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 (شعبت انهىدست انزراعيت)مادة أساسياث إوتاج انمحاصيم انىظري نطهبت انفرقت األونى امتحان 

 2014/2015انفصم اندراسً األول 
درجة  30: فٌما ٌلً فقط ط اأجب عن خمس نق : ولالسؤال األ

 :ما المقصود بكل مما ٌأتً -1

 اإلرتباع  -
لفترة من الزمن بقصد دفعها لإلزهاركما هو تعرٌض البذور المبلله أو النباتات لدرجة حرارة معٌنة 

ٌقصد بها  التهٌبة الفسٌولوجٌة المسبقة لبعض المحاصٌل لإلزهار واإلثمار بتعرٌض بذورها أو أجزاء 
. خضرٌة منها لدرجات حرارة منخفضة

: واالرتباع إما أن ٌكون
وارتباعها وذلك باحداث  كما ٌمكن اجراؤه أٌضا على األجنة بفصل األجنة عن البذور)ارتباع بذور - أ   

(. تطورات فى الجنٌن تساعده على اتمام مراحل نموه كاملة وتقصٌر فترة النمو الخضرى
. ارتباع للنباتات أو أجزاء منها فى أطوار نموها الخضرٌة- ب 

: ومن اهم تطبٌقات االرتباع فً الزراعة هً
  عتمد علً موسم أمطار زراعة محاصٌل الحبوب فً مناطق ت. اختصار فترة النمو الخضري

. قصٌر
 تكون بادرات البذور المعاملة أكثر انتظاما وأسرع نموا وبالتالً تنضج فً مواعٌد متقاربة .
 لضمان عدم تأخر النباتات المستخدمة فً النضج. االستخدام فً حالة الترقٌع. 

 
 الحرارة المتجمعة –

ٌوم أو )مضروبا فى عدد األٌام ( مه5)هى مجموع درجات الحرارة فوق درجة حرارة صفر النمو 
ٌمكن أن ٌنمو فٌه النبات بصفة عامة حتى تمام نضجه وٌمكن حسابها كالمثال ( شهر أو أى فترة زمنٌة

: اآلتى
م ه17=5-22م فتكون درجة الحرارة المتجمعة لهذا الٌوم هى ه22اذا كان معدل درجة الحرارة لٌوم ما هو 

م ٌمثل درجة الحرارة المتجمعة لفصل نمو ه5لتى تزٌد عن ومجموع درجات الحرارة لبقٌة األٌام ا
 المحصول

رقم حموضة التربة   –
مقٌاس لمدى حموضة أو قلوٌة األرض، وٌقصد به األس السالب  Soil pHٌعتبر رقم الحموضة 

ولرقم الحموضة دور هام واساسً فى تحدٌد . لتركٌز أٌون األٌدروجٌن بالجرامات فى لتر من المحلول
.   خواص األرض والتحكم فى صالحٌة العناصر لإلمتصاص مما ٌنعكس على نمو النباتات  المنزرعة بها

، (عندما تكون األرض قلوٌة) 14الى ( حٌنما تكون األرض حامضٌة) 1حموضة من وتتراوح  قٌمة رقم  ال
 3.5وعموما تتراوح حموضة التربة من . تكون األرض متعادلة 7وعندما ٌصل رقم الحموضة الى الرقم 

 10الى 
 نباتات النهار الطوٌل  –

ضوء أو اذا تعرضت وهى النباتات التى تزهر اذا تعرضت لفترة إضاءه أطول من الحد الحرج لل

  لفترة إظالم تقل عن حد معٌن مثل القمح والشعٌر



التقاوي المعتمدة   –
تنتج من تقاوى االساس او من تقاوى مسجلة او من تقاوى معتمدة اخرى وٌجب ان تحتفظ 

هذه التقاوى بدرجة النقاوة الوراثٌة التى تقبلها هٌبة االعتماد وذلك حسب المستوٌات المطلوبة، 
أردباً من التقاوى  1000أردب من التقاوى المسجلة تعطى  100أى أن   10: 1النسبة وتكون 

