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 عملٌة هو الزراعة بكلمة ٌقصد

 ما محصول بذور وضع إجراء

 بمٌعاد وارتباطها التربة فى

  . الزراعة رٌة عند الرى



 طرق الزراعة

 حراتً علً اللمعة

 

 عفٌر

 

 بالشتل



 العفٌر الزراعة -1

   الري ثم جافة أرض فى الجافة البذرة وضع عن عبارة وهى

 الحراتً الزراعة -2

 رطوبة نسبة بها أرض فى نقعها سبق التى البذرة وضع وهى

   البذرة لنمو تكفى

 الزراعة بالشتل -3

 هى زراعة البادرات فى وجود الماء 

   الزراعة على اللمعة -4

  (مثل زراعة البرسٌم)وهى زراعة البذور فى وجود الماء 



 متً ٌفضل اتباع طرٌقة الزراعة عفٌر ؟؟؟

 

 .إذا كانت األرض رملٌة -1

 .إذا كانت بالتربة نسبة من األمالح -2

إذا كان مٌعاد الزراعة متأخرا وٌخشى من تأخر  -3
 .الزراعة فى حالة الزراعة حراتى

 طرٌقة الزراعة العفٌر



 طرق الزراعة العفٌر

 :بدار عفٌر -1

 فى الطرٌقة تلك استخدام وٌفضل

 لتعذر الصغٌرة المساحات حالة

 (التسطٌر آلة) اآلالت استخدام

 لزراعة التكالٌف قلة على عالوة

 عنها بالعامل صغٌرة مساحة

 الكبٌرة المساحات بعكس .باآللة

 فٌها الزراعة تكالٌف تكون التى

 البدار بطرٌقة منها اقل باآلالت
 بالعامل



 :عٌوب طرٌقة الزراعة عفٌر بدار

 .التسطٌر بطرٌقة هو كما البدار انتظام عدم -1

 .الكبٌرة المساحات فى الفدان زراعة تكالٌف ارتفاع -2

 مما قصٌر وقت فى الكبٌرة المساحات فى الزراعة انجاز عدم -3

 .األمثل المٌعاد عن الزراعة تأخر إلى ٌؤدى

 متماثلة غٌر تكون مما غالبا بدار الزراعة من الناتجة البذور -4

 وقلتها األجزاء بعض فى البذور تزاحم إلمكان نظرا الحجم فى

 النباتات من صغٌرة بذور تنتج وبالتالى أخرى أجزاء فى

 وهذا المتباعدة النباتات من الحجم كبٌرة وبذور المتزاحمة
 .للبذور التجارٌة القٌمة من ٌقلل الحجم فى التفاوت



 وتوزٌع البدار ٌجٌد فنى عامل إلى البدار طرٌقة تحتاج -5

 على قدرته مع المساحة وحدة على عادال توزٌعا البذور

 ونادرا المساحة وحدة على الالزمة التقاوى كمٌة توزٌع

 .العامل هذا مثل ماٌتوفر

 

 من أكبر التقاوى من كمٌة إلى بدار الزراعة تحتاج -6

 كمٌة فى التحكم لصعوبة نظرا الشتل أو التسطٌر طرٌقة

 بالطرٌقة بٌنما بالعامل التقاوى نثر بطرٌقة التقاوى

 المساحة لوحدة كمٌةالتقاوى تحدٌد ٌمكن التسطٌر
 .باآللة خاص منظم بواسطة



 مكٌنة نثر التقاوي

http://www.oaksmeadow.co.uk/product.asp?strParents=&CAT_ID=98&P_ID=156


 :طرٌقة الزراعة بالتسطٌر -2

 الطرق أحدث انها حٌث العفٌر الزراعة طرق أفضل وهى

 الطرٌقة تلك وتجرى المتقدمة الدول فى الزراعة فى المتبعة

 فمثال به خاصة تسطٌرة محصول ولكل التسطٌر آلة بواسطة

 تسطٌر آالت لها القمح - البرسٌم مثل الصغٌرة البذور
   كبٌرة بذور ذات بمحاصٌل خاصة تسطٌر آالت عن تختلف



 سطارة للبذور الصغٌرة



 سطارة للبذور الكبٌرة



 :ممٌزات طرٌقة الزراعة بالتسطٌر

 .األجور ارتفاع عند وخاصة العاملة األٌدى توفٌر -1

 التقاوى معدل فى التحكم ٌمكن أنه حٌث التقاوى توفٌر -2

 بٌن المسافات أن على عالوة باآللة ٌوجد منظم بواسطة

 .المنزرعة المساحة فى منتظمة تكون والنباتات السطور

 بٌن المسافة وكذلك السطور بٌن المسافة النتظام نظرا -3

 ألخذ النباتات لجمٌع الفرص تكافئ مبدأ ٌعطى مما النباتات

 على الحصول علٌه ٌترتب مما والغذاء الضوء من نصٌبها

 القٌمة رفع إلى ٌؤدى وهذا الحجم فى تقرٌبا متساوٌة بذور

 بها تكون التى األخرى بالطرق بالمقارنة للبذور التجارٌة
 .البدار الطرٌقة مثل الحجم فى متماثلة غٌر البذور



 باآللة الزراعة أن حٌث المساحة وحدة زراعة تكالٌف قلة -4

 آلة ألن نظرا المساحة وحدة زراعة تكالٌف خفض على تعمل

 ٌومٌا فدان 50 إلى 30 مساحة تزرع أن تستطٌع التسطٌر

 .المحصول ونوع اآللة حجم حسب

 على ٌساعد مما قصٌر وقت فى الزراعة عملٌة بانجاز تقوم -5

 الزراعة طرٌقة فى متبع ماهو بعكس الزراعة مواعٌد تأخٌر

 .والوقت توفٌرالجهد أى .الكبٌرة المساحات فى وخاصة بدار

 عملٌات اجراء سهولة على التسطٌر بطرٌقة الزراعة تساعد -6

 استعمال حالة فى وخاصة الحشائش من والتخلص الخدمة

 حاجتها على الحصول على تساعد انها كما الزراعٌة المٌكنة

 التقاوى معدل فى التحكم إلمكان نظرا والغذاء الضوء من
 .المساحة لوحدة الالزم المناسب



 :الزراعة عفٌر علً خطوط -3

 الالزمة بالرطوبة االحتفاظ للخطوط ٌمكن ثقٌلة األراضى تكون أن ٌشترط

 قدرتها لعدم الرملٌة األراضى فى خطوط على الزراعة والٌجوز البذور لنمو

 على العطش عالمات ظهور ذلك عن ٌتسبب مما بالرطوبة االحتفاظ على

 الملحٌة األراضى فى خطوط على الزراعة الٌفضل كذلك .بسرعة النباتات

 حامال الشعرٌة بالخاصة الماء ارتفاع نتٌجة الخط ظهر على األمالح لتزهر

 والجزء الخط قمة على األمالح تبقى الماء تبخر وعند الذائبة األمالح معه

 والتى بالرٌشة منها كل ٌسمى جانبٌن خط لكل وٌوجد الخط من العلوى

 الٌزرع التى الرٌشة أما العمالة بالرٌشة تسمى المحصول علٌها ٌزرع

 تزرع الحاالت بعض وفى البطالة بالرٌشة فتسمى المحصول علٌها

 أى غراب رجل شكل على الحالة تلك فى الزراعة وتتم الخط من الرٌشتٌن

 الرٌشة فى الجور بٌن للمسافة مقابلة تكون الرٌشتٌن احدى فى الجور أن
  بذور من واف عدد الجور ٌوضع أن ٌنبغى كما األخرى



 أهم ممٌزات الزراعة على خطوط 

 أقل كمٌة تستهلك الخطوط أن حٌث الرى مٌاه من جزء توفٌر -1

 فى وذلك أحواض فى الزراعة بطرٌقة بالمقارنة الرى مٌاه من

 .المساحة وحدة

 للنبات ٌوفر مما النشع بطرٌق النباتات إلى الرطوبة تصل -2

 الذرة مثل للماء الحساسة المحاصٌل وخاصة المثلى الرطوبة

 .الشمس وعباد الشامٌة

 .الحشائش مقاومة سهولة -3

 الفول فى كما جمعه أو القطن فى كما المحصول جنً سهولة -4
 .البطاطس فى كما تقلٌعه سهولة أو الحراتى



 على القطن كزراعة البذور إلنبات الالزمة الحرارة توفٌر -5

 الشمس أشعة تسقط حٌث الشرقٌة أو القبلٌة الرٌشة

 وتشجع الجورة تدفئة على فتعمل الخط رٌشة على عمودٌا

 .االنبات

 بٌن المسافات وكذلك الجورة فى النباتات عدد فى التحكم -6

 من للنباتات الفرص تكافئ مبدأ ٌعطى مما والخطوط الجور

 .والضوئٌة الغذائٌة احتٌاجاتها حٌث

 على لمساعدتها خطوط فى زراعتها ٌفضل النباتات بعض -7

  والذرة  الرفٌعة  الذرة  مثل  ترقد ال  حتى الرٌاح مقاومة

 الرٌاح اتجاه فى  األرض تخطط أن ٌنبغى  لذلك  الشامٌة

 .ضررا لها تسبب أن دون النباتات الرٌاح تتخلل بحٌث
 .البدار بالزراعة بالمقارنة التقاوى من جزء توفٌر -8















 :طرٌقة الزراعة الحراتً

 قبل الصلبة القصرة ذات البذور تنقع الطرٌقة تلك مثل ففى

 من لها الالزم القدر البذور وامتصاص القصرة لتلٌٌن الزراعة

 بها تحتفظ التى الرطوبة أن حٌث لالنبات لتتهٌأ الرطوبة

 عملٌة تتم وبذلك واالنبات القصرة تلٌٌن لعملٌتى التكفى األرض

 وتعمل لالنبات والالزمة للبذور الالزمة الرطوبة لتوفٌر النقع

 وٌفضل الجنٌن نمو استمرار ضمان على األرضٌة الرطوبة

 األرض سطح فوق البادرات تكشف بعد المحاباة رٌة اجراء
 .الحقلٌة السعة من %70-50 نحو إلى الرطوبة نسبة ووصول



 متً ٌفضل اتباع طرٌقة الزراعة الحراتً ؟؟؟؟؟

 المحصول زرع لو وٌخشى مستوٌة غٌر األرض كانت إذا -1

 تمتص المنخفضة األماكن فى البذور فان العفٌر بالطرٌقة

 فى البذور بٌنما البذور فتفقع الرطوبة من كبٌرة كمٌة

 فتتحمص الكافٌة الرطوبة لها التتوفر المرتفعة األماكن

 غمر ٌمكن لذلك البذور التنبت الحالتٌن كلتا وفى البذور

 ثم المستوٌات جمٌع فى الرطوبة توفٌر وضمان األرض

 من مناسب قدر ٌوفر مما الحراتى بالطرٌقة الزراعة

 هذه فى تكون أن وٌشترط البذور إلنبات تكفى الرطوبة
 .ثقٌلة األرض الطرٌقة



 رى أن حٌث بالحشائش موبؤءة األرض كانت إذا -2

 الحشائش بذور نمو على ٌعمل الزراعة قبل األرض

 الزراعة قبل الحشائش معظم من التخلص ٌمكن وبذلك

 المحصول زرع لو األصلى المحصول تنافس والتى
 .العفٌر بالطرٌقة

 إذا الزراعة تأخر من والٌخشى مبكرا المٌعاد كان إذا -3

 الحراتى بالطرٌقة زراعتها حتى وتركت األرض روٌت
 .األمثل الموعد مع الزراعة مٌعاد ٌتفق بحٌث



وتتم الزراعة الحراتى إما على خطوط فى جور أو تلقٌط خلف 
 .المحراث

 :خطوط فى حراتى الزراعة -   أ

 وتسمى القطن مثل المحاصٌل بعض فى الطرٌقة تلك وتتبع

 على جور فى وتزرع البذور تنقع حٌث الدمساوى بالطرٌقة

 بالطمى البذور تغطى ثم (الشرقٌة أو القبلٌة) العمالة الرٌشة

 الذرة زراعة فى تستخدم كما بالماء المندى الرمل أو
 .الزراعة قبل البذور تنقع بحٌث الشامٌة



 :المحراث خلف تلقٌط الزراعة - ب

 بحٌث باألرض الرطوبة نسبة تصل عندما األرض تحرث وفٌها

 زراعة حالة ففى (االستحراث قبل أى) البذور النبات تكفى

 فى أما وأٌابا ذهابا المحراث خلف البذور تلقط البلدى الفول

 تكون حٌث آخر وٌترك خط ٌلقط الشامٌة الذرة زراعة حالة

 .البلدى الفول مسافة ضعف السطور بٌن المسافة

 

 لتغطٌة الخفٌفة بالزحافة األرض تزحٌف ٌتم الحالتٌن كلتا وفى

 البذور حول الرطوبة لتوفٌر نوعا التربة وكبس البذور
 .االنبات على لمساعدتها



 شائعه وهى البرسٌم زراعة فى مصر فى الطرