليونانييا القدماء ثم انتشرت زراعته في دول اسةيا استعمل االنساا الفطر كغ اء من  عهد الرومانيي

 وامريكا.

 -الوصف النباتي:

 يتكوا الفطر ما االجزاء التالية 

م الساق وفي نهايته عضو يشبه المظلة وتوجد اسةفل المظلةة جسم اسطواني يطل  عليه مجازا اس

السبورات اما لوا الفطر فانه نقدم العمر وتحتوي علل  وزات تشبه الةياشم لونها بني فاتح تسود معرب

ي والرسةم التةالي يوضةع اجةزاء نةبالنول والساللة فمنه االبةيا الناصةع او الشةمعي او ال يةتل  حسب

 الفطر الناضم.

 :Spawn انتاج السبون

رة ينتم بطرق مةتلفة وتستعمل ب ور بعا المحاصيل الحقلية كالحنطة والشعير وال  اا السبوا

ر طريقةةة انتةةاج هةة ه العمليةةة وتعتبةةقاا نباتةةات التبةةغ او روث الةيةةل لالةةل سةةي البيضةةاء او الةةدةا اضةةافة

لةةي البةة ور مةةع الحقليةةة اكثةةر الطةةرق شةةيوعا وتةةتلة  الطريقةةة بغالسةةبوا باسةةتعمال بةة ور المحاصةةيل 

عدها يزال منها الماء الزائد اا ها ما الماء الل اا تمت  الب ور الماء ثم تبرد وبكميات متساوية لحجم

فة ثم بعدها توضع ما وزا الب ور الجا 7-5بنسبة  Caco3تضا  مادة الكاربونات الكالسيوم  وجد ثم

حجم   الب ور في قناني
4

1
لتر وتمال حوالي  1

4

3
ي مع فتحات جيدا بالقطا ثم تعقم القنانحجمها وتسد ال 
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توضةع القنةاني ضع جزء ما مايسيليوم الفطةر علةل البة ور ثةم محتوباتها بهجاز التعقيم وبعدها نقوم بو

 ه المرحلة سبور جميع اجزاء الب ور ويسمل في ه و المايسيليوم ليغطي( فينمم  25علل درجة حرارة )

 شهرا. 16في الثالجة لمدة  الفطر ال ي يستعمل في الزراعة ةالل فترة شهر ويمكا حفظه

 -رف النمو:غ

هو ار  النمو المزودة بمنظم للحرارة والرطوبة والتهوية ويجب اا  اا افضل محل لنمو الفطر

 6-5ع بةةيا م حيةةث تتسةة 5م وارتفاعهةةا حةةوالي  7م وعرضةةها حةةوالي  20تكةةوا هةة ه الغةةر  بطةةول 

سةم او اكثةر  25فو  المةصصة لزراعة الفطر ويجب اا تكوا الرفو  بعم  حةوالي رطبقات ما ال

 طبقات. 6-5الةر وبشكل الواحد فوق اةشبية او توضع صنادي  

 -تحضير البيئة المناسبة لزراعة الفطر:

حضيره لها تاثير كبيةر علةل ول السماد الحيواني وطريقة تواا ن يينمو الفطر في السماد الحيوان

عملية الزراعةة ويفضةل اسةتعمال روث الةيةول الجديةد وقةد يسةتعمل التةبا بةدال مةا  نمو الفطر ونجاح

اا معةا وهةة ه قةد تكةوا الطريقةة المفضةةلة ةاصةة واا هنالةك صةعوبات فةةي روث الةيةل او يةلةط االثنة

لزراعةة الحصول علل روت الةيل الجديد بالكميات المناسبة وتتلة  طريقة تحضةير البيئةة المناسةبة 

ا  االسةةمدة ا بالمةةاء جيةةدا لمةةدة يةةوميا لبةةدء عمليةةة التةمةةر ثةةم تضةةالفطةةر و لةةك بالقيةةام بترطيةةب التةةب

يع معةا ماء قبل يوم ما موعد االضافة ثم نقوم بةلط الجقع بالمروث الةيل ال ي ن الكيمياوية ثم يضا 

عددة مةرات وعلةل فتةرات مةا الةزما اي  ومة( ثم بعدها نقوم بتقليب الكدسل علل شكل كدس )كويعم

يصةبح  ( اسةابيع4يةوم مةع اضةافة قليةل مةا مةادة الجةبس ومةواد معقمةة وبعةد مةرور حةوالي ) 3-2كل 

 سم.25عم  و ويوضع في الرفو  علل ملزراعة حيث ينقل الل داةل ار  النالةليط جاهز ل

 -:زراعة السبون

بواسةطة عمةل  ا ثم بعدها يزرل السبواتسوية سطح الرفو  جيدبالةليط نقوم ب بعد ملئ الرفو   

سةةم ثةةم يوضةةع السةةبوا داةةةل كةةل حفةةرة ويغطةةل بالبيئةةة  20-15سةةم وبابعةةاد  5حفةةر باالصةةبع بعمةة  

حافظةة مالبيئةة بطبقةة مةا االوراق المعقمةة ويجةب ال  وبعد اكمةال عمليةة الزراعةة تغطةلالضغط قليوي