 .المعتمدة 
الماء المٌسر  –

ٌقع بٌن السعة الحقلٌة ونقطة الذبول وهو ٌتحرك الى أعلى بفعل الخاصٌة الشعرٌة وٌمكنه التحرك 
 .بار 31 -0.1جانبٌا حركة محدودة، كما وٌمسك هذا الماء على الحبٌبات بقوة 

. الهجٌن الفردي -
بعد ان ٌتم تحدٌد افضل السالالت االبوٌة ٌتم تكوٌن الهجن الفردٌة المتمٌزة بزراعة ساللتٌن مرباه 

خط وٌتم ازالة  2:  1بمعدل ( ب)بالتبادل مع الساللة األم ( أ)داخلٌا أ، ب بحٌثص تزرع الساللة اآلب 
تؤخذ الكٌزان المتكونة على النبات األم لتمثل  تقاوى الهجٌن النورات المذكرة من نباتات األم وعند الحصاد 
. الفردى الجدٌد  تمهٌدا لتوزٌعها على المزارعٌن

 ؟وضح األهمٌة التطبٌقٌة لتأثٌر الضوء على ازهار المحاصٌل -2
. تحدٌد موعد الزراعة للحصول على النمو المطلوب سواء كان خضرٌا أو زهرٌا -1
باتات التى تختلف فى مواعٌد تزهٌرها عن طرٌق دفعها لالزهار إجراء عملٌات التهجٌن بٌن الن -2

. بالتحكم فى طول فترة اإلضاءة
. الحصول على أكبر عدد من األجٌال فى وقت قصٌر وهذه تفٌد مربً النبات -3
. إختٌار طرٌقة الزراعة المناسبة والتخطٌط فى االتجاه المناسب للتعرٌض للضوء -4
المحمله حٌث ٌجب إتباع النظام األمثل للتحمٌل حتى التؤثر ٌستفاد منها عند زراعة المحاصٌل  -5

 .المحاصٌل على بعضها من ناحٌة الضوء
؟ عدد الوسابل العملٌة لتعدٌل وتحسٌن بناء التربة -3

: ٌمكن تعدٌل بناء األرض بإتباع عدة أسالٌب معٌنة فى خدمة األرض حتى ٌتحسن بنابها وذلك باآلتى
. اجراء عملٌات الحرث والتزحٌف والتمشٌطبالوسابل المٌكانٌكٌة مثل  -1
. مالحظة االقالل من استخدام اآلالت الكبٌرة الحجم والثقٌلة خاصة عندما تكون األرض رطبة -2
اضافة المواد الغنٌة فى المواد العضوٌة مثل األسمدة البلدٌة واألسمدة البلدٌة الصناعٌة  -3

. واألسمدة الخضراء حٌث أنها تعمل على تجمٌع الحبٌبات
. إضافة الجٌر لألراضى الطٌنٌة حٌث ٌؤدى إلى تكوٌن الحبٌبات المركبة -4
. إضافة الجبس الزراعى ٌصلح من بناء األراضى القلوٌة -5
عند حصاد المحاصٌل تترك بقاٌا المحاصٌل وٌتم دفنها فى التربة حتى تتحلل مكونة المادة  -6

. العضوٌة والدبال
. تحسٌن وسابل الصرف -7

 
 ؟توافرها فً الصنف الجٌدما هً الشروط الواجب  -4

. بالمقارنة باالصناف المحلٌة %  15 -10القدرة االنتاجٌة العالٌة للصنف الجدٌد بما ال ٌقل عن  -1
. قدرة الصنف العالٌة على التأقلم لمدى واسع من الظروف البٌبٌة  -2
.  مقاومة االمراض والحشرات السابدة   -3
. ة من قبل المستهلك وتالبم االحتٌاجات التسوٌقٌة الجودة العالٌة للصنف الناتج والتى تكون مقبول  -4
. النقاوة العالٌة  لبذور الصنف الجدٌد وخلوها من الشوارد وبذور الحشابش وغٌرها   -5



. نسبة انبات عالٌة   -6
 .تجانس البذور فى الحجم والشكل والوزن واللون   -7
 ذات صفات حقلٌة مرغوبة كالمقاومة للرقاد وغٌرها  -8

