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 إجابة الخضر
 1ج

عملية البناء الضوئى يتحد فيها ثاىن أكسيد الكربون مع ادلاء ىف وجود الضوء ويتكون السكريات السداسية 
 -وينطلق األكسجني حسب ادلعادلة اآلتية :

12H2O + 6CO2   C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

 وىف ىذه ادلعادلة فإن األكسجنب الناتج يكون مصدره ادلاء
  –تتم عملية التمثيل الضوئى على مرحلتني منفصلتني 

تعرف بتفاعبلت الظبلم أو دورة كالفن وىى تتأثر بدرجة احلرارة وال تتأثر بالضوء  المرحلة الثانية للتمثيل الضوئى
إىل مركب عضوى منخفض  NADPH2وجني من ادلاء بواسطة مستقبل وناقل اذليدروجني وفيها تنتقل ذرات اذليدر 

كربوىيدرات أعلى ىف الطاقة ومنو تتكون السكريات. وبذالك ينتج عن ىذا   ATPىف الطاقة لينتج مبساعدة طاقة 
السكر حيث يتكون التفاعل اإلختزاىل إضافة إلكرتونات وذرات ىيدروحني إىل ثاىن أكسيد الكربون وتكوين وحدات 

ىف بداية عملية التخليق محض فسفوجليسريك وىو مركب ثبلثى الكربون حيتوى على فسفور وكل جزيئني من ىذا 
 ادلركب يتحدان معا ليعطيا جزئ من السكر السداسى الكربون.

 2ج
 منفذة للماء سكون بيئى أو طبيعى وسببو أغلفة البذور الصلدة الغري -ويرجع السكون عند إنبات البذور إىل :

 واألكسجني  وسكون فسيولوجى  وسببو ادلثبطات وادلنشطات وعوامل داخلية )أجنة غري ناضجة(
 3ج

 يؤثر الضوء على النبات من حيث ثبلث عوامل رئيسية ىى
 شدة اإلضاءة -1

 طول ادلوجة الضوئية )لون الضوء( -2

 طول النهار )عدد ساعات اإلضاءة( -3

 4ج
ى موت أو حرق النموات الطرفية وتساقط األزىار ولفحة الربد للثمار ويتوقف للنباتات وى يسبب الصقيع أضرار

األثر الضار للصقيع على درجة احلرارة وادلدة الىت تتعرض ذلا النباتات وديكن وقاية النباتات من الصقيع أو تقليل 
 عن طريقحدتو 

a. رى األرض عند قدوم الصقيع 
b. ة أو الببلستيكية أو األنفاقت الصوب الزجاجيمحاية النباتات بزراعتها حت 

c. تدفئة اذلواء باستخدام ماكينات حرق الوقود ودفع اذلواء الساخن ىف الصوب 

d. زراعة األصناف الىت تتحمل الربد 



e. تشغيل مراوح لتقليب اذلواء الساخن ودفعو من أعلى إىل أسفل 
 

 األثر المفيد لدرحات الحرارة المنخفضة 
ة لنجاح زراعة وإنتاج كثري من أصناف الفاكهة خصوصا ادلتساقطة األوراق وذلك إخنفاض احلرارة من العوامل الضروري

 لكسر طور الراحة بعد إستيفاء إحتياجات الربودة فتخرج براعم ىذه األشجار من طور الراحة وتعاود النمو
 

 إجابة الزينة
 

 

جلوانب والسقف تغطى ، الزجاجية إال أن ا : وىى كالصوب Plastic Greenhouses  الصوب الببلستيكية -1
إثيلني تكون أقل منها يف   إثيلني وبذلك تكون نفاذية الضوء داخل البويل بدال من الزجاج يف الصوب الزجاجية ، بالبويل

ومن عيوب صوب  ويكثر استخدام صوب الببلسيتك يف الوقت احلاضر ألهنا أقل تكلفو من الصوب الزجاجية . الزجاج
محايتتة النباتتتات متتن  التاليتتة: وتستتتخدم يف األغتتراض .تغيتتريه ني ال يعتتيط طتتويبل ولتتذلك  تتبالببلستتتيك أن البتتويل إثيلتت

 زراعتة البتذور واألجتزاء النباتيتة والتج حيتتاج إنباجتتا أو تتذيرىا تتوفر درجتات حترارة - التعرض للظروف البيئية غري ادلبلئمة

زراعة النباتات  _ تكاليف إنشاءىا فة وزهنا وقلةبديل للصوب الزجاجية لرخصها وخ -زلددة ومستوى معني من الرطوبة
 منتو الشتتبلت وتربيتهتا إىل حجتم معتني قبتل نقلهتا للمكتان -يف غتري مواعيتد زراعتهتا بتتوفري الظتروف البيئيتة ادلناستبة ذلتا

 ادلستدمي أو تسويقها.
 الشروط الواجب مراعاتها عند إقامة الصوب البالستيكية:

مجالون أو نصف دائتري  السقف -م وجوانبها مستقيمة2م وارتفاعها 4×2أبعادىا  - الشمال للجنوب  اتاىها من -
 ذلا باب سهل اإلستخدام.  -متحرك وقد يكون مستقيماً 

احلتدائق وادلشتاتل الكبترية وتستتخدم كبتديل  والصتوب الببلستتيكية متن أكثتر أنتواو الصتوب إستتخداماً وإنتشتارا خاصتة يف
أضتعاف ادلستاحة ادلغطتاة بتالبيوت الزجاجيتة ، وذلتك  3بالصتوبات الببلستتيكية  ادلغطتاة للبيوت الزجاجيتة وثثتل ادلستاحة

   .خبفة الوزن ورخص الثمن وقلة تكاليف اإلنشاء لتميزىا
عن استعمال جزء خضرى من نبتات  وىو عبارة تكاثر النباتالتكاثر البلجنسي أو اخلضري ىو شكل من أشكال  -2

ما إلنتاج نبات جديد كامل مثل التكاثر بالعقلة والتطعيم والرتقيد واخللف والفسائل وادلدادات والريزومتات واألبصتال... 
اهبة ثامتا لتتؤلم إال إذا حتتدث طفتور أو حتتتورات كيمرييتتة اخل. وىف ىتذه احلالتتة تظتل الصتتفات الوراثيتتة للنباتتات اجلديتتدة مشتت

وىى نتادرة احلتدوث. ويىنبتإل اإلكثتار اخلضتري علتى أستاس فصتل أجتزاء متن النبتات ر زراعتتو وتركتو لينمتو متن أجتل  هتور 
 نباتات جديدة ثاثل األصل، 

ى والنتتتاتج عتتتن عمليتتتىت التلقتتتي  ادلقصتتود بالتكتتتاثر البتتتذرى ىتتتو إنتتتتاج فتترد أو نبتتتات جديتتتد عتتتن طريتتتق جنتتتني البتتذرة اجلنستتت
واإلخصاب. وتستخدم البذرة كوسيلة إكثار أساسية ىف كثتري متن اصاصتيل البستتانية مثتل معظتم زلاصتيل اخلضتر والزىتور 
ونباتات الزينة. ولكن بالنسبة ألشجار الفاكهة فإنو ال ينصت  بإتبتاو التكتاثر اجلنستى، وذلتك للعديتد متن االستباب. يتتم 

عن طريق البذور أو إنبات اجلنني اجلنسى بالبذور والذى نشأ من احتاد اجلاميطتة ادلتذكرة ) ةبتة اللقتاح ( التكاثر اجلنسى 
باجلاميطة ادلؤنثة ) البويضتة التىت بتداخل ادلبتيض ( وحيتث أن العوامتل الوراثيتة كتلتف ىف كتل متن اجلتامطتني فاألجنتة تنتتج 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA


ثتار أصتول أشتجار الفاكهتة ونباتتات الزينتة. ونظتراً ألن صلتاح وانتشتار أفراداً كالف األبتوين. لتذلك تستتخدم البتذور ىف إك
جبتتودة صتتفاجتا والتتىت اعتتتاد ادلستتتهلك عليهتتا زراعتتة الفاكهتتة يتطلتتب االعتمتتاد ىف إنتتتاج أصتتناف وستتبلالت خاصتتة معروفتتة 

وألن النباتات البذرية ألغلب أصناف الفاكهة تنشأ سلالفة لؤلم صلد أن استعمال التكاثر البذرى ألغلب أصناف الفاكهة 
تنشأ من  ال يتم إال ىف إنتاج األصول فقط نظراً ألن نباتات الفاكهة خليطة ىف عواملها الوراثية. مع استثناء النباتات الىت

 األجنة النيوسيلية ىف البذور العديدة األجنة. كما يستخدم التكاثر البذرى ىف تارب الرتبية إلنتاج األصناف اجلديدة.
وتستتتخدم التكتتاثر البتتذرى دون ختتوف متتن إنتتتاج نباتتتات سلالفتتة عتتن األبتتوين ىف نباتتتات اخلضتتر حيتتث أن أغلبهتتا ذاتيتتة 

ال يوجد هبا مستببات التلقتي  اخللطتى مثتل اختتبلف ميعتاد نضتج أعضتاء التأنيتث عتن التلقي  أصيلة ىف عواملها الوراثية و 
التذكري أو اختبلف طول ادلياسم عن ادلتتوك أو انفصتال اجلتنو أو انفصتال ادلستكن لتذلك فنباتتات اخلضتر ذاتيتة التلقتي  

 ىف عملية التكاثر. األصلية ىف عواملها الوراثية تنتج نباتات مشاهبة لآلباء لذا ال خيشى من استخدامها

 مقارنة بين النباتات البذرية والخضرية
 النباتات البذرية أقوى منواً وتصل إىل أحجام كبرية عن النباتات خضرية التكاثر.  (1)
تتتتأخر النباتتتات البذريتتة ىف الوصتتول إىل طتتور اإلبتتار عتتن النباتتتات اخلضتترية نظتتراً ألن النباتتتات البذريتتة  تتب أن ثتتر   (2)

قبل أن تصتل إىل اإلبتار بينمتا النباتتات خضترية التكتاثر ال ثتر هبتذه ادلرحلتة حيتث تأختذ  Juvenility الطفولةمبرحلة 
األعضاء اخلضرية متن نباتتات ناضتجة ولكتن تنمتو ىتذه النباتتات لفترتة قصترية نستبياً فقتط لتكتوين رلمتوو خضترى مبلئتم 

ن النمتو والتتنفو ويبقتى كميتة مبلئمتة تفتى باحتياجتات يفى بإنتاج كميتة متن الكربوىيتدرات تغطتى احتياجتات النبتات مت
 النبات لتكوين النموات الزىرية.

تقل نسبة التجانو عادة بني الشتبلت البذرية ) من حيث قوة النمو واحلجم ( عنها ىف النباتات اخلضرية، وديكن   (3)
 .ضعيفةالتغلب على ىذه الظاىرة ىف النباتات البذرية باالنتخاب وإزالة الشتبلت ال

خيتلف توزيع اجلذور بني النباتات البذرية واخلضرية وغالباً ما تكتون انتشتار اجلتذور ىف النباتتات البذريتة وتتدياً امتا ىف  (4)
 النباتات اخلضرية فيكون سطحياً فيما عدا األصناف الىت تطعم على أصول بذرية

 

  -العوامل البيئيه التى تؤثر على تكوين الجذور على العقل :-2

 ب وجود كمية كافية من الرطوبة حول العقل دلنع جفافها كما يلزم عدم زيتادة الرطوبتة أكثتر متن التبلزم  الرطوبة: -1
 حج ال تتعفن قواعد العقل وتؤدي إيل موجتا.  

  ب توفر جتوية مناسبة حول قواعد العقل حج يتوفر األكسجني البلزم لتنفو األنسجة يف العقلة ولذلك التهوية: -2
  ب العناية بالري وعدم زيادتو أكثر من البلزم مع اختيار البيئة ادلبلئمة لزراعة العقل. 

-22تتؤثر درجتات احلترارة علتي صلتاح زراعتة العقتل فقتد وجتد أن أنستب درجتة حترارة ىتي متا بتني  درجة الحررارة: -3
اجلتتو التتدافع )أعتتبل متتن  م وذلتتك لنجتتاح زراعتتة العقتتل يف األصتتناف ادلختلفتتة ألشتتجار الفاكهتتة ويبلحتت  أن42°
م( يسبب خروج الترباعم ومنوىتا بدرجتة أسترو متن تكتوين عتدد كتايف متن اجلتذور شلتا يتستبب عنتو متوت نستبة  42°

 كبرية من العقل. 



يتتؤثر الضتتوء علتتي تكتتوين اجلتتذور متتن عتتدة نتتواحي فقتتد وجتتد أن العقتتل اصتويتتة علتتي أوراق يلزمهتتا الضتتوء  الضررو : -4
علتتي ىتتذه العقتتل بينمتتا علتتي العكتتو فقتتد وجتتد أن عمليتتة اإل تتبلم أي حجتتب الضتتوء عتتن ليستتاعد علتتي تكتتوين اجلتتذور 

 األفرو وخاصة قواعدىا يساعد علي تكوين مبادئ اجلذور وبالتايل يشجع علي صلاح العقل.
 عرف المشتل مع ذكر التقسيمات المختلفة لها والغرض من إنشائها. -4

صبة ترى فيها عمليات اإلكثار ادلختلفة وتربية النباتتات التج حتتتاج إىل عبارة عن قطعة من األرض الزراعية اخل: المشتل
عناية خاصة مثل مجيع احلاصبلت البستانية ستواء كانتت شتتبلت الفاكهتة أو نباتتات اخلضتر أو نباتتات الزينتة أو نباتتات 

 التزيني الداخلي أو النباتات الطبية والعطرية أو أشجار الغابات. 
التبعية إىل مشاتل خاصة ديلكها أفراد أو مشاتل حكومية ثلكهتا وزارة الزراعتة أو ادلعاىتد البحثيتة  وتقسم ادلشاتل حسب

أو اجلامعات . وقد تقسم تبعا لئلنتاج إىل مشاتل فاكهة أو خضر أو زينة أو مشاتل أشجار خشبية. وقد تقسم ادلشاتل 
ناف مثل مشاتل ادلواحل ومشاتل اخلوخ أو التفتاح تبع التخصص إىل مشاتل متخصصة يف إنتاج نوو واحد فقط بعدة أص

 أو مشاتل الزينة فقط وقد تكون ادلشاتل غري متخصصة أي مشاتل سلتلطة تنتج أكثر من نوو.
 الغرض من إقامة المشاتل:

لزراعتة توفري الظروف البيئية ادلبلئمة إلكثتار الشتتبلت بالبتذور أو األجتزاء اخلضترية وكتذلك لتتوفري الشتتبلت البلزمتة ل –1
  داخل ادلدن.

  ادلمتازة وشتبلت النباتات الكبرية. _ إنتاج الشتبلت اجليدة من األصناف2
_ االىتمام باألمهات عالية اإلنتاج وادلناسبة للظروف البيئية وخلوىا من األمتراض واحلشترات لتمثتل األستاس األول يف 3

 لناتة منها باإلكثار اخلضري.انتشار األنواو وحفظها والتوسع يف زراعتها بزيادة األعداد ا
وانتشتتار األنتواو ادلناستتبة لظتتروف كتتل  _ زيتادة أعتتداد الشتتتبلت دلواجهتة التوستتع األفقتتي يف منتاطق اإلصتتبلح اجلديتتدة 4

 .إنتاج النباتات منطقة وتنظيم عملية اإلكثار والتحكم يف مواعيد
 _ تشغيل األيدي العاملة وزيادة اخلربة بادلمارسة والتدريب. 5
للوقوف على الوسائل ادلثلى يف زراعة  توفري الظروف البيئية ادلتحكم فيها وخاصة إلجراء التجارب واألةاث الزراعية _6

 .نوعية اصاصيل البستانية ورعاية وخدمة ادلشاتل لزيتادة اإلنتاج وحتسني
يض التنقص متن التتالف وادليتت متن للزراعة يف أوقات زلددة وكذلك لتعو  إمداد احلدائق بالشتبلت والنباتات البلزمة -7

 واستبدالو بنباتات جديدة بصورة سريعة. نباتات احلدائق
 


