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 (رابعةالمحاضرة ال)

 :الخضري والنظام الجذري النظام أدارة تعني المحصول أدارة

الجذري )  نباتات أي محصول كأي نبات َاخر تتألف من نظامين نظام يمتد تحت سطح التربة وهو النظام
Root system ( ونظاام يرتعاف  ال المحايط الياواول وهاو النظاام الخ اري )shoot system ويقصاد بالنظاام )

  الخ ري جميف أجزاء النبات  وق سطح التربة )السيقان, األوراق ,األزهار , الثمار ..... الخ (.

( (dry matter ا ةااااااااادة الجاااااابر تاراكم لكمياة الماااااااااااأن هدف المنتج هو الحصول على أعلى نماو يحقاق أك
اقتصاادي  ( وأذ يتحول جزء من هذا الحاصل الى حاصل(biological yieldوالتل تسمى الحاصل البايولوجل 

الحصااول علياال كااالحبوح  اال محاصاايل  وهااو الجاازء ماان الحاصاال البااايولوجل الااذي زرعنااا المحصااول ماان أجاال
الحاصال  هاذا مان , وجازءالزيتياة وهكاذا ...الاخ  لالحبوح واأللياف  ال محاصايل األليااف والزياوت  ال المحاصاي

 المثاال يتاألف سابيل علاى الحنطاة  نباات( Economic yield) اقتصاادي كحاصل نستعملل الذي هو البيولوجل
  يااال الحاصاال اتقتصااادي أمااا بيولااوجل حاصاال تساامى كليااا حبااوح, ساانابل, ساايقان, أوراق, جااذور أجاازاء ماان

 .أجلل من الحنطة وزرعت نستعملل الذي وهو  قط الحبوح

مااان  نسااابة هاااو اتقتصاااادي الحاصااال أن أي البيولاااوجل الحاصااال مااان جااازء هاااو اتقتصاااادي الحاصااال أذن
 علاى أنال الحصااد دليال يعارف لذا( . Harvest Index الحصاد ) بدليل النسبة هذه وتسمى البيولوجل الحاصل

 . البيولوجل الحاصل الى اتقتصادي الحاصل نسبة
 ( Ecy ) اتقتصادي الحاصل                                 

 HI =  ----------------------------- ×011) ( الحصاد دليل
 Biy البيولوجل الحاصل                                 

عترض أدارة المحصول : تعنل الممارسات والعمليات والتقانات التل تستيدف تحقيق أعلى مساحل ورقيل لت
 يكون جزء منيا حاصاًل اقتصاديا . ةا جأكبر نسبل من األشعة الساقطة لتحوليا الى ماده 

 مجموع أوراق النبات× ورقل واحده من النبات مساحةالمساحة الورقية للنبات يعنل 

 2أو م 2أو دسم  2وتقاس ح سم 
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التركيااح الااوراثل  -وتعناال: ويمكاان تحقيااق اكباار مساااحة ورقيااة للنبااات ماان خااالل اتدارة الجياادة للمحصااول
الجيد وموعد الزراعة والكثا ة النباتية المناسبة والتسميد والري ومكا حة األدغال واآل ات وطريقة الزراعاة والحراثاة 

 وغيرها .

لكاال تنمااو المساااحة الورقيااة بشااكل جيااد يجااح أدارة المجمااوع الجااذري بشااكل مناسااح لكاال يقااوم بأخااذ الماااء 
بيعية( بكعاءة عالية ويحقق ما يحتاجل النظام الخ ري من هذين العاملين لينمو بشكل )عاملل نمو ط والمغذيات

جيد معطياًا مسااحل خ اراء كبياره )مسااحة ورقيال مناسابة لالعتاراض( لاذا  اأن أدارة المحصاول تعنال أدارة النظاام 
ة للمجموع الخ ري ... كيف الجذري وتييوة بيوة مناسبل لنموه وانتشاره مما يجعلل يأخذ الماء والمغذيات المطلوب

ياادار النظاااام الجاااذري ونيياااأ لااال بيوااة مناسااابل مااان خاااالل خصااااوي التربااة التااال ينماااو  يياااا )العيزياوياااة والكيمياوياااة 
واألحياوية( وهذه يمكن الاتحكم بياا مان خاالل عملياات الحراثاة والتساميد والاري والمكا حاة وموعاد الزراعاة والكثا اة 

 ناسح لتحقيق أكبر نظام جذري.واختبار التركيح الوراثل الم

نتاج ماده جافه وحاصل اقتصادي؟ مساحةهل أن تحقيق أعلى   ورقيه للنبات كافيه للحصول على نمو وا 

 تكاون مسااحتل ربماا المعارد النباات ألن اتعتاراض لحجام كاف معيار للنبات الورقية المساحة معيار يعد لم
 نباات باين أن المساا ات يعنال هذا ينبغل مما أقل ( النباتية الكثا ة ) الحقل  ل النباتات عدد أن أت كبيره الورقية
  اال النباتااات عاادد أت أن كبيااره ورقيااة مساااحة  يعطاال أكباار بمعاادل النبااات  ينمااو التنااا س يقلاال ممااا كبيااره وأخاار

 مان سايمر العراغاات وأخار هاذه نباات باين  راغاات هناا  أن أي مطلوح هو مما أقل يكون للحقل الكلية المساحة
 اساتثمار دون السااقطة أشاعة الشامس مان لجازء  ياع هنا  أي اعتراض دون األرض الى ليصل ال وء خالليا
دارة ال ااوء  اال أدارة خلاال هنااا  أذ اقتصااادي حاصاال منيااا وجاازء جا اال مااادة الااى تتحااول لكاال  الخ ااري الجاازء وا 
دارة  , اإلشكالية هذه ولحل المحصول أدارة  ل ةغير كعوء والتقانات الممارسات أن أي ال وول التركيح عملية وا 

 Leaf Area Index (L A I) الورقية المساحة دليل يسمى ما الى نذهح 

ذلاا   يشااغليا التاال األرض مساااحة علااى( LA) للنبااات الورقيااة المساااحة نساابة هااو الورقيااة المساااحة ودلياال
 . النبات

 (LA) للنبات الورقية ةالمساح                                                     
 ( =L A I) الورقية المساحة دليل           

 النبات ذل  يشغليا التل األرض مساحة                                                     
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المساااحة  ودلياال الوحاادات ماان خااالل  يااو مساااحل/  مساااحل قساامة ماان ينااتج الورقيااة المساااحة دلياال أن وبمااا
 معياار لتعساير وتعطيناا لاررض الورقياة المساحة تل  قبل من التغطية ومقدار الورقية للمساحة مقياس هو الورقية
 أن يعناال مااثال 1,2 القليلااة القيمااة ذات الورقيااة المساااحة  اادليل .النباتيااة والكثا ااة اتعتااراض مساااحة بااين العالقااة
 يكاااون دليااال ماااا وعاااادة ينبغااال مماااا أقااال كثا اااةال أي النباتاااات باااين تباعاااد هناااا  أو قليلااال للنباااات الورقياااة المسااااحة
 النمااو  اال مرحلااة وهاال صااغيره النباتااات أي النبااات عماار ماان األولااى المراحاال  اال قليلاال قيماال ذو الورقيااة المساااحة
 .والتطور

ذا ممااا  أكثاار العاليااة الكثا ااة بساابح تظلياال هنااا  أن يعناال  ااذل  كبياار الورقيااة المساااحة دلياال قيماال كااان وا 
 . أن هنا ومن النباتات أوراق  تتشاب  ينبغل

 نماو ويعنال أماا بال اتنتعااع ياتم  اال ال اوء منياا ينعذ  راغات هنا  أن يعنل: القليل الورقية المساحة دليل
 تغطيااة لاام يكتماال األولااى نمااوه مراحاال  اال النبااات أو اإلدارة سااوء بساابح قليلاال الورقيااة ومساااحتل  ااعيف النبااات
 .النباتية بالخيمة األرض

 التال يشاغليا المسااحة أي وأخار نباات باين بعيده مسا ات تكون عندما قليل الورقية المساحة دليل يكون أو
 مان العادد الكاا ل زراعاة عادم لسابح تكاون وقاد ينبغال مماا أقال النباتياة الكثا اة أن يعنال وهاذا كبيره الواحد النبات
 .أسباح أخرى أو النمو أثناء اتاتالنب من اعداد او البذور انبات  ل خلل أو. المساحة وحدة  ل النباتات

 نتيجااة زيااادة الحقاال  اال النباتااات أوراق بااين وتشاااب  ت االيل هنااا  أن يعناال: الكبياار الورقيااة المساااحة دلياال
 كبيار سيحصال اعتاراض  اأن الحالاة هاذه و ال .واخار نباات بين كا يل مسا ة وجود عدم أي النباتية الخيمة كثا ة
 الت اليل ال اوء بسابح يصاليا ت األوراق مان كثيار ( ألن جا ل ماده ) كيمياوية طاقل الى يتحول ت لكنل لل وء
 مان بادت التمثيال على ناواتج الحصول  ل أخرى أوراق على نعتمد وربما ال وول التركيح  ل  عالل غير  تصبح
 .التمثيل نواتج صنف  ل بنعسيا القيام

المثالياة  الورقياة المسااحة بدليل يسمى ما هنا  الكبير المساحة ودليل القليل الورقية المساحة دليل بين أذن
( Optimum Leaf Area Index ( OLAIمان ال اوء نسابل أكبار يعتارض الاذي الورقياة المسااحة دليال وهاو 

 جا ال مااده عال وحاصال نمو بمعدل تقترن كيمياوية طاقة الى الشمسية للطاقة تحويل أكبر حصول شرط الساقط
 . اقتصادي وحاصل
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 Plant Nutritionتغذية النبات  
هااو العلاام الااذي ييااتم بدراسااة كاال العمليااات التاال ليااا عالقااة بكيعيااة حصااول النبااات علااى  -علاام التغذيااة :

احتياجاتل من العناصر الغذاوية المختلعة وكيعية امتصاصيا وتتبف دخوليا من بيوة النبات إلى داخل السايتوبالزم 
لام بدراسااة وتحساين طارق صااناعة األسامدة واقتصااديات اسااتعماليا وطارق خزنيااا وييااتم هاذا الع والعجاوة العصاارية

 ومواعيد وكيعية أ ا تيا . 
  -وقسمت العناصر الغذاوية إلى مجموعتين حسح حاجة النبات إلييا إلى :

يااا وهال التال يحتاجياا النباات بكمياات كبيارة نسابيًا ومن -العناصار الغذاوياة األساساية ) العناصار الكبارى( : -0
(Cl  C , H , O , N , P , K , Ca, Mg , S ,  ) . 

 Cuوهل التل يحتاجيا النبات بكميات قليلة ومنياا )  -العناصر الغذاوية الثانوية ) العناصر الصغرى ( : -2

, Fe , B , Zn , Mo , Mn  . ) 

وتحتاوي علاى  هل عباارة عان ماواد ع اوية أو غيار ع اوية توجاد  ال الطبيعاة أو تح ار صاناعياً  -األسمدة :
بعااض العناصاار الغذاويااة الميمااة التاال يحتاجيااا النبااات أثناااه نمااوه وهاال أمااا أن ت اااف إلااى التربااة لغاارض زيااادة 
اإلنتاج والحصول على نوعية جيدة من الحاصال أو يمكان رشايا علاى أوراق النباات حيا  يمكان امتصاصايا مان 

 سطح األوراق واتستعادة منيا. 
  - ح الغاية من التسميد وهل :وهنا  ثالثة أسباح ميمة تو 

 .مما تحتويل بسبح الزراعة وغيرها إ ا ة عناصر مغذية للتربة بعد أن تكون  قدت قسما -0

إ ا ة األسمدة قد يكون اليدف منل تصحيح التاوازن لنساح العناصار  ال الترباة وذلا  لطغياان عنصار علاى  -2
 . اإلنتاج ونوعية النبات ويؤثر علىأخر مما يؤدي إلى ا طراح  يسولوجل  ل 

 . اوية لرحياء المجيرية  ل التربةاألسمدة الم ا ة قد تكون بمثابة مواد غذ -3
 أنواع األسمدة :

هل مركباات ع اوية جااءت نتيجاة بقاياا اإلحيااء مان حيواناات أو نباتاات لاذل  يمكان  -األسمدة العضوية : -1
 -تقسيميا إلى :

تعتبر مصدر جيد للعناصر الغذاوية باإل ا ة إلى أنيا قد تحسن خاواي الترباة وتر اف  -األسمدة الحيوانية : -أ
كعاءتيااا لالحتعاااظ بالماااء . أت إن كلعااة نقليااا وا  ااا تيا للحقاال مقارنااة بمااا  ييااا ماان عناصاار غذاويااة يعتباار ماان 

 ااا ة إلااى أنيااا قااد تكااون المشاااكل التاال تواجاال اإلقبااال علييااا ماان قباال العالحااين مقارنااة باألساامدة الكيمياويااة باإل
 . لردغال أو بعض اإلمراض والحشراتمصدرًا 
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هنالاا  بعااض المحاصاايل البقوليااة تعتباار جياادة جاادًا كسااماد خاصااة عنااد الحاجااة إلااى  -األسمممدة النباتيممة : -ب
تحسين خواي التربة الخعيعة النسجة وتسامى مثال هاذه األسامدة باألسامدة الخ اراء ويقصاد بياا زراعاة محصاول 

 قلبل  ل التربة  ل مرحلة معينل من النمو ومن هذه المحاصيل البقولية محصول الجت والبرسيم .بيدف 

هاال مااواد معدنيااة مكثعااة عبااارة عاان مركبااات تصاانف  اال معاماال خاصااة  -األسمممدة الكيمياويممة )المعدنيممة (: -2
نباات عناد إ اا تيا للترباة بحي  تكون حاويل على العناصر الغذاوية للنبات وبشكل قابل للذوبان لتصبح جااهزة لل

 -وتزويدها بالماء وتقسم إلى نوعين:

واحد  قط قد يكون نيتروجين أو  سعور أو  سمادي وهل األسمدة التل تحتوى على عنصراألسمدة البسيطة:  -أ
 .  ٪64بوتاسيوم مثل سماد اليوريا أذا يحتوي  قط على نيتروجين وبنسبة 

مثاال السااماد  ماان العناصاار الساامادية تاال تحتااوى علااى عنصاارين أو أكثااروهاال األساامدة ال األسمممدة المركبممة : -ب
 ( .DAP( وثناول  وسعات اتمونيوم )MAPوسماد  وسعات أحادي اتمونيوم ) NPKالمركح 

     Irrigation  -الري:

بناء هلكة من عمليات التبخر والنتح وهو عملية إضافة المياه للنبات لتغطية الكميات المست     

 .طرق لتزويد النبات بالمياه ومنهاالمجموع الخضري والثمري للنبات. وهناك عدة 

 Irrigation Systemطرق الري 
 واختيار طريقة الري تتوقف على عدة عوامل منها  –تستخدم عدة طرق ونظم للري 

 معدل تسرب الماء في التربة )درجة نفاذية مياه الري(. .0

 تفاظ بالماء.مقدرة التربة على االح .2

 طبوغرافية األرض من حيث االستواء واالنحدار. .3

 الظروف الجوية بالمنطقة. .6

 كمية الماء التي يحتاج لها النبات ومدى سهولة الحصول عليه. .5

 نوع النباتات المزروعة. .4

 قصيرة أم طويلة. –فترات الري  .7

 Surface Irrigation الري السطحي

بأشكال مختلفة أو باالنسياب حيث يتدفق ماء الري على طبقة سطح األرض هو غمر التربة بالماء 

 :توجد نظم مختلفة للري السطحي مثلويغطيها أو تغطي المياه بعض أجزاء التربة فقط. و

 األحواض. .0

 الشرائح.  .2

 الخطوط. .3

 الري السيحي -1
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وهي من طرق الري السطحي وهذه الطريقة الشائعة في الكثير من الحقول الزراعية في العالم 

 فالمياه تسير فوق سطح التربة من مصادرها بالقنوات الرئيسية والفرعية بفعل الجاذبية االرضية .

 .بالرشالري  -2
المناطق الصحراوية ذات األراضي الرملية والتى تستخدم لري  والتية هو أحد أنظمة الري الحديث

نها إن تطبيق نظام الري بالغمر يسبب فقد الكثير م ال تستطيع االحتفاظ بالماء لمدة طويلة ,حيث

 . يمما ينتج عنه إهدار مياه الر

في شكل مطر صناعي , على شكل رذاذ والى النباتاتفي هذا النظام يضاف الماء إلى سطح التربة 

 وذلك بواسطة أجهزة تقنية خاصة.

 -:من مميزات الري بالرش ما يلي

 .ت المياه المستعملة لري المحاصيلمياأن الطريقة ستساعد على تقنين ك -0

ر عبر القنوات التقليل من فقدان الماء بسبب الرشح من تربة الحقل نفسه أو خالل فترة مرو -2

 .الرئيسية والفرعية

حسن توزيع شبكة المرشات في تساعد على توزيع المياه بصورة متجانسة تقريباً أذا أ -3

 . الحقل

إلى عمليات تسوية التربة وهذه نقطة مهمة لما تكلفة عمليات أن الري بالرش ال يحتاج  -6

 .ة الضرورية للحقل في الري السيحيالتسوي

 .رعية أو كأكتاف لأللواحتوفير مساحة األراضي التي تشغل كسواقي رئيسية وف -5

ال حاجة لوجود مبازل فهي باإلضافة إلى كلفتها فإنها تكلف الفالح كميات كبيرة من المياه  -4

 يضا .أ

 ويستخدم هذا النظام في الظروف التالية

 في األراضي الرملية المسامية السريعة النفاذ للمياه. (0

 ( في األراضي المنحدرة وغير المنتظمة.2

 ( في األراضي غير الملحية.3

 .0.5( في المناطق التي ال يقل عمق الماء الجوفي عن 6

 االقتصاد في مياه الري. –( المتطلبات الموسمية من المياه ليست عالية 5

  -:و العيوب للري بالرش ومنها مايليهناك بعض المشاكل أ      

 .لحقلتؤثر الرياح على عمل المرشات وتوزيع المياه بواسطتها في ا -0

الطمى الذي قد ون المواد الغريبة كأجزاء النبات تحتاج فتحات الرش إلى مياه نظيفة خالية م -2

 يسبب انسدادها .

لكلفة المادية عند بدء مشروع الري بالرش عالية أال أنها على المدى الطويل تكون ا -3

 اقتصادية .
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تحتاج إلى قوة ضغط عالية جداً أحيانا وذلك يعتمد على قطر األنابيب المستعملة وكذلك  -6

 المسافة المطلوب رشها ومسافات الضخ .

الذي يؤدي إلى تجمع المياه فوق سطح  األراضي الطينية تكون بطيئة النفاذية للماء األمر -5

 التربة وعدم تشبعها بالدرجة المطلوبة .

 الري بالتنقيط -3
 إضافة الماء في التربة على شكل قطرات من نقاطات متصلة بأنابيب. هذا النظام   

 سطحي أو سفلي . 

 -مميزات الري بالتنقيط :    

سهولة العمل و توفير في األيدي العاملة: فنظام الري بالتنقيط ال يحتاج إلى أيدي عاملة   -0

 بشكل كبير في التشغيل ومن الممكن العمل في مجال آخر أثناء الري .

التحكم في المياه المضافة وتوفير المياه: الري بالتنقيط هو إضافة المياه  في منطقة محدودة  -2

وال نحتاج إلى ري المساحة البعيدة عن الجذور لذا فإن كمية المياه  حول جذور النبات فقط

 المضافة تكون قليلة.

إضافة العناصر: من مميزات الري بالتنقيط إضافة األسمدة حول الجذور  ىالسيطرة عل  -3

 حيث يكون امتصاص هذه العناصر بشكل مباشر من منطقة الجذور.

نتيجة لمحدودبة المنطقة المروية حول الجذور فإن نمو تقليل نمو األعشاب ووقاية النبات:  -6

األعشاب إذا وجد ينحصر في هذه المنطقة. وكذلك تقليل سطح التبخر يساعد في تقليل نمو 

 الفطريات.

يمكن استخدام المياه المالحة نسبياً: في نظام الري بالتنقيط تعطي كميات قليلة من المياه وفي  -5

التربة تكون رطبة بشكل مستمر مما يقلل من زيادة الضغط االزموزي فترات متقاربة وبهذا فإن 

 في منطقة الجذور .

 ال يحتاج إلى تسوية األرض . -4

 -عيوب الري بالتنقيط:
 تكاليف عالية عند التركيب . -0

حساسية عالية لإلغالق: حيث أن المنقطات لها فوهات صغير فإن المواد العالقة والمواد  -2

 مترسبة تعمل على إغالق هذه الفتحات جزئيا أو كلياً.الكيميائية ال

زيادة في تركيز األمالح حول منطقة الجذور: نتيجة لوجود نسبة من األمالح في مياه الري  -3

وكذلك إضافة األسمدة للنبات مع مياه الري فان األمالح تتركز في المنطقة حول جذور النبات 

الموجودة في األسمدة الباقي يتركز في المنطقة حول وذلك الن النبات يمتص جزء من العناصر 

 الجذور . 

نمو الجذور بشكل محدود: أن نمو الجذور يكون حيث توجد المياه والعناصر الغذائية  -6

 وحيث أن المنطقة المروية محدودة فإن نمو الجذور يكون محدوداً بهذه المنطقة.
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 الري تحت سطح التربة :  -4
مياه الري من تحت سطح التربة إلى المنطقة الجذرية مباشرة دون تعرض  هذه الطريقة هي تمرير

الماء إلى سطح التربة وتستعمل هذه الطريقة في محاصيل البستنة والخضراوات أكثر من 

 استعمالها في زراعة المحاصيل الحقلية . 

  :فقدان مياه الري
نتاج  المادة الجا ة والتل ت تصل إلى أن كميات الماء التل ت يستعاد منيا المحصول للنمو وا 

سطح التربة والحقل  يل كميات كبيرة .  جزء كبير من المياه يترشح إلى الطبقات السعلى من 
التربة وجزء أخر يتبخر من سطح التربة أو سطح النبات بعملية النتح وهذه الكميات تعتمد على 

ميات كبيرة من مياه الري عن نوع التربة والمحصول والظروف الجوية المحيطة وكذل  تعقد ك
طريق األدغال إذ تعتبر األدغال عامل ميم تستيال  الماء ومنا سة نباتات المحصول علية . 
ويمكن الحعاظ على رطوبة التربة وخاصة  ل المناطق التل تعانل من شحة المياه وذل  باستعمال 

مصدات الرياح ومن طرق تقليل المواد الع وية والتقليل من وجود األدغال  ل الحقل و استعمال 
 قدان مياه الري أي ا  ل المناطق األرواوية عن طريق الترشيح إثناء نقل المياه  ل قنوات الري 
هل طريقة أكساء القنوات الرويسية بصورة خاصة باإلسمنت لتجنح  قدان الماء بالترشيح خالل 

 هذه القنوات وتقليل نمو األدغال  ييا.
 
 
 
 
 
 
 

 