 التً تؤدي الى تدهور التقاوي؟ما هً االسباب  -5
: تتعدد اسباب تدهور تقاوى المحاصٌل المنزرعة وٌمكن اجمالها فٌما ٌلى 

.  الخلط المٌكانٌكى نتٌجة وجود بذور صنف اخر مع الصنف األصلى  -1
. الخلط الوراثى نتٌجة التهجٌن الذى قد ٌحدث بٌن االصناف المنزرعة  -2
االصناف نتٌجة تكرار زراعتها مما ٌؤدى الى تدهور  االنعزاالت الوراثٌة  التى قد تحدث فى -3

.  صفاتها  المرغوبة 
. االصابة المرضٌة او الحشرٌة  -4
.  حدوث الطفرات المختلفة  -5

 
قارن بٌن النباتات رباعٌة الكربون والنباتات ثالثٌة الكربون؟  -6

 :C3  Plantsمجموعة النباتات الثالثٌة الكربون 
مثل القمح والشعٌر وفول الصوٌا وغٌرها من نباتات المنطقة المعتدلة هذه النباتات عادة ذات كفاءة منخفضة 

 Netفى عملٌة التمثٌل الضوبى اذ تتراوح السرعة العظمى لصافى عملٌة التمثٌل الضوبى 
assimilation rate (NAR)   عة واٌضا فإن مللٌجرام لكل دٌسٌتمر مربع فى السا 40-15لهذه النباتات

وتعرف )جزء فى الملٌون أو اكثر  70-30نقطة التعوٌض تكون فى هذه النباتات مرتفعة حٌث تقدر بنحو 
نقطة التعوٌض بأنها النقطة التى ٌبلغ عندها مقدار ثانى اكسٌد الكربون المستخدم فى التمثٌل الضوبى المقدار 

. المنطلق من التنفس

تثبٌت ثانى أكسٌد الكربون اذ ٌتحد ثانى أكسٌد الكربون فى هذا النظام  ٌتخذ الكربون مسار دورة كالفن فى
وذلك النتاج جزبٌن من حامض  Riblose di phosphateمع السكر الخماسى راٌبولوز داى فوسفات 

. وأخٌرا السكر السداسى P G A (C3) (Phospho glecric acid)فسفوجلسرٌك 

 :C4 Plantsمجموعة النباتات الرباعٌة الكربون 
مثل الذرة الشامٌة والذرة الرفٌعة وقصب السكر أى نباتات المنطقة االستوابٌة وشبه االستوابٌة وهذه 

النباتات ذات كفاءة مرتفعة فى التمثٌل الضوبى اذ تتراوح السرعة العظمى لصافى عملٌة التمثٌل الضوبى 
(N A R) 40-80 نباتات بإنخفاض نقطة التعوٌض من كما تتمٌز هذه ال. ساعة/دٌسٌمتر مربع/مللٌجرام

وٌتخذ مسار الكربون فى عملٌة تثبٌت ثانى أكسٌد الكربون مسار هاتشى . جزء فى الملٌون 15-صفر
اذ فٌه ٌتحد ثانى أكسٌد الكربون  (C4)وسالك وهو المسار المؤدى إلى تكوٌن  االحماض الرباعٌة  الكربون 

 (Oxalostate)وذلك النتاج اكسالوستات  (Phosphoinole pirovate)مع فسفواٌنول بٌروفات 
وغٌرها من المركبات الرباعٌة تدخل االكسالوستات بعد ذلك فى التفاعالت المؤدٌة إلى تكوٌن 

 .الكربوهٌدرات وغٌره من المركبات
درجة  30  :ط فقط فٌما ٌلًاأجب عن خمس نق :السؤال الثانً

                                 :-التالٌةبٌن الحاالت التً تتبع فٌها العملٌات الزراعٌة  -1
 الري علً ٌد واحدة  –الري علً الٌدٌن –التلوٌط  –التقصٌب  –الزراعة الحراتً  –الزراعة العفٌر 

 



