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 ارلرضاوات 

ىن زراؾهتا ثخجسد س يواًي وكََي مهنا مـمصة مثي اًََِون وجس خزسم ثـصف : تب هنا هحااتت ؾضخِة   احزاهئا يف مـضمِا حويل وتـضِا زيائَة اذلول ) حموةل ( ًو

ِا ودزهنا وحزرع مبساحات حمسدة وراو وادلشور الا اًخلشًة اك ار واًس َلان واًامثر واًحشور . وحتخاج اىل ؾياًة ذاظة ازياء زراؾهتا واهخاهجا وثساًو والاُز

 وحنخاج اىل رأ س مال ؿايل .

وحتخاج اىل ؾياًة كََةل وتشزل يه ختخَف ؾن حماظَي اذللي اًيت حتخاج اىل معََات ثعيَـَة حىت ثسذي يف كشاء الاوسان واهنا حزرع مبساحات واسـة 

ةل ثسِوةل نٌل حمتزي ؾن اًفاوِة جىون اًفاوِة اجشار وجشريات تُامن ارلرضاوات هحااتت ؾضخِة . ِا ودزهنا ًفرتات ظًو  وميىن ثساًو

ف  ياك تـغ اًخساذي ًحـغ اذلاظالت ُي يه درض ام حماظَي مثي اًحاكالء فاذا زرؾت الهخاج اًلصون ارلرضاء فِيي مضن اًخـًص اًساتق ٌَررضاوات ُو

فِو  اما اذا زرؾت ًلصض اهخاج اًحشور ادلافة فِيي حمعول حلًل ونشزل اًحعي اذا زرع مبساحات واسـة فِو حمعول حلًل واذا زرع مبساحات حمسودة

 حمعول درضاوات .

 

 أ هواع مزارع ارلرضاوات 

ىن هدِجة زايدة اًوؾي اًعحي واًلشايئ وثعور املسن ووسائي اكهت زراؿة ارلرضاوات حمعورة يف اذلسائق املزًنَة ومزارع ثس َعة الهخاج ٌ  سس حاخة اًـائةل ًو

لس مي مزارع املواظالت جصزت اذلاخة اىل زايدة املساحة املزروؿة وثيوًؽ الاهخاج واجتَ الاهخاج اىل اًزايدة ًلصض اًخعسٍص وؿىل ُشا الاساس ميىن ث 

 ارلرضاوات اىل الاكسام اًخاًَة :

و املزرؿة املزًنَة : واًِسف مهنا سس حاخة الارسة من ارلرض ؿىل مسار اًس ية وثخوكفمساحهتا ؿىل ؿسد افصاد اًـائةل واملساحة مزرؿة اًـائةل ا -1

 املخوفصة جباهة املزنل وحزرع ارلرضاوات اًيت ًفضَِا افصاد اًـائةل .

ق احملًل : وثرتنز حول املسن ًلصض سس  -2 ق حاخة اًسوو احملََة من ارلمزارع اًدسًو رضاوات واكهت ُشٍ املزارع مذاحة ٌَمسن ًدسَِي اًدسًو

حة اًض حَ م ىن ًزايدة حاخة املسن وابًخايل اجساع ُشٍ املزارع اضافة اىل ثلسم ظصو املواظالت أ دى اىل اتخـادُا ؾن املسن وأ ظححت كًص ن ًو

 مزارع الاهخاج اًحـَس .

ق اًحـَس : ويه مزارع هحرية مذرععة حملعول مـني  -3 او انرث حزرع يف الاماهن املالمئة ًزراؿة احملعول او هتَئة ػصوف َلَة ًزراؿة مزارع اًدسًو

وذلزل ٍصنز  احملعول وتيوؾَة خمخارة اضافة اىل اًمكَة ًخَيب حاخة اًخعسٍص او اًيلي اًحـَس ٌَمسن اًصئُس َة وكاًحا ماحىون حاكًف الاهخاج ؿاًَة

ة . ا ؿاًَة جمًز  ؿىل اًيوؾَة حىت حىون اسـاُر

مزارع اًخعيَؽ : ويه مزارع مذرععة ثـين ابًمكَة كدي اًيوؾَة وحزرع ابًوكت املياسة ًلذََي اًخاكًَف وكس ٌسوو حزء من اذلاظي  -4

  ًالس هتالك اًضا.

 اًـوامي اًيت جسِم يف ثلََي هفلات الاهخاج يف مزارع اًخعيَؽ :

 م املىٌية يف معََات الاهخاج وادلين واًفصز واًخعيَؽ .اس خزسا 

 . اًزراؿة يف املوؿس احملسد وثلََي اذلاخة اىل حٌلًة اًض خالت 

 . اس خزسام اكفة الاهخاج ؿسا املعاتة 
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اًؼصوف مزارع ارلرض احملمَة : ويه مزارع يف ٍلـات َلَة ) تَوت تالسدِىِة او زخاحِة مفصدة او مذعةل (أ و اهفاو واظئة محلاًة اًيحااتت من  -5

ة كري املالمئة وثوفري ػصوف مالمئة ٌَمنو والاهخاج ًخوفري ارلضار ٌَمس هتسل ؿىل مسار اًس ية ومبا ان حلكفة الاهخاج ُيا ؿاًَة  فاهَ من ادلًو

ا يف وكت ال ثيافسَ حاظالت الاهخاج اذللًل املىضوف كََةل اًخلكفة   اًرضوري اًـياًة ابًيوؾَة امليخجة اضافة اىل ثوفرُي

مزارع اهخاج تشور ارلرضاوات : ويه مزارع مذرععة ابهخاج اًحشور ثسار من كدي ذرباء او رشاكت مذرععة يف جمال حصتَة وحتسني اًيحات  -6

 . واهخاج اًحشور

 

 ثوزًؽ واهدضار ارلرضاوات يف مٌاظق اًـامل اخملخَفة :

ة املالمئة واًيت حتسد جناح زراؿة اًيحااتت يف ثسل امليعلة ؾن سواُا  حمنو اًيحااتت يف املياظق املالمئة ًزراؾهتا فا اما منا ذزل ًـمتس اساسا ؿىل ػصوف ادلًو

د جناح زراؿة احملعول يف تلـة دون ادصى مضن هفس امليعلة وان جناح زراؿة احملعول ثـمتس ؿىل هنا ثـخرب ؿامي اثهوي حيس ابًًس حة ٌَـوامي الارضَة فا

 اًـوامي :

 اًـوامي امليادِة : وثـخرب من امه اًـوامي اًحَئِة اًيت ثؤثص يف جناح زراؿة احملعول وجضمي : -1

  اذلصارة اًـؼمى واذلصارة اًعلصى ( واًيت حتسد منو وجناح درخة اذلصارة : ويه من امه اًـوامي حمتثي ابًخلري اًَويم دلرخات اذلصارة (

زراؿة احملعول يف اي مٌعلة وذلزل جتس حاظالت مـَية حتسد زراؾهتا يف املياظق ادلافئة تُامن حاظالت ادصى يف املياظق املـخسةل 

رة ظلصى ويه ادىن درخة حصارة ًخحمَِا واًحاردة الن ًلك هحات درخات حصارة مثىل ويه افضي درخة ٍمنو واهخاج اًيحات ودرخة حصا

 ودرخة حصارة ؾؼمى ًخوكف ؾن اٍمنو اذا زادت ؾهنا . .. اًيحات املـني وًخوكف ؾن اٍمنو اذا كَت ؾهنا

  اًضوء : ًـمتس اًضوء ؿىل ؾيارص اًضوء اًثالزة ) ظول اًفرتة اًضوئَة , هوع اًضوء , صسة اًضوء ( وختخَف حاخة اًيحااتت ًِا

ار وتـضِا الادص حيخاج اىل هنار كعري نٌل ان تـضِا حيخاج اىل هنار ابدذالف الا ن الاُز ي ًخىٍو هواع وتـضِا حيخاج اىل هنار ظًو

ن ادلرانت , الاتعال نٌل ان ُياك هحااتت ال ثخب ثص تعول اٍهنار ي ًخىٍو   الادذالف يف اًيحااتت ثحـا ذلزل .وذلزل جنس  ..  ظًو

 ة ( : اًـوامي الارضَة ) ؾوامي اًرتت -2

  ة حِر ان تـضِا ثفضي الارايض ارلفِفة مثي اًحعاظا وادلزر ختخَف حاخة ارلرضاوات رلواص اًرتتة اًفزيايئَة واًىميَائَة واذلًَو

 وتـضِا الادص ًفضي الارايض اًعفصاء املزجيَة .

  ة ثـخرب ؿامي حمسد يف زراؿة ارلرضاوات ذاظة ارلرضاوات اذلساسة ًِا م ثي اًفاظوًَا واًزباًَا واًعٌلظة تُامن وحود املَوحة واًلًَو

 وسخِا اًساتيف واًضوهسر واًسَق واًلصع واًصيق .

 . ان ارثفاع مس خوى املاء الاريض ًـخرب من اًـوامي احملسدة ًزراؿة ارلرضاوات 

ة اًيحاثَة واذلَواهَة واًخرشًة ؾوامي مضجـة او حمسدة ًزراؿة ظيف -3 ة :ثـخرب اًـوامي اذلًَو او حمعول مـني من مٌعلة الدصى مثي  اًـوامي اذلًَو

ة ونشزل دور الاوسان يف هلي ظيف مـني من مٌعلة الدصى .  امليافسة اًيحاثَة او الاظاابت اذلرشًة او اذلًَو

اًرتتة اًـوامي الاكذعادًة : من اىًـوامي الادصى اًيت ثؤثص ؿىل ثوزًؽ احملاظَي يه اًؼصوف الاكذعادًة ؿالوة ؿىل اًؼصوف امليادِة وػصوف  -4

 ومن ُشٍ اًـوامي :

i) . سِوةل اًيلي 

ii) . مسى حتمي احملعول ٌَيلي 

iii) . كمية الارض اًزراؾَة 

iv) . درخة زلافة ووؾي اًساكن من اًياحِة اًعحَة واًلشائَة 
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 رشوط جناح زراؿة ارلرضاوات يف مٌعلة ما :

ت اذلصارة ثوفص اًؼصوف امليادِة ) حصارة , ضوء , رظوتة وسخِة , امعار يف املياظق جمِول ( املياس حة ًزراؿة احملعول حِر ثخب ثص ارلرضاوات تسرخا (1

ي يه مثىل ٍمنو احملعول واهخاخَ نشزل اًفرتة ٌَيحااتت ذات املخعَحات ارلاظة ًعول او كرص اٍهنار مثال ادص ُو اًصظوتة اًًسخِة يف ادلو حِر  ُو

 .جتود زراؿة ارلرض احملحة ٌَجو ادلاف يف املياظق ادلافة واًيت جساؿس اًضا ؿىل كةل الاظاتة ابالمصاض وذاظة ابًًس حة ٌَحامِا واًحعَخ 

ة الن ارلرض من اًيحااتت اًيت ال ثخحمي اًخـعُش . (2  ثوفص اًصظوتة الارضَة املياس حة او معسر ري كًص

 و احملعول .ثوفص اًرتتة املياس حة ٍمن (3

حة ًخرصًف اذلاظي . (4  ثوفص الاسواو اًلًص

 ثوفص وسائط اًيلي . (5

 .ثوفص الاًسي اًـامةل اًفٌَة  (6

 :ثعور زراؿة ارلرضاوات 

ارلرضاوات اذلاخة ًزراؿة ارلرضاوات هدِجة زايدة اًعَة ًالس هتالك وذزل ثسخة ارثفاع مس خوى املـُضة وازدايد اًوؾي اًعحي واًلشايئ ملا حمتخؽ تَ  ازدات

هجة وزايدة اهخاحِة وحسة  فلس مت اًخوسؽ الافلي واًـمودي يف الاهخاج هدِجة زايدة املساحات املزروؿة هبا منمن كمية كشائَة ؿاًَة ًخَحَة اًعَة املزتاًس 

زراؿة , املساحة من هجة ادصى وذزل تب ثحاع اًعصو اًزراؾَة اًعحَحة واس خزسام افضي اًخلاوي واثحاع جصانمج حِس من انحِة ذسمة احملعول ) ظصو اً

خـحئة , اًدضمَؽ , ارلزن , اًيلي ( واس خزسام اًصي ,اًخـضُة  , اًدسمَس , املاكحفة ًالفات , ادلين ( وحسمة اذلاظي تـس ادلين ) اًفصز , اًخسرجي , اً 

 املىٌية اًزراؾَة ثضلك امثي واًزراؿة املخرععة واوضاء وحسات ثعيَؽ وثـََة امليخوج وؿَََ فل خي زايدة وحتسني الاهخاحِة التس من :

 اًزراؿة يف املوؿس احملسد وابًىثافة اًيحاثَة اًعحَحة ثحـا ٌَيوع واًعيف واًلصض من اًزراؿة . (1

دلَسة ادذَار الارض او اًوسط اذلي حمنو فَِ زراؿة اًيحااتت حبَر ٍىون مالمئ جزراؿة ارلرضاوات ) الارض املزجيَة ثضلك ؿام وذوات ارلعوتة ا (2

 واًـمَلة وذات مس خوى ماء اريض مٌرفغ وكري موتوءة ابالدكال املـمصة ( .

 اس خزسام دورة زراؾَة زالزَة او رابؾَة . (3

 ي املالمئة واس خزسام امثي ٌَمىٌية اًزراؾَة .اس خزسام ظًصلة اًص  (4
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 الاسدػػػػػوع الاول 

ة وثوزًـِا يف اًلعص واقصاض زراؾهتا :  أ مهَة ارلرض اًض خًو

اًف دومن  757% من مجةل املساحة املزروؿة يف اًلعص حِر ثلسر املساحة املزروؿة ابرلرضاوات حوايل 4حتخي املساحة املزروؿة ابرلرضاوات يف اًـصاو 

ة واًحلِة )  157س يواي مهنا حوايل  ات اًض خوًة اهدضارا اًف دومن ( ٌَررض اًعَفِة . وثـخرب اًحاكالء واًحعي انرث ارلرضاو  677اًف دومن ٌَررض اًض خًو

ة الادصى مبساحات ظلرية هدِجة ًلةل  37اًف دومن واًحعي الادرض  57اذا ثلسر املساحة املزروؿة ابًحاكالء  اًف دومن , تُامن حزرع تلِة ارلرض اًض خًو

اىًف دومن اي تلسر مساذة ارلرض  157مبساحة  اًعَة ؿَهيا وكةل اًصحب اًعايف من زراؾهتا ملارهة تحلِة اهواع ارلرض ذاظة اًعَفِة مهنا مثال ٍزرع اًصيق

ة مذجمـة .  اًض خًو

اةل الاحعامؾَة ان ثوزًؽ حماظَي ارلرض اًض خوًة ؿىل مٌاظق اًلعص اخملخَفة ًـمتس ابدلرخة الاساس َة ؿىل اًـوامي امليادِة اخملخَفة ونثافة اًساكن واذل

 ي اًـامةل وؿادات اًساكن .واملس خوى اًثلايف واملادي ٌَساكن اضافة اىل مسى ثوفص الاًس

 اًف 125اًف دومن  وابتي  157ٌوى اًف دومن مث حمافؼة هُ  257ثرتنز زراؿة ارلرض تعورة ؿامة يف حمافؼة تلساد حِر ثلسر املساحة املزروؿة حوايل 

 اًف دومن ًلك مهنٌل . 57اًف دومن واًخب ممي واًسَاميهَة  75اًف دومن ودايىل  177وواسط دومن 

ة يف اًـصاو ٍاكد ٌسس حاخة اًسوو احملََة حِر  الٌس خورد اًلعص سوى مكَات كََةل ًحـغ احملاظَي  ويف ان الاهخ تـغ اج احملًل حملاظَي ارلرض اًض خًو

ة املِمة تلصض ثعسٍص ًفائط مهنا اىل ا اًس يوات مثي حمعول اًثوم واًحعي اًَاثس واًزباًَا وؿىل ذزل فاهَ ابالماكن اًخوسؽ يف اهخاج حماظَي ارلرض اًض خًو

الاهخاج اما جزايدة اًحدلان اجملاورة وذاظة دول ارلََج اًـصيب اًيت ال ثخوفص فهيا اًؼصوف اًحَئِة واًرتتة املياس حة ًزراؿة حماظَي  ارلرض وميىن زايدة 

زراؿة واًخـضُة واذلعاد ًحـغ اهواع ارلرض املساحات املزروؿة او تخحسني ظصو الاهخاج واثحاع اساًَة اًزراؿة اذلسًثة وادذال املىٌية يف معََات اً

ة .  اًض خًو

 مضالك اهخاج ارلرضاوات يف اًـصاو 

ُو   من اًعٌلظةكةل الاهخاج ًوحسة املساحة : ان مـسل الاهخاج يف اًلعص خملخَف ارلرض اكي جىثري مما ُو ؿَََ ٌَحدلان الادصى مفثال مـسل اهخاج ادلومن (1

ة ًحـغ  2 مٌاظق اًلعص وكةل ارلربة ظن يف اًـصاو يف حني ًعي اىل مثاهَة يف تـغ ادلول , وان اس حاب كةل مـسل الاهخاج ؿسًسة مهنا اًؼصوف ادلًو

ا .  وؿسم اس خـٌلل اًحشور احملس ية واملاكئن وماكحفة الادكال والافات وكرُي

ة : ان اًخحاٍن اًىدري تني فعول  (2 اًس ية يف اًـصاو جيـي من زراؿة تـغ ارلرض يف تـغ مٌاظق اىًلعص ذلزل التس من ثوزًؽ كساوة اًؼصوف ادلًو

 حماظَي ارلرض ؿىل مٌاظق اًلعص .

