
 
 

 أساسيات محاصيل: المادة  العامة       : الشعبة األولى: المحاصيل      الفرقة:قسم 
 ساعتان: الزمن          2015/ 2014  األول للعام الجامعىصل الدراسى إمتحان الف     

 :األسئمة اآلتيةأجب عن 
 (درجة  16)        :السؤال األول

 .اللزقبد٠خ ٚهج١ؼخ إٌّٛلغُ اٌّؾبف١ً اٌؾم١ٍخ رجؼب ٌأل١ّ٘خ ا -1

 .و١ف رزألٍُ اٌّؾبف١ً اٌؾم١ٍخ ٌذسعبد اٌؾشاسح اٌؼب١ٌخ ٚإٌّخفنخ -2

 .ِب ٘ٛ اٌّمقٛد ثٕجبربد إٌٙبس اٌمق١ش ٚٔجبربد إٌٙبس اٌط٠ًٛ، ِغ روش أِضٍخ -3

 :(أخزش أسثؼخ ٔمبغ فمػ): أِبَ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ ِغ اٌزؼ١ًٍ(  X) أٚ (  √ ) مغ ػالِخ  -4

 )    ( اد االعزفبدح ِٓ ِٕطمخ إٌؾأح فٝ اٌزشث١خ ٌّمبِٚخ األِشاك٠ّىٓ ٌّشثٝ إٌت .أ 

 )    (٠ؼزجش ِؾقٛي ثٕغش اٌغىش صٕبئٝ اٌؾٛي ث١ّٕب لقت اٌغىش فٙٛ ِؾقٛي ِؼّش    .ة 

 )    (.  ال ٠ٛفٝ ثضساػخ اٌجشع١ُ اٌؾغبصٜ فٝ األسامٝ اٌّغزقٍؾخ ؽذ٠ضب .ط 

 ( )  ٌىشثْٛ ػٓ سثبػ١خ اٌىشث٠ْٛخ ارىْٛ ػ١ٍّخ اٌزّض١ً اٌنٛئٝ اعشع فٝ إٌجبربد صالس .د 

 )    (.    رؼزجش األسامٝ اٌش١ٍِخ أسامٝ راد ثٕبء ع١ذ  .ٖ 

 (دسجخ  14)             :اٌغإاي اٌضبٔٝ

. ِب ٘ٝ األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ ٌذساعخ رأص١ش اٌنٛء ػٍٝ اٌّؾبف١ً اٌؾم١ٍخ -أ 

 .أروش اٌزأص١ش اٌنبس ٌٍش٠بػ ػٍٝ اٌّؾبف١ً اٌّخزٍفخ  -ة 

 .َ األسك ٚخقبئقٙب اٌّخزٍفخِب ٘ٝ اٌؼاللخ ث١ٓ لٛا  -ط 

ِب ٘ٝ اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ ٌزؾغ١ٓ ر٠ٛٙخ اٌزشثخ اٌضساػ١خ  -د 

 (دسجخ  15)       أجت ػٓ صالصخ فمػ:اٌغإاي اٌضبٌش

 .لبسْ ث١ٓ اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌزمغ١ُ األسك لجً اٌضساػخ -1

 .فُّ دٚسح صساػ١خ ّٔٛرع١خ فٝ ٚعو اٌذٌزب -2

 .ا١ٌذ٠ٓ فجّبرا رغ١ت ػ١ٍٗ عأٌه ِضاسع ػٓ اٌشٜ ػٍٝ ٠ذ ٚاؽذح ٚاٌشٜ ػٍٝ -3

 .ٚمؼ اٌفشق ث١ٓ ػ١ٍّزٝ اٌخف  ٚاٌزشل١غ ِغ روش أِضٍخ -4

 (دسجخ  15)      أجت ػٓ صالصخ فمػ:اٌغإاي اٌشاثغ

 . ٚاٌزخط١و و١ف ٠ّىٕه اٌؾىُ ػٍٝ عٛدح ػ١ٍّخ اٌؾشس -1

 .ػشف اٌؾؾ١ؾخ ِٚب ٘ٝ ٚعبئً إٔزؾبس اٌؾؾبػ -2

ح، ٚمؼ ثئخزقبس أٔٛاع االعّذح ٠ؼزجش اٌزغ١ّذ ِٓ أُ٘ ػ١ٍّبد اٌخذِخ ثؼذ اٌضساع -3

 .رٙبٚأٔغت ٚلذ إلمبفٚهشق ٚأ١ّ٘زٙب 

 .ٚاٌزثٛي اٌذائُ( اٌّؤلذ)ِب ٘ٛ اٌفشق ث١ٓ اٌزثٛي اٌفغ١ٌٛٛعٝ  -4

 

 ِغ أغيت اٌزّٕيبد ثبٌزٛفيك

 

 

 

 

 

 



 
 

كليت الزراعت 

أساسياث :المادةالعامت  :األولى   الشعبت:المحاصيل   الفرقت:قسم

  محاصيل 

 2015/ 2014األول للعام الجامعى صل الدراسى متحان الفنموذج إجابة إل

 (درجة  15)   :السؤال األولإجابة 
 .لغُ اٌّذبصيً اٌذمٍيخ رجؼب ٌألّ٘يخ االلزصبديخ ٚغجيؼخ إٌّٛ-1

 رمغيّٙب ثبٌٕغجخ ألّ٘يزٙب ٚئعزؼّبٌٙب اإللزصبدٜ

 :Cerial cropsِذبصيً اٌذجٛة -1

ض اٌذصٛي ِٕٙب ػٍٝ اٌذجٛة اٌّغزؼٍّخ فٝ غزاء ٚيؾًّ ِجّٛػخ اٌّذبصيً اٌزٝ رضسع ٌغش

ٚ٘ٝ ِذبصيً ( ِضً اٌمّخ ٚاٌؾؼيش ٚاألرسح اٌؾبِيخ ٚاألرسح اٌشفيؼخ ٚاٌؾيٍُ ٚاٌؾٛفبْ)اإلٔغبْ 

. غٕيخ ثبٌٕؾب

 :Legumenous cropsِذبصيً اٌجزٚس اٌجمٌٛيخ -2

 -اٌجغٍخ  -اٌفٛي  -دأٝ ٚرؾًّ اٌّذبصيً اٌجمٌٛيخ اٌزٝ يغزؼٍّٙب اإلٔغبْ فٝ غزائٗ ِضً اٌفٛي اٌغٛ

. اٌٍٛثيب ٚ٘ٝ غٕيخ ثبٌجشٚريٓ -اٌفبصٌٛيب  -اٌزشِظ  -اٌذّص  -فٛي اٌصٛيب  -اٌؼذط  -اٌذٍجخ 

 :Sugar cropsِذبصيً اٌغىش -3

ٚ٘ٝ اٌّذبصيً اٌزٝ رضسع ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌغىش ِضً لصت اٌغىش ٚثٕجش اٌغىش أٚ ٌٍذصٛي ػٍٝ 

. اٌؼغً األعٛد ِضً أٔٛاع اٌزسح اٌغىشيخ

 :Oil cropsِذبصيً اٌضيذ -4

ٚ٘ٝ اٌزٝ رضسع العزخشاط اٌضيذ ِٓ ثزٚس٘ب ِضً اٌفٛي اٌغٛدأٝ ٚاٌغّغُ ٚخظ اٌضيذ ٚػجبد 

(. ِٓ جٕيٓ األرسح)اٌؾّظ ٚاٌخشٚع ٚاألرسح اٌؾبِيخ 

 :Fiber cropsِذبصيً األٌيبف -5

يً ٚاٌجٛد ٚيذصً ِٕٙب ػٍٝ األٌيبف ٌصٕبػخ إٌّغٛجبد ٚغيش٘ب ِضً اٌمطٓ ٚاٌىزبْ ٚاٌذ

. ٚاٌغيغبي

 :Fodder cropsِذبصيً اٌؼٍف األخعش -6

ٚ٘ٝ اٌزٝ رضسع ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌؼٍف األخعش ٌزغزيخ اٌّٛاؽٝ ِٕٙب ِجبؽشح أٚ ثؼذ رذٛيٍٙب ئٌٝ 