الزراعة الحراتً  –الزراعة العفٌر 

 :ٌتحتم الزراعة عفٌر فى الحاالت اآلتٌة -

. إذا كانت األرض رملٌة -1
. األمالحإذا كانت بالتربة نسبة من  -2
. إذا كان مٌعاد الزراعة متأخرا وٌخشى من تأخر الزراعة فى حالة الزراعة حراتى -3

: وٌنصح  باتباع طرٌقة الزراعة الحراتى فى الحاالت اآلتٌة
إذا كانت األرض طٌنٌة  -1

إذا كانت األرض غٌر ملحٌة نظرا ألن الزراعة بالطرٌقة الحراتى تكون نسبة الرطوبة  -2
رٌقة ةالعفٌر بعد الرى مما ٌؤدى إلى زٌادة تركٌز األمالح وتأثٌرها على باألرض أقل منها بالط

. انبات البذور
 إذا كان المٌعاد مبكراً  -3
 اذا كان باالرض حشابش -4

التلوٌط  -التقصٌب 
تتم عملٌة تسوٌة االرض عن طرٌق التقصٌب اذا كان الفرق بٌن المرتفعات والمنخفضات فً           

سم وال ٌمكن رؤٌتها بالعٌن  10سم وٌمكن رؤٌتها بالعٌن اما التلوٌط فتكون اقل من  10االرض اكبر من 

الري على ٌد واحدة والري على الٌدٌن 

 
االرض منحدرة فً اتجاة واحد اما اري علً ٌد واحدة عنكا تكون الري علً الٌدٌن عندما تكون          

 االرض منحدرة فً اتجاهٌن
 
   ؟Replantingما الشروط الواجب مراعاتها عند اجراء عملٌة الترقٌع  -2

 الشروط الواجب مراعاتها فى عملٌة الترقٌع 
 

 أن تكون البذور أو النباتات المستخدمة فى الترقٌع من نفس صنف المحصول. 
 أن تجرى عملٌة الترقٌع فى مٌعاد مبكر حتى الٌوجد فرق شاسع بٌن أعمار النباتات.  
 أن ٌحتفظ بجزء من التقاوى عند الزراعة لغرض استخدامها فى الترقٌع إذا لزم األمر .

. أن ٌكون الترقٌع لتعوٌض انخفاض نسبة االنبات نتٌجة للظروف الغٌر مالئمة للمحصول
 

 التً ٌمكن استخدامها فً ري المحاصٌل الحقلٌة ؟ Irrigation systemsاشرح اهم نظم الري  -3
: اهم نظم الري التً تستخدم فً ري المحاصٌل الحقلٌة 

 نظام الرى بالغمر
 Flooding irrigation 

وهو النظام الشائع استخدامه فى مصر حٌث تقسم األرض إلى أحواض صغٌرة كما هو متبع فى المحاصٌل 
أى أن المحصول % 60-50وكفاءة الرى فى هذا النظام من . الخ...كالقمح والبرسٌم والذرةالتقلٌدٌة 

. من كمٌة المٌاه المضافة وبافى الكمٌة تضٌع عن طرٌق الرشح والبخر% 60إلى  50ٌستفٌد من 
 نظام الرى الحوضى

 Basin irrigation 



األراضى الملحٌة وفٌها تكون مساحة وهو ٌستخدم فى مناطق زراعة األرز وكذلك فى مناطق استصالح 
حٌث تصل مساحة الحوض من  فدان ( باللواطة)الحوض كبٌرة وٌستلزم لذلك تسوٌة األرض تسوٌة تامة 

  .وٌحتاج هذا النظام إلى كمٌة كبٌرة من الماء وكذلك إلى نظام الصرف المكشوف
 نظام الرى بالخطوط والمصاطب 

Furrow and bed irrigation: 
ظام المتبع فى رى المحاصٌل التى تزرع على خطوط القطن والذرة والفول وكفاءة الرى فٌها وهو الن

ترتفع عن الرى بالغمر نظرا لوصول الماء للنبات عن طرٌق الخاصة الشعرٌة عالوة على أنه ٌستهلك 
. كمٌة مٌاه أقل من النظامٌن السابقٌن

 نظام الرى بالرش
 Sprinkler irrigation: 