 و المايسيليوم ةوفا ما جفافه.م  ةالل نم 25-22علل درجة حرارة التربة بيا 

 طية: تربة التغ

سةم وقةد تسةتعمل  2.5مكها حةوالي سةرقيقةة مةا التربةة  طةل بطبقةةبعد اكمال نمةو المايسةيلوم تغ

كمةا  7.5-7.2بةيا  (pH)وضةة فيهةا معتيادية الةالية مةا االمةالح المعقمةة والتةي درجةة الحالتربة اال

التغطيةة  بعدومل ية او ةلط التربة الطينية مع الريمكا استعمال السماد الحيواني القديم مع الرمل للتغط

 واا الزراعة ريا ةفيفا.يجب االستمرار في ري اح

 -الحصاد:
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ومةا بعةد  م  18-16حةرارة داةةل اةر  النةوم الةل لل ةفا درجةة البعد التغطية يجب العمل ع  

فةي الحصةاد عنةد  ها تنمةو وتكبةر وتباشةرابيس ثةم بعةدحبيبةات الفطةر بةالظهور علةل شةكل دبة  لك تبةدا

ولةو تةرك الفطةر بةدوا حصةاد بعةد هة ه  (Button stage)وصول ردوس الفطر الل مرحلة االزرار 

ظهر فيه الةياشم  ات اللوا االسمر وتتدهور نوعيتةه حيةث المرحلة بدوا حصاد سو  يكبر حجمه وت

قةوم باعةادة ا حةادة ثةم نيتحت سطح بيئة النمةو باسةتعمال سةك يتم الحصاد بواسطة قطع ساق الفطر ما

 ملئ الحفر المتكونة بعد جني الفطر و لك يهد  الل المحافظة علل استمرار نمو الفطر وانتاجه.

 -ئة:التدرج والتعب

ه حسةب الحجةم ودرجةة النضةم وابعةاد الةرودس المصةابة فطةر يجةب القيةام بتدريجةعد حصاد الب

 0.25ة او البالستيكية والتي تتسع ما   يعبئة الفطر باستعمال السالل الورقوالمشوهة وبعد  لك نقوم بت

 كغم. 1.5 –

 :estT-Postاالمتحان البعدي 

 -دائرة حول االجابة الصحيحة فقط لكل مما ياتي ضع 

 ياشم في الفطر بني فاتح تسود مع تقدم العمر.لوا الة -أ 

 يةتل  لوا الفطر حسب نوعه او الساللة التي ينتمي اليها. -ب 

 شهرا. 16المنتم في الثالجة لمة  يمكا حفظ اسبوا الفطر -ج 

 يتم تدريم رودس الفطر بعد الحصاد حسب الحجم ودرجة النضم. -د 

 مفتاح االجابة 

 االمتحاا القبلي

 ةطا -1

 صح  -2

 صح  -3

 صح  -4

 

 

 

 

 طية الثالثة عشرمنلوحدة الا

 فةودي تحت البيئة المكيؤاطرق زراعة وانتاج الد

 (Pre-Test)ار القبلي ختباال
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 ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة  

 دي.وداا هولندا هي الوطا االصلي للدا يعتقد -1

 دي ما نباتات النهار الطويل.وديعتبر الدا -2

يةددي الةل تةاةير ظهةور البةراعم الزهريةة فةي  م  15,6ال درجةة الحةرارة عةا اا ارتفةلقد وجةد  -3

 دي.وددانباتات ال

دي تحت البيئة المكيفة عا طرية  الةتحكم فةي طةول الفتةرة ودمكا التحكم في ازهار نباتات الداي -4

 الضوئية التي يتعرا لها النبات.

وق  طول هة ه الفتةرة علةل يوما ويت 20-10دي بصورة جيدة ةالل فترة وديتم تج ير عقل الدا -5

 الصن  وموسم الزراعة.

يةاا الةل فشةةل حودي قةد يةددي فةي كثيةر مةا االدنباتةات الةةداالةري الغيةر المنةتظم ل لقةد وجةد بةاا -6

 دي.ودمحصول الدا

 طية الثالثة عشر منعرض الوحدة ال

 دي:وؤطرق زراعة وانتاج الدا

يا واصةنا  الةداوددي التجاريةة هةي ة المعمرة لكا تتجدد زراعته سنونيودي ما نباتات الزدالدا

نعةزاالت وراثيةة عبارة عا هجيا معقد، وا ا ما تمت زراعته عا طري  الب ور فانه سةو  تحةدث فيةه ا

 لالزهار. مسببة اشكاال عديدة

 -الموطن االصلي:

 الزهرة القومية للبلد. هي ا االصلي للداوددي حيث زهرة الداودديطيعتقد اا الياباا هي المو

 -الجوية المالئمة:الظروف 

دي ما نباتات الباردة، و لك النه يزهر ةالل فصل الةري  في الجو الةةارجي. لكةا وديعد الدا

علل الرام ما  لك فاا البراعم الزهرية تتكوا في الفترة ما منتص  شهر اب حتل اواةر شهر ايلول، 

اسبة لنشوء البةراعم الزهريةة. . وهي الدرجة الحرارية المنم  15.6وا درجة حرارة الليل حوالي حيث تك

وتحتاج بعا االصنا  االنكليزيةة الةل تعريضةها لةدرجات الحةرارة المنةفضةة وهةي مةا تعةر  بعمليةة 

vernalization رتباعهةا تحةت ظةرو  النهةةار لنشةوء ازهارهةا وتطورهةا وتزهةر هة ه االصةنا  عنةد ا