عيالط أٚ ثؼذ رجفيفٙب ٌصٕبػخ اٌذسيظ ِٕٚٙب اٌجشعيُ اٌّصشٜ ٚاٌجشعيُ اٌذجبصٜ ٚدؾيؾخ 

. اٌغٛداْ ٚاٌذٔيجخ

 :Midecal cropsاٌطجيخ ٚإٌّجٙخ ِذبصيً إٌجبربد -7

. ٚرضسع ثغشض اٌذصٛي ِٕٙب ػٍٝ ِٛاد ٌٙب اعزؼّبي غجٝ ِضً اٌخشٚع ٚاٌجبٔغْٛ ٚإٌؼٕبع ٚاٌخٍخ

 :Pigment cropsِذبصيً اٌصجغبد -8

. ٚ٘ٝ اٌزٝ يذصً ِٕٙب ػٍٝ صجغبد ِضً اٌذٕبء ٚإٌيٍخ

 :Rubber cropsِذبصيً اٌىبٚرؾٛن -9

ػٍٝ اٌّٛاد اٌّغزخذِخ فٝ صٕبػخ اٌىبٚرؾٛن ِضً اٌجٛايٛي اٌزٜ  ٚ٘ٝ اٌزٝ رضسع ٌٍذصٛي ِٕٙب

. ٘ٛ ِٓ أُ٘ ِصبدس أزبط اٌّطبغ

 :Tuber cropsِذبصيً دسٔيخ رإوً وً اجضاؤ٘ب األسظيخ -10

 .ِضً اٌجطبغظ ٚدت اٌؼضيض

 ٚغجيؼخ إٌّٛ

. اٌخ...يمصذ ثٙب ً٘ ٘ي ٔجبربد لبئّخ اٚ ِفزشؽخ اٚ  

 

: ف درجة الحرارة العالية والمنخفضةكيف يتأقمم المحصول لظرو -2
  I- لمحراة العالية  :

 .إزدياد عممية النتح حيث ان ذلك يعمل عمى تخفيض درجة حرارة النبات -1



 .تغطية سطح النبات بالشعيرات -2

وجود طبقة شمعية تغطى األوراق والسيقان تعمل كعازل كما ان لونها األبيض يقمل من  -3
 .امتصاص الحرارة

عا عموديا وبزاوية حادة عمى الساق وهذا الوضع يخفض درجة الحرارة بمقدار تأخذ األوراق وض -4
 .م5 -3

 .وجود طبقة فممينية تغطى السيقان وتعمل كعازل -5

 .ارتفاع محتوى الخمية من الكربوهيدات -6

 .نقص سمك نصل الورقة  -7

 .يةالتفاف األوراق حول نفسها عند ارتفاع درجة الحرارة كما يحدث فى نباتات الذرة الشام -8

. إنخفاض كمية الماء فى البروتوبالزم -9
  II- لمحرارة المنخفضة :

 .وجود طبقة شمعية عمى اسطح النباتات -1

 .صغر حجم الخاليا -2

 .تكون أوراق النبات إبرية صغيرة وسميكة -3

 .قوة تفريع المجموع الجذرى -4

الى إرتفاع تركيز السكر فى العصير الخموى، حيث تتحول المركبات ذات الجزيئات الكبيرة  -5
 .مركبات ذات جزئيات صغير فتتحول المواد البروتينية الى أحماض أمينية والنشا الى سكر

 .زيادة الضغط االسموزى فى العصير الخموى -6

 .نقص لزوجة البروتوبالزم -7

 .زيادة نسبة الماء المرتبط وانحفاض نسبة الماء الحر فى األنسجة المختمفة -8

 .ٚٔجبربد إٌٙبس اٌطٛيً، ِغ روش أِضٍخِب ٘ٛ اٌّمصٛد ثٕجبربد إٌٙبس اٌمصيش -3

اٌمصيش ٔجبربد إٌٙبس 

أٚ ( عبػخ 14)٘ٝ إٌجبربد اٌزٝ رض٘ش ارا رؼشمذ ٌفزشح مٛئ١خ ألقش ِٓ اٌؾذ اٌؾشط ٌٍنٛء 

. ارا رؼشمذ إٌٝ االظالَ فزشح رض٠ذ ػٓ ؽذ ِؼ١ٓ ِضً فٛي اٌق٠ٛب ٚاٌزسح اٌؾب١ِخ

اٌطٛيً ٔجبربد إٌٙبس 

س ارا رؼشمذ ٌفزشح إمبءٖ أهٛي ِٓ اٌؾذ اٌؾشط ٌٍنٛء أٚ ارا رؼشمذ ٘ٝ إٌجبربد اٌزٝ رضٖ 

. ٌفزشح إظالَ رمً ػٓ ؽذ ِؼ١ٓ ِضً اٌمّؼ ٚاٌؾؼ١ش

 :(أخزش أسثؼخ ٔمبغ فمػ): أِبَ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ ِغ اٌزؼ١ًٍ(  X) أٚ (  √ ) مغ ػالِخ  -4

 (√) ِخ األِشاك٠ّىٓ ٌّشثٝ إٌجبد االعزفبدح ِٓ ِٕطمخ إٌؾأح فٝ اٌزشث١خ ٌّمبٚ -أ

 (√)٠ّٕب لقت اٌغىش فٙٛ ِؾقٛي ِؼّش ٠ؼزجش ِؾقٛي ثٕغش اٌغىش صٕبئٝ اٌؾٛي ة-ة

 (x).صٜ فٝ األسامٝ اٌّغزقٍؾخ ؽذ٠ضبال ٠ٛفٝ ثضساػخ اٌجشع١ُ اٌؾغب -ط

 (x)٠خ اٌىشثْٛ ػٓ سثبػ١خ اٌىشثْٛرىْٛ ػ١ٍّخ اٌزّض١ً اٌنٛئٝ اعشع فٝ إٌجبربد صالس-د

 (x).    ح أسامٝ راد ثٕبء ع١ذ رؼزجش األسامٝ اٌشٍِٟ -ٖ

 (دسجخ  14)             :اٌغإاي اٌضبٔٝ

 .ِب ٘ٝ األ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ ٌذساعخ رأص١ش اٌنٛء ػٍٝ اٌّؾبف١ً اٌؾم١ٍخ -أ 

. رؾذ٠ذ ِٛػذ اٌضساػخ ٌٍؾقٛي ػٍٝ إٌّٛ اٌّطٍٛة عٛاء وبْ خنش٠ب أٚ ص٘ش٠ب -1



ص١٘ش٘ب ػٓ هش٠ك دفؼٙب إعشاء ػ١ٍّبد اٌزٙغ١ٓ ث١ٓ إٌجبربد اٌزٝ رخزٍف فٝ ِٛاػ١ذ د -2

. ٌالص٘بس ثبٌزؾىُ فٝ هٛي فزشح اإلمبءح

. اٌؾقٛي ػٍٝ أوجش ػذد ِٓ األع١بي فٝ ٚلذ لق١ش ٚ٘زٖ رف١ذ ِشثٟ إٌجبد -3

. إخز١بس هش٠مخ اٌضساػخ إٌّبعجخ ٚاٌزخط١و فٝ االرغبٖ إٌّبعت ٌٍزؼش٠ل ٌٍنٛء -4

األِضً ٌٍزؾ١ًّ ؽزٝ  ٠غزفبد ِٕٙب ػٕذ صساػخ اٌّؾبف١ً اٌّؾٍّٗ ؽ١ش ٠غت إرجبع إٌظبَ -5