ا النظام فى األراضى الخفٌفة والرملٌة نظرا الستهالك كمٌة قلٌلة من الماء ولعدم فقد كمٌة وٌستخدم هذ
وكفاءة . كبٌرة من مٌاه الرى فى الصرف وٌصلح استخدامه فى المحاصٌل ذات الزراعة الكثٌفة كالقمح

%   15أى أن مقدار الماء المفقود قد تصل إلى % 85الرى فٌه قد تصل إلى 
 :Dropping irrigationالرى بالتنقٌط 

وٌفضل استخدامه فى % 95إلى % 85وٌعتبر هذا النظام أحدث نظم الرى نظرا ألن كفاءة الرى تصل من 
األراضى الخفٌفة وكذلك المحاصٌل التى تزرع فى جور وتتوقف مسافات الفتحات وكذلك كمٌة المٌاه 

وٌختلف هذاالنظام عن الرى بالرش بان ( الجور) المنصرفة منه على نوع المحصول ومسافات الزراعة
الضغط فى الرى بالتنقٌط منخفض عنه فى الرى بالرش وكفاءة الرى عالٌة حٌث أن التربة التتعدى السعة 

الحقلٌة مما ٌساعد على ارتفاع كفاءة النبات فى امتصاص العناصر الغذائٌة من التربة وبالتالى ٌزٌد 
. المحصول

 
  مختلفة التً تسببها الحشابش لإلنتاج الزراعً ؟ما هً األضرار ال -4

 :أضرار الحشائش -

تتعدد وتتنوع األضرار التى تسببها الحشابش والتقتصر الحشٌشة الواحدة على ضرر واحد بل تتعداه لتسبب 
 :أكثر من ضرر والتى ٌمكن اٌجازها فى

 :خفض كمٌة المحصول- 1
مقومات الحٌاه الربٌسٌة من ماء وعناصر غذابٌة وضوء حٌث أن الحشابش تنافس المحاصٌل المنزرعة فى 

ومكان حٌث حبى هللا الحشابش بخصابص وصفات تجعلها شدٌدة التنافس مما ٌؤدى إلى ضعف نمو 
من كمٌة % 50المحاصٌل وبالتالى نقص محصولها هذا وقد ٌصل النقص فى بعض األحٌان إلى أكثر من 

. المحصول

 :خفض جودة اإلنتاج النباتى- 2
ٌسبب وجود بذور المحاصٌل إلى التقلٌل من قٌمتها حٌث ان ذلك ٌظهر بوضوح فى البذور التى تستعمل 

. كتقاوى وأٌضا كغذاء واألمثلة كثٌرة أٌضا خلط نباتات الحشابش مع نباتات المحاصٌل

 :نقص كمٌة وقٌمة االنتاج الحٌوانى- 3
أضرار بالماشٌة التى تتغذى علٌها تسبب  حٌث ٌؤدى وجود نباتات الحشابش بمحاصٌل العلف إلى إحداث

فى بعض االحٌان فى حدوث تسمم كما تسبب فى تقلٌل قٌمة المنتج الحٌوانى كوجود ثمار الشبٌط فى صوف 
الحٌوانات ٌصعب من عملٌة غزله أٌضا إنتشار حشٌشة السرٌس فى البرسٌم تتسبب فى قلة ادرار اللبن كما 

(. رابحة الكبرٌت)برسٌم إلى وجود رابحة غٌر محببة فى اللبن ٌسبب وجود حشٌشة الكبر فى حقول ال



 :خفض قٌمة األرض الزراعٌة- 4

إن انتشار الحشابش فى الحقول ٌقلل من قٌمتها حٌث أن تكالٌف زراعة مثل هذه األراضى تكون عالٌة 
مان هذه خصوصا لو كانت الحشابش الموجودة باألرض من النوع الخبٌث مثل النجٌل والعلٌق وأٌضا أث

. األراضى تنخفض مقارنة باألرض النظٌفة الخالٌة من الحشابش
 :زٌادة تكالٌف العملٌات الزراعٌة- 5