 .الطويل

ا درجةة الحةرارة بمعةدل درجةة وعندما تصل البراعم الزهرية الل الحجةم المناسةب يفضةل ةفة

النهةا تعمةل علةل تحسةيا صةفات االزهةار  م  13الةل اا تصةل درجةة الحةرارة الةل واحدة كل اربع ليالي 

 المنتجة.
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ا اا يددي الل تاةير ظهور البةراعم الزهريةة كمة م  15.6اا ارتفال درجة الحرارة عا لقد وجد 

لةل عةدم تفةتح البةراعم المتةاةرة يةددي ا وبصةورة ةاصةة فةي االنةوال م  13انةفاا درجة الحرارة عةا 

ولكا ا ا ما تفتحت ه ه االزهار فانها تكوا منكمشة  Blindnessل ه ه الظاهرة بالعمل مسالزهرية، وت

 .rossetteوصغيرة جدا وتسمل بـ 

 دي الل ثالث مجاميع ما حيث استجابتها الل درجة الحرارة وهي ودلقد قسمت اصنا  الدا

  Thermozero cultivarsللحرارة  االصنا  اير الحساسة -1

زهةار بسةرعة علةل درجةة . وتتفتح االم  27-10تي يتاةر ازهاراها ما بيا وهي تلك االصنا  ال

 وتعد ه ه االصنا  مالئمة لالزهار علل مدار السنة. م  15,6حرارة 

 - Themeropositive cultivarsاالصنا  الموجبة االستجابة للحرارة  -2

، تطةور ازهارهةا حيةث تنشةا م  15,6نةع درجةات الحةرارة االقةل مةا تم وهي تلك االصنا  التةي

البراعم الزهرية ولكنها ال تتطةور الكثةر مةا مرحلةة البةرعم تحةت درجةات الحةرارة المنةفضةة. ويكةوا 

انهةا تةددي الةل  م  26,7اما درجةة الحةرارة المرتفعةة . م  15,6رل ما يمكا عند درجة حرارة االزهار اس

. ويمكا انتاج االزهار في هة ه االصةنا  علةل مةدار السةنة ا ا مةا تةم تةوفير درجةة تاةير تطور االزهار

 .م  15,6ث تكوا درجة الحرارة حوالي الحرارة المناسبة في اثناء الشتاء بحي

 - Thermonegative cultivarsاالصنا  السالبة االستجابة للحرارة  -3

م  امةا درجةة الحةرارة 15,6ر مةا ة حةرارة اكثةوهي تلك االصنا  التي يثبط ازهارها عند درجة

( فانهةةا تةةدةر ولكةةا التثةةبط نشةةاة وتطةةور االزهةةار. وال ينصةةح بزراعتهةةا ةةةالل فصةةل م  10المنةفضةةة )

 الصي  وتشمل ه ه المجموعة االصنا  المتاةرة االزهار.

دي ما نباتات النهار القصير حيث تنشةا البةراعم الزهريةة عنةدما يكةوا طةول النهةار ودويعد الدا

سةاعة او اكثةر. ولكةا ا ا عرضةت النباتةات الةل  9,5ساعة او اقل، اما طول فترة الظةالم فتكةوا  14,5

قةل ةضةرية وال تزهةر. ويعةود سةاعات فةاا النباتةات تب 9ساعة وفترة ظالم قةدرها  15طول نهار قدره 

هةو  اا طول الفترة الضوئية التي عرضت لها النباتات هي اطول ما طول النهةار الحةرج الة ي  لك الل

 ساعة. 14,5

دي فقةط لةوحظ اا ودنشةاة وتطةور االزهةار فةي نبةات الةداوتعد فترة الظالم هي العامةل المحةدد ل

قطةع فتةةرة الظةالم الةةل فترتةي ظةةالم بضةةوء بحيةث تكةةوا طةول فتةةرة الظةةالم اقةل مةةا طةول فتةةرة الظةةالم 

 .ت تبقل ةضرية وال تزهرساعات فاا النباتا 9الحرجة وهي 

دي تحت البيئة المكيفة عا طري  التحكم في طةول الفتةرة ودر نباتات الدامكا التحكم في ازهاوي

الضوئية التي يتعرا لها النبات. ففي حالة الرابة في انتاج ازهار في اوقات السنة  ات النهةار الطويةل 

يمكا تقصير طول النهار، و لك بتغطية النباتات بقماش اسود او بولي اثيليا اسود اير منف  للضوء عند 
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حالةة الرابةة فةي تةاةير ازهةار عنةد السةاعة الثامنةة صةباحا، امةا فةي  لساعة الرابعة بعةد الظهةر وازالتةها

دي فانه يمكا تعرا النباتات لضوء اضافي لغرا اطالة الفترة الضوئية بحيث تكوا اطةول مةا ودالدا

 الحد الحرج.

 -التربة المالئمة:

دي، ويسةةتعمل عةةادة للزراعةةة فةةي ودلةةداة الصةةر  مناسةةبة لزراعةةة اتعةةد التةةرب الصةةفراء الجيةةد

ةلةوط مةا الرمةل او يسةتعمل م 3 1سناديا مةلوط ما التربة المزيجية والسماد العضوي المتحلل بنسبة 

 .يت والفيرماكيوالتاو مةلوط ما التربة المزيجية والبيرل 1 1بنسبة  الناعم والبيت مو 

، ففي الترب الحامضية التي 7-6بيا دي يتراوح ما ودنسب درجة حموضة للتربة لنمو الدااا او

فيحصةل  7عةا  pHفاا النباتات تتقزم، امةا فةي التةرب القاعديةة التةي يزيةد فيهةا  6عا  pHيقل فيها الـ 

 اصفرار لالوراق العلوية ما النبات ويعقتد اا  لك يعود الل نق  الحديد ال ي يمتصه النبات.

 -التكاثر:

 ة:يتكاثر الداوؤدي باحدى الطرق االتي

  -العقل  -1

فةةي هةة ه الطريقةةة تسةةتةدم العقةةل الطرفيةةة الناتجةةة مةةا افةةرل قويةةة، بحيةةث تكةةوا  ات نمةةو جيةةد، 

سم. وعند اة  العقةل يجةب اا يتةرك علةل االقةل ورقتةاا علةل النبةات االم  10-8وبطول يتراوح ما بيا 

عد اة ها مباشرة في لية التركيب الضوئي وقد تزرل العقل الطرفية بمعتحت مكاا اة  العقلة، لكي تقوم ب

( لعةدة اسةابيع داةةل صةنادي  م  3 -الحرارة تتراوح مةا بةيا )صةفر وسط التج ير او قد تةزا علل درجة

كرتونية مبطنة بطبقة ما البولي اثيليا لمنع جفافها. وتغمس قواعد العقةل قبةل الزراعةة فةي بةودرة التلةك 

العقل في صنادي  ةشبية تحتوي علل % اندول حاما البيوتريك بعد  لك تزرل 0,2-0,1تحتوي علل 

 Perliteاو البيرليةت  Peatmossتج ير ال ي يتكوا ما الرمل او مةلةوط الرمةل والبيةت مةوس وسط ال

سةةم  10وعةةادة تةةزرل العقةةل علةةل ةطةةوط يبعةةد بعضةةها عةةا بعةةا بمسةةافة  Peatmossمةةوس  والبيةةت

ْ  21-18ما بيا  علل درجة الحرارة سم ويفضل المحافظة 5والمسافة بيا عقلة واةرى   .ٍم

كما ينصح برش العقل بر ا  ةفي  ما الماء في الثناء النهار فةي االوقةات التةي تكةوا فيهةا شةدة 

االضاءة ودرجة الحرارة عالية. الل اا تبدا الج ور بالظهور. ويتم تج ير العقل بصورة جيدة ةالل فترة 

د اا يصةل طةول الجة ور مةا بةيا يوم ويتوق  طول ه ه الفترة علل صن  وموسم الزراعة وبع 10-20

 سم يتم تفريد العقل. 1,5-2

 -الةلفات  -2

الةلفات هي عبارة عا نموات تةرج ما تحت سطح التربة، وقد تسةمل بالعقةل الج ريةة. بحيةث 

تكوا ةالية ما االمراا كال بول الفرتسلي. ويمكا الحصول علل ه ه الةلفات و لةك بقةرط السةاق بعةد 
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توضةةع فةةي مكةةاا دافةةئ كالبيةةت الزجةةاجي لحمايتهةةا مةةا درجةةات الحةةرارة  ازهةةار النباتةةات، وبعةةد  لةةك

المنةفضة ةالل شهري كانوا االول والثاني. حيث تكوا النباتات في ه ه الفترة ساكنة. ولكا مع ارتفال 

درجة الحرارة وزيادة شدة االضاءة يعود النمو وتبدا الةلفات في الظهةور. وعنةدما يصةل طةول الةلفةات 

قة بةيا ةةرى ويالحةظ اا المسةافات الضةيسةم بةيا الةلفةة واال 15ل علةل بعةد رزتفصل وتم س 5حوالي 

العقل تساعد علل انتشار االمراا الفطرية والبكترية وتعرقل حركة الهواء. وتبدا الج ور بةالظهور بعةد 

مدة ل م  1.7الل  0.6-اسابيع ما زراعة الةلفات. ويمكا تةزيا الةلفات المج رة علل درجة الحرارة  3

قد تصل الل اسبوعيا في حالة عدم وجود المكاا المجهز للزراعة. وعةادة تةةزا الةلفةات فةي صةنادي  

ما الكارتوا المشمع، وتغل  الصنادي  جيدا للمحافظة علل الرطوبة العالية داةلها. كمةا يراعةي اسةتبعاد 

اا زيةادة مةدة  مة. وقةد لةوحظتبه باصابتها لمنةع انتقةال االمةراا الةل العقةل السةليالعقل المصابة او المش

 التةزيا عا الالزم تددي الل تل  العقل او موتها.

 -الري:

ي. فعنةد زراعةة العقةل ودر ما االحياا الةل فشةل محصةول الةدايددي الري اير المنتظم في كثي

دي الل ازاحة الهواء مةا المسةافات يراعي تجنب الري الزائد، النه يديفضل اا تكوا التربة رطبة. كما 

بينية وامتالئها بالماء مما قد يددي الل اةتناق الج ور وةاصةة ا ا كانةت الجة ور ال تةزال صةغيرة. لة ا ال

 يجب مراعاة تنظيم فترات الري حسب حاجة النباتات والسيما في االوقات التي تشتد فيها الحرارة.

 

 

 

 -التسميد:

ا والبوتاسةيوم وبصةةفة يعةد الةداوددي مةا النباتةةات الشةرهة للتسةميد وةاصةة عنصةةري النتةروجي

عامةة يجةب تةوفير النتةروجيا كافيةة وبةاصةة فةي اثنةاء االسةابيع االولةل للنمةو. الا المجموعةة الج ريةةة 

 منتشرة في التربة ويكوا هناك نق  في امتصا  النتروجيا.اير للنبات في المراحل االولل تكوا 

فوسةةفات  ونيةةوم وسةةوبرويفضةةل اضةةافة مةلةةوط مةةا االسةةمدة الكيماويةةة يتكةةوا مةةا سةةلفات االم

 ام مرة كل اسبوعيا 10-5ضا  بمعدل علل التوالي حيث ت 3 9 1الكالسيوم وسلفات البوتاسيوم بنسبة 

ي حالةة التةرب الثقيلةة سةمدة التةي تضةا  الةل التربةة فةموسم النمو، كما يفضةل تقليةل اال لكل نبات ةالل

تسةميد الةل احةداث اي ضةرر بةالمجمول ا يكوا عدد مرات الري قلةيال كةي ال تةددي كثةرة الوك لك عندم

 الج ري.

 -انتاج ازهار مختلفة االحجام:

 -دي باحجام مةتلفة وهي كما ياتي وديمكا انتاج االزهار في الدا
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 انتاج االزهار الكبيرة الحجم: -1

-3سم فوق سطح االرا يتم قرط القمة النامية بعد  لك تنتةب 15عندما يصل طول الساق الل 

ا موزعة بشكل منتظم ويربط كل منها الل دعامةة ةشةبية او مةا السةلك وتةتم ازالةة افرل علل اا تكو 4

 البراعم الجانبية عليها باستمرار طول فصل الصي  الل اا تتكوا في نهاية كل فرل زهرة طرفية.

 -زهار المتوسطة الحجم:انتاج اال -2

ا الفةرول الجانبيةة ثةم ةةب عةدد اكبةر مةتناالزهار الكبيرة الحجم عدا اا ي تتبع نفس طريقة انتاج

ر عملية القرط مرة ثالثةة ثةم يةتم ربةط الفةرول الجانبيةة ركسم ثم ت15ما يصل طولها الل يعاد قرطها عند

 بدعامات وتزال كل االفرل الجانبية الزائدة.

 -انتاج االزهار الصغيرة الحجم: -3

تكةويا اكبةر سةم  لةك للسةماح ب15طةول السةاق الةل  في ه ه الطريقة يتم قرط النبات كلما وصةل

 عدد ممكا ما الفرول الجانبية ويتوق  قرط النباتات يبدا النبات في تكويا البراعم الزهرية.

 -قطف االزهار:

لتتفتح اكثر ما الالزم قبةل قطفهةا، الا هة ا ايةر مراةوب فيةه. الدادودي يجب عدم ترك ازهار 

تصل الل المستهلك بحالة جيدة.  ويفضل قطع السيقاا عندما تكوا االزهار ال تزال ةضراء نوعا ما لكي

ة تفتحةا يطاا تتفةتح اوراقهةا التويجيةة الوسة اما االنةوال التةي تسةقط اوراقهةا التويجيةة فيفضةل قطفهةا قبةل

كامال. اما االنوال االةرى فيفضل قطفها عنةدما تكةوا الزهةرة الوسةطية متفتحةة واالزهةار المحيطةة بهةا 

سةم و لةك لتجنةب  10االزهةار فةوق سةطح االرا بحةوالي  نامية نموا كافيا. ويجب اا يكوا مكاا قطع

ازالةة االوراق القطع في االنسةجة الةشةبية الصةلبة بالسةاق التةي تقلةل مةا امتصةا  المةاء. كمةا ينصةح ب

 الماء.ما سفلي للساق عند الحصاد و لك لمنع تلوث االوراق لا الموجودة علل الثلث

 test)-(postاالختبار البعدي 

 -ب عما يلي:اج

 دي حسب استجابتها لدرجات الحرارة.ودسم اصنا  الداق -1

 دي.والدادت عدد طرق تكاثر نبا -2

 دي وما هي نسبها.ودما هي انوال االسمدة التي تستةدم في سميد نباتات الدا -3

 دي كبيرة الحجم.ودوضح طريقة انتاج ازهار الدا -4

 دي.ودماهي النقاط الواجب مراعاتها عند قط  ازهار الدا -5

 مفتاح االجابة

 االمتحاا القبلي

 ةطا -1
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 ةطا -2

 صح  -3

 صح  -4

 صح  -5

 صح  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طية الرابعة عشرمنالوحدة ال

 القرنفل جطرق زراعة وانتا

 Pre-Testاالختبار القبلي 

 ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وةطا امام العبارة الةاطئة 

فةي    وقد انتشرسنة ما قبل االاري 2000زرل القرنفل من  اكثر ما القرنفل نبات عشبي وقد  -1

 اوربا ةالل القرا السادس عشر.

 يعتقد اا منطقة البحر االبيا المتوسط هي الموطا االصلي للقرنفل. -2

 ر.ييعتبر القرنفل ما نباتات النهار القص -3

 .م  ليال 10م  نهارا و  18-16و نبات القرنفل يتراوح ما انسب مجال حراري لنم -4

هةا يلمرحلةة المناسةبة مةا النمةو ويمكةا التعةر  علهةار القرنفةل عنةد وصةولها الةل ايتم قط  از -5

 .النظر الل لوا وشكل االوراق التويجيةو لك ب

سم والمسافة بيا نبات واةر  20تزرل نباتات القرنفل عادة علل ةطوط المسافة بيا ةط واةر  -6

 سم. 15

 قدم. معة/ش 200اقل شدة اضافة تلزم النتاج الفرنفل هي لقد وجد اا  -7
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 ية الرابعة عشر طمنعرض الوحدة ال

 -طرق زراعة وانتاج القرنفل:

منة   وقةد زرل القرنفةل Dianthus caryophyllusالقرنفل نبةات عشةبي معمةر واسةمه العلمةي 

سنة ما قبل االاري ، وقد انتشةر فةي اوربةا ةةالل القةرا السةادس عشةر، ثةم انتقةل الةل  2000اكثر ما 

ر الة ي حصةل فةي النقةل بالطةائرات المةزارعيا امريكا في منتص  القرا التاسع عشر. وقد شجع التطةو

في ارب الواليات المتحدة علل بيع منتجاتهم ما ازهار القرنفل في اي مكاا ما الواليات المتحدة. حيث 

نيا داةل البيةوت البالسةتيكية ايةر المةدفاة ةةالل فصةل الشةتاء، كمةا رويفيمكا انتاج القرنفل في والية كال

 ت النوعية الجيدة ةالل فصل الشتاء عا طري  زيادة شدة االضاءة.يمكا زيادة حاصل االزهار  ا

 -الموطن االصلي:

تعد منطقة البحر االبةيا المتوسةط المةوطا االصةلي للقرنفةل، حيةث تزهةر االنةوال المحليةة فةي 

الربيع نتيجة لزيادة درجة الحرارة وطول الفترة الضوئية و لك عند زراعتها في الجو الةةارجي امةا فةي 

 عة المحمية فيمكا انتاجها طوال السنة.الزرا

 

 

 -الظروف الجوية المالئمة:

لقد لوحظ اا القرنفل ينمو بصورة جيدة في المنةاط  االضةاءة العاليةة ةةالل فصةل الشةتاء و ات 

 درجات الحرارة المعتدلة ةالل فصل الصي .

لكةرة االرضةية نجةد يعد الضوء عامال رئيسيا يدثر علل نمو النبات، ففي المناط  الشةمالية مةا ا

اا عدد ساعات االضاءة وشدة االضاءة ةالل فصل الشتاء يكوا اير كا  لنمو القرنفل ممةا يةدثر علةل 

انتاج القرنفل، حيث تددي شدة االضاءة المنةفضة الل ضع  الساق ولقد وجد اا اقل شةدة اضةاءة تلةزم 

علل انتاج القرنفل لةوحظ اا حجةم قدم. وفي دراسة حول تاثير الضوء  شمعة/ 2000النتاج القرنفل هي 

 النباتات الموجودة في نهاية حوا الزراعة يعادل ضع  حجم النباتات الموجودة في وسط الحوا.

االزهةار فةي القرنفةل، لة ا يجةب احتةراق اا شدة االضاءة العالية ةالل فصةل الصةي  قةد تسةبب 

 تقليل شدة االضاءة عا طري  التظليل.

الضوئية فقط لوحظ اا القرنفةل ال يتةاثر بطةول الفتةرة الضةوئية ولكةا  بالنسبة لتاثير طول الفترة

ما نباتات  وجد اا اطالة الفترة الضوئية تددي الل االسرال في نمو االزهار وتفتحها. وعليه يعد القرنفل

وتعةةد درجةةة الحةةرارة العامةةل الرئيسةةي الثةةاني المةةدثر علةةل نمةةو القرنفةةل وانتاجةةه، النهةةار الطويةةل الكميةةة 

لةةيال لةة ا يفضةةل تبريةةد البيةةوت  م  10م  نهةةارا و 18-16وح مةةا سةةب مجةةال حةةراري لنمةةو النبةةات يتةةراوان

درجة الحرارة ما بيا  . وتعدم  20ترتفع فيها درجة الحرارة عا  الزجاجية والبالستيكية في المناط  التي
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حةرارة الليةل تقلةل  مناسبة جدا لنمو التفرعات الجانبية وزيادة حجم االزهار. زيادة درجةة م  12,8-15,6

ما عدد االوراق التويجية في زهرة القرنفل. ك لك فاا ارتفال درجة الحرارة ةالل فصل الصي  تسبب 

 صغر حجم االزهار وقلة تركيز اللوا فيها ويرجع  لك الل زيادة سرعة التنفس.

ثةاني زيةادة اةاز اا ااز ثاني اوكسيد الكاربوا يعد عامال اساسةيا لعمليةة التركيةب الضةوئي، لة ا يفضةل 

ة ةةةالل سةةاعات النهةةار لتعةةويا الةةنق  قةةاوكسةةيد الكةةاربوا فةةي البيةةوت الزجاجيةةة والبالسةةتيكية المغل

 الحاصل في ثاني اوكسيد الكاربوا ثم زيادة انتاج االزهار.

 -مالئمة:التربة ال

ا التربة تعد التربة الرملية المزيجية ما انسب الترب التي تالئم زراعة القرنفل، ويشترط اا تكو

 ات مسامات جيدة لكي تسمح بسرعة مرور الماء ما ةاللها، وك لك التهوية الجيدة التةي تعةد ضةرورية 

لتحسيا نمو القرنفل وتقليل انتشةار االمةراا. وبالنسةبة للتةرب الطينيةة فةاا عمليةات الةدمةة فيهةا تكةوا 

فيها التهوية والصر . وانسب صعبة لكا باضافة المادة العضوية يمكا تحسيا تركيبها وما بعد تتحسا 

فةي . وقةد لةوحظ اا نشةاط بكتريةا الة بول يقةل 7-6دالة حامضية في التربة لنمو القرنفل تتةراوح مةا بةيا 

ويزداد عنةد درجةة حموضةة  7يقل عند درجة حموضة الترب القاعدية الةفيفة، حيث اا انتشار المرا 

5,5. 

 -التكاثر:

 كاثر القرنفل باحدى الطرق االتية:يت

 - Seedsالب ور  -1

تسةةتةدم البةة ور عةةادة فةةي اكثةةار االصةةنا  المحليةةة و ات االزهةةار الصةةغيرة وكةة لك لغةةرا 

الحصول علل اصنا  جديدة. حيث الب ور عند نضجها في شهر مايس وحزيةراا ثةم تةزرل مباشةرة فةي 

فةي كةل منهةا بيئة ةالية ما المواد العضوية، وبعد انبات الب ور يةتم تفريةد الشةتالت فةي سةناديا صةغيرة 

 شتلة واحدة ثم زراعتها ةالل شهر ايلول.

اما بالنسبة لالصنا  االجنبية )القرنفل االمريكي( التي تتميز بكبر حجم الزهرة فيها فاا اعضاء 

الت كير فيها تتحور الل اوارق تويجية، لة ا فةاا البة ور ال تتكةوا فيهةا كمةا فةي االصةنا  المفةردة. وعنةد 

 ورها يجب ازالة االوراق التويجية في مرحلة مبكرة ما مراحل نمو الزهرة في الحصول علل بالرابة 

ثم يتم تلقيحها عند نضم المياسم بحبوب لقاح تجمةع مةا نبةات اةةر، وتعةد درجةة الحةرارة ةةالل شةهري 

 نيساا ومايس مالئمة لنمو الب ور حيث تنضم الب ور بعد حوالي شهريا ما عملية التلقيح.

 - Cuttingالعقل  -2

استةدام العقل ما الطرق الشةائعة فةي اكثةار القرنفةل، والعقلةة الجيةدة عبةارة عةا سةاق قةوي  يعد

يبلغ وزنهةا ج ما االوراق الةضرية المتقابلة وازوا 4-3سم ويحتوي علل  15-10نامي ةضريا بطول 
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ا ارامات. ويجب فح  نبات االم ال ي تدة  منه العقل للتاكد ما مطابقته للصن  وةلوه م 10حوالي 

 االمراا. ويفضل اة  العقل ما سيقاا متوسطة النمو بحيث ال تكوا الساق جافة او اضة.

اا العقل التي يدة  ما سيقاا طويلة فةاا ازهارهةا تتفةتح بسةرعة، لكةا نموهةا الةضةري يكةوا 

محدودا اما العقل التي تدة  ما سيقاا قصيرة فاا ازهارها يتاةر لكا نموها الةضةري يكةوا قويةا كمةا 

ل نزل العقلة ما الساق باليد وعدم استةدام السكيا لمنع انتقال االمراا للعقل عا طريقها. وتةزال يفض

االوراق السفلية بعةد تةرك عةدد قليةل منهةا وقةد يعمةل شة  بسةيط فةي قاعةدة العقلةة للمسةاعدة علةل تكةويا 

نهةا فةي مةةزا مبةرد قل مباشرة بعد اة ها يمكةا تةزيوفي حالة عدم امكانية زراعة الع الج ور الجديدة.

-0,6فةا درجةة الحةرارة مةا بةيا اسابيع، ويمكا اطالة المدة عا  لك في حالةة ة 3-2بحالة جيدة لمدة 

مع ضرورة تةوافر الرطوبةة النسةبية العاليةة وحركةة الهةواء. ويجةب القيةام بفحة  العقةل المةزنةة  م  1,6

الناميةة تحةت البيةوت الزجاجيةة فةي اي  اسبوعيا للتاكيد ما سالمتها. ويمكا اةة  العقةل مةا النباتةات االم

 وقت ما السنة علل شرط توفر ظرو  االضاءة الجيدة ودرجات الحرارة المناسبة.

ة تةوافر البيئةة الجيةدة، كمةا اسةابيع مةا زراعتهةا فةي حالة 4-3وتبدا العقل في التج ير بعد مرور 

ضل درجة الحرارة تتةراوح مةا بةيا تدفئة التربة و لك لالسرال في عملية التج ير. فقد وجد اا اف يراعل

 .م  15,6-18.3

 .م  12,8 - 10فيفضل اا تتراوح ما بيا اما بالنسبة لدرجة حرارة الهواء 

وبعد حوالي شهريا ما زراعة العقةل يةتم تفريةدها فةي سةناديا تحتةوي علةل مةلةوط مةا التربةة 

عةدها تعةرا الةل الشةمس ثةم توضةع فةي مكةاا مظلةل لمةدة اربعةة اسةابيع ب 3 1المزيجية والرمل بنسبة 

 المباشرة لمدة شهر ثم تنقل الل السناديا الةاصة بالتربة او االرا.

  -طريقة الزراعة:

مترا ويفصل بعضها عةا  35-30متر وبطول  1يزرل القرنفل عادة في احواا تكوا بعرا 

 سم. وتزرل النباتات عادة علل ةطوط يبعد بعضةها عةا بعةا بمسةافة 60بعا ممرات تكوا بعرا 

سم. اا عم  الزراعة يعد عامال اساسيا في نجاح  15سم اما مسافة الزراعة بيا نبات واةر فتكوا  20

او فشل القرنفل. ففي حالة زراعة النباتات علل عم  كبير تزداد فرصة انتشار مرا عفا السةاق الة ي 

النباتةات  . ويفضل اا يظهر جةزء صةغير مةا الجة ور عنةد زراعةةRhizoctonia solaniيسببه الفطر 

 وا ا حدث ميالا للنباتات المزروعة فيمكا تعديلها بعد عدة ايام ما الزراعة.

 -تدعيم النباتات:

دل وللمحافظةة تهةلكبر حجم االزهار في القرنفل وضع  ساق النبةات واسةتطالتها فةاا االزهةار ت

لغةرا توجيةه علل النباتات في وضع قائم ومنع مالمسةة االزهةار للتربةة تركةب دعامةات علةل االرا 

نمو النباتات الل اعلل، وه ا يساعد علل نمو النباتةات بصةورة اسةرل ممةا لةو كانةت بصةورة افقيةة. وقةد 
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مكانية استةدامها لفترة طويلة قد تصةل اق القرنفل وتمتاز ه ه الشباك باتستةدم شباك سلكية تسند اليها س

تهةا بةالطرق االةةرى. وعةادة تسةتةدم سنة وتعد اقتصةادية و لةك لتوفيرهةا الجهةد عنةد مقارن 15-10الل 

 سم.20ا مع نمو النبات حيث تكوا المسافة بينها يالشباك السلكية في ثالث طبقات ترفع تدريج

 -القرط:

يقصد بعملية القرط ازالة البراعم الجانبية النامية علل طول الساق لغرا تةوفير المةواد الغ ائيةة 

 ي و لةك النتةاجو الةضةرفجوات الجانبية لكي تقلةل مةا النمةلللبرعم الطرفي. كما يقصد بها ايضا ازالة ا

 ازهار كبيرة مراوب بها تجاريا فضال عا تكويا سيقاا قوية يمكنها حمل االزهار الكبيرة الحجم.

 

 -الري:

تتوق  فترات الري علل قوام التربة والفترة الضوئية ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية وحركة 

ر  ات . ويفضل اا تظل التربة رطبة طول الوقت ما اجل الحصول علل ازهةاالهواء ومسافات الزراعة

فترات الري وجفا  التربة يسبباا نق  الماء في انسجة النبةات ممةا يةددي  نوعية جيدة، حيث اا تاةير

 الل  تصلبها وهي ال تزال صغيرة الحجم.

رش لاسةتةدام الةري بةاوما اكثر الكةرق المسةتةدمة فةي ري القرنفةل الةري بةالتنقيط، كمةا يمكةا 

ةالل المراحل االولةل مةا حيةاة النبةات، وعنةدما تبةدا البةراعم الزهريةة بةالتكويا يجةب التوقة  عةا ري 

 النباتات به ه الطريقة لتجنب بلل االوراق واالزهار.

 -التسميد:

القرنفل نبات بطئ النمو، وقد ال تظهر االعراا نق  العناصر الغ ائية اال بعد مرور فترة مةا 

 لزما.ا

جةزء  25اوية وةاصة في اثناء موسةم النمةو يتكةوا مةا يويفضل اضافة ةليط ما االسمدة الكيم

 200-150زء بةالمليوا بوتاسةيوم، و جة 40-20جةزء بةالمليوا فسةفور، و  10-5بالمليوا نتروجيا او 

 جزء بالمليوا كالسيوم.

 -قطف االزهار:

مناسةبة مةا النمةو، ويمكةا التعةر  عليهةا يتم قط  ازهار القرنفل عنةد وصةولها الةل المرحلةة ال

و لك بالنظر الل مركز الزهرة. فا ا كانت االوراق التويجية المركزية قد بةدات باالسةتطالة مكونةة شةكال 

كرويا فه ا يعني وصول الزهرة الل المرحلة المناسبة للقط . وعةادة تقطة  االزهةار مةرتيا الةل ثةالث 

م، ويجةب قطة  االزهةار باليةد النهةا يلةكيا حةادة او مقة  تقطة  االزهةار بسةمرات اسبوعيا حيث يتم ق

تسبب اضرارا باالفرل العلوية، وعادة يكوا موقع القط  فوق اثنيا او اكثر مةا االفةرل الجانبيةة و لةك 
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لالسةرال فةةي تكةويا االزهةةار الجديةدة وزيةةادة الحاصةةل وعةادة تجمةةع االزهةار مةةا قبةل المةةزارعيا علةةل 

 اصة ثم يتم نقلها الل ار  التدريم في البيوت الزجاجية.ايديهم او تستةدم عربات ة
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