. الرؤصش اٌّؾبف١ً ػٍٝ ثؼنٙب ِٓ ٔبؽ١خ اٌنٛء

 

 .أروش اٌزأص١ش اٌنبس ٌٍش٠بػ ػٍٝ اٌّؾبف١ً اٌّخزٍفخ  -ة 

(. ٠ؤدٜ إٌٝ اٌؼطؼ )عشػخ رجخش اٌّبء ِٓ األسك ٚفمذٖ  -1

(. لٍخ ِؾقٛي )عمٛه األص٘بس ٚاٌضّبس أٜ أخفبك ٔغجخ اٌؼمذ  -2

سامٝ اٌخف١فخ ٚٔمٍٙب ِٓ ِىبٔٙب أٚ ص٠بدح اٌغطبء رؼش٠خ غطبء اٌجزسح ثؼذ اٌضساػخ فٝ األ -3

(. ٔمـ ػذد إٌجبربد إٔخفبك ٔغجخ االٔجبد . )ػ١ٍٙب

فٝ ؽبٌخ ٘جٛة س٠بػ عبخٕخ فئٔٙب رؤدٜ إٌٝ مّٛس اٌؾجٛة ٚخبفخ إرا وبٔذ اٌؾجٛة  -4

. رى٠ٛٓ ؽجٛة ٚثزٚس ٘ب٠فٗ فٝ هٛس اٌزى٠ٛٓ 

لذ رؤدٜ إٌٝ وغش إٌجبربد أٚ رّضق األٚساق وّب فٝ ؽبٌخ أٚساق اٌذخبْ ٚاٌّٛص ٚ -5

. سلبد٘ب

. ٔمً األِشاك ٚاٌؾؾشاد ٚثزٚس اٌؾؾبئؼ -6

. رؤصش اٌش٠بػ ػٍٝ ثؼل اٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ وٕضش اٌزمبٜٚ ٚاٌغّبد ٚاٌزؼف١ش ٚاٌشػ -7

. رمًٍ ِٓ ِمذسح اٌؼّبي ٚاٌّٛاؽٝ فٝ إٔغبص األػّبي -8

 .ِب٠قؾت اٌٙٛاء ِٓ ؽج١جبد سًِ أٚ رشاة أٚ ع١ٍذ ٠ؤصش ػٍٝ إٌجبربد

 .ِب ٘ٝ اٌؼاللخ ث١ٓ لٛاَ األسك ٚخقبئقٙب اٌّخزٍفخ  -ط 

.يقصد بقوام األرض نسبة احجام حبيباتها الى بعضها البعض او درجة خشونة ونعومة التربة
: والجدول التالى يوضح عالقة قوام األرض بخصائصها المختمفة 
 

طينية صفراء رممية الخصائص 
ناعم خشن خشن المممس 
رديئة يدة ججيدة جدا التهوية 

 كبير صغير صغير جدا السطح الكمى الداخمى
كبيرة صغيرة صغيرة السعة الكاتيونية 
كبير ضعيف ضعيف جدا النشاط الكيماوى 
كبير ضعيف ضعيف جدا النشاط الحيوى 

ردئ جيد زائد الصرف 
مرتفعه متوسطه منخفضه كمية الماء الميسر لمنبات 

صعبه سهمه سهمه خدمة األرض 
 مرتفعة متوسطة منخفضة رة النوعيةالحرا

 

 ِب ٘ٝ اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ ٌزؾغ١ٓ ر٠ٛٙخ اٌزشثخ اٌضساػ١خ -د 



اٌقشف اٌغ١ذ ٚرٌه ثؼًّ ؽجىٗ ِٓ اٌّقبسف اٌغ١ذح ٌٍزخٍـ ِٓ اٌّبء اٌضائذ فٝ  -1

. فشاغبد اٌزشثخ ػٓ هش٠ك اٌزشؽ١ؼ

. إعشاء ػ١ٍّخ اٌؾشس ٚرٌه ثبعزخذاَ أعٍؾخ ٌٍّؾشاس رقً إٌٝ اٌؼّك اٌّطٍٛة -2

. فٝ ؽبٌخ ٚعٛد هجمخ فّبء رؾذ اٌزشثخ ٠غزخذَ ٌزىغ١ش٘ب ِؾشاس رؾذ اٌزشثخ -3

. أْ ٠زُ رؾ١ّظ األسك ِذح رزشاٚػ ث١ٓ أعجٛع إٌٝ اعجٛػ١ٓ ث١ٓ وً ؽشصٗ ٚأخشٜ -4

. ثؼل اٌٛلذ ػمت ؽقبد اٌّؾبف١ً اٌؾز٠ٛخ( ثذْٚ سٜ)٠فنً رشن األسك ؽشالٝ  -5

٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ثؼذ ِؾقٛي  سٜ األسك ٚرشوٙب رغف صُ اػبدح س٠ٙب ٚؽشصٙب ؽ١ش رغشٜ -6

. األسص ٌؾذح فالثخ األسك

. أفن١ٍخ إعزخذاَ األعّذح اٌؼن٠ٛخ ٚاألعّذح اٌخنشاء السرفبع ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌذثبي -7

(. فذاْ/هٓ 5-1.5)٠ؾغٓ ِٓ ر٠ٛٙخ األسك إمبفخ اٌغ١ش ٚوزا اٌغجظ اٌضساػٝ  -8

 (دسجخ  15)       أجت ػٓ صالصخ فمػ:اٌغإاي اٌضبٌش

 .اٌّخزٍفخ ٌزمغ١ُ األسك لجً اٌضساػخلبسْ ث١ٓ اٌطشق  -1

: اٌزمغيُ ٚيٕمغُ اٌي

 اٌزجزيٓ -1 

ٚرزُ رٍه اٌؼٍّيخ ثؼذ دشس األسض ٚرضديفٙب ػٕذِب  يشاد رمغيُ األسض ئٌٝ أدٛاض  

ٚيطٍك ػٍيٙب أديبٔب ثؼٍّيخ اٌزجزيٓ ٚرجشٜ ثٛاعطخ آٌخ . ثٛاعطخ  اٌجزْٛ  ٚاٌّشاٜٚ

فٝ اٌّغبدبد  )ثٛاعطخ صٚط ِٓ اٌّٛاؽٝ   ٚ٘ٝ ئِب أْ رجش( اٌجزبِخ)رغّٝ اٌجزبٔخ 

(. فٝ اٌّغبدبد اٌىجيشح)أٚ ثبعزخذاَ اٌجشاس (  اٌصغيشح

فبرا . ٚرزُ ػٍّيخ اٌزمغيُ دغت أذذاس األسض ٚٔٛع اٌزشثخ ٚوزٌه ٔٛع اٌّذصٛي

وبٔذ األسض ِغزٛيخ يّىٓ أؾبء ِشاٜٚ ػٍٝ اٌيذيٓ ٚ٘زا رٛفيشا ٌٍفبلذ ِٓ األسض 

دذحص أِب فٝ دبٌخ أذذاس األسض فيٍضَ أؾبء لٕٛاد ػّٛديخ ػّب ٌٛ سيذ ػٍٝ يذ ٚا

ػٍٝ االٔذذاس دْٚ ٚجٛد ثزْٛ ِزجبدٌخ ِغ اٌمٕٛاد وّب ٘ٛ ِزجغ فٝ دبٌخ اٌشٜ ػٍٝ 

اٌيذيٓ ٚرٌه ألْ اٌمٕٛاد فٝ األسض إٌّذذسح رشٜٚ فمػ األدٛاض إٌّخفعخ ػٕٙب 

. ػٍٝ يذ ٚادذح

 :اٌذىُ ػٍٝ جٛدح اٌزجزيٓ   

أْ رىْٛ اٌجزْٛ ِزغب٠ٚخ فٝ االسرفبع  -                     .ثزْٛ ِغزم١ّخأْ رىْٛ اي -

 .ٚاٌغّه

أْ رىْٛ اٌجزْٛ فٝ خطٛه ِزٛاص٠خ  -      .ػٍٝ لّخ اٌجزْٛ( ِذس)ال٠ٛعذ لالل١ً  -

. ِٚغزم١ّخ

أْ رزٕبعت ِغبؽخ اٌؾٛك ِغ ٔٛع اٌّؾقٛي فٝ اٌّؾبف١ً اٌّؾجخ ٌٍّبء ِضً األسص  -

ؽٛاك وج١شح ث١ّٕب فٝ اٌّؾبف١ً اٌؾغبعخ ٌٍّبء رىْٛ األؽٛاك ٚاٌجشع١ُ رىْٛ األ

. ٚاٌغّغُ -فغ١شح ِضً اٌزسح اٌؾب١ِخ 

أْ رزٕبعت ِغبؽخ اٌؾٛك ِغ ٔٛع اٌزشثخ ففٝ األسامٝ اٌضم١ٍخ رىْٛ األؽٛاك أوجش  -

ٔغج١ب ػّب ٌٛ وبٔذ األسك س١ٍِخ ٚرٌه ألْ األسك اٌضم١ٍخ رؾزبط ٌٛلذ أوجش فٝ ػ١ٍّخ 

٘ب فشفخ ٌٍزؾجغ ث١ّٕب األسامٝ اٌخف١فخ عش٠ؼخ اٌشؽؼ ف١ٍضَ ٌٙب ٚلذ ألً اٌشٜ إلػطبا

 .ٌٍزؾجغ

اٌزخطيػ   -2  

اٌّمصٛد ثبٌزخطيػ ٘ٛ ئلبِخ خطٛغ ثٛاعطخ اٌطشاد ٚرزُ رٍه اٌؼٍّيخ ئِب ثٛاعطخ 

ٚفىشح ئلبِخ اٌخطٛغ ٘ٛ ؽك (. 7ؽىً )صٚط ِٓ اٌّٛاؽٝ أٚ ثٛاعطخ اٌجشاس 

ٚرزُ رٍه اٌؼٍّيخ ثزضجيذ اٌطشاد أِبَ عالح اٌّذشاس  األسض اٌزٝ رُ دشصٙب ٚرضديفٙب



ٚيمَٛ اٌطشاد ثؼًّ ( ثطٓ اٌخػ)ٚثزٌه يمَٛ عالح اٌّذشاس ثؼًّ األخذٚد ٌٍخػ 

. جبٔجٝ اٌخػ ٚثزٌه يزُ ئلبِخ اٌخطٛغ

 .صُّ دٚسح صساػيخ ّٔٛرجيخ فٝ ٚعػ اٌذٌزب-2

 :دورة قطن ثالثية
ح فٝ عٕٛة ٚٚعو اٌذٌزب خبفخ ػٕذِب فذس لبْٔٛ ٚ٘زٖ اٌذٚسح ّٔٛرع١خ ؽ١ش رزجغ فٝ ِٕبهك ٚاعغ

ثٕـ ػٍٝ ػذَ عٛاص صساػخ اٌمطٓ فٝ أوضش ِٓ صٍش اٌّغبؽخ ِغ مشٚسح صساػخ اٌمّؼ فٝ صٍش 

: اٌّغبؽخ ػٍٝ األلً وؾذ أدٔٝ ٚال٠غّؼ فٝ ٘زٖ اٌذٚسح ثضساػخ األسص ٠ّٚىٓ رق١ّّٙب وب٢رٝ

عٕٛاد  3( = 1/3/ )1= ػذد ع١ٕٓ اٌذٚسح - أ   

. ٚ٘ٛ ٠غبٜٚ ػذد ع١ٕٓ اٌذٚسح 3= 1/ 3=د ألغبَ اٌذٚسح ػذ- ة 

ػذد ألغبَ )ألغبَ  ٠ٚ3مغُ ػشم١ب ( ثؼذد ع١ٕٓ اٌذٚسح)ألغبَ  ٠3شعُ ِغزط١ً ٠مغُ ه١ٌٛب -عـ 

صُ رٛصع اٌّؾبف١ً ؽغت رشر١ت رؼبلجٙب فٝ وً لغُ وً عٕخ ثؾ١ش ٠شاػٝ أعظ ( اٌذٚسح

. ِخاٌزق١ُّ اٌغبثك روش٘ب ٚرزّؾٝ ِغ اٌمٛا١ٔٓ اٌمبا

 

اٌّغب

دخ 

اٌضبٌضخ اٌضبٔيخ اٌغٕخ األٌٚٝ 

ثشع١ُ رغش٠ؼ  1/3

( أ )    صُ   

لطــــٓ 

 

( ة)

 

( عـ)

لّؼ ٚؽـؼ١ش  1/3

( ة)   صُ   

رسح ؽب١ِخ ف١فٝ 

 

( عـ)

 

( أ ) 

فٛي ٚثشع١ُ ِغزذ٠ُ  1/3

( عـ)   صُ   

رسح ؽب١ِخ ف١فٝ 

 

( أ ) 

 

( ة)

 

 .عأٌه ِضاسع ػٓ اٌشٜ ػٍٝ يذ ٚادذح ٚاٌشٜ ػٍٝ اٌيذيٓ فجّبرا رجيت ػٍيٗ-3

يّىٓ أؾبء ِشاٜٚ ػٍٝ اٌيذيٓ  ِٕٚذذسح في ارجبح ٚادذ ارا وبٔذ األسض ِغزٛيخ

ٚرٌه ألْ  في ارجب٘يٓ األسض أِب فٝ دبٌخ أذذاس. ٚ٘زا رٛفيشا ٌٍفبلذ ِٓ األسض

 .إٌّخفعخ ػٕٙب ػٍٝ يذ ٚادذحاٌمٕٛاد فٝ األسض إٌّذذسح رشٜٚ فمػ األدٛاض 

ة ترع ال ة ترع ال

ة ا ن ق ن ت ب ن ت ب ن ت ب ن ت ب ن ت ب ن ت ب ن ت ب

ة ا ن ق وض ح

ه ا ن ق وض ح

ن ت ب وض ح

ة ا ن ق ه ا ن ق

ة ا ن ق

ن ت ب

ة د د واح ى ي ل رى ع ن دي ي ى ال ل رى ع

ة در ح ن أرض م ة وي ت س أرض م

مروى 
رئيسى

مروى 
رئيسى

 
 .ٚمؼ اٌفشق ث١ٓ ػ١ٍّزٝ اٌخف  ٚاٌزشل١غ ِغ روش أِضٍخ-4

 REPLANTINGاٌزشليـــــغ 

إرا رؼشك اٌّؾقٛي أصٕبء فزشح ّٖٔٛ فٝ ثذا٠خ ؽ١برٗ إٌٝ ػٛاًِ غ١ش ِالئّخ وبٌظشٚف 

اٌغفبف وزٌه صساػخ ثزٚس ِٕخفنخ اٌغ٠ٛخ أٚ اٌشهٛثخ اٌغ١ش ِٕبعجخ وبٌشٜ اٌغض٠ش أٚ 



فٝ ٔغجخ االٔجبد فبْ ٘زٖ اٌظشٚف اٌغ١ش ِالئّخ رزغجت فٝ أخفبك ٔغجخ االٔجبد ِّب 

٠نطش ِؼٗ إٌٝ اعشاء ػ١ٍّخ اٌزشل١غ ٚ٘ٛ رؼ٠ٛل اٌجزٚس اٌزٝ رٕجذ أٚ اٌجبدساد ا١ٌّزٗ 

 ٚرزُ ػ١ٍّخ اٌزشل١غ ػبدح

: ثبؽذٜ اٌطشق ا٢ر١خ

 :اٌزشليغ ثبٌجزٚس- 1

ٌه لجً س٠خ اٌّؾب٠بٖ ٠ٚفنً اْ ٠زُ اٌزشل١غ ثّغشد ظٙٛس اٌجبدساد فٛق عطؼ ٠ٚزُ ر

اٌزشثخ ؽزٝ الرٛعذ فشٚق وج١شح فٝ ػّش إٌجبربد ِّب رؤصش ػٍٝ ِٛاػ١ذ إٌنظ ٚرزُ 

. اٌضساػخ أِب ثبٌطش٠مخ اٌؼف١ش أٚ اٌؾشارٝ

اٌزشل١غ ٚلذ ٠زُ اٌزشل١غ ثبٌطش٠مخ اٌؾشارٝ إرا وبٔذ اٌضساػخ ػف١شا ثؾ١ش رزُ ػ١ٍّخ 

ثّغشد أزٙبء فزشح االٔجبد أِب إرا رّذ اٌضساػخ ثبٌطش٠مخ اٌؾشالٝ ف١فنً اٌزشل١غ لجً 

٠ٚشاػٝ دائّب اْ رىْٛ اٌفزشح ث١ٓ اٌضساػخ ٚاٌزشل١غ فزشح . أٚي س٠خ رزُ ثؼذ اٌضساػخ

لق١شح عذا ٌزفبدٜ اٌفشٚق فٝ ػّش إٌجبربد ؽزٝ ال٠ٕزظ ٔجبربد صُ ٔقغٙب ٌُٚ رٕنظ 

ٚرىْٛ إٌز١غخ أْ اٌجزٚس إٌبرغخ ِٓ ٔجبربد اٌزشل١غ ثٙب ٔغجخ ػب١ٌخ . ٌزشل١غإٌبرغخ ِٓ ا

ِٓ اٌشهٛثخ الرقٍؼ ٌٍزخض٠ٓ ٚارا رأخش اٌؾقبد ؽزٝ رٕنظ ثزٚس إٌجبربد إٌبرغخ ِٓ 

. اٌزشل١غ فبْ اٌجزٚس إٌبرغخ ِٓ اٌضساػخ األٌٚٝ رٕزؾش ٠ٚن١غ عضء ِٓ اٌّؾقٛي

. فٝ ثؼل اٌّؾبف١ًٌزٌه ٠فنً هش٠مخ اٌؾزً فٝ اٌزشل١غ 

 :اٌزشليغ ثبٌؾزً- 2

ٚرفنً ٘زٖ اٌطش٠مخ فٝ وض١ش ِٓ اٌّؾبف١ً اٌزٝ رٕغؼ ف١ٙب ػ١ٍّخ اٌؾزً ِضً اٌزسح 

ٚاٌجقً ِٚٓ ١ِّضاد ٘زٖ اٌطش٠مخ اْ إٌجبربد اٌّؾزٌٛخ فٝ ٔفظ ػّش إٌجبربد األف١ٍخ 

ٌّضسػخ ٚرزُ ٚرؤخز ػبدح رٍه اٌؾزالد ِٓ إٌجبربد اٌّأخٛرح ِٓ ػ١ٍّخ اٌخف فٝ ٔفظ ا

. ػ١ٍّخ اٌزشل١غ فٝ ٘زٖ اٌطش٠مخ فٝ ٚعٛد اٌّبء

 :اٌؾشٚغ اٌٛاجت ِشاػبرٙب فٝ ػٍّيخ اٌزشليغ

. أْ رىْٛ اٌجزٚس أٚ إٌجبربد اٌّغزخذِخ فٝ اٌزشل١غ ِٓ ٔفظ فٕف اٌّؾقٛي -1

. أْ رغشٜ ػ١ٍّخ اٌزشل١غ فٝ ١ِؼبد ِجىش ؽزٝ ال٠ٛعذ فشق ؽبعغ ث١ٓ أػّبس إٌجبربد -2

. ْ اٌزمبٜٚ ػٕذ اٌضساػخ ٌغشك اعزخذاِٙب فٝ اٌزشل١غ إرا ٌضَ األِشأْ ٠ؾزفع ثغضء َ -3

. أْ ٠ىْٛ اٌزشل١غ ٌزؼ٠ٛل أخفبك ٔغجخ االٔجبد ٔز١غخ ٌٍظشٚف اٌغ١ش ِالئّخ ٌٍّؾقٛي -4

 Thinningاٌخــــــف  

اٌّمقٛد ثبٌخف ٘ٛ اثؼبد أٚ اٌزخٍـ ِٓ إٌجبربد اٌضائذح ٠ٍٚغأ اٌضساع ػبدح إٌٝ 

رمبٜٚ أػٍٝ ِٓ اٌّؼذي األِضً ؽشفب ُِٕٙ ػٍٝ مّبْ ػذَ  صساػخ اٌّؾقٛي ثّؼذي

٠ٚفنً . اٌزشل١غ إرا لبثً اٌّؾقٛي أصٕبء ثذء ؽ١برٗ ظشٚف ع٠ٛخ ٚث١ئ١خ غ١ش ِالئّخ

فٝ ػ١ٍّخ اٌخف ٚخبفخ ٔجبد اٌمطٓ أٚ اٌغٛس اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ ٔجبربد وض١شح ٠ٚشاد 

ٍِخ ٚاؽذح ؽزٝ ال٠زغجت خفٙب ػٍٝ ٔجبد أٚ ٔجبر١ٓ ف١فنً اْ رخف ثٕضع ٔجبد ١ٌٚغذ ط

. رٌه فٝ خٍخٍخ اٌغٛسح

وّب ٠شاػٝ أْ ٠زُ ػ١ٍّخ اٌؾف دفؼخ ٚاؽذح إرا وبٔذ اٌظشٚف ِالئّخ ٚلذ ٠خف ػٍٝ 

دفؼز١ٓ إرا أف١ت اٌّؾقٛي ثجؼل األِشاك وّب فٝ اٌمطٓ أٚ ػٕذ افبثزٗ ثبٌزشثظ 

٠ٓ ٚرزشن ٔجبربد خفخ أٌٚٝ صُ ٠خف ِشح صب١ٔخ ػٍٝ ٔجبد 4-3ف١فنً اْ ٠خف أٚال ػٍٝ 

وزٌه ٠شاػٝ أْ رخفف إٌجبربد فٝ أػّبس . فٝ اٌغٛسح إٌجبربد اٌخب١ٌخ ِٓ األِشاك

ِٕبعجخ ؽزٝ الرغزٍٙه رٍه إٌجبربد عضء وج١ش ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ثبٌزشثخ وزٌه ٠زُ اػبدح 

ثؼذ اعشاء ػ١ٍّخ اٌخف ٚلجً اٌش٠خ اٌزٝ رؼمت اٌخف ( اٌخبؿ)اٌزغ١ّذ اٌّؼذٔٝ 

. ِجبؽشح

 :ٌٛاجت ِشاػبرٙب فٝ ػٍّيخ اٌخفاٌؾشٚغ ا

. أْ رغشٜ فٝ ١ِؼبد ِٕبعت ِٓ ػّش إٌجبد -1



إرا أف١ت اٌّؾقٛي ثؾؾشح فٝ ثذا٠خ ؽ١برٗ وّب ٠ؾذس أؽ١بٔب فٝ ٔجبد اٌمطٓ ثؾؾشح  -2

. اٌزشثظ ف١فنً أْ ٠ىْٛ اٌخف ػٍٝ دفؼز١ٓ

. اْ رخف إٌجبربد اٌنؼ١فخ أٚ اٌّقبثٗ ٠ٚزشن ثبٌغٛسح ألٛا٘ب ٚأفنٍٙب -3

ثبربد فٝ اٌغٛسح اٌٛاؽذح دفؼخ ٚاؽذح ثً ٠خفف فشادٜ ؽزٝ ال٠زغجت فٝ أال رخف آٌ -4

. خٍخٍخ اٌغزٚس ٔز١غخ ٔضع ػذح ٔجبربد دفؼخ ٚاؽذح

إرا اعزخذِذ إٌجبربد اٌزٝ خفذ فٝ ػ١ٍّخ اٌزشل١غ ف١غت اعزخذاِٙب فٝ ٔفظ ا١ٌَٛ اٌزٝ  -5

. رُخف وّب ٘ٛ ِزجغ فٝ ػ١ٍّخ رشل١غ اٌزسح اٌؾب١ِخ ثطش٠مخ اٌؾزً

 (دسجخ  15)      أجت ػٓ صالصخ فمػ:اٌشاثغ اٌغإاي

 . ٚاٌزخطيػ ويف يّىٕه اٌذىُ ػٍٝ جٛدح ػٍّيخ اٌذشس-1

 اٌذىُ ػٍٝ جٛدح ػٍّيخ اٌذشس-أٚال

ارا وبٔذ األسك ِغزؾشصٗ ٚثٙب ٔغجخ ِٓ اٌشهٛثخ ارا فشوذ ث١ٓ أفبثغ ا١ٌذ الرىْٛ  -1

األسك اٌشهجخ فٍجخ أٚ ِزؼغٕٗ ثً رىْٛ ِفىىخ ألْ األسك ٠زخٍف ػٕٙب لالل١ً ٚ

. ٠زخٍف ػٕٙب وزً ِٓ اٌط١ٓ ٠ٚمبي ػٕٙب أْ األسك ثبمذ ٚ٘زا غ١ش ِشغٛة ف١ٗ 

ارا وبٔذ ِٛعخ اٌؾشس ِغزم١ّخ ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌّؾشاس ٠غ١ش فٝ خطٛه ِغزم١ّخ  -2

. ٚخبفخ ارا وبْ اٌؼبًِ اٌمبئُ ثؼ١ٍّخ اٌؾشس ِذسة ٚفٕٝ

ؽ١ش رزخٍف رٍه اٌجمغ ( طأسك آ)ال٠ٛعذ ثبألسك ثؼذ اٌؾشس ثمغ رشوذ ثذْٚ ؽشس  -3

ارا وبْ اٌؾشس ِزؼشط ٔظشا ٌؼذَ رذاخً عشاد اٌّؾشاس ٚرٕزظ رٍه اٌؾبٌخ إِب ٔز١غخ أْ 

اٌؼبًِ غ١ش ِزّشْ عٛاء عبئك اٌغشاس أٚ اٌؼبًِ اٌزٜ ٠مٛد صٚط اٌّٛاؽٝ أٚ أْ 

اٌّٛاؽٝ اٌزٝ رمَٛ ثبٌؾشس ثبٌّؾشاس اٌجٍذٜ غ١ش ِذسثخ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ ثّؼٕٝ أْ اٌض١شاْ 

. رٝ رمَٛ ثؼ١ٍّخ اٌؾشس ٠ٍضَ أْ رىْٛ ِذسثخ ػٍٝ اٌؾشس ثؾ١ش رغ١ش فٝ خو ِغزم١ُاي

٠ٚغّٝ اٌؾ١ٛاْ اٌزٜ ٠غ١ش عٙخ األسك اٌّؾشٚصخ ثبٌج١ُٙ اٌغٛأٝ ٚاٌزٜ ٠غ١ش عٙخ 

. األسك اٌزٝ عزؾشس ثبٌج١ُٙ اٌجشأٝ ٚ٘زٖ ِقطٍؾبد ٠غزخذِٙب اٌفالػ اٌّقشٜ

اٌّؾشاس ثبلزالػٙب ٚالرزخٍف رٍه اٌؾؾبئؼ الرٛعذ ؽؾبئؼ ٔب١ِخ ثؼذ اٌؾشس ؽ١ش ٠مَٛ  -4

. إال إرا وبْ اٌؾشس غ١ش ع١ذ

أال ٠زخٍف ثؼذ اٌؾشس لالل١ً ٔز١غخ ص٠بدح عفبف األسك أٚ وزً اٌط١ٓ ٔز١غخ ؽشس  -5

. األسك ٚثٙب ٔغجخ ػب١ٌخ ِٓ اٌط١ٓ

ٌؼذَ اِىبْ ٚفٛي ( رذث١ٍخ)أال ٠زشن أعضاء ِٓ األسك فٝ ٔٙب٠خ اٌّشعغ ثذْٚ ؽشس  -6

. ٚثزٌه رؾشس ٔٙب٠زٝ اٌّشعغ ػّٛد٠ب ػٍٝ ثم١خ األسك اٌّؾشاس ٌٙب

أْ ٠زٕبعت ٔٛع اٌّؾشاس ٚؽغُ عالؽٗ ِغ ٔٛع اٌزشثخ ٚوزٌه ػّك اٌؾشس ِغ ٔٛع  -7

وّب أْ ػّك اٌؾشس فٝ اٌّؾبف١ً . اٌّؾقٛي فٝ األسامٝ اٌضم١ٍخ ٠ىْٛ اٌّؾشاس وج١شا

 -ؽشصخ ٚاؽذح فّضال اٌغطؾ١خ رؾشس . اٌّزؼّمخ أوجش ِٓ اٌّؾبف١ً اٌغطؾ١خ اٌغزٚس

. ٚاٌّزٛعطخ رؾشس ؽشصز١ٓ ٚاٌّزؼّمخ رؾشس األسك صالس ؽشصبد

 اٌذىُ ػٍٝ جٛدح اٌزخطيػ -:صبٔيب

أْ رزّبصً فٝ االسرفبع ٚاٌغّه ثؾ١ش  -  .أْ رىْٛ اٌخطٛه ِغزم١ّخ ِٚزٛاص٠خ -

. رزٕبعت ِغ ٔٛع اٌّؾقٛي

. اٌفشػ١خ( اٌّشاٜٚ)أْ رىْٛ اٌخطٛه ِزؼبِذح ػٍٝ اٌمٕٛاد  -

ِغ ٔٛع اٌّؾقٛي ( ِغّٛػخ ِٓ اٌخطٛه رٕزٙٝ ثشثبه)رٕبعت ِغبؽخ اٌؾٛاي أْ د -

ِضال اٌّؾبف١ً  اٌّؾجخ ٌٍّبء ِضً اٌمقت ٠ىْٛ اٌؾٛاي وج١شا ث١ّٕب اٌّؾبف١ً اٌؾغبعخ 

. اٌغّغُ ٠ىْٛ ِغبؽخ اٌؾٛاي فغ١شا -ػجبد اٌؾّظ  -ٌٍّبء ِضً اٌزسح اٌؾب١ِخ 

 (.ِـذس)أال ٠ٛعذ ػٍٝ لّخ اٌخو لالل١ً  -

 



 .ػشف اٌذؾيؾخ ِٚب ٘ٝ ٚعبئً ئٔزؾبس اٌذؾبػ-2

 اخزٍفذ اآلساء فٝ رؼشيف اٌذؾيؾخ

اٌذؾبئؼ ٔجبربد رّٕٛ ثشيب فٝ ِٕطمخ ِب اليشغت فٝ رٛاجذ٘ب "ئال أْ اٌزؼشيف اٌؾبئغ ٌٙب ٘ٛ  

 ".ض ٚاٌّذبصيً ٚاٌذيٛأبد ٚاٌّبء سفيٗ ٚرغجت أظشاساً الزصبديخ ٌأل

: آلرٝيّىٓ رٍخيص غشق أزؾبس اٌذؾبئؼ فٝ ا

 :اٌزمبٜٚ اٌغيش ٔميخ- 1

ديش أْ ٚجٛد اٌذؾبئؼ ِغ اٌجزٚس اٌزٝ رغزخذَ وزمبٜٚ يؼزجش ِٓ اٌّصبدس اٌٙبِخ الٔزمبي 

. اٌذؾبئؼ ِٓ ِىبْ آلخش ٚدخٌٛٙب فٝ أِبوٓ وبٔذ غيش ِٛجٛدح فيٙب

 :اإلٔغـبْ- 2

ائك ديش أْ لذسح اٌجزٚس ػٍٝ االٔزمبي ِٓ ِىبْ آلخش ِذذٚدح خصٛصب فٝ دبٌخ ٚجٛد ػٛ

غجيؼيخ وبٌجذبس ٚاٌّذيطبد ٚاٌججبي فٕمٍٙب اإلٔغبْ ِغ غزائٗ أٚ فٝ صٛسح خعشٚاد 

. ٚٔجبربد صيٕخ ػجش ٘زح اٌؼٛائك

 :اٌذؾشاد ٚاٌذيٛأبد- 3

فٝ سيؼ اٌطيٛس أٚ رؼٍك ثؾؼش ٚصٛف ٚأظبفش اٌذيٛأبد أٚ داخً اٌمٕبٖ اٌٙعّيخ ػٕذ 

. رغزيزٙب ػٍيٙب

 :اٌشيــبح- 4

ٌخفيفخ ٚاٌزٝ رذزٜٛ ػٍٝ أويبط ٘ٛائيخ ٚصٚائذ رّىٕٙب ِٓ اإلٔزمبي خصٛصب ثزٚس اٌذؾبئؼ ا

. ثٛاعطخ اٌٙٛاء ِضً اٌجؼعيط ٚاٌضِيش

 :اٌّبء ٚلٕٛاد اٌشٜ- 5

ديش رطفٛ ثزٚس ثؼط اٌذؾبئؼ اٌخفيفخ اٌٛصْ أٚ اٌّغٍفخ ثطجمخ صيزيخ ٚرٕزمً ػٍٝ عطخ 

. اٌّبء ِٓ ِىبْ ئٌٝ آخش وبٌغؼذ

 :اٌغّبد اٌجٍذٜ- 6

أْ اٌغّبد اٌجٍذٜ ػجبسح ػٓ ئفشاصاد اٌذيٛاْ اٌغبئٍخ ٚاٌصٍجخ ٚديش أْ اٌغّبد ِٓ اٌّؼشٚف 

اٌجٍذٜ يذزٜٛ ػٍٝ ٘زٖ االفشاصاد ػالٚح ػٍٝ اٌفشؽٗ اٌزٝ لذ رىْٛ ئِب أرشثخ ِٓ 

اٌذمً أٚ لؼ أسص ففٝ دبٌخ ٚجٛد ثزٚس ٌٍذؾبئؼ ثٙب يّىٓ أْ رٕزمً ٘زح اٌجزٚسػٓ 

غيش ِزذًٍ ٚاٌزٜ رمً فزشح رخضيٕٗ ػٓ عزخ غشيك اٌغّبد اٌجٍذٜ خصٛصب اٌذذيش ٚاي

. أؽٙش

 :اٌذسيظ ِٚٛاد اٌؼٍف- 7

اٌؼٍيمخ  ػجبسح ػٓ ثزٚس أٚ ٔجبربد ػٍف لذ يىْٛ ِخزٍػ ثٙب ثؼط ثزٚس  اٌذؾبئؼ أٚ أجضائٙب  

اٌزٝ يّىٓ  أْ رزىبصش  ثٙب ٚرٕزمً عٛاء ػٓ غشيك اٌؼٍيمخ اٌجبفخ أٚ اٌخعشاء أٚ اٌزٝ 

. س ِجشٚؽٗرذزٜٛ ػٍٝ ثزٚس عٍيّخ غي

 :ٚعبئً إٌمً- 8

ِضً اٌؼشثبد ٚاٌمطبساد ٚاٌجٛاخش اٌزٝ رٕمً اٌّذبصيً ِٓ ِىبْ ئٌٝ آخش ديش يغمػ فيٙب 

ثؼط اٌجزٚس ٚػٕذ رٕظيفٙب رغجت االصبثخ ثبٌذؾبئؼ فٝ األِبوٓ اٌزٝ يزُ رٕظيف 

. ٚعبئً إٌمً ٘زح ِٕٙب

 :ِٛاد اٌزؼجئخ- 9

ا رغٍف ثبٌمؼ خٛفب ػٍيٙب ِٓ اٌىغش ٚ٘زا اٌمؼ اٌضجبجيبد ٚثؼط إٌّزجبد األخشٜ ػٕذ ٔمٍٗ

لذ يذزٜٛ ػٍٝ ثزٚس دؾبئؼ فزٕزمً ِٓ ِىبْ اٌزصٕيغ ئٌٝ ِىبْ االعزٙالن ٚرٕزؾش 

. ٕ٘بن

 

 

 



يؼزجش اٌزغّيذ ِٓ أُ٘ ػٍّيبد اٌخذِخ ثؼذ اٌضساػخ، ٚظخ ثاخزصبس أٔٛاع االعّذح -3

 .رٙبٚأٔغت ٚلذ إلظبفٚغشق ٚأّ٘يزٙب 

: َ ئٌٝ لغّيٓ سئيغييٓ ّ٘برٕمغُ األعّذح ثٛجٗ ػب

 :األعّذح اٌّؼذٔيخ- 1

ِٚٓ أِضٍزٙب ِذبٌيً األِٛٔيَٛ ِضً ٔزشاد األِٛٔيَٛ ٚفٛعفبد األِٛٔيَٛ ٚوجشيزبد األِٛٔيَٛ ، 

ٚٔزشاد اٌجيش ٚوزٌه ٔزشاد اٌجٛربعيَٛ، ٔزشاد اٌصٛديَٛ ( اٌجيش)عيٕبِيذ اٌىبٌغيَٛ 

. ٚاٌيٛسيب

 :األعّذح اٌؼعٛيخ- 2

اٌغّبد  -اٌغّبد اٌجٍذٜ اٌطجيؼٝ  رٝ رذزٜٛ ػٍٝ ِٛاد ػعٛيخ ِٚٓ أِضٍزٙبٚ٘ٝ األعّذح اي

 .ٚثمبيب إٌجبربد ٚاٌذيٛأبداٌذَ اٌّجفف  -غّٝ إٌيً -اٌجٍذٜ اٌصٕبػٝ 

 أّ٘يزٙب -

 اٌغّبد أدذ اٌؼٕبصش اٌغزائيخ اٌالصِخ ٌّٕٛ إٌجبربد -

 - Macro وجيشح  ػٕبصش يّزص ثىّيبد 6ػٕصشا ظشٚسيب ٌٍّٕٛ ِٕٙب  12يذزبط إٌجبد ئٌٝ 

Nutrients َٛإٌزشٚجيٓ ، اٌفٛعفٛس، اٌجٛربعيَٛ، اٌّغٕغيَٛ، اٌىبٌغي ٝ٘

ٚاٌىجشيذ ثيّٕب يذزبط ئٌٝ وّيبد ظئيٍخ ِٓ ثبلٝ اٌؼٕبصش ٚيغّٝ ثبٌؼٕبصش اٌذليمخ 

ِضً إٌذبط ٚإٌّجٕيض ٚاٌضٔه ٚاٌذذيذ  Micro nutrientsأٚ اٌّغزيبد اٌصغش 

ِبيذزبط إٌجبد ئٌٝ صالصخ ػٕبصش أخشٜ ٘ٝ اٌىشثْٛ، اٌجٛسْٚ اٌٌّٛٛثيذُٔ ٚغبٌجب 

ٚاأليذسٚجيٓ، ٚاألوغجيٓ يذصً ػٍيٙب ِٓ اٌجٛ ٚثزٌه يصً ػذد اٌؼٕبصش اٌالصِخ 

 .ػٕصش 15ٌٍٕجبد 

رغزخذَ األعّذح أعبعب ٌضيبدح أزبط اٌّذبصيً اٌّخزٍفخ ٌٚزا فبْ اظبفزٙب رزأصش ثؼذح ػٛاًِ 

: ِخزٍفخ أّ٘ٙب

اٌؼٛاًِ إٌّبخيخ - 2ٔٛع اٌزشثخ     - 1

اٌمذسح االٔزبجيخ ٌٍزشثخ - 4ٔٛع اٌّذصٛي    - 3

غٛي ِٛعُ إٌّٛ ٌٍّذصٛي - 5

 

: غشيمخ اظبفخ األعّذح

ِٓ األِٛس اٌٙبِخ فٝ اٌزغّيذ ٘ٛ غشيمخ اظبفزٗ ٌٍزشثخ ديش ٚجذ أْ أفعً غشيمخ ٌٛظؼٗ ٘ٛ 

ح لذ يعشثٙب أٚ ا ٌٍٕجبد ٚاٌجزٚس ألْ ِالِغخ اٌغّبد ٌٍٕجبد أٚ اٌجزسسأْ يىْٛ ِجبٚ

يزغجت فٝ ِٛرٙب ٚلذ أرعخ أْ غشيمخ اظبفخ اٌغّبد الرمً أّ٘يخ ػٓ اظبفخ اٌىّيخ 

اٌّضٍٝ ٌٍٕجبد ٚلذ اليزغجت اظشاس ٔزيجخ ِالِغخ اٌغّبد ٌٍجزٚس ارا اظيف ثّؼذالد 

ٚارا اظيف اٌغّبد ثّؼذالد وجيشح ٚوبْ . ِٕخفعخ ٚأػمت اظبفزٗ سٜ أٚ اِطبس

ؽشح فبْ اٌشٜ أٚ ٘طٛي األِطبس يزيت اٌغّبد ٚيىْٛ ِذٍٛال اٌغّبد يؼٍٛ اٌجزٚس ِجب

ٚفٝ ِضً ٘زٖ األدٛاي يفعً أْ يخٍػ . ِشوضا لذ يزغجت فٝ ئدذاس ظشسا ٌٍجزٚس

اٌغّبد ثبٌزشثخ دزٝ الرغجت ػٍّيخ اٌغغيً إٌبرجخ ػٓ اٌشٜ أٚ ٘طٛي األِطبس أٜ 

. ظشس ٌٍجزٚس

 

 .ٚاٌزثٛي اٌذائُ( اٌّإلذ)ِب ٘ٛ اٌفشق ثيٓ اٌزثٛي اٌفغيٌٛٛجٝ -4
: Permanent Wilting pointٔمطخ اٌزثٛي اٌذائُ  -1

ٚ٘ٝ إٌمطخ اٌزٝ ٠قً ػٕذ٘ب إٌجبد إٌٝ اٌزثٛي اٌّغزذ٠ُ ٔز١غخ أْ اٌشهٛثخ أخفنذ ثؾ١ش رقً لٛح 

ٚ٘ٝ لٛح أوجش ِٓ لٛح اِزقبؿ اٌغزٚس ٌٍّبء ٚثؼذ رٌه . ط.ك 15ؽذ اٌؾج١جبد ٌٍغالف اٌّبئٝ ٔؾٛ 

ح ا١ٌّغشح ٌٍٕجبد ال٠ؼٛد اٌٟ ؽبٌزخ اٌطج١ؼ١خ ِشح اخشٞ  ٚ٘زٖ اٌظب٘شح رخزٍف ػٓ ارا رٛفشد اٌشهٛة



ٔمطخ اٌزثٛي اٌّؤلذ اٌزٝ رؾذس فمو ٚلذ اٌظ١ٙشح ٔز١غخ أْ اٌّبء اٌّفمٛد ِٓ ػ١ٍّخ إٌزؼ أوجش ِٓ 

. اٌّبء اٌّّزـ ػٓ هش٠ك اٌغزٚس ٚثؼذ أزٙبء ؽذح اٌؾشاسح ٠ؼٛد إٌجبد إٌٝ ؽبٌزٗ اٌطج١ؼ١خ

(: اٌفغيٌٛٛجي)ثٛي اٌّإلذاٌز -2

رؾذس فمو ٚلذ اٌظ١ٙشح ٔز١غخ أْ اٌّبء اٌّفمٛد ِٓ ػ١ٍّخ إٌزؼ أوجش ِٓ اٌّبء اٌّّزـ ػٓ هش٠ك 

. اٌغزٚس ٚثؼذ أزٙبء ؽذح اٌؾشاسح ٠ؼٛد إٌجبد إٌٝ ؽبٌزٗ اٌطج١ؼ١خ

:  ٕٚ٘بن ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٝ ٠ّىٓ ثٙب ٌٍٕجبد رم١ًٍ إٌزؼ ِٕٙب  

(. اٌٛمغ اٌشأعٝ)ادح ػٍٝ إٌجبد ٚمغ األٚساق فٝ صا٠ٚخ ػ

(. إٌّٛ اٌّزٛسد)رغّغ األٚساق ثؾىً ِزضاؽُ ػٍٝ إٌجبد 

. اٌزفبف أٚساق إٌجبد

. إعمبه ثؼل أٚساق إٌجبد وّمبِٚخ هج١ؼ١خ ٌزم١ًٍ إٌزؼ

. عٛد اٌطجمخ اٌؾّؼ١خ ٚاٌؾؼ١شاد ػٍٝ عطٛػ األٚساق

(. ق ِضالِؾبٌٟ)رؾٛس ثؼل األٚساق إٌٝ ؽؼ١شاد أٚ أؽٛان أٚ خالفٗ 

 

 
 
 

 