حٌث أن انتشار الحشابش بالحقول ٌعٌق إجراء العملٌات الزراعٌة كالرى كما وأن وجود الحشابش سواء 
والعزٌق وهذا ٌتكلف فى بذور مع التقاوى ٌتطلب غربلتها وأٌضا التخلص منها فى الحقول بالحرث 

. من قٌمة المحصول% 35إلى  15المتوسط من 
 :تسمم اإلنسان والحٌوان- 6

تحتوى كثٌر من نباتات الحشابش على زوابد تسبب أضرار مٌكانٌكٌة لإلنسان والحٌوان كما أنها تحتوى 
حامض الفورمٌك  على مواد كٌماوٌة تضر اإلنسان والحٌوان فحشٌشة الحرٌق تفرز مادة مهٌجه للجلد وهى

أٌضا تحتوى بذرة نبات الصامه على اللولٌن والتمٌولٌن التى تسبب أضرار باألعصاب كما تحتوى بذور 
هذه المواد قد توجد فى جزء من النبات . عنب الدٌب على السوالنٌن والداتوره تحتوى على مادة مخدره

وٌدات أو أمٌدات أو أحماض أمٌنٌة أو كالبذره أو النبات كله وتوجد هذه المواد فى صورة أحماض أو قل
. الكتونات أو مواد كربوهٌدراتٌة

 :زٌادة انتشار األمراض والحشرات- 7
حٌث تعتبر الحشابش العابل التبادلى لكثٌر من اآلفات حٌث فى غٌاب المحصول تعٌش مثل هذه اآلفات على 

: الحشابش إلى أن تزرع هذه النباتات واألمثلة كثٌرة
                       

 األرز ؟ –اشرح افضل طرق زراعة كل من القمح  -5
 :طرٌقة الزراعة عفٌر تسطٌر افضل لزراعة القمح

وهى أفضل طرق الزراعة العفٌر حٌث انها أحدث الطرق المتبعة فى الزراعة فى الدول المتقدمة وتجرى 
 -الصغٌرة مثل البرسٌم  تلك الطرٌقة بواسطة آلة التسطٌر ولكل محصول تسطٌرة خاصة به فمثال البذور

( الذرة -الفول البلدى )بمحاصٌل ذات بذور كبٌرة : القمح لها آالت تسطٌر تختلف عن آالت تسطٌر خاصة
حٌث تختلف المحاصٌل فى المسافات المختلفة بٌن السطور وكذلك بٌن النباتات  وتختلف  آالت التسطٌر فى 

أو الزراعة والتسمٌد أو الزراعة والتسمٌد والمبٌدات شكلها حسب حجم البذور والغرض منها أما الزراعة 
. الحشرٌة 

 :ومن أهم ممٌزات تلك الطرٌقة هى

. توفٌر األٌدى العاملة وخاصة عند ارتفاع األجور -1
توفٌر التقاوى حٌث أنه ٌمكن التحكم فى معدل التقاوى بواسطة منظم ٌوجد باآللة عالوة على  -2

. ون منتظمة فى المساحة المنزرعةأن المسافات بٌن السطور والنباتات تك
نظرا النتظام المسافة بٌن السطور وكذلك المسافة بٌن النباتات مما ٌعطى مبدأ تكافا الفرص  -3

لجمٌع النباتات ألخذ نصٌبها من الضوء والغذاء مما ٌترتب علٌه الحصول على بذور متساوٌة 
بالمقارنة بالطرق األخرى التى تقرٌبا فى الحجم وهذا ٌؤدى إلى رفع القٌمة التجارٌة للبذور 
. تكون بها البذور غٌر متماثلة فى الحجم مثل الطرٌقة البدار

قلة تكالٌف زراعة وحدة المساحة حٌث أن الزراعة باآللة تعمل على خفض تكالٌف زراعة  -4
فدان ٌومٌا حسب  50إلى  30وحدة المساحة نظرا ألن آلة التسطٌر تستطٌع أن تزرع مساحة 

. وع المحصولحجم اآللة ون



تقوم بانجاز عملٌة الزراعة فى وقت قصٌر مما ٌساعد على تأخٌر مواعٌد الزراعة بعكس  -5
. أى توفٌرالجهد والوقت. ماهو متبع فى طرٌقة الزراعة بدار وخاصة فى المساحات الكبٌرة

تساعد الزراعة بطرٌقة التسطٌر على سهولة اجراء عملٌات الخدمة والتخلص من الحشابش  -6
ى حالة استعمال المٌكنة الزراعٌة كما انها تساعد على الحصول على حاجتها من وخاصة ف

. الضوء والغذاء نظرا إلمكان التحكم فى معدل التقاوى المناسب الالزم لوحدة المساحة
. البذور الناتجة تكون متماثلة فى الحجم  تقرٌبا ً لتماثل  المسافة بٌن النباتات -7

 لزراعة االرز طرٌقة الزراعة بالشتل افضل

ٌوم من الزراعة ثم تنقل الشتالت إلى المكان  40-30وتتم تلك الطرٌقة بزراعة التقاوى بالمشتل بعد نحو 
. المستدٌم

 :أهم ممٌزات الزراعة بالشتل

ٌشغل المشتل جزء من المساحة الكلٌة وهو ٌعادل نحو  -1
1

8
المساحة وبذلك ٌوفر عمالة وعملٌات  

فدان  8فدان تقل كثٌرا عما لو زرعت التقاوى فى  1زراعٌة حٌث أن العمال الالزمٌن لمساحة 
فدان لزراعة ثمانٌة أفدنة وٌترتب  1ثمانٌة أفدنة لذلك ٌكفى المشتل من األرز الذى مساحته 

كجم للفدان مع مراعاة توفٌر  320إلى  300على ذلك زراعة المشتل بكمٌة تقاوى تعادل نحو 
. مٌاه الرى خالل فترة وجود الشتالت بالمشتل ألن رى فدان أقل كثٌرا من ثمانٌة أفدنة

إمكان استغالل المساحة التى ستزرع شتالت بالمحصول السابق خالل وجود الشتالت بالمشتل  -2
. ألرزوبذلك ٌمكن أن ٌحصد المحصول السابق فى مٌعادة دون التأخٌر فى زراعة ا

نجاح الشتالت عن البذور عند زراعتها فى األراضى الملحٌة نظرا لقدرتها على تحمل األمالح  -3
. عن البذور التى تتاثر نسبة االنبات نتٌجة وجود األمالح

إمكان التخلص من الحشابش النامٌة مع الشتالت عند نقلها فى المكان المستدٌم وبذلك نحصل  -4
. شعلى بذور خالٌة من بذور الحشائ

ٌمكن التحكم فى المسافات بٌن الشتالت عند زراعتها مما ٌترتب علٌه توفٌر مبدأ تكافا الفرص  -5
لكل نبات فى حصوله على الغذاء والضوء الالزم له وبالتالى نحصل على بذور متماثلة فى 
الحجم ذات قٌمة تجارٌة عالٌة وهذا ٌعكس ما ٌحدث فى طرٌقة الزراعة بدار حٌث نحصل 

تفاوته فى حجمها نظرا لعدم إمكان توزٌع البذور توزٌعا عادال عند الزراعة على بذور م
. بالبدار فنجد النباتات المتزاحمة تنتج بذور صغٌرة والنباتات المتباعدة تنتج  بذور كبٌرة الحجم

إمكان زراعة األرز فى المواعٌد المثلى للزراعة حٌث ٌستغل جزء صغٌر من األرض لزراعة  -6
. اقى المساحة حتى حصاد المحصول السابق وتجهٌز األرض لزراعة الشتالتالمشتل وتترك ب

كٌله بٌنما الزراعة بدار ٌلزم  4توفٌر التقاوى حٌث أن زراعة األرز شتال ٌحتاج الفدان نحو  -7
. كٌالت 5للفدان نحو 

 عمر النباتات بالحقل متماثلة وبالتالى ٌتم نضج النباتات فى وقت واحد بٌنما لو زرعت األرض -8
بدار فانه قد ٌتم فٌه عملٌة الترقٌع عند انخفاض نسبة االنبات لظروف غٌر مالبمة لنمو 

المحصول وتكون النتٌجة التفاوت فى أعمار النباتات المنزرعة أوال والناتجة من الترقٌع 
وبالتالى ٌتفاوت مٌعاد النضج فإما أن ٌحصد المحصول عند نضج النباتات المنزرعة أوال 

الترقٌع لم ٌتم نضجها بعد وتكون غٌر صالحة للتخزٌن وإما أن نترك المحصول  وتكون نباتات
حتى تنضج النباتات المتأخرة وتنثر بعض بذور النباتات التى نضجت وٌترتب على ذلك قلة 

. المحصول



                                        
   راعٌة ؟ وما هً فوابد إتباعها؟عرف الدورة الز -6

:  الحد من انتشار اآلفات الزراعٌة-1

فتكرار زراعة . فمن المعروف أن لكل محصول أنواع من الحشابش تستطٌع أن تنافس هذا المحصول   
وعلى سبٌل المثال فإن تكرار زراعة القمح فً الحقل . المحصول ٌشجع نمو هذه الحشاش عاماً بعد عام

أما األمراض .  لبرسٌم الحجازي تزداد اإلصابة بالحامولوكذلك  فً ا. ٌزداد إعداد حشابش هٌبان والزمٌر
الفطرٌة فهً متخصصة لكل نوع من أنواع المحاصٌل، فتكرار زراعة القمح انتشرت أمراض تعفن الجذور 

أما الحشرات مثل ثاقبات الذرة فتزداد إذا تكرر زراعة الذرة عاماً بعد عام نتٌجة . فً التربة وكذلك األصداء
وٌؤدي غٌاب العابل فترة طوٌلة إلى تقلٌل أعداد الحشرات وٌحد من . المحصول فً الحقللترك مخلفات 

.  انتشار الحشرة أو المرض

 :المحافظة على خصوبة التربة -2

تختلف المحاصٌل فً درجة إجهادها للتربة، فمن المعلوم أن محاصٌل الذرة والقصب من   
المحاصٌل المجهدة للتربة فً حٌن أن محاصٌل البقولٌة التً تقوم بتثبٌت األزوت تعمل على المحافظة 

ٌة توازي على خصوبة التربة ولقد وجد من الدراسة أن كمٌة األزوت التً ٌمكن أن تثبتها العقد البكتٌر
كجم من نٌتروجٌن للهكتار لذلك فإن وجود نظام لتعاقب المحاصٌل ٌعمل على 100  –75إضافة 

بدالً من استمرار . المحافظة على خصوبة التربة وعادة ٌتعاقب المحاصٌل النجٌلٌة والمحاصٌل البقولٌة
.  زراعة الحقل بنفس المحصول

: التربةاالستفادة من العناصر الغذائٌة فً نطاق  -1

تختلف المحاصٌل فً نوع المجموع الجذري ودرجة تعمقه، فبعض المحاصٌل النجٌلٌة ذات   
أما المحاصٌل ذوات الفلقتٌن معظمها لها جذر وتدي . مجموع جذري لٌفً ٌنتشر فً الطبقة السطحٌة

فة المجموع م على األقل فتعاقب المحاصٌل المختل3متعمق كما هو الحال فً البرسٌم والذي ٌمتد لعمق 
.  الجذري ٌؤدي إلى االستفادة بالعناصر الغذابٌة الموجودة بامتداد قطاع التربة

: المحافظة على المادة العضوٌة -2

تختلف المحاصٌل فً مخلفاتها ، فزراعة بنجر السكر والفول السودانً ٌؤدي إلى اقتالع المجموع   
والقمح فترك جزء من المجموع الخضري والمجموع الجذري أما زراعة محاصٌل مثل البرسٌم 

الجذري، بالتربة وهذه بالتالً تتحل لمادة عضوٌة، فتنوع زراعة المحاصٌل فً نفس المساحة ٌساعد 
.  على المحافظة على المادة العضوٌة

: زٌادة إنتاجٌة المحصول -3

على زٌادة نتٌجة للعوامل السابقة فقد دلت نتابج التجارب على اتباع الدورات الزراعٌة فٌنعكس ذلك  
.  المحصول
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