خَفة واحذَاخاهتا كةل ارلربة اًفٌَة : حِر ان مـؼم ان مل ٍىن مجَؽ مزارؾي ارلرض يف اًلعص ال ميخَىون ارلربة اًاكفِة تعصو زراؿة واهخاج احملاظَي اخمل  (3

ا .اًح   َئِة واًدسمَس واملاكحفة وكرُي

  ؿسم زراؿة ارلرض يف تـغ مٌاظق اًلعص : ثسخة اًـادات واًخلاًَس . (4

ـغ ؾوامي ادصى : مهنا ظـوتة اذلعول ؿىل اًحشور واًخلاوي احملس ية ًحـغ احملاظَي مثي اًحعاظا ونشزل كةل مِاٍ اًصي ازياء فعي اًعَف يف ت (5

 املياظق .
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 مصاؿاهتا ٌَـمي ؿىل زايدة اهخاج ارلرض يف اًـصاو يه :اًيلاط اًواحة 

 ثب مني اًحشور احملس ية والامسسة اًىميَاوًة ٌَمزارؿني . -1

 اًخرعَط واًخرعط يف اهخاج ارلرض تخوزًـِا ؿىل مٌاظق اًلعص اًيت ثالمئ لك هوع . -2

 جضجَؽ اس خـٌلل املاكئن يف اًـمََات الاهخاحِة ٌَخوسؽ ابالهخاج وثلََي اًلكفة . -3

 اثحاع اًعصو اًفٌَة اذلسًثة يف الاهخاج وماكحفة الادكال والافات . -4

ق وثوفري اًـحوات املياس حة . -5  حتسني معََات اًخساول واًدسًو

 ثلوًة هجاز الارصاد اًزراؾي ًخوؾَة وثثلِف املزارؿني . -6

 اًلمية اًلشائَة حملاظَي ارلرض 

 ح املـسهَة اضافة اىل ان ارلرضاوات تمخاز ابحذواهئا ؿىل وس حة ؿاًَة من اًربوثٌُات واًىصتوَُسرات ثـخرب ارلرضاوات معسرا ُاما ملـؼم اًفِخامِيات والامال

َسرات :  -1 وثوخس وس حة ؿاًَة من اًىصتوَُسرات يف درانت اًحعاظا وخشور اًحعاظا اذلَوة ودرانت اًعصظوفة ) الاملازة ( وثوخس ؿىل اًىصتُو

 وهوز يف درانت اًعصظوفة وؿىل ظورة سىصوز يف مثار اًصيق .ظورة وضب يف درانت اًحعاظا وؿىل ظورة لك

ا جزايدة اًفرتة اًضوئَة او صسة الاضاءة وثوفص اًـيارص ا  ملالمئة ٌَمنو .وان اًـوامي اًحَئِة ثؤثص ؿىل وس حة اًىصتوَُسرات ابًيحات حِر ٍزداد حصنزُي

ة خسا ٍمنو حسم الاوسان وثوخس ترتنزي مصثفؽ يف تشور اًحلوًَات مثي اًحاكالء واًزباًَا واًفاظوًَا واٌَوتَا وًخاثص حصنزُياًربوثٌُات :  -2 ا ويه رضوًر

 ابًيحات ابًـوامي اًحَئِة والارضَة حِر زايدة اًيرتوخني يف اًرتتة ثؤدي اىل زايدهتا يف اوسجة اًيحات .

 اًـيارص املـسهَة : -3

 : ثوخس يف ارلرض اًوركِة وارلس واٌَِاهة . اًيرتوخني 

 :يف  ًوخس ترتنزي مصثفؽ يف تشور اًزباًَا ادلافة واًعازخة ونشزل املـسهوس وثؤثص درخة اذلصارة واًفرتة اًضوئَة ودعوتة اًرتتة ؿىل حصنزٍي اًفسفور

 اوسجة اًيحات 

  : ادلافة ودرانت اًحعاظا وتًسة كََةل يف اًصيق واًحعي وارلَار . ًوخس ترتنزي مصثفؽ يف تشور اًزباًَااًحواتس َوم 

  : ط ًوخس ترتنزي مصثفؽ يف اوراو اًسَق واًس حٌُاغ واًحشور ادلافة ٌَزباًَا وًخب ثص حصنزٍي ثحـا ٌَـوامي اًحَئِة حِر هلط الاضاءة جسخة هلاذلسًس

 اًرتنزي .

لك ويه مصهحات ؾضوًة حتافغ ؿىل حصة حسم اًفِخامِيات :  -4 الاوسان وثؤثص ؿىل منٍو ثب زريا هحريا وثلوم تدٌؼمي معََات تمثَي املصهحات اًلشائَة ًو

 فِخامني وػَفة ذاظة . 

  : )  ق اًىدس اىل فِخامني أ  وثوخس املصهحات اًاكروثًَِة يف فِخامني ) أ خحول يف حسم الاوسان ؾن ظًص وخس يف اًيحااتت ؿىل ظورة اكروثني ًو ًو

ار ٌَيحااتت اًصاكِة نٌل ثوخس يف اًحالسدِسات ارلرضاء .. ًوخس اًاكروثني ترتنزي مصثفؽ يف ادلزر الاظفص واًس حٌُاغ الاوراو واًس َلان و الاُز

 فان واًسَق وترتنزي مٌرفغ يف اًحعي ان درخة اذلصارة وصسة الاضاءة واًفرتة اًضوئَة ًِا ثب زري هحري ؿىل حصنزي اًاكروثني يف الاوسجة ونشزل

 من اًـيارص اًلشائَة يف اًرتتة ٌسخة هلط اًاكروثني . هلط اي ؾيرص

  )فِخامني ) بThiamin   :  وخس ترتنزي مصثفؽ يف مقة اًساو والاوراو ًذلي مهنا اىل ادلشور واحزاء اًيحات ًو ًخىون اًثاميني يف الاوراو ًو

اكفة وارلرضاء تُامن ًوخس ترتنزي مٌرفغ يف املـسهوس وارلصصوف واًضََم . وثؤثص درخة  اًعلرية ًيحات اًعٌلظة ونشزل اًفاظوًَا ادلافة واًزباًَا

 اذلصارة حصنزي اًثاميني يف اًيحااتت اخملخَفة .

 (  2فِخامني ) بRiboflavin   :ادلافة وترتنزي مٌرفغ يف اًحعاظا واًحعي واًحعاظا اذلَوة  ًوخس ترتنزي مصثفؽ يف تشور اًفاظوًَا واًزباًَا

 مَلم ًومِا وخيخَف ثب زري درخة اذلصارة ؿىل حصنزي ابدذالف اًيحااتت نٌل ان اًضوء هل ثب زري ؿىل اًرتنزي . 1,8وحيخاج الاوسان اًـادي اىل حوايل 

  ) فِخامني ) جAscorbic-acid  :واحملاظَي اًوركِة ارلرضاء.   ---- رمحص واًعٌلظة و ًوخس ترتنزي مصثفؽ يف مثار اًفَفي الا 

 



 
 

 المعهد التقني / الموصل |                                                                                            قسم تقنيات االنتاج النباتي
 

7 

7 

 اًثاين ال س حوع

  ارلرض حماظَي ثعيَف

 حِر من تُهنا اًدضاتَ ومسى تُهنا فامي اًـالكة ومـصفة دراس هتا ًدسَِي ُوة خمخَف جمامِؽ اىل ارلرص حماظَي ثلس مي او ثعيَف من اًلصض ان 

وخس زراؾهتا وظصو اًحَئِة احذَاخاهتا لة من انرث ًو  او(  حموةل - حوًَة)  اذلَاة دورة حسة ثلس ميِا ميىن مفثال ارلرض حماظَي ًخلس مي ظًص

ىن ًِا املياس حة اًرتب حسة او ٌَمَوحة ملاومهتا حسة  : اًخاًَة اًعصو يه اًخعيَف ظصو امه ًو

  

ة الاحذَاخات سةح  اًخلس مي .1  . اذلصاًر

 . ًؤلك اذلي ادلزء حسة اًخلس مي .2

 .  اًيحايت اًخلس مي .3

 . اًزراؿة ظصو حسةاًخلس مي  .4

ت.  حوًَة اٍمنو دورة حسة اًخلس مي .5  .  مـمص -حمًو

 

ة  الاحذَاخات حسة اًخلس مي -1 ة احذَاخاهتا حسة ؾخني ٍلوع اىل ارلرض ثلسم اًخلس مي ُشا ضوء وؿىل :اذلصاًر  مومس يف اًـامة اذلصاًر

 : ويه ٌَيحات اٍمنو

ة ارلرض حماظَي.  أ   ف فعًل ذالل حِاهتا دورة مـؼم ثليض اًيت ارلرض يه و:  اًض خًو  و واًضَلم واًلصانتَط اٌَِاهة مثي واًض خاء ارلًص

 . اخل واًس حٌُاغ واًضوهسر وادلزر وارلس واًزباًَا واًحاكالء واًثوم واًحعي اًفجي

 واًحاذجنان اًعٌلظم مثي واًعَف اًصتَؽ فعًل ذالل حِاهتا دورة مـؼم ثليض اًيت ارلرضاوات ويه:  اًعَفِة ارلرض حماظَي ب .

 . واًلَلاس اذلَوة واًحعاظا اذلَوة واذلرة اءواًلث واًحعَخ واًصيق  وارلَار واًلصع واٌَوتَا واًفاظوًَا واًفَفي

ىن. حمعول ًلك اًزراؿة موؿس حتسًس ٌسِي ل هَ اًـمََة اًياحِة من مفِس اًخلس مي ُشا وًـخرب  ارلرض حماظَي تـغ وحود ؿَََ ًـاب ًو

 أ دصى احواء يف جتود ادصى حماظَي ان نٌل عواًلص  ارلَار و اذلَوة واذلرة واًزباًَا اًحعاظا مثي(  مومسني)  ؾصوثني يف زراؾهتا ميىن اًيت

.  وسخِا اًربودة ًخحمي اًفَفي و ادلافئة اذلصارة يف ثـُش ان ميىهنا واًسَق واًضوهسر ادلزر مثي اًساتق اًخلس مي يف املشهور اىل اضافة

 . اًس ية مسار ؿىل زراؾخَ ميىن واًىصفس

 

 :  ًؤلك اذلي ادلزء حسة اًخلس مي  -2

ا ثؤلك اًيت ارلرض حماظَي.  أ    . واًحاذجنان اًفَفي و واًعٌلظة ارلَار و اًلصع و اًحعَخ اًصيق مثي:  مثاُر

 .  اًلَلاس و اًََِون و واًلكم اًحعاظا مثي:  س َلاهنا ثؤلك اًيت ارلرض حماظَي.  ب

 . اذلَوة واًحعاظا اًفجي و واًضَلم اًضوهسر مثي:  خشورُا ثؤلك اًيت ارلرض حماظَي.  ج

 (  واًىصافس واًثوم اًحعي و واًس حٌُاغ واًسَق وارلس اٌَِاهة من:  اوراكِا ثؤلك اًيت ارلرض حماظَي.  د

ة ال حزاء ثؤلك اًيت ارلرض حماظَي.  ه ًص  .  وارلصصوف اًلصانتَط  مثي:  مهنا اًُز

 

 :  اًيحايت اًخلس مي -3

وحِة اًعفات من هبا ًخـَق وما اًورازَة اًعفات جس خزسم اًلسم ُشا ويف ة)  املورفًو  اًلصاتة درخة ًحَان اًفسَجَة و واًدرشحيَة املؼًِص

 .اًيحااتت تني

ار وثـخرب  ا ال ُز  .  اًخعيَف ُشا ؿَهيا اؾمتس اًيت اًعفات أ مه من وأ حزاُؤ

ضم Variety اًعيف يه اًخعيَف ُشا يف وحسة اظلص وان  .  -----اًعفات  يف املدضاهبة اًيحااتت ًو

ضم Species اًيوع مث  . اًورازَة اًعفات تـغ يف ختخَف واًيت املدضاهبة ال ظياف ًو

ىهنا اخملخَفة ال هواع وًضم Genus  ادلًس مث   .     اًعفات من نثري يف مدضاهبة ًو
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 .  اًعفات تـغ يف املضرتنة و اخملخَفة ال حٌاس وثضم Family  اًـائةل مث

 .  اًعفات تـغ يف املضرتنة و اخملخَفة اًـائالت وثضم Order  اًصثحة مث

 . اًعفات تـغ يف املضرتنة و يف اخملخَفة اًصثة وًضم Class اًلسم مث

 . ظفاهتا يف املدضاهبة ال كسام وثضم Phyllur اًلدَهل مث

 

 :  اًزراؿة ظصو حسة اًخلس مي  -4

شا , واحسة ٍلوؿة يف اًـمََة ومذعَحاهتا زراؾهتا ظصو يف ثدضاتَ اًيت ارلرض حماظَي مجؽ ؿىل اًخلس مي ُشا ًـمتس  مـصفة ٌسِي اًخلس مي ُو

 :  اًخلس مي ُشا ٍلوؿات وأ مه , واحسة ٍلوؿة يف وكوؾِا ذالل من اخملخَفة احملاظَي احذَاخات

 اًلَلاس - اًعصظوفة ارلصصوف - اًََِون:  املـمصة احملاظَي ٍلوؿة . 

 ارلحاز - املَودِة - ارلصدل اًسَق  اًس حٌُاغ:  اًوركِة ارلرض حماظَي  

 س .ارل  ساملـسهو  اًىصفس اًسالظة درض ٍلوؿة 

 لكي .اًربو – اًلكم - اًلصانتَط - اٌَِامن:  اٌَِاهَات ٍلوؿة 

 ة ارلرض ٍلوؿة  ادلزر .  - ياًفج  - اًضَلم – وهسراًض:  ادلشًر
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 اًثاًر ال س حوع

 :  ارلرض حماظَي ٍمنو املالمئة اًحًَِة اًـوامي 

ة  اًـوامي:  أ وال  ادلًو

ن اًحشور اهحات من اًيحات منو مصاحي خمخَف ؿىل اذلصارة درخة ثؤثص :  اذلصارة درخة - أ   ري ارلرضي واٍمنو اًض خالت وحىٍو ن وؾلس واًزُت  اًامثر وحىٍو

ن وأ ذريا ن اىل اضافة اًامثر داذي اًحشور حىٍو ن مثي اًيحاثَة ال حزاء تـغ حىٍو ن اًحعاظا يف ادلرانت حىٍو   اًحعي ال تعال وحىٍو

وحِة أ و اذلَوًة اًـمََات اكفة يف اذلصارة درخة ثب زري اىل اضافة ًو ن واًيخح واًخيفس اًضويئ اًحياء معََة مثي اًيحات يف حتسث اًيت اًفسَ   وحىٍو

ا اًربوثٌُات  . وكرُي

ة اًـمََات أ و اًيحات منو يف ثؤثص اذلصارة درخة من مس خوايت زالث ُياك   :  اذلًَو

 ىن اًيحات منو ٌس متص أ و اذلَوًة اًـمََة فهيا حتسث ان ميىن حصارة درخة اكي ويه:  اًعلصى اذلصارة درخة ة اًـمََة ونفاءة رسؿة ًو  أ و اذلًَو

 . كََي ٍىون اٍمنو

 ة اًـمََة ذلسوث حصارة درخة افضي ويه : املثىل اذلصارة درخة ة اًـمََة ونفاءة رسؿة وحىون اًيحات منو أ و اذلًَو  أ ؿىل او أ كىص اٍمنو او اذلًَو

  درخة  رسؿة

 ة اًـمََة فهيا حتسث أ ن ميىن حصارة درخة أ ؿىل ويه:  اًـؼمی اذلصارة ىن اًيحات منو ٌس متص أ و اذلًَو  اٍمنو أ و اذلَوًة اًـمََة ونفاءة رسؿة ًو

 . كََي ٍىون

حسأ   اذلصارة تسرخة ًخب ثص اًحشور اهحات ان  درخة ؾيس رسؿة أ ؿىل وثعياذلصارة  درخة ارثفـت لكٌل الاهحاتاد  وحزد اًعلصى اذلصارة درخة يف الاهحات ًو

 .املثىل ادلرخة ؾن اذلصارة درخة حزداد ؾيسما الاهحات مث ثيرفغ رسؿة  ىلثامل  اذلصارة

ة اًـمََات مـؼم وأ ن ذاظة اذلصارة تسرخة ٌَيحات ارلرضي اٍمنو ًخب ثص نٌل  رسؿة وحزداد , واًيخح واًخيفس اًضويئ اًحياء مثي ال وراو يف حتسث اذلًَو

 . ابالخنفاض اًرسؿة ثحسا مث املثىل اذلصارة درخة اذلصارة درخة جزايدة اًـمََات ُشٍ

ري معََة يف اذلصارة درخة وثؤثص ن تسء مٌش اًزُت صي اًربمع حىٍو ة جصامع اىل ارلرضًة اًربامع تـغ حتول أ ي اًُز ًص صة ثفذح مث ومن ُز  معََة وحسوث اًُز

 .  واًيوع ٌَعيف املياسة ابٌَون اًامثر وثَون اًامثر ؾلس و والادعاب اًخَلِح

 حىون اما أ ي اذلصارة درخة مالمئة ؿسم ذزل وسخة مدارشة اًـلس تـس اًعلرية اًامثر وسلوط اهجاض حسوث ٌسخة االإدعاب معََة حسوث ؿسم ان

 . نثريا مصثفـة أ و نثريا مٌرفضة

 : ويه اًضوء ؾن ٌَخـحري مععَحات زالث ُيازل:  اًضوء  -ب 

 االإضاءة صسة Light intensity  :االإضاءة صسة وثؤثص. ۲ كسم/  مشـة ب ؿادة وثلار املساحة وحسة ؿىل اًساكعة اًضوء مكَة ويه 

 اًحياء معََة رسؿة حزداد حِر ال وراو يف املوحودة ارلرضاء اًحالسدِسات يف حتسث اًيت اًضويئ اًحياء معََة ؿىل اًصئُس َة ابدلرخة

ا ٍىون سوف ذزل تـس زايدة أ ي حِر الاص حاع حس اىل ثعي أ ن اىل االإضاءة صسة زادت لكٌل اًضویئ  رسؿة ثلََي أ ي ؾىيس اتزرُي

 . االإضاءة صسة زايدة هدِجة اًوركة حصارة درخة ارثفاع ثسخة اًضويئ اًحياء معََة

ىن كسم/  مشـة 577 حوايل اضاءة صسة يف حمنو اًيحااتت من اًىثري أ ن  صسة وان كسم/  مشـة ۰۲۲۲-۲۲۲۲ يه املثىل االإضاءة صسة ًو

 . اًعافِة اًعَف أ ايم يف كسم/  مشـة ۰۲۲۲ اىل ثعي كس اًـصاو يف االإضاءة

 اًضوئَة اًفرتة Photoperiodism  : (اًَوم يف اًضوء ساؿات ؿسد - اٍهنار ظول  . )معََة ؿىل اًصئُس َة ابدلرخة اًضوئَة اًفرتة وثؤثص 

ري ا سةح  اًيحااتت كسمت وذلزل اًيحات يف اًزُت ري ًلصض اًضوئَة ابًفرتة ثب ثُص  :  يه جمامِؽ زالزة اىل اًزُت

ص اًيت اًيحااتت ويه:  Short Day Plants اًلعرية اٍهنار هحااتت -أ    املسة يه اذلصخة املسة)  اذلصخة املسة من أ كي ضوئَة ًفرتة ثـصضت اذا حُز

ري احملسدة ص حِر ٌَزُت  وكس ادص اىل ظيف ومن ادص اىل هحات من اذلصخة املسة وختخَف(  اذلصخة املسة ؾن اًضوئَة اًفرتة كَت اذا الا اًيحااتت الحُز

 . اذلَوة واًحعاظا ارلصصوف و ماًضََ ارلرض يه  احملاظَي اًلعري اٍهنار هحااتت ومن.  اًلعري اٍهنار ًيحااتت ساؿة ۲۲ -8 املسة ُشٍ حىون
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ي اٍهنار هحااتت - ب ص اًيت اًيحااتت ويه:  Long Day Plants اًعًو  هحات من اذلصج اذلس وخيخَف اذلصخة املسة من أ ظول ضوئَة ملسة ثـصضت اذا حُز

ي اٍهنار ذات ارلرض حماظَي أ مثةل ومن ساؿة ۲.۲۲ اجملموؿة ًِشٍ اًضوئَة اًفرتة ظول حىون وو ادص اىل ظيف ومن ادص اىل   واًحيجص اًسٌُاغ اًعًو

 . اًضوهسر

شٍ : احملاًسة اًيحااتت  - ت ا ًخب ثص ال اًيحااتت ُو رُي ص أ ن ميىن حِر اًضوئَة ًفرتة تعول حُز ي اٍهنار أ و اًلعري اٍهنار يف حُز  ارلرض حماظَي ومـؼم اًعًو

ا و اًحاكالء و واًحعي واًفَفي واًحاذجنان اًعٌلظة مثي اجملموؿة ُشٍ ثددؽ  . كرُي

ة)  اًًسخِة اًصظوتة - ج   (  ادلًو

 ؾيس اًِواء اذلجص ذزل الإص حاع اًالزم املاء خبار مكَة اىل اًِواء من مـني جحم أ و حزي يف املوحود املاء خبار مكَة تني اًًس حة يه:  اًًسخِة اًصظوتة -1

ة اًًسخِة ٌَصظوتة ثب زري انرب وان اذلصارة درخة زحوت ة اًصظوتة وس حة ارثفاع ان حِر خحاًي  ؿىل ٍىون ادلًو  معََة مـسل اخنفاض ٌسخة ادلًو

ة اًصظوتة وس حة اخنفاض ؾيس اًيخح مـسل ٍزداد تُامن اًيخح  ۲.  ادلًو

 يف اًضويئ اًحياء معََة يف رئُيس وـامي ًسذي اذلي Co2 اًىصتون اوهس َس اثين كاز ُو ارلرض حماظَي منو يف املؤثصة اًلازات وامه:  اًلازات  -2

 . اًيحات

 CO3 + H20 - C6H12O6 + O2 

 كدي من اس خزسامَ هدِجة اًحالسدِىِة أ و اًزخاحِة اًحَوت يف اًرتنزي ُشا ًيرفغ وكس%  ۲,۲۰ ُو الاؾخَادي ادلو يف CO2 حصنزي وان

 CO2  تلاز ابًدسمَس ذزل وٌسمى اًحَوت داذي اىل اضافذَ اىل اٌَجوء ًمت ذلزل اًيحااتت

 اًعلرية اًامثر وجساكط اًس َلان حىرس جسخة ونشزل اًيحااتت أ وراو من اًيخح مـسل زايدة يف اًصايح وثؤثص:  اًصايح - ه 

 :  ال رضَة اًـوامي:  اثهَا 

 (  اًرتتة دعوتة)  اًلشائَة اًـيارص -1

  ال رضَة اًصظوتة -2

 . اًرتتة ومَوحة  رمحوضة -3

 . اًرتتة هوع -4
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  اًصاتؽ ال س حوع

 

  Trans planting اًض خي معََة

فضي املس خسمي احملي اىل املؤكت احملي من ارلرض ص خالت هلي معََة ؾن ؾحارة يه اًضلك معََة  أ و اًضمس قصوب كدي اًض خي معََة أ حصاء ًو

 اًض خي تـس اًيحااتت ري جية مك وال وراو ادلشور تولذ ؿسم و اًعحَـَة حاًخَ اًيحات ٌس خـَس ًيك اًعَف فعي ذالل اًحاهص اًعحاح يف

 .  مدارشة

 : اًض خي فوائس

 . ًالرض ال مثي الاس خلالل  -1

 واذلاظي اًزراؿة موؿس يف اًخحىري  -2

 . اًخلاوي يف الاكذعاد  -3

 .  ابًحادرات اًـياًة سِوةل  -4

 . ةسو امذج هحااتت ؿىل اذلعول  -5

 .  ادلشور ثفصؿات زايدة  -6

 :  اًض خي ؾَوب          

 . اًـمي حاكًَف يف اًزايدة  -1

 . احِاان اًيحااتت منو ثب ذري  -2

 . تـَسة حمالت اىل اًض خالت هلي ظـوتة -3

 . ال مصاض ال مصاض ًحـغ اًض خالت هلي -4

 :  اًض خي اًـمََة ارلرضاوات اس خجاتة  

ا من انرث اًض خي تـمََة ثخرضر ارلرض تـغ ان آدص واًحـغ كرُي ىن ذاظة تـياًة الا ص خهل ميىن ال ال  Loomis(  1925)  اًـامل أ حباث هخاجئ ًو

 اًض خي سِةل ثـخرب اًيت ارلرض تـغ ان وخس نٌل.  اًيحات ًخرضر أ ن دون اًيحات معص من ال وىل ذالل ص خهل ميىن ارلرض من هوع أ ي تب ن زحدت

ا فاناًعٌلظة  مثي  . نثري حاتاًي  جحم ٍىون ؾيسما صَت اذا ًخب ثص منُو

 جتسًس معََة يف تعَئة و رسًؽ فهيا اًيامِة اًلمة منو أ ن فٌجس ادلشور جتسًس يف ورسًـة اًيامِة اًلمة منو يف ةتعَئ حىون اًض خي اًسِةل اًيحااتت 

 يه : اًض خي جناح مسى حتسد هممة ؾوامي زالزة ُياك ان Loomis اكرتح وكس ادلشور

 .۲ اًض خي معََة تـس اًيحات ؿىل املخحلِة ادلشور مكَة -1

شا اًض خي من ال وىل ال ايم ذالل املاء امذعاص معََة ؿىل املخحلِة ادلشور ثب زري - -2  ًرتسة اذلي(  Suberin)  اًس َوجٍصن مكَة ؿىل ًـمتس ُو

 (  Suerization)  ٌَيحات اًلسمية ادلشور ؿىل

 ان و ارلرضاوان تـغ ص خي ظـوتة وسخة داذَِا اخملزهة اًلشائَة املواد ومكَة معٍص و اًيحات هوع ؿىل أ ساسا ثـمتس ادلشور جتسًس رسؿة أ ن  -3

ن معََة  .  اًض خي جناح ؿىل وثيرث املاء امذعاص معََة من ثلَي اًيحات خشور ؿىل اًىِوثني او اًسوجٍصن حىٍو
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 :  اًض خي ًـمََة حتمَِا حسة ارلرضاوات ثلس مي     

 :  رئُس َة جمامِؽ زالث اىل ٌَض خي حتمَِا درخة حسة ارلرض حماظَي Loomis(  1925)  كسم

 . اًضوهسر - اًسَق - سارل - اًربوهويل - جصوهسي ًِاهة - اًلصانتَط - اٌَِاهة:  اًض خي سِةل درضاوات -1

 ۰.  احٌيب کصفس - حزر - تعي - فَفي - ابذجنان:  اًض خي يف ؾياتة اىل حتخاج درضاوات  -2

َا - فاظوًَا - جزاًَا:  الاؾخَادًة ابًعصو ص خَِا الميىن درضاوات  -3  ابمِا – تعَخ - ريق - كصع دِار - ًامي فاظًو

  Hardening الاكَمة معََة   

ة اىل وثؤدي اًض خالت ؿىل جتصي مـامةل أ ي تب هنا االإكَمة معََة Thompson and Kelly(  1957)  ؾصف  اکرث اًض خالت جيـي مما اًيحااتت ذالاي ثلًو

 ًِا ثخـصض اًيت املالمئة كري اًؼصوف ملاومة ميىهنا حىت املض خي من كَـِا كدي اًض خالت ؿىل اًـمََة ُشٍ وجتصي ٌَمنو مالمئة اًلري ارلارحِة ٌَؼصوف ملاومة

س اٍمنو من اذلس اىل ثؤدي مـامةل لك ان و ادلافة واًصايح املاء امذعاص وكةل امليرفضة او املصثفـة اذلصارة مثي اذللي يف اًض خي معََة تـس  اًيحات اكَمة من حًز

ت اذا ًالكَمة جس خجَة واًلكم واًلصانتَط اٌَِاهة مفثال ًالكَمة اس خجاجهتا حِر من ختخَف ارلرض حماظَي وان  اًيحااتت اما اٍمنو من ٌَحس مـامالت ًِا احًص

ة ا من اذلس ان فٌجس واًلصؾَات واًحاذجنان اًفَفي و اًعٌلظة مثي ةواًلض اًعًص  .  ٌَربودة اًيحات ملاومة زايدة اىل ًؤدي منُو

 : الاكَمة ظصو

 . امليرفضة او املصثفـة اذلصارة  -1

غ  -2  . ٌَخـعُش اًض خالت ثـًص

 رش اًيحااتت مبحَول سىصي او مَحي . -3

 رش اًيحااتت مباهـات اًيخح . -4
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 ارلامس الاس حوع

  Cabbage اٌَِاهة

 (  Masturd Family ) Cruciferae اًـائةل

    Var.Capitata    Oleracea  Brassica اًـَمي الامس

 

 :  اًلشائَة واًلمية الاكذعادًة ال مهَة 

ة ارلرض حماظَي من اٌَِاهة ثـخرب  اًصأ س ُو اًيحات من ًؤلك اذلي وادلزء اًوسعى امليعلة وذاظة اًلعص مٌاظق مـؼم يف وحزرع اًـصاو يف اًصئُس َة اًض خًو

 مغ ۲ و ماء مغ 94 ؿىل ال وراو من مغ 177 لك وحيخوي اخملَالت معي أ و اًعحخ أ و اًعازج ًل لك وجس خـمي املَفوفة ال وراو من ؿسد من ًخىون اذلي

دِة مواد ؿىل ال وراو حتخوي نٌل.  فسفور مَلم 41 و اكًس َوم مَلم 4۲ و جصوثني امغ و کصتوَُسرات  .  ابٌَِاهة ارلاظة اًيىِة ثـعي مذعاٍصة نرًب

 :  اًيحايت اًخلس مي

 .  Red Cabbage امحلصاء اٌَِاهة  -1

 . White Cabbage اًحَضاء اٌَِاهة  -2

 .  Savoy Cabbage اجملـسة اٌَِاهة  -3

ة اًؼصوف  من واٌَِاهة وسخِا اًحارد ادلو يف حِسا اًيحات ٍمنو م ۰۲ حصارة ؿىل أ ايم زالزة وذالل م ۲۲ حصارة ؿىل أ ايم 6 ذالل اًحشور ثيخت:  ادلًو

 اىل حِاثَ من اًثاين اًيعف ويف مصثفـة حصارة اىل حِاثَ من ال وىل اًفرتة ذالل اًيحات وحيخاج م5.  ًلاًة اذلصارة درخات اخنفاض ثخحمي اًيت ارلرضاوات

 حِاة ظول م 35 مصثفـة حصارة اىل ثـصض واذا ادلَسة اًصؤوس ثخىون ًيك وسخِا مٌرفضة حصارة اىل ًخـصض ان جية اًيحات وان.  م ۲۱ مـخسةل حصارة

 . رؤوس ٍىون ال فاهَ اًيحات

 :  املالمئة اًرتتة 

لصض اًرتب من خمخَفة أ هواع يف اٌَِاهة زراؿة جتود  ؿايل حاظي ثـعي فاهنا املزجيََ اًعًَِة اًرتب أ ما اًصمََة اًرتب يف حزرع گصمد حاظي ؿىل اذلعول ًو

 ًيعح ذلا اذلامضَة اًرتب يف ًيدرش ادلشور ثسرن مصض أ ن نٌل اًرتتة يف مذوفص اًفسفور ؾيرص ٍىون حِر 6,5 - 5 , 5 ُو اًرتتة  pH افعي و ومذادص

س ابضافة وم أ وهسَ  س أ و اًاكًسَ  وم َُسروهسَ   جيةذلا  اًرتتة من اًلشائَة اًـيارص من هحرية مكَة طميخ حِر ٌَرتتة جمِس اٌَِاهة هحات أ ن:  اًدسمَس.  اًاكًسَ 

ا ال مسسة من هحرية مكَات اضافة ة اًؼصوف ابدذالف ال مسسة مكَة وختخَف ٌَيحات ًخوفرُي  ۲۰ مبـسل اذلَواين اًسٌلد ًضاف وؿادة ودعوجهتا اًرتتة وهوع ادلًو

 من أ ساتَؽ 4-3 ال وىل دفـخني ؿىل اًسٌلد وًضاف , زاليث فوسفات سوجص دومن/  نلم ۲۲۲ و ال موهَوم سَفات دومئ/  نلم ۲۲۲ – ۰۷ و دومن/  ظن

 اًيرتوحِين اًسٌلد من اًثاين اًيعف وجضمي ال وىل من أ ساتَؽ 6-4 تـس اًثاهَة ادلفـة و , اًفوسفايت اًسٌلد ولك اًيرتوحِين اًسٌلد هعف وجضمي اًض خي

  مس 17 - 5حبوايل اًيحااتت حتت دٌسو يف الاضافة وحىون

 : اًزراؿة موؿس

ىفي.  اذللي اىل اًض خالت ثيلي ًوم 67 - 57 مصور وتـس ال جشار حتت أ و اًؼةل يف اًزراؿة حىون و أ ب صِص تساًة يف املض خي يف اٌَِاهة تشور حزرع   ٍو

 .  اًحشور من قصام ۰...  ۲۲۲ حوايل اًواحس ادلومن
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لة  :  اًزراؿة ظًص

 يخاًض   معََة وثمت املصز من واحسة هجة من اًزراؿة وحىون , مس 57 -4. اًيحااتت تني واملسافة , مس ۱۲ -۰۲ أ تـادُا مصوز ؿىل اٌَِاهة ص خالت حزرع

لة ُياك أ ن نٌل.  املخلسمة ادلول تـغ يف جس خـمي ٌَض خي ذاظة اةل ُياك تب ن ؿٌَل اًـصاو يف ًسواي  اذللي يف مدارشة ابًحشور اٌَِاهة ًزراؿة حسًثة ظًص

ة ابملواد ثلَف اًحشور ان حِر اًىدرية ٌَمساحات وذزل ٌَحشار ذاظة ماكئن ابس خـٌلل  مما Palleted Seed ظلرية هصة ثضلك اًحشرة ثعحح ًيك اًـضًو

 . ابملاكىن زراؾهتا ٌسِي

 :  اًصی 

 ل ن اًيحات حِاة من ال وىل اًفرتة ذالل أ ايم 5-4 مذلارب اًزي ٍىون نٌل , اًض خي من زالزة أ و ًومني تـس ونشزل مدارشة اًض خي تـس ابًصي اًلِام جية

ن انعامل تب هَ اٌَِاهة يف اًيضج ًـصف:  واذلعاد اًيضج.  أ ايم ۲۲.۰ لك اًصي ٍىون تـسُا حار ادلو  مقة يف املوحودة ال وراو وثعحح وظالجهتا اًصؤوس حىٍو

 . اًساو من حزء مؽ حادة سىني تواسعة اًياجضة اًصؤوس وثلعؽ اًض خي من صِص 4,5-3 فرتة تـس ابًيضج اٌَِاهة هحااتت وثحسأ   ملاؿة اًصأ س

ار   :  ال ُز

ص ان الميىن اٌَِاهة هحااتت ان ار يف االإرساع ويه Verilization ابالرثَاع یمماٌس أ و مٌرفضة حصارة درخات اىل ثـصضت اذا الا حُز  من اًيحااتت تـغ أ ُز

غ ذالل ار ان اذلسازة ورظ احذَاز تـس مـَية ملسة م9-.  ظفص مٌرفضة حصارة درخات اىل واًيحااتت اًض خالت او اًحشور ثـًص  دسارة ًـخرب اٌَِاهة يف ال ُز

ن مييؽ ل هَ ٌَمزارع ن اًصؤوس وسخة ذزل : أ ن أ حِاان وخس وكس , اًصؤوس حىٍو ري دون حىٍو  هحااتت اٌَِاهة ثخجَ ٌَزُت

ري . -1  رداءة اًعيف املس خـمي حِر ُياك اظياف رسًـة اًزُت

ا انرث من  27اس خـٌلل ص خالت هحرية اذلجم مذلسمة اًـمص ظوًِا انرث من  -2 زت ظور اذلسازة ممل وحىون ُشٍ اًض خالت كس احذا67مس وكعُص

ري .  وؾيس زراؾهتا مذب دصا يف جرشٍن اًثاين واكهون الاول ثخـصض ٌَحصارة امليرفضة وثخجَ ٌَزُت
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 الاس حوع اًســـادس

 Cauliflower اًلصانتَط

var . Botrytis  Oleraced  Brassica   

 :  اًلشائَة واًلمية الاكذعادًة ال مهَة

ة ارلرض من اًلصانتَط ًـخرب زرع اًـصاو يف املِمة اًض خًو  ال كصاص ُو اًيحات من ًؤلك اذلي وادلزء.  اًوسعى امليعلة يف وذاظة احملافؼات مـؼم يف ٍو

ة ًص ة اًربامع ؾن ؾحارة يه واًيت Curd اًُز ًص ة اذلوامي مؽ ثفذحِا كدي اًُز ًص  , اًسَعة أ و اًخزََي او اًعحخ يف وٌس خـمي.  ومذضرمة امحلَة حىون اًيت اًُز

 .  کصتوَُسرات مغ 4,۲ و جصوثني مغ ۲ , 4 و ماء ۲۲,2 ؿىل اًلصانتَط من مغ 177 لك وحيخوي

ة اًؼصوف  :  املياس حة ادلًو

 اًيحات ثـصض وان اذلصارة درخات يف الارثفاع ونشزل(  امليرفضة اذلصارة درخات)  اًعلِؽ الًلاوم واًيحات واًصظة اًحارد ادلو يف حِسا اًلصانتَط هحات ٍمنو

ن ًؤدص اًيحات معص تساًة يف مٌرفضة حصارة درخات اىل ة ال كصاص حىٍو ًص لَي اًيضج ًؤدص فاهَ اًيضج مصحةل يف امليرفضة ٌَحصارة ثـصض اذا و اًُز  جحم ًو

صي اًلصص  اًُز

ة اذلوامي وثحسأ   زقيب مؼِص ذات ال كصاص ؿىل اذلعول اىل ًؤدي ذزل فان اًيضج مصحةل ذالل املصثفـة اذلصارة دلرخات اًيحات ثـصض اذا أ ما  ًص  اًُز

 . احملعول ثَف اىل ًؤدي مما ابالس خعاةل

 :  املياس حة اًرتتة 

ة املواد ثوفص وجية املزجيَة يه حصتة وأ فضي اًرتب من خمخَفة أ هواع يف اًلصانتَط جيود  خسا حساس واًيحات ٌَرتتة ادلَس اًزبل اىل اضافة اًرتتة يف اًـضًو

ـود ًلي اذلاظي فان اًخـادل اىل امحلوضة ثعي وؾيسما 6 , 6 - 5,5  رمحوضة ؾيس ٍىون حاظي أ ؿىل وان امحلوضة - الرثفاع  هلط اىل ذزل يف اًسخة ًو

 .  اًرتتة يف اًحورون ؾيرص

 . اًرتتة يف ذهص ملا مضاتَ:  اًزراؿة وظًصلة اًزراؿة موؿس

 :  اًصي 

 اًيحااتت ثثخت ان تـس اًصي ًلَي مث أ ايم زالزة لك اًصي ٍىون وذلا مصثفـة اذلصارة درخات حىون حِر مدارشة اًض خي تـس اًلصانتَط جصي ًـخين أ ن جية

 .  أ س حوع لك واحسة مصة ًَعحح , ادلو حصارة درخة وثيرفغ اًرتتة يف خشورُا

ة ال كصاص حىوٍن ًص  :  اًلصانتَط يف اًُز

ار اًصؤوس اهخاج ؿىل اٍهنار وظول امليرفضة اذلصارة درخات ثؤثص  كدي Juvanile Period اذلسازة فرتة اًيحات ًـرب أ ن التس أ هَ وخس وكس اًلصانتَط يف وال ُز

 أ ن وخس وكس.  Snow Ball ٌَعيف أ ساتَؽ س خة ويه ال ظياف ابدذالف ختخَف فِيي اذلسازة فرتة ظول أ ما , امليرفضة اذلصارة درخات ًخب زري ٌس خجَة أ ن

ن ؿىل اٍهنار ظول ثب زري ؾن مس خلي ُو اًربودة ثب زري ة ال كصاص حىٍو ًص ص اًيحااتت وان اًُز ي ٍهنار ؾصضت اذا الحُز  اذلصارة اىل ثخـصض مامل كعري أ و ظًو

 .  Snow Ball ٌَعيف أ ساتَؽ س خة ويه ال ظياف حسة ختخَف امليرفضة ٌَحصارة اًخـصض فرتة وان امليرفضة
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ة ال زرار حىوٍن ًص  : Buttoning اًُز

ن ًحسأ   حِر اًيحات ؿىل ثؼِص حاةل ويه  ة ال كصاص تخىٍو ًص  تني ال كصاص ُشٍ كعص وٍىون اًض خي من وخزية فرتة تـس ظلري اًيحات جحم ٍىون ؾيسما اًُز

 :  اًؼاُصة ُشٍ وسخة ًِا جتاًرة كمية ال ال كصاص ُشٍ وان مس ۲-۰

 

غ او ٌَض خالت....  فرتة اظاةل مثي ٌَيَات ارلرضي اٍمنو من اذلس اىل ثؤدي ؾوامي وحود -1  أ و اذللي يف أ و املض خي يف ابرد حو اىل اًيحات ثـًص

 . اًيحات ثـعُش او اًيرتوخني ؾيرص هلط

ةل ًفرتة املض خي يف تلِت كس اًلعص مسَىة اذلجم هحرية ص خالت اس خـٌلل  -2  امليرفضة اذلصارة دلرخات جس خجَة ٌَحلي هلَِا وؾيس اًزمن من ظًو

ن اًيحااتت وثخجَ ة اًربامع ًخىٍو ًص ة الاكصاص أ و اًُز ًص  . اًعلرية اًُز

ن كاتََة انرث اًيضج املحىصة والاظياف اًيضج رسؿة يف ال ظياف ختخَف حِر اًيضج رسًـة أ ظياف اس خـٌلل  -3 ة ال زرار ًخىٍو ًص  من اًُز

 .  اًيضج املخادصة ال ظياف

َخلَة ا و املياسة اذلجم ذات اًض خالت ابس خزسام ًيعح اًؼاُصة ُشٍ ؿىل ٌو  اًسٌلد وذاظة اًض خي تـس ادلَس اًدسمَس مؽ أ ساتَؽ 6 معُص

 . اًيرتوحِين

 :   Blindness:  ٌَيحات اًيامِة اًلمة كعؽ

وهنا هحرية حىون اًيحات اوراو ان وجنس ظصفِة جصامع ًِا ًُس اًيت اًلصانتَط هحااتت ؿىل ثعَق حاةل ويه  ويف.  وخدلًة وخثَية كامق ادرض ًو

ىن حمنو ادلاهخِة اًربامع ان جنس ال حِان تـغ  اًيامِة اًلمة كعؽ اىل ًـود اًؼاُصة ُشٍ حسوث سخة ان.  هحري جحم ذات أ كصاص الٍىون اًخًدات ًو

 .  اًرتتة يف املوًحَسهَوم ؾيرص هلط سخهبا أ ن ًـخلس او اًيامِة اًلمة ؿىل واًلوارض اذلرشات ثلشًة أ و اًض خي معََة ذالل ٌَيحات

 

 :  Blanching اًخحُِغ معََة

لعس ة ًل كصاص املحارشة اًضمس أ صـة وظول مٌؽ هبا ًو ًص  وذات اٌَون وخشاتة اًحَاض انظـة أ كصاص ؿىل اذلعول ميىن حىت اًصؤوس أ و اًُز

 ادلو يف أ ايم 5-3 ملسة ارلَط أ و اًياًَون أ و املعاط من تلعـة ًفِا مث ال كصاص فوو ٌَيحات ارلارحِة ال وراو جبمؽ اًـمََة وجتصي حِسة دواص

ة ال وراو ثلعَة فِمت ٌَوركة اًوسعي اًـصو هرس مؽ ال وراو زين ميىن أ و.  اًحارد ادلو يف ًوم ۲۲-۱ أ و اذلار ًص   اًُز

 

 :  اًدسمَس

 زاليث فوسفات سوجص دومن/  نلم ۲۲۲ و ال موهَوم ذات دومن/  ۰۷ و دومن/  ظن ۲۷-۲۲ مبـسل اذلَواين اًسٌلد اضافة اىل اًلصانتَط حيخاج

 وادلفـة , اًض خي من أ ساتَؽ 4-3 تـس وثضاف اًفوسفاثَة ال مسسة ومجَؽ اًيرتوحِين ال مسسة ثعف وجضمي ال وىل دفـخني ؿىل ال مسسة وثضاف

ن تسء ؾيس ثضاف اًيرتوحِين اًسٌلد من اًثاين اًيعف وجضمي اًثاهَة   ال كصاص حىٍو

 

 :  واذلعاد اًيضج 

ق املياسة اذلجم تَوقِا ؾيس ال كصاص حتعس  اًعيف ؿىل ًـمتس فِو ال وراو جحم أ ما.  املؼِص زقحَة وثعحح ال كصاص ثخفىم أ ن وكدي ٌَدسًو

 مث اًساو من حزء مؽ حادة سىني تواسعة اًصؤوس ثلعؽ اذلعاد وؾيس.  اًض خي من أ صِص  5- 3. تـس ال كصاص وثيضج اًيحات ارلرضي واٍمنو

 ارلزن و اًخـحئة أ زياء وارلسوش ادلصوح من ؿَََ ٌَمحافؼة وذزل اًصأ س فوو ال وراو من مس ۲,۷ – ۲,۷ وثرتك ارلارحِة ال وراو ثلعؽ

ق  . واًدسًو
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 الاس حوع اًســاتؽ 

 

 Radish اًفجي

sativus  Raphanus   

صحؽ اًضا ال وراو ثؤلك وكس ادلشور ُو اًيحات من ًؤلك اذلي وادلزء ت وحود اىل ارلاص اذلار اًعـم ٍو (  Allyl Mustard Oil)  ارلصدل ًز

ت ملسار يف ال ظياف وختخَف ـعي ماء%  94 ؿىل اًفجي خشور من مغ ۲۲۲ لك وحيخوي -- ز حَ - اذلي اًًز ة سـصة ۲۲ ًو  امغ , حصاًر

 . C فِخامني مَلم A ۲4 فِخامني مَلم ۰۲ , فوسفور مَلم ۰۲ , اكًس َوم مَلم ۰۰ , ---- مغ 4 , جصوثني

ا أ و أ وراب:  ال ظًل املوظن    .  اسَ 

 :  املياسة ادلو

 اذلصارة درخات ثؤثص.  ادلفاف أ و اذلصارة ارثفاع ثخحمي وال اذلصارة درخات اخنفاض اًيحااتت وثخحمي اذلصارة مـخسل حو اىل اًفجي هحات حيخاج

ص اًفجي أ ن۔۔۔۔۔  اًيحات ُار از و منو ؿىل اٍهنار وظول ي اٍهنار ػصوف حتت ٍُز ار رسؿة وحزداد اًعًو ىون اذلصارة ابرثفاع ال ُز  يف اًيحات ٍو

ف فعي ذالل اًفجي زراؿة ثيجح وذلا اًلعري اٍهنار ػصوف حتت حِسة هوؾَة  يف اًيحات منو فرتة ذالل اذلصارة درخة ارثفاع أ ن.  واًض خاء ارلًص

ار يف الارساع اىل ثؤدي ذزل ؾن اذلصارة وارثفاع 16,5 يه اًيحات ٍمنو حصارة أ حسن اإن.  اًفجي يف املص اًعـم زايدة اىل ًؤدي اذللي  ال ُز

 .  ادلشور يف ال ًَاف وس حة وزايدة

 . أ ايم 3 تـس الاهحات ًمت حِر م ۲۷ يه اًحشور الهحات حصارة أ حسن

 

 :  املياس حة اًرتتة        

ىن اًرتب أ هواع اكفة يف اًفجي جيود ة أ و املزجيَة اًصمََة أ و اًصمََة اًرتتة ونشزل ٌَيحات املفضةل يه وارلعحة ارلفِفة ًو  .  اًـضًو

 :  اًدسمَس      

منو اًـمص كعري احملعول اكن ملا  تلائَ فرتة ًلرص وذزل الامذعاص رسًؽ کميَاوي سٌلد اىل حيخاج أ ي - ابًـيارص قيَة حصتة اىل حيخاج فرلا رسًـا ٍو

 ۰-۲ ب اًزراؿة تـس ال مسسة وثـعى زاليث فوسفات سوجص دومن/  نلم ۲۲۲ و ال موهَوم سَفات سٌلد من دومن/  نلم ۰۲ أ ض وجية اًرتتة يف

 .  أ ساتَؽ

 :  اًزراؿة موؿس     

 صِص ذالل اًزراؿة ثحسأ   حِر اًـصاو صٌلل:  يف احملعول جزراؿة ًحىص وكس صِص وحىت أ ًَول من اتخساء ؾصوات يف اًـصاو يف اًفجي زراؿة ىنمي

آب لة وحسة تشور نلم 5 حوايل اإىل وحيخاج.  أ  .  اًزراؿة ظًص

 :  اًزراؿة ظًصلة   
 هرٹا حزرع أ و مس ۰۲-۲۲ سعور يف اًحشور حزرع مث ال رض درخة وحسَ م ۰×  4 أ و م ۰x۰ أ تـادُا أ ًواح اىل وًلسم حِسا ال رض حصازة ًمت

واح داذي  . اًـَوي اًثَر ويف املصز هجيت ؿىل و مس 75 حوايل أ تـادُا مصوز يف اًفجي ٍزرع وكس , الً 

 : ارلف       
مت ارلف معََة جتصي ٌَحشور االإهحات انعامل تـس سي ؿادة ًو   مس 5 يه ارلف تـس اًيحااتت تني ثرتك اًيت املسافة و ب ًمت وكس ابلً 

 :  اًـزو      
س ال وأ ن ادلشر ثَف من دوفا سعحَا اًـزو ٍىون أ ن جية فرلا سعحَا اًفجي هحات خشور حمنو  . مس 5 ؾن اًـزو معق ًٍز

 

 :  اًصي     
فرتات ابس متصار اًيحااتت ري جية فرتات ًو ف فعي ذالل اًزراؿة حاةل يف ذاظة كعرية ًو -4 لك مصة ٍصوى حِر حار ادلو ٍىون حِر ارلًص

 . أ نرث أ و اس حوؿني لك مصة اًصاي اذلصارة درخات اخنفاض وؾيس أ ايم 7
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 : واذلعاد اًيضج    

ق اًعاحل اذلجم اىل ادلشور ثعي ؾيسما اًفجي هحااتت ثيضج   مل اذا(  Pithy)  فاركة خشورُا ثعحح ٌَفجي ال حٌحَة ال ظياف وان ٌَدسًو

ِا ؾيس حتعي  ۱۲-۲۲ تـس ثيضج فاهنا اًض خاء ذالل حزرع اًيت ال ظياف أ ما ًوم 47 - ۲۲ تـس ؿادة ادلشور وثيضج املياسة اذلجم اىل وظًو

ةل ًفرتة ًل لك ظاذلة خشورُا وثحلى اًزراؿة من ًوم  ٌَجشور ًسواي ادلشور تلَؽ اما اًفجي هحااتت حتعس اًيضج املحىصة ابل ظياف ملارهة ظًو

اىل  وحصسي وثلسي اًواحسة ٌَحزمة هحااتت 6 حبوايل ادلشور وحتزم.  وسخِا اًثلِةل اًرتتة حاةل ويف. ٌَجشوراًىدري اًىصك تواسعة أ و اًعلرية

  الاسواو 

 :  اًخرٍزن    

فرتة%  95 -9. وسخِة ورظوتة املئوي اًعفص حصارة ؿىل اًفجي خشور ختٍزن ىنمي  ال ظياف حسة.  أ ساتَؽ اىل ثعي ًو

 

 

 Turnip اًضَلم

Rapa Brassica 

 

 سـصة ۰۲ , ماء%  97 ؿىل اًضَلم خشور من مغ 177 لك وحيخوي اًخزََي أ و اًعِيي يف وجس خـمي ادلشور ُو اًيحات من ًؤلك اذلي وادلزء

ة  . الاسىورتَم حامغ مَلم ۲۱ , فوسفور مَلم 34 , اكًس َوم مَلم 47 , , جصوثني%  ۲ , حصاًر

ا مٌاظق يف جصاي اًضَلم هحات وخس:  ال ظًل املوظن   . وس َرباي روسَ 

 

 :  املياسة ادلو 
ف فعًل يف ٍزرع ذلا اًلعري اٍهنار ػصوف وحتت اًربودة املـخسةل ال حواء يف اًضَلم زراؿة جتود  و يه اًيحات ٍمنو حصارة وأ حسن واًض خاء ارلًص

 .  م ۲۱

 :  املياس حة اًرتتة
ىٌَ اًرتب أ هواع مجَؽ يف اًضَلم ٍمنو  .  املزجيَة اًرتتة يف حِسا ٍمنو ًو

 :  اًدسمَس
 من أ ساتَؽ 4-3 تـس هرثا ال مسسة ثضاف حِر فوسفات سوجص من دومن/  نلم 57 مؽ ال موهَوم سَفات سٌلد من دومن/  نلم 57 ابضافة ًيعح

 .  اًزراؿة

 :  اًزراؿة ظًصلة
 سعور ؿىل أ و هرثا اًحشور وحزرع ال رض اس خواء درخة م 4×  ۰ أ و م ۰۱۲ أ تـادُا(  أ حواض)  أ ًواح اىل ثلسم حِسا ال رض حصازة تـس

 .  اًزراؿة من أ ساتَؽ 3 حوايل تـس وذزل مس ۲۲.5 تني مسافة اىل الاهحات انعامل۔۔۔۔۔  ختف مث مس ۰۲ أ تـادُا

 :  اًزراؿة موؿس
 ادلومن وحيخاج.  اًثاين جرشٍن صِص تساًة واىل أ ًَول صِص ُو ٌَزراؿة موؿس أ حسن وان ص حاط صِص وايل أ ب صِص تساًة مٌش اًضَلم زراؿة ميىن

 . هرثا ٌَزراؿة اًحشور من نلم 4.3 اىل اًواحس

 :  اًصي 
ىصر مدارشة اًحشور زراؿة تـس اًضَلم ري جية ف تساًة يف املحىصة اًزراؿة ؾيس ذاظة....  5.3 لك مصة اًصي ٍو  اًصي فرتات ثدداؿس مث ارلًص

 . ٌَجشور اًالذع اًعـم ػِور اإىل ثؤدي اًصي كةل وان ارلًصف فعي ذالل

 :  واذلعاد اًيضج 
 وثعحح ادلشور جحم نرب اىل ًؤدي اذلعاد ثب ذري وان ---- ادلشور كعص ًعي ؾيسما و اًزراؿة من ًوم 67 - 45 مصور تـس اًضَلم هحات ًيضج

 .اىل الاسواو  وحصسي اذللي يف ال وراو ثلعؽ مث اًيفاس أ و اًىصك تواسعة اًـصاو يف اًضَلم حيعس.  اًدسوًلِة كميهتا وثفلس Pithy جموفة
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 اًثامن ال س حوع

  Leguminosae Fabaceae اًحلوًَة اًـائةل 

 Broad Bean اًحاكالء

Faba  Vicia  

 اًحاكالء هحااتت وتمخاز.  ادلافة اًحشور الهخاج أ و. . ..  ًالس هتالك اما هحرية مبساحات وحزرع اًـصاو يف املِمة ارلرض حماظَي من اًحاكالء ثـخرب 

ا ة اًـلس جىرتاي تواسعة ادلوي اًيرتوخني ثثخِت ؿىل تلسرهتا اًحلوًَة اًـائةل هحااتت من نلرُي  اًيحااتت خشور ؿىل املوحودة Rhizoctonia ادلشًر

 ابحذواهئا اًحاكالء وتمخاز , جتفِفِا تـس اًياجضة اًحشور أ و انجضة اًلري ارلرضاء اًلصون ُو اًيحات من ًؤلك اذلي وادلزء ا اًرتتة دعوتة من ًٍزس مما

غ اًـامل من ؿسًسة مٌاظق يف حِس كشاء ثـخرب ذلزل اًربوثني من ؿاًَة وس حة ؿىل  ؿاًَة وس حة ؿىل احذواهئا اىل اضافة.  اٌَحوم يف اًضحة ًخـًو

 .  مغ 4,5 أ ًَاف , مغ 27 کصتوَُسرات , مغ و املاء , مغ ۲۷ اًربوثني:  ادلافة اًحشور اًىصتوَُسرات من

 

 :  املياسة ادلو

ار جساكط جسخة اًعلِؽ وحسوث اذلصارة درخة اخنفاض وان م=  ۲۰ وسخِا مـخسةل حصارة درخة اىل اًيحات حيخاج  اًعلرية واًلصون ال ُز

 اًيضج رسؿة اىل ًؤدي فاهَ اذلصارة درخة ارثفاع أ ما.  نثريا اٌََي حصارة درخة ثيرفغ حِر ص حاط صِص يف اًـصاو صٌلل يف اذلاةل ُشٍ وثالحغ

 اًحعَئة ال ظياف تُامن ساؿة ۲۲-۱ كعرية ضوئَة فرتة اىل حتخاج اٍمنو اًرسًـة فال ظياف اًيحات منو ؿىل ثب زري هل اًضوئَة اًفرتة ظول أ ن نٌل همم

ةل اًضوئَة ٌَفرتة جس خجَة اٍمنو  . ساؿة 16۔  ۲۲ اًعًو

 :  اًرتتة

زداد.  اًزمٌَة واًعفصاء اًثلِةل اًعفصاء اًرتب يف اًحاكالء زراؿة جتود ار ًلَي مما ارلعحة اًرتب يف ٌَيحااتت ارلرضي اٍمنو ٍو  وابًخايل اًيحااتت اُز

 اًرتتة يف اًيرتوخني مكَة زايدة اإىل ذزل ٍصحؽ وكس اذلاظي كةل

 ( . 2 ت)  اًثاين جرشٍن -(  ت)  ال ول جرشٍن  : اًزراؿة موؿس           

لة          :  اًزراؿة ظًص

 أ ن وخس وكس.  اًزراؿة ظًصلة و واًعيف اًحشور جحم ابدذالف اًمكَة وختخَف تشور نلم 3.15 حوايل اىل ادلومن وحيخاج.  اذللي يف مدارشة اًحشور حزرع

 مس 75 ؾصضِا مصوز ؿىل أ ما اًزراؿة ومت اذلاظي ًٍزس مما اًلصون من هحري ؿسد وحتمي ال فصع من هحري ؿسد ذات هحااتت ثـَري ثـعي اذلجم اًىدرية اًحشور

 و مس ۲۲.۷۲ أ تـادُا سعور ؿىل أ ًواح يف اًحشور حزرع أ و مس ۰۲ ۲۲ تـضِا ؾن ثحـس حور يف تشور ۰-۲ ثوضؽ حِر املصز من واحسة هجة وؿىل

 . مس ۰۲ - ۲۲ اًيحااتت تني املسافة

 :  اًدسمَس        

 و اًحواتس َوم سَفات دومن/  نلم 5۔ .۲۷ ًضاف حِر اًيرتوحِىن اًسٌلد من هحرية مكَات اىل اًحاكالء الحتخاج وؿادة اًرتتة دعوتة ؿىل اًدسمَس ًخوكف

وم فوسفات سوجص دومن/  کمن ۲۲۲  ؿىل ال مسسة وثضاف اًاكًس َوم هرتات دومن/  نلم 5. ۲۲ أ ًضا ًضاف دعحة اًلري اًصمََة اًرتب حاةل ويف , اًاكًسَ 

 . اًـلس اتخساء ؾيس واًثاهَة ارلف معََة احصاء تـس ال وىل دفـخني

 :  واذلعاد اًيضج     

س اذا أ ما.  أ صِص ۰ - ۲ , 5 ملسة اذلاظي مجؽ وٌس متص اًزراؿة من صِص ۰ , د - 3 تـس ًالس هتالك ظاذلة ارلرضاء اًلصون ثعحح  اًحشور ؿىل اذلعول أ ًر

 . ادلافة اًحشور من نلم 4۲۲-۲۲۲ و ارلرضاء اًلصون ۲-۲ ادلومن حاظي ًحَف اًزراؿة من اصِص 6 حوايل تـس ثيضج حىت ثرتك اًلصون فان ادلافة
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 Pea اًزباًَا

sativum Pisum 

 

 مٌاظق يف مـصوفة كري حىون وحاكد وادليوتَة اًوسعى وذاظة حمسودة مٌاظق ويف اًـصاو يف خسا ظلرية مبساحات اًزباًَا حزرع اٍمنو أ ظوار

 من ؿاًَة وس حة ؿىل ابحذواهئا اًزباًَا وتمخاز ادلافة اًحشور أ و ارلرضاء اًحشور أ و ارلرضاء اًلصون ُو اًيحات من ًؤلك اذلي وادلزء اًلعص من ؿسًسة

 . ۲۱ واًىصتوَُسرات 7 حوايل اًربوثني

 :  املياسة ادلو 

ىن ال وىل يف وذاظة اًعلِؽ وًخحمي ابرد حو اىل اًزباًَا هحات حيخاج ار ًو  أ زياء اذلصارة درخة اخنفاض أ ن ابًعلِؽ ثخب ثص اًعلرية واًلصون ال ُز

ن أ ظول فرتة ًوفص اًيضج  وكةل اًحشور مجح ظلص و اًيضج ؿةرس  اىل ثؤدي اذلصارة درخة ارثفاع تُامن اذلاظي زايدة وابًخايل وانعامًِا اًحشور ًخىٍو

 الاهحات من أ ايم 9 تـس م ۲۲ اكهت فلس ابًـمص اًيحات تخلسم ثيرفغ اًزباًَا هحات ٍمنو املثىل اذلصارة درخة أ ن Went ۲۲۷۰ وخس وكس اذلاظي

 املَساء ال ظياف وان م=  ۲۲ - ۲۲ ُی اًحشور الهحات املثىل اذلصارة ان ًوم 47 تـس م 14 اىل اخنفضت مث ًوم ۲۰ تـس م ۲۰ وأ ظححت

  اًحشور الهحات اًحشور اجملـسة ال ظياف من أ كي حصارة خةدر  اىل حتخاج اًحشور

 

 :  اًرتتة 

  ۲,۰ - 5,5 يه اًيحات ٍمنو حصتة  رمحوضة درخة أ حسن.  مدىص حاظي ثـعي اًصمََة واًرتب , اًرصف ادلَسة اًثلِةل اًعفصاء

 :  اًزراؿة موؿس

ةل ال ظياف فزترع وال ظياف املياظق ابدذالف اًزراؿة موؿس خيخَف ة اًعًو  وحزرع , ال ول وجرشٍن أ ًَول صِصي ذالل ارلرضي اٍمنو اًلًو

  ۲ وك ۲ ت صِصي ذالل واًلعرية املخوسعة ال ظياف

 :  اًزراؿة ظًصلة

لة ال ظياف حسة اًواحس ادلومن ًزراؿة اًالزمة اًحشور مكَة وختخَف.  ابذللي مدارشة اًحشور حزرع  . اًزراؿة وظًص

 ةل ال ظياف  . خاهيب ؿىل اًزراؿة ؾيس کفم ۲۷۔۲۲ املصز من واحسة هجة ؿىل ؿة اًزرا ؾيس تشور نلم9 - 6:  اًعًو

 املصز خاهيب ؿىل اًزراؿة ؾيس نلم ۲۰-۲۲.  املصز من واحس خاهة ؿىل اًزراؿة ؾيس نلم ۲۲-۲۲ : واًلعرية املخوسعة ال ظياف 

 ٌَخـفن مـصضة اًزباًَا تشور ل ن كََال ًخجف أ ايم ؿسة ثرتك اًخـَري مث  ًلصض اًزراؿة كدي ال رض حصوى حِر مس 75 ؾصضِا مصوز ؿىل اًزراؿة وثمت  

 اًرتتة حفت اذا الا الاهحات حىت سلي تسون وثرتك مس 5-3 وتـمق مس ۲-۰۲ تـس ؿىل حور يف اًحشور وثوضؽ  , ال رضَة اًصظوتة زايدة حاةل يف

 . دفِف فدسلي

 : ادلؿامات وضؽ      

ةل ال ظياف زراؿة   ًعي ؾيسما ادلؿامات ُشٍ وثوضؽ , اًيحااتت ؿَهيا ثدسَق ًيك اًلعة أ و اًلعن س َلان يف س يادات أ و وضؽ ًفضي فاهَ اًعًو

 . 15 اًيحات ظول

 :  واذلعادر اًيضج   

 ًوم 97.65 تـس اًلصون فذيضج املخوسعة ًل ظياف أ ما , صِص ملسة احملعول مجؽ وٌس متص اًزراؿة من ًوم ۰۲.۲۲ تـس اًلصون ثيضج اًلعرية ًل ظياف

ةل ًل ظياف , صٍِصن ملسة احملعول مجؽ وٌس متص مت اًزراؿة من أ صِص 6-4 تـس ٍىون اًزراؿة من ًوم ۲۲۲-۰۲ تـس اًلصون ثيضج اًعًو  مصة اذلعاد ًو

 يف وضا اىل اًسىصايت حتول اىل ًؤدي اذلعاد ثب ذري ان.  اًحشور ضامصة كري و ممخَئة اًلصون حىون ان وجية اًعيف حسة انرث او اس حوؾَا واحسة

 اًحشور حمعول أ ما اًزراؿة وموؿس اًعيف حسة نلم ۲۲۲۲-۷۲۲ تني ارلرضاء اًلصون من اًواحس ادلومن حمعول ًرتاوح.  اًيوؾَة ًلَي مما اًحشور

 . دومن/  نلم 4.۲.۲۷۲ تيحو فِلسر ادلافة
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 اًخاسؽ ال س حوع

  Amaryllidaceae اًرنحس َة اًـائةل 

ددـِا هحاثَا خًس 97 من أ نرث ؿىل اًـائةل ُشٍ حتخوي  :  يه و ارلرضاوات أ مه وثددـَ أ جصزُا ُو Allium وادلًس , هوع ۲۲۲۲ حوايل ًو

  Onion اًحعي

   Garlic اًثوم

  Leek واًىصاث

 

 Onion اًحعي

L Cepa Allium 

ني ذو هحات اًحعي ة اًضـار ثخىون اًثاين اًـام يف اًحعةل ُشٍ وجزراؿة اًزراؿة من ال ول اًـام يف وتعةل درضي ٍلوع ٍىون حًو ًص  . اًحشور و اًُز

 

 :  اًلشائَة واًلمية الاكذعادًة ال مهَة

ة ارلرض أ مه من اًحعي ًـخرب ضلي اًـصاو يف اًض خًو  دومن أ ًف 57 حبوايل املساحة ثلسر حِر اًلعص يف املزروؿة اًض خوًة ارلرض مساحات أ نرب ٌو

ولك الاهخاج ومكَة املزروؿة ٌَمساحة ابًًس حة احملافؼات ملسمة يف ابتي حمافؼة وثـخرب , اًَاثس اًحعي من واًحايق أ درض تعي دومن أ ًف ۰۲ مهنا  تًو

س هتسل اًيضج تمام تـس ايثس أ و أ درض اًحعي %  ۱۱,5 ؿىل ال تعال من مغ ۲۲۲ لك وحيخوي مسحوو أ و رشاحئ َُئة ؿىل جتفِفَ تـس أ و ظازخا ٌو

ة سـصة 41 وثـعي ماء وم مَلم ۲ ٫ ۲ , کصتوَُسرات%  9,6 , دُن%  7,1 , جصوثني%  ۲,۲ , حصاًر  مَلم ۲۲ , فوسفور مَلم 45 , اكًسَ 

 الاسىورتَم حامغ

ا كارة:  ال ظًل املوظن   .اًِيس حىت فَسعني من املمخس ادلزء وذاظة اسَ 

  : املياسة ادلو 

ن اًحعي هحات منو ؿىل املؤثصة اًـوامي أ مه أ ن  .  تُهنٌل اًخساذي و اًضوئَة اًفرتة وظول اذلصارة درخة ٌُل الاتعال وحىٍو

منو م ۲۲ - ۲۲ادلشور  يه اًحعي تشور الهحات املالمئة اذلصارة درخة أ ن وخس ًلس:  اذلصارة درخة - ۲  حسة وختخَف م ۲۲ يه ارلرض اجملموع ٍو

 .  اًضوئَة اًفرتة وظول ال ظياف

ن حيخاج تُامن ٌَيحات ارلرضي اجملموع ٍمنو مالمئ اًلعري اٍهنار.  اٍهنار ظول أ و:  Photo Periodism اًضوئَة اًفرتة -2 ي هنار اىل ال تعال حىٍو  ظًو

ن اًالزمة اًضوئَة اًفرتة وختخَف وسخِا  حسة Magruder and Allard كدي من اًحعي أ ظياف كسمت وكس ال ظياف حسة ال تعال ًخىٍو

ن اذلصخة اًضوئَة ٌَفرتة حاحذِا  :  اىل الاتعال ًخىٍو

ن ساؿة ۲۲ ظوهل ًيِار حتخاج أ ظياف. ۲   Yellow Bermuda مثي ال ًعال ًخىٍو

ن ساؿة ۲۰ ظوهل ًيِار حتخاج أ ظياف -۲   Grano Joquin , Crystal مثي ال تعال ًخىٍو

ن ساؿة 14 ظوهل ًيِار حتخاج اظياف. 3   Spanish , Italian . Red Yellow Glabe مثي ال تعال اًخىٍو

ي اًيِار فان ؿامة وتعورة  ن املياس حة املصثفـة اذلصارة ودرخة اًعًو ن اًالزم اًيِار ظول وان ال تعال ًخىٍو  مٌرضة حصارة درخات حتت ال تعال ًخىٍو

ن اًالزم اًيِار ظول من اكرص ُو  اًعيف ًيفس املصثفـة اذلصارة درخات حتت ال تعال ًخىٍو

 

 :  املياس حة اًرتتة 

فضي , ۷  رمحوضة ذات املزجيَة اًرتب يف اًحعي زراؿة جتود  اًلعـة هفس يف اًحعي جزراؿة الًيعح نٌل ٌَرتتة اجملِسة احملاظَي تـس اًحعي زراؿة ؿسم ًو

 . مذخاًَخني ًس يدني
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 : اًزراؿة موؿس

 ..  لكضِص تـس املس خسمي املاكن اىل ًِن ا اًض خالت وثيلي املض خي يف أ ًَول مٌخعف واىل اب مٌخعف من اًفرتة ذالل حزرع اًحشور -۲

  ص حاط أ وادص حىت اًثاين جرشٍن من اًفرتة ذالل(  اًحعَالت)  ابًفسلة اًزراؿة -۲

لة  :  اًخاكثص ظًص

ة ابملواد ثلََف تـس مدارشة املس خسمي املاكن يف اًحشور حزرع حِر:  مدارشة ابًحشوا اًزراؿة -۲  املاكئن تواسعة وحزرع Peted seet اًـضًو

 اًض خالت ؾن اًصي مٌؽ وجية مس ۲۲ -۲۷ ؿىل دعوطأ و  ورشا اما م ۲*۰ أ ًواح يف املض خي يف اًحشور حزرع:   ابًض خالت اًزراؿة  -۲. 

 . اًض خالت ل كَمة ابس حوع اًلَؽ كدي

مت  ا  واًيت اذلجم املخوسعة اًض خالت ابس خـٌلل وًيعح ًوم ۷۲ حوايل تـس اًض خالت هلي ًو  حِسة اتعال ؿىل ٌَحعول ممل 6-9 ؾيلِا  كعُص

ار وس حة زايدة اإىل ثؤدي جحٌل ال نرب اًض خالت اس خـٌلل ل ن , واًعفات اذلجم  أ ما.  املزدوخة االثعال وس حة وزايدة Bolting اذلوىل ال ُز

ن ثب ذري اىل ًؤدي فاهَ جحٌل ال ظلص اًض خالت اس خـٌلل  .  الاهخاج هلط مماٌسخة اذلجم ظلرية أ تعال ؿىل واذلعول االثعال حىٍو

 الاول املومس يف اًحشور زراؿة من ثًذج واًيت فسلة او  اًحعَالت جسمى اًيت اًعلرية االإًعال جس خـمي(  اًحعَالت ابًفسلة )  اًزراؿة -3

فضي.  ال تعال الهخاج اًثاين املومس يف ٌَزراؿة ا اس خـٌلل ًو  ارلزن ازياء واًخـفن ادلفاف مـصضة حىون جحٌل ال ظلص حِر مس 1,5 -1 كعُص

ار وس حة زايدة اىل ثؤدي اذلجم اًىدريةاًفسلة او اًحعَالت  تُامن , كََي حمعول و ظلرية عالأ ت ثـعي اهنا نٌل واًزراؿة  وابًخايل اذلويل ال ُز

 . اذلاظي كةل

لذني املس خسمي ابملاكن اًزراؿة وثمت ُشا   -:  تعًص

واح اًزراؿة  -1  . اًيحااتت تني مس۲۲-۰ مسافات وؿىل مس۰۲- ۲۷ دعوط ؿىل اًيحااتت وحزرع أ نرث أ و مرت4*3 مساحهتا حىون او ابلً 

ىون:  مصوز ؿىل اًزراؿة  -2  .  اًيحااتت تني مس ۲۲-۰ مساحة ؿىل املصز خاهيب ؿىل اًيحااتت وحزرع مس ۲۲ املصز ؾصض ٍو

 زايدة اإىل ًؤدي اًزراؿة مسافة زايدة أ ن حِر اًياجتة االثعال وجحم اذلاظي مكَة ؿىل هحري ثب زري اًيحااتت تني اًزراؿة ملسافات وان ُشا 

ىٌَ الاتعال جحم  اهنا حِر مس ۲۲-۰ املسافة ابس خـٌلل ًيعح ذلزل املساحة وحسة يف اًيحااتت ؿسد كةل ثسخة اذلاظي كةل ٌسخة ًو

 .  ًالتعال حِس جحم مؽ حاظي اؿىل ثـعي

 :  اًرتكِؽ

  اًزراؿة موؿس من أ ساتَؽ ۰-۲ تـس ارلاًَة ال ماهن زراؿة ًـاد

 اًصي : 

 وان.  اًرتتة وهوع ال معار ومكَة اًحَئِة اًؼصوف ؿىل ثخوكف ٌٌَلء اًيحات احذَاخات وان حِس حاظي الؾعاء رضوري ابًصي اًـياًة 

ن مصحةل أ زياء اس حوؿني لك ؿادة ٍصوي حِر ومذحاؿسة قٍزصة زايت اىل حيخاج اًيحات -۰ تفرتة اذلعاد كدي اًصي وجية , الاتعال حىٍو

 . ارلزن ؿىل كسرهتا وزايدة االثعال حودة ؿىل واحملافؼة اذلعاد معََة جسَِي ؽأ ساتَ ۲

 :  اًـزو 

 هحااتت مٌافسة ؿىل كسرثَ ؿسم و هل اًوركِة املساحة ٌَيحات ارلرضي اجملموع جحم ًعلص وذزل ٌَحعي خسا هممة اًـزو معََة ثـخرب

 . اًيحات معص من ال وىل املصاحي ذالل وذاظة ابًـصو اًـياًة جية ذلزل الادكال

 : اًدسمَس

ىن واًفوسفور اًيرتوخني وذاظة ال مسسة من وسخِا هحرية مكَات اىل حتخاج اًحعي هحااتت  ثب ذري اىل ًؤدي اًيرتوحِين اًدسمَس زايدة ًو

ن ن حساب ؿىل ٌَيحات ارلرضي اٍمنو زايدة ثسخة ُو وذزل اذلاظي وكةل الاتعال حىٍو  اًيرتوخني ابضافة اهعح وذلزل الاتعال حىٍو

ن أ زياء اضافذَ وؿسم اًيحات معص من ال وىل املصاحي يف  ۲۲ مبـسل اذلصازة أ زياء اذلَواين اًسٌلد ابضافة ًيعح ؿامة وتعورة االثعال حىٍو

 من صِص تـس واًثاهَة اًزراؿة من أ ساتَؽ 3 تـس ال وىل دفـخني ؿىل دومن/  مکل ۲۲۲ مبـسل NPK املصهة اًىميَاوي واًسٌلد , دومن/  م

 . ال وىل ادلفـة
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 :  واذلعاد اًيضج 

 ؿسم وجية.  اًيحااتت من%  ۰۲ الرن توك ارلرضي اجملموع حفاف يه اًيضج ؿالمات و اًض خي من اصِص 5-4 تـس اًحعي ًيضج

ساؿس.  خيزتن حِر الاوراو كواؿس اىل اٍمنو من ال ذرية ال ظوار يف ثرسؿة ًًذلي اًلشاء الن الاتعال اكذالع يف اًخحىري  نرب ؿىل ُشا ٌو

 خشور حىون كس اذلاةل ُشٍ يف الاتعال الن لكَا ارلرضي اجملموع حفاف ًمت ان اىل كَؽ دون اًحعي حصك ؿسم جية نٌل.  اًحعةل جحم

 . حودهتا من ًلَي مما خسًسة

مت   ويه Curing اًـاليج اًخجفِف معََة جتصي اذلعاد وتـس.  املخلسمة ادلول يف مِاكهَىِا ًمت تب هَ ؿٌَل ؿادة اًىصك تواسعة اذلعاد ًو

س ال حصارة درخة ؿىل مؼَي ماكن يف ارلرضي ٍلوؾِا مؽ الاتعال وضؽ  من اًلشائَة املواد اهخلال انعامل ًلصض وذزل م ۲۲ ؾن حًز

 ؾيق من مس 3 حوايل حصك مؽ ارلرضي اجملموع كعؽ ًمت ذزل تـس ؿَهيا ادلصوح واًخئام الاتعال حفاف ونشزل االثعال اىل ال وراو

 .  اًحعةل

 :  Double Bulbs املزدوخة الاتعال حىوٍن

 اًدسمَس مكَة زايدة وسخهبا جتاراي مصقوتة كري ظفة ويه مزدوخة تعَخني اًخعاو من مذىوهة هحرية تعةل ٍىون اًواحس اًيحات ان ويه

  . اًيرتوحِين

 . اًيحااتت تني اًزراؿة مسافة زايدة -1

 . ..  اذلجم هحرية ثض خالت اًزراؿة  -2

 .  اجن ۰ معق ؿىل ابًزراؿة ًيعح وذلا اجن 1,5 معق ؿىل اًسعحَة اًزراؿة -3

 .  اًيحااتت ثـعُش -4

ار ار)  املحىص الاُز  : Bolting(  اذلويل الاُز

و  ار ُو ن انعامل وكدي ال ول املومس يف اًحعي هحااتت تـغ اُز ن اىل ًؤدي مما الاتعال حىٍو  ال أ و وظلرية ضـَفة أ تعال حىٍو

ة اًضٌلرخي اىل اًلشائَة املواد اهخلال ثسخة أ تعال حىون ًص ن اًُز  .  واًحشور اًامثر اًخىٍو

صحؽ ار ػاُصة حسوث يف اًسخة ٍو  : يه اًحَئِة اًـوامي وأ مه , تَئِة وأ دصى ورازَة ؾوامي اىل اذلويل الاُز

 حصارة اىل ثـصضِا مث مٌرفضة حصارة درخات اىل اًيحات حِاة من ال وىل املصاحي يف اًحعي هحااتت ثـصض ان:  اذلصارة درخة  -1

ار وس حة زايدة اىل ًؤدي املخلسمة املصاحي يف مصثفـة  مٌرفضة حصارة درخات ؿىل اًحعي فسلة ختٍزن فاإن نشزل.  ال ُز

ار مُضجؽ 17 حوايل لَي املحىص الاُز ري اًيحات وهنيي حترض امليرفضة رارة درخة ان اساس ؿىل ذزل ًو ن أ و اًزُت  اًخىٍو

صي اًربمع تسء  . Primordia . ۲ اًُز

ار وس حة حًزس اذلجم اًىدرية(  واًفسلة)  اًض خالت ان حِر(  واًفسلة) :  اًض خالت جحم -2  3 اذلويل الاُز

ار وس حة زايدة اىل ثؤدي اًىدرية املسافات ان حِر:  اًزراؿة مسافات. -3  .ال ُز

ار اذلويل .اًزراؿة يف  -4  اًرتتة ارلفِفة ثؤدي اىل زايدة الاُز

ار اذلويل . -5 س وس حة الاُز  زايدة اًدسمَس اًيرتوحِين حًز

 اًخحىري يف موؿس اًزراؿة . -6
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 اًـارش ال س حوع

 Garlic اًثوم

L Sativum Allium 

 

 :  اًلشائَة واًلمية الاكذعادًة ال مهَة

ة ارلرض حماظَي من اًَوم ًـخرب  واًخلري واًعَة اًـصض ملزيان دضوؿَ وؿسم احملسودة الاس خـٌلالثَ هؼصا اًلعص يف ظلرية مبساحات حزرع اًيت اًض خًو

 .  س يواي مَحوػة زايدة ٌسجي احملًل االإهخاج فان ذزل ومؽ ابالسـار

س خرصج ًـرص أ و مسحوو صلك ؿىل جمفف او ايثس او ادرض ظازخا اًثوم وٌس خـمي س خزسم.  اًـعري مٌَ ٌو  ذاظة ىىِة من هل ملا واًخخخِي اًعِيي يف ٌو

وت وحود اىل حصحؽ  Ally Propyl Disulfide داٌسَفِس جصوتَي واًَي Ally disulfide ( CH , S.S ( C3Hs)  داٌسَفِسل اًَي يه مذعاٍصة ًز

 .( [  C3H5 ) S.S ( C3H 5) . ] ٌَحىرتاي مضادة مادة ويه[  C3 H5 - S ( IO ) - S – C3H5 ] Allicin اًُسني مادة ونشزل

 

 . اوراب حٌوب:  ال ظًل املوظن

 :  املياسة املياخ 

ن اٍمنو من ال وىل ال ظوار يف كعري وهنار وسخِا مـخسل ابرد حو اىل اًثوم هحات حيخاج ىون حِس درضي ٍلوع ًخىٍو  اًيت اًفرتة ُشٍ ذالل تعيء اٍمنو ٍو

ي وهنار مصثفـة حصارة درخات اىل اًيحات وحيخاج وسخِا اٍهنار ظول وزايدة اذلصارة ارثفاع ؾيس ذزل تـس ارلرضي اٍمنو ٌرسع مث اًضٍِصن حوايل جس متص  ظًو

ن ًلصض ن ؿىل ٌَثوم ادلَس اذلاظي وًخوكف.  اًصؤوس حىٍو ن اجتاُِا كدي ٌَيحااتت ادلَس ارلرضي اجملموع حىٍو  مبوؿس اًخحىري جية ذلزل اًصؤوس ًخىٍو

ن رسؿة ؿىل ثب زري ًِا يٌَخلاو  اًخرٍزن حصارة درخة ان وخس نٌل كعري وهنار مٌرفضة حصارة درخات فهيا اًيت املياظق يف اًزراؿة  ان حِر اًصؤوس حىٍو

ن جرسع م 17 من أ كي مٌرفضة حصارة ؿىل اًخرٍزن  . اًصؤوس حىٍو

 :  املياس حة اًرتتَة 

ن جسخة اًِوائَة اًفصاكات اًلََةل اًثلِةل اًرتب وان املزجيَة و ارلفِفة اًرتب يف اًثوم زراؿة جتود  اًرتتة حدَحات اًخعاو اىل اضافة اذلجم ظلرية رؤوس حىٍو

 . اًصؤوس حودة ًلَي مما اًصؤوسن جبشور

 

 واؿساد اًخلاوي ٌَزراؿة : اًخاكثص 

ن ًلصض تمت اًيت احملاوالت لك فضَت وكس تشور ٍىون ال اًثوم أ ن ة صٌلرخي أ حِاان ٍىون ٌَزراؿة اًخلادي اؿساد اًيحات اكن وان اًحشور حىٍو ًص  ثًهتيي ُز

 . اًحالتي جسمى ظلرية تحعَالت

 وان Protective وواكِة Storage ذازهة أ وراو ؿَهيا كصظَة مساو من ثرتهة انجضة تعَةل ؾن ؾحارة واًفط اًفعوص تواسعة ًخاكثص اًيحات فان وذلزل

 رسؿة ؿىل ثؤثص اًخرٍزن ومسة اًخرٍزن حصارة درخة وان ال ظياف تـغ يف اساتَؽ ۲۲-۱ اإىل ثعي وكس أ ساتَؽ 6.4 حوايل ثحَف سکون فرتة اًثوم ًصؤوس

 . الاهحات من ٌرسع أ صِص 4-3 ملسة م 5 حصارة ؿىل اًخرٍزن أ ن وخس وكس ٌَفعوص الاهحات

 ختزتن اذلجم اًىدرية اًفعوص الن وذزل اذلاظي زايدة اىل ًؤدي اًفعي جحم زاد لكٌل حِر اذلاظي مكَة ؿىل ثب زري ابًزراؿة املس خـمةل اًفعوص ال جحام أ ن 

س مما اذلجم هحرية رؤوس حىون وابًخايل حِس درضي منو وثـعي اًعلرية اًيعوص من انرث كشاهَة مواد  . اًلكي اذلاظي ًٍز

مت ُشا س ٌَزراؿة اًفعوص اؿساد ًو  خسا اًعلرية اًلعوص وجسددـس اًفعوص ثلضري ودون مدارشة اًزراؿة كدي ابملاكئن أ و ابًَس اًصؤوس ثفعَط او تخفًص

 . اًصؤوس من نلم 75 حوايل يف ثوخس اًيت اًيعوص من نلم 47-35 اىل اًواحس ادلومن وحيخاج تب مصاض واملعاتة
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 :  اًزراؿة موؿس 

لاًة أ ًَول صِص من اؾخحارا اًثوم ٍزرع  . اًزراؿة مبوؿس اًخحىري ًفضي اًحاردة املياظق ويف ا ت هناًة ًو

 

 

 :  اًزراؿة ظًصلة

 حِر اذلاظي مكَة ؿىل هحري ثب زري اًزراؿة ملسافات ان وخس وكس مس ۲۲-۰ اًيحااتت تني واملسافة املصز هجيت ؿىل و مس ۰۲ ؾصضِا مصوز ؿىل اًزراؿة ثمت

ىن اًلكي اذلاظي ٍزداد اًزراؿة مسافة ثلي لكٌل  مس ۰۲ أ تـادُا سعور ؿىل أ حواض يف اًزراؿة ثمت وكس وسخِا اذلجم ظلرية حىون اًياجتة اًصؤوس ًو

 .  مس۲۲-۰ اًيحااتت تني واملسافة

 : اًصي

صوى مـخسل ري اىل اًثوم حيخاج   اىل ذزل تـس اًصي فرتات ثعول مث اذلصارة درخات الرثفاع هؼصا اًيحات حِاة من ال وىل اًفرتة يف اس حوع لك واحسة مصة ٍو

 حتمتي وال اٌَون ةردًئ حىون واًصؤوس اًفعوص يف اًصظوتة وس حة حزداد نٌل مسَىة أ ؾياو ذات هحااتت ؿىل اذلعول جسخة اًصي زايهَ وان ًوم 17-15

 .  اًخرٍزن

 : اًدسمَس

 ۲۷۲-۲۲۲ و ال موهَوم سَفات من دومن/  نلم ۲۲۲-۲5 مبـسل اًىميَاوي اًسٌلد ًضاف نٌل.  اذلصازة أ زياء دومن/  م 17-8مبـسل اذلَواين اًسٌلد ًضاف

 . الاوىل ادلفـة من صٍِصن حوايل تـس اًثاهَة و أ ساتَؽ 4.3 حبوايل اًزراؿة تـس ال وىل دفـخني ؿىل وثضاف زاليث فوسفات سوجص من دومن/  نلم

 

 : اًرتكِؽ 

 . معََة ان:  اًـزو.  اًزراؿة من اس حوع ۰-۲ تـس اًلائحة اذلفص زراؿة اؿادة ثمت 

 :   اًـزو

 . الادكال هحااتت مٌافسة ٌس خعَؽ ال ورَُف اذلجم ظلري اًيحات الان هؼصا اٍمنو من املحىصة املصاحي ذالل وذاظة ٌَثوم ابًًس حة خسا هممة

  :  واذلعاد اًيضج 

س خسل(  اًزراؿة وموؿس اًحَئِة واًؼصوف ال ظياف حسة)  اًزراؿة من أ صِص 8-6 حوايل تـس اًثوم ًيضج ؾياو مِالن من اًيضج ؿىل ٌو  من%  57 ًل 

مت اًيحااتت  مث اس حوؿني ًفرتة مؼَي حمي يف اًصؤوس توضؽ Curring اًـاليج اًخجفِف معََة جتصي مث اذلسًسًة ال واتد أ و اًىصك تواسعة ؿادة اذلعاد ًو

 , 5 وحوايل.  ظن ۲.  1,5 اًصؤوس من اًواحس ادلومن حمعول ًرتاوح.  أ هَاس يف وثـحب   اًصأ س ؾيق من مس ۲۲ حص مؽ اًـصش ًلعؽ أ و حبزم اًصؤوس حصتط

 . زوم ظن ۲-۰
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 ؾرش اذلادي الاس حوع

  Chenopodiaceae اًصمصامِة اًـائةل 

  Table Beec ankare اًضوهسر

 Vulgaris Beta  

و اًخزََي أ و ٌَعحخ جس خـمي اًيت خشورٍ أ خي من اًلعص مٌاظق مـؼم يف اًضوهسر ٍزرع   . A تفِخامني قين ُو

 :  املياسة ادلو

ن اًيحات ٍمنو حصاري مـسل أ فضي ابرد حو يف اًيحات منو جيود  Zoning ػاُصة جسخة امليرفضة اذلصارة درخات ان.  م ۲۲۔۲:  يه حِسة خشور وحىٍو

ن ويه  اٌَون مؽ ثدٌاسة واًيت ادلشور يف اًسىصايت وس حة كةل جسخة ونشزل أ تَغ أ و فاحت أ  رمحص ًون ذات وادصى امحلص ًون ذات مذحادةل حَلات حىٍو

ن جسخة امليرفضة اذلصارة أ ن حِر الارثحاع تؼاُصة ًخب ثص اًيحات ان ٌَجشور اًصديء ة اًربامع حىٍو ًص  .  ٌَيحات اًُز

 

 : املالمئة اًرتتة

 .  ۰ د. 6 , 5 ُو PH أ فضي اًضلك مٌخؼمة كري و ظلرية خشور ثـعي فاهنا اًثلِةل اًرتب أ ما اًصمََة املزجيَة اًرتب ثفضي 

 .  ال ول اكهون - أ ب:  اًزراؿة موؿس

 : اًزراؿة ظًصلة

 احصاء ًخعَة مما اًضوهسر زراؿة ؾيس ؿاًَة هحاثَة نيافة هالحغ ذلزل تشور ؿسة من ثخىون مثصة ؾن ؾحارة واًحشرة ابذللي مدارشة ابًحشور اًضوهسر ٍزرع 

 . ال رض اس خواء درخة حسة أ تـادُا ختخَف أ ًواح يف ؿادة اًزراؿة حىون ال معََة

 :  اًدسمَس 

خات دومن/  نلم 67 دومن/  مىـة مرت ۲۲ مبـسل اذلَواين اًسٌلد ًضاف خات دومن/  نلم ۰۲.  فوسفات سوجص دومن/  نلم ۲۲ ال موهَوم نرًب  نرًب

 .  أ ساتَؽ س خة تـس واًثاهَة اًزراؿة من اساتَؽ زالزة تـس ال وىل دفـخني ؿىل وثضاف.  اًحواتس َوم

 

 : واذلعاد اًيضج

وؿالمات اًيضج ُو وظول ادلشور اىل اذلجم املياسة ٌَعيف .  اًزراؿة موؿس و اًعيف ؿىل ذزل وًـمتس اًزراؿة من اصِص 4-3 تـس احملعول ًيضج 

مت اذلعاد ًسواي ابًىصك ؿادة . ن ادلشور اًفاركة ًو  وثب ذري اذلعاد ٌسخة حىٍو
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 Chardاًسَق

Var . Cicla Vulgaris Beta 

 

 : اًلشائَة واًلمية الاكذعادًة الامهَة

ة ارلرض حماظَي من اًسَق ًـخرب  زرع اًـصاو يف املِمة اًض خًو زرع.  نلم ۲۰۲۲ تَف ۲۲۰۱ ًـام ادلومن اهخاح مـسل وان اًلعص مٌاظق مـؼم يف ٍو  ٍو

 . اذلسًس مثي املـسهَة اًـيارص وتـغ A فِخامني وذاظة ابًفِخامِيات قيَة ويه اذليش او ٌَعحخ جس خـمي اًيت أ وراكَ اخي من اًيحات

 

 :  ال ظًل املوظن

 . املخوسط ال تَغ اًححص وحوض اًىٌاري حزر

 :  املياسة ادلو 

ةل ًفرتة احملعول ثوفص هالحغ ذلزل اًضسًسة اًربودة ًخحمي اهَ نٌل اذلار ادلو ًخحمي اًيحات اكن وان املـخسل ادلو يف اًسَق زراؿة جتود  اًس ية من ظًو

ىن.  خسا اذلارة اًعَف أ صِص ماؿسا ار اىل اًيحات ثسفؽ كس اًربودة ًو  .  الاُز

 :  املالمئة اًرتتة

 . اًـضوًة ابملواد اًليَة املزجيَة اًرتب يف اًسَق جيود

 :  اًزراؿة موؿس

ىٌَ وص حاط اب تني اًسَق زراؿة ميىن   اذلارة اًعَف أ صِص ماؿسا اًس ية اصِص مـؼم يف الان ٍزرع ًو

 :  اًزراؿة ظًصلة

 ۰۰ أ تـادُا أ ًواح يف اًزراؿة وثمت.  تشور نلم 8 - 6 حوايل اىل ادلومن وحيخاج اًحشور من ؿسد ؿىل حتخوي مثار يف ثوخس واًيت اًحشور تواسعة اًسَق ًخاكثص

هحات انعامل تـس ارلف معََة احصاء وجية.  اًيحااتت تني مس ۰۲-۲۷ مسافات وؿىل مس 5 أ تـادُا سعور ؿىل او هرثا اما انرث او مرت ؛  ثعحح ان وكدي االإ

 .  اذلجم هحرية اًيحااتت

 :  اًدسمَس

خات دومن/  نلم ۲۲۲ مبـسل اًىميَاوي واًسٌلد دومن/  م ۲۲ مبـسل اذلصازة أ زياء اذلَواين اًسٌلد ًضاف  فوسفات سوجص دومن/  نلم ۲۲ و ال موهَوم نرًب

خات دومن/  نلم 37 اضافة ميىن نٌل ابس حوؿني ذزل تـس اًثاهَة ادلفـة و اًزراؿة ؾيس ثضاف الاوىل دفـخني ؿىل وثضاف اًاكًس َوم  لك تـس ال موهَوم نرًب

 ( .  حعاد)  حضة

 : اًصي

ن ًدضجَؽ حضة لك تـس اًيحااتت ري وجية اًيحات حاخة حسة ذزل تـس ٍصوي مث مدارشة اًحشور زراؿة تـس اًسَق ٍصوى   .  ادلسًسة اٍمنوات حىٍو

 :  اًـزو واًخـضُة

 . ال دكال الزاةل سعحَا الارض ثـزو

 :  واذلعاد اًيضج 

ة اًؼصوف حسة املومس ذالل حضات ؿسة أ ذش وميىن اًزراؿة من صِص 1 , 5.1 حوايل تـس اًسَق حغ ًحسأ    تلعؽ اذلش رمي.  اًزراؿة وموع ادلًو

حا حاد ثسىني ال وراو  ذزل ل ن اًيحات وسط يف اٍمنو مٌعلة يف اًيحات كعؽ ؿسم وجية( .  ٌَيحات اًيامِة اًلمة يف اٍمنو مٌعلة فوو اًرتتة سعح من كًص

هخاج اخنفاض اإىل ًؤدي  نٌل املياسة اذلجم ثعي ان اىل ًخمنو جحٌل ال ظلص ادلاذََة ال وراو وثرتك اًىدرية ارلارحِة ال وراو تلعؽ اًسَق حيعس وكس.  نثريا االإ

رتاوح اكمال اًيحات كعؽ ميىن  .  ظن ۰.۲ تني ٌدلومن اذلاظي مكَة ًو
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 Spinich اًس حاخن

( Chenopoda ceae )      Oleracea Spinacia 

 

 :  اًلشائَة واًلمية الاكذعادًة ال مهَة

ة ارلرض حماظَي من اًس حاخن  ۲۲۲4/13 من اًـرش اًس يوات ذالل املزروؿة املساحة مـسل تَف حِر اًلعص يف وسخِا كََةل مبساحات حزرع اًيت اًض خًو

/  نلم ۲۱۲ 4 حوايل ۲۲۰۱ ًـام اًلةل مـسل اكن تُامن دومن/  نلم 1561 اًلةل ومـسل ظن ۱۲۲۲ الاهخاج ومـسل دومن 27.7 حوايل ۲۲۰۰/۰۲ اىل

 ومكَات A تفِخامني اًليَة ارلرض حماظَي من اًس حاخن وًـخرب اًسالظة أ و اًضورتة او ٌَعحخ جس خـمي اًيت ال وراو ُو اًيحات من ًؤلك اذلي وادلزء.  دومن

 . اًربوثني ونشزل واًاكًس َوم اذلسًس مثي املـسهَة اًـيارص تـغ اىل اضافة C فِخامني من حِسة

 .  اٍصان:  ال ظًل املوظن

 :  املياسة ادلو

    حوايل اىل اذلصارة درخة فَِ ثيرفغ اذلي اًضسًس اًعلِؽ ًخحمي ونشزل ارلرض تلِة من انرث الاجنٌلد اًخَاث وًخحمي وسخِا اًحارد ادلو اًيحات منو ًياسة

ار اىل وًخجَ املصثفـة اذلصارة درخات ًخحمي ال اًيحات وان(  م 8)  ةل ضوئَة فرتة ظاحهبا اذا ذاظة ثرسؿة الاُز ار اذلصخة اًضوئَة اًفرتة من أ ظول ظًو  الُز

 . اًيوؾَة ردًئة ظلرية أ وراو اهخاج اىل ًؤدي مما(  اًضوئَة احذَاخاهتا يف ختخَف الاظياف)  اًعيف

 .  قضاضة اکرث أ وراو ثـعي ؿاًَة رظوتة ويف اًض خاء يف اًيامِة اًيحااتت مصوان - ۲۲-۲۲ يه اًيحات ٍمنو حصارة درخة اوسة وان

 

  :  املياس حة اًرتتة

 املزجيَة واًرتب.  مدىص حاظي ؿىل اذلعول اًرس اذا اًصمََة املزجيَة اًرتتة وثفضي ۰,۷ - ۷,۷ تني  رمحوضة وذات اًرتب اهواع خمخَف يف اًس حاخن جيود

 .  5,5 ؾن  رمحوضهتا ثلي حصتة يف ٍمنو ال واًيحات هحري حاظي ؿىل اذلعول اًرس اذا اًعًَِة

 .  اًثاين جرشٍن - أ ًَول:  اًزراؿة موؿس

 :  اًزراؿة ظًصلة

زرع نلم -6 حوايل اىل ادلومن وحيخاج اًحشور تواسعة اًيحات ًخاكثص  اىل اًيحااتت۔۔۔۔  و مس ۰۲ ؾصضِا سعور ؿىل او هرثا اما اًواح يف اًس حاخن ٍو

 ۲۲.۲. مسافات

 :  اًدسمَس 

ضاف دومن/  دم مبـسل اذلصازة ازياء اذلَواين اًسٌلد ًضاف خات دومن/  کمن ۲۲۲ مبـسل کميَاوي سٌلد ًو  فوسفات سوجص دومن/  نلم ۲۲ و ال موهَوم نرًب

 . أ ساتَؽ زالزة تـس الادص واًيعف اًزراؿة ؾيس اًس امند هعف ًضاف حِر اًاكًس َوم

 :  واذلعاد اًيضج 

ن كدي وًخوكف أ وراو 5.4 ؿىل حاواي اًيحات ٍىون ؾيسما اذلعاد وًحسأ   اًزراؿة من ًوم 57- 47 حوايل تـس اًيحات ًيضج ار حىٍو  يف اذلعاد وموؿس ال ُز

لاًة الاول اكهون ُو اًـصاو  واًلمم اًيحات كاؿسة وثحلى فلط ال وراو ثلعؽ حِر اًرتتة سعح فوو مس 2 حبوايل اًيحات ًلعؽ اذلعاد وؾيس ص حاط هناًة ًو

حَف.  خسًسة أ وراو ًخىون اًيامِة  .  ظن ۰-۲ حوايل ادلومن اهخاج مذوسط ًو

ار  : الاُز

ار ًخاثص  ص.  اًضوئَة اًفرتة وظول وسخِا املصثفـة اذلصارة تسرخة اًس حاخن اُز ة اًيحااتت وحُز ة من أ رسع اذلهًص ا ٌرسع اًيحااتت حزامح أ ن نٌل.  الاهثًو اُر  اُز

ار اًضوئَة ٌَفرتة اس خجاجهتا يف ال ظياف وختخَف  زيايئ اًس حاخن هحات وًـخرب مٌعلة ًلك اٍهنار وضول ادلو ذلاةل املالمئة ال ظياف ادذَار جية وذلزل ًالُز

ار ان أ ي(  ادلًس أ حادي)  Dioecious املسىن ة الاُز ار و هحات ؿىل َلوهل اذلهًص   ادص هحات ؿىل ال هثوًة الاُز

 اًس حاخن هحااتت من أ هواع ارتـة ُياك ان ۲۲۲۲ ؿام Rosa تني وكس.  ال ظياف تـغ يف Monoecious املسىن أ حادًة هحااتت مالحؼة ميىن ونشزل 

 :  ادلًيس اًخـحري انحِة من
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ة ُار از حتمي ويه:  مشهصة هحااتت  -1 صي اذلامي ؿىل اوراكِا جحم وظلص جحمِا تعلص وحمتزي فلط ذهًص ص.  اذلصاصف جض حَ حِر اًُز  ُشٍ وحُز

 . ال دصى اًثالزة الاهواع من ارسع اًيحااتت

صي اذلامي ؿىل اًيت ال وراو أ ن الا فلط درضًة ُار از حتمي اًضا ويه:  درضًة مشهصة هحااتت  -2  3.  اٍمنو مىمتةل حىون اًُز

ار ثوخس حِر Monoecious املسىن احادًة هحااتت  -3 ة الاُز ار وس حة حىون كس او خمخَفة وتًسة اًيحات هفس ؿىل والاهثوًة اذلهًص  الاُز

ة واملؤهثة املشهصة شا.  مدساًو ار وحتمي:  مؤهثة هحااتت -4 اًوحود اندر اًيوع ُو صي اذلامي ؿىل والاوراو فلط مؤهثة أ ُز  . اٍمنو اكمةل اًُز
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 ؾرش اًثاين ال س حوع

  Umbelliferae ارلميَة اًـائةل 

 Carrot ادلزر

Var . Sativa Carota  Daucus  

 

 : اًلشائَة واًلمية الاكذعادًة ال مهَة 

 دومن/  نلم ۲۰۲۲ حوايل ۲۲۰۰/  ۲۲۰۲ اىل ۲۲64/63 تني اًـرش اًس يوات ذالل االإهخاج مـسل وتَف اًـصاو يف وسخِا ظلرية مبساحات ادلزر ٍزرع 

 اىل االإوسان حسم داذي ًخحول اذلي ابًاكروثني قيَة ويه ادلشور ُو اًيحات من ًؤلك اذلي ادلزء.  دومن/  نلم ۲۲۰۲ الاهخاج تَف ۲۲۰۱ س ية ويف. 

 .  املادة هبشٍ قيَة اًربثلايل اٌَون ذات ال حٌحَة وال ظياف A فِخامني

 

 : املياسة ادلو

:  حوايل اًيحات ٍمنو حصارة درخة وافضي خسا املصثفـة أ و خسا امليرفضة اذلصارة درخات من وارلايل اًربودة اىل املائي املـخسل ادلو يف حِسا اًيحات ٍمنو 

 درخة ؿىل اكن اًاكروثني من حمخوى واؿىل ًون احسن أ ن وخس وكس. اٌَون رداءة ٌسخة اذلي اًصئُيس اًـامي يه خسا امليرفضة اذلصارة درخة وان م ۲۲.۲

 املصاحي يف املصثفـة اذلصارة درخات ان.  م=  ۲۰.۲۲ حصارة ؿىل اًاكروثني من حمخوى واكي ًون أ ردأ   واكن , وسخِا مٌرفضا اكن اذلاظي ًىن م ۲۲.۲.

ة ادلشور وثعحح ٌَجشور الذؿة ىىِة جسخة اًيحات منو من املخلسمة  جسخة اٍمنو من املحىصة املصاحي يف امليرفضة اذلصارة درخات تُامن.  املَمس ودض ية مضُو

ار   اذلويل الاُز

  : املياس حة اًرتتة

آن اًيضج يف اًخحىري اىل اضافة اًضلك مٌؼمة مَساء خشور ثـعي حِر اًصمََة املزجيَة   اكن ٌَجشور حاظي اؿىل وان اذلاظي ثلَي اًرتتة  رمحوضة زايدة أ

 .  ۰-6,5 يه املياس حة وامحلوضة 65  رمحوضة ؿىل

 .  ال ول اكهون - أ ب:  اًزراؿة موؿس

 :  اًزراؿة ظًصلة

زرع تشور نلم 4.6 حوايل اىل ادلومن وحيخاج ابًحشور ادلزر ًخاكثص  ثـمي سعور ؿىل اًزراؿة وثمت املصز خاهيب ؿىل و مس ۰۲ ؾصضِا مصوز ؿىل ادلزر ٍو

 .  دعوط ؿىل او هرثا أ ما اًواح يف ادلزر ٍزرع اًـصاو ويف اًرتتة من دفِفة تعحلة هلعى مث ٌَمصز اًـَوي اًثَر

 :  اًدسمَس

ضاف.  اًحواتس َوم ؾيرص وذاظة ال مسسة من هحرية مكَات اىل اًيحات حيخاج /  نلم 57 مبـسل اًىميَاوي واًسٌلد.  دومن/  م ۲۲ مبـسل اذلَواين اًسٌلد ًو

خات دومن/  نلم ۲۱۲ و ثضِص اًزراؿة تـس اًمكَة هفس ثضاف ان ؿىل املصور معي ؾيس و اًزراؿة كدي فوسفات سوجص دومئ  هعفِا ًضاف اًحواتس َوم نرًب

 .  صٍِصن تـس اًاكًس َوم هرتات دومن/  نلم 6. اًزراؿة من ًوم 45 تـس الادص واًيعف اًزراؿة كدي

خات نلم ۲۲ فوسفات سوجص نلم 5: . اًزراؿة كدي اًدسمَس اما وم نرًب  .  اًحواتسَ 

وم هرتات نلم 75 فوسفات سوجص نلم 57:  اًزراؿة تـس اًدسمَس أ ما خات نلم ۲۲.  اًاكًسَ  وم نرًب  . اًحواتسَ 

 : واذلعاد اًيضج 

ق ظاذلة ادلشور ثعحح   تـس اًرتتة يف مٌاس حة ًفرتة ادلشور تلاء وميىن ٌَعيف واًسىص اًاكروثني مبلسار اًيضج حيسد وكس اًزراؿة من أ صِص 3 تـس ٌَدسًو

مت ارضار ًِا حيسث أ ن دون اًيضج  .  ظن 5.4 ٌدلومن اذلاظي مكَة ذاص مبحصاث أ و اًىصك تواسعة اًلَؽ ًو
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 Compositae املصهحة اًـائةل

Asteraceae 

 Lacttuce ارلس

L Sativa Lactuca 

 

 : اًلشائَة واًلمية الاكذعادًة ال مهَة

ة ارلرض من ارلس ًـخرب  زرع اًـصاو يف املِمة اًض خًو (  اًساو ال وراو)  ارلرضي اجملموع ُو اًيحات من ًؤلك اذلي وادلزء اًلعص حمافؼات مجَؽ يف ٍو

َسرات مغ ۰ , جصوثني امغ , ماء%  95 ؿىل ارلس من مغ ۲۲۲ لك حيخوي وم مَلم ۲۲ کصتُو  . فوسفور مَلم ۲۷ , اكًسَ 

  واس َا اوراب:  ال ظًل وظن

 ادلو املياسة : 

 ۲۲۲ اىل اًضِصي املـسل ارثفؽ اذا اما م ۲۷۲۷ املياسة اذلي ۲۲۲۷ اذلصارة دلرخات اًضِصي املـسل ٍىون ؾيسما و اًحاردة ال حواء يف حِسا سارل منو

ن ؿىل ٌضجؽ ذزل فان م ۲۰ ة اذلوامي حىٍو ًص  ال وىل املصاحي يف ادلَس اًدسمَس و اًصي مِاٍ ثوفري مؽ اًزراؿة موؿس يف اًخىدري أ ن.  املص املعـم وػِور اًُز

ن اًضجؽ اًيحات معص من لس هحري درضي ٍلوع اهخاج اىل ًؤدي حِس درضي ٍلوع اهخاج اىل ًؤدي حِس خشري ٍلوع حىٍو  ظول أ و اذلصارة درخات أ ن وخس ًو

ري معََة ثؤدص ال م...  اٌََي حصارة درخة تُامن ساؿة 16 او 1 اًضوئَة اًفرتة  (  ضوئَة فرتة أ ي يف اًزُت

 

 :  املياس حة اًرتتة

ة ابملواد اًليَة اًصمََة املزجيَة اًرتتوذاظة من خمخَفة أ هواع يف ارلس جيود س اذا املفضةل يه اًصمََة املزجيَة اًرتتة وان اًـضًو (  مِىص حاظي ؿىل اذلعول اًر

 ثوفص ؿسم ثسخة اذلاظي ثلَي امحلوضة املخـادةل اًرتب وان , اذلاظي زايدة اىل ادى 6,5 اىل 5 من.....  أ هَ ووخس اذلامضَة اًرتب يف حِسا ارلس ٍمنو وال

 . واذلسًس امليليزي مثي اًـيارص تـغ

 

 : اًزراؿة موؿس 

 درخات ارثفاع ثسخة الاهحات وس حة هلعان اإىل ًؤدي ابًزراؿة اًخحىري ان حِر ال ول جرشٍن اوادص اىل اًَول من اًـصاو وسط يف اًحشور زراؿة ثحسأ   

 ًحارش فاهَ اًـصاو صٌلل يف امااًض خاء  يف اذلصارة درخات اخنفاض ثسخة واًيحااتت اًض خالت منو تعئ اىل ًؤدي فاهَ اًزراؿة موؿس ثب ذري اما. (  اذلصارة

 . رتَـي ولعحم الؾعاء اًثاين وجرشٍن ال ول جرشٍن صِصي ذالل ادلاًة جزراؿة

 

 :  اًحشور زراؿة

 اساتَؽ 6 اىل 4 وتـس مس ۲۷ اتـادُا دعوط يف حزرع او داذَِا اًحشور وثيرث م ۲۶۲ مساحهتا احواض اىل الارض ثلسم حِر داايت يف اًحشور حزرع

 اًحشور من اؿىل حصارة ؿىل حاتاالإه .......  اًلسمية اًحشور وان م ۰۲ ؾن مصثفـة حصارة ؿىل حِسا الثيُت ارلس تشور أ ن ٌَض خي ظاذلة اًض خالت ثعحح

لس.  اذلسًثة  اذلصارة...  اًىون ظور ًىرس مٌرفضة حصارة اىل او اًضوء اىل ثخـصض مامل م ۲۲ حصارة ؿىل ال هخِات الميىهنا حسًثا احملعودة اًحشور ان وخس ًو

-۲۲۲ زراؿة من ؿَهيا اذلعول وميىن ص خةل اًف ۰۲-۲۷ اًواحس ادلومن وحيخاج حشورٌَ  اًسىون ظور هرس اىل ثؤدي أ ايم 5-3 ملسة م 6.4 امليرفضة

 . تشور مغ۰۲۲
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 :  اًزراؿة ظًصلة

مت مس ۰۷ اتـادُا مصوز ؿىل ؿادة ارلس ٍزرع اًيحااتت تني مس ۲۷.۲. مسافة  مس تني 25- 27املزر ؿىل مسافة  خاهيب ؿىل و املاء توحود اًض خي ًو

واح داذي دعوط ؿىل اًض خالت جزراؿة او اذللي يف مدارش ًرتا اًحشور جزراؿة أ ما اًواح يف حىون ارلس  فاًزراؿة اًـصاو صٌلل ويف اًيحااتت  ؿىل الً 

لة ُياك أ ن نٌل مس ۲۷- ۲۲ و ارلعوط تني مس 47- 37مسافة  اًيحااتت تني ؾصضِا مساظة ؿىل ابًزراؿة وذزل املاكن تواسعة ارلس ًزراؿة حسًثة ظًص

 .  ةاملسعح ظصيف ؿىل و مس ۲۲۲

 :  اًرتكِؽ

 . اس حوع ۲-۲ مبسة اًض خي تـس اًرتكِؽ معََة جتصي

 :  اًصی

لَي مصثفـة اذلصارة درخة اكهت اذا وذاظة املاء من هحرية مكَات اىل ارلس حيخاج  ال رايض يف اًصي مكَات ؿىل اًرتتة هوؾَة وثؤثص اًصظة اًحارد ادلو يف اًصي ًو

 ؾيسما وذاظة اًيحات هضج فرتة ذالل اًصي جتية وجية(  مذلارتة فرتات ؿىل اًصي فِجة ارلفِفة الارايض يف تُامن مذحاؿسة فرتات اىل اًيحات حيخاج اًثلِةل

ن(  اٍمنو رسؿة من ٌَخلََي وذزل حار ادلو ٍىون ة اًضٌلرخي وحىٍو ًص  . اًُز

 

 اًدسمَس :

ة واملواد اًلشائَة اًـيارص ثوفص جية ذلزل نثَف كري ادلشري ٍلوؿَ و وريق حمعول ارلس أ ن  /  ۲۲ مبـسل اذلَواهَة ال مسسة وثضاف.  اًرتتة يف اًـضًو

 4-3 حبوايل اًض خي تـس ال وىل دفـخني ؿىل و زاليث فوسفات سوجص دومن/  نلم ٍو و ال موهَوم حتاًفات دو/  نلم ۲۲۲ مبـسل اًىميَاوًة والامسسة دومش

ضاف.  ال وىل من صِص حوايل تـس واًثاهَة اًفوسفايت.....  و اًيرتوحِين هعف وجضمي اساتَؽ  املصز ظول وؿىل اًيحااتت اسفي اذسود يف اًسٌلد ًو

 

ار   :  املحىص الاُز

ص كس ن اًيحات منو انعامل كدي ارلس هحااتت حُز  صٌلل يف املخب دصة اًزراؿة يف نثريا اًؼاُصة ُشٍ وهالحغ اذلاظي مكَة اخنفاض اىل ًؤدي مما اًصؤوس وحىٍو

ار سخة أ ن وخس وكس.  اًـصاو غ أ ن نٌل.  اًيحات معص من املخلسمة املصاحي يف اذلصارة درخة وارثفاع اًضوئَة اًفرتة ظول زايدة ُو املحىص ال ُز  اًحادرات ثـًص

ة اًضٌلرخي تؼِور االإرساع اىل ًؤدي اًض خي كدي ًوم ۲۲.۲۲ ملسة م 4,5 مٌرفضة حصارة اىل ًص  .  اًُز
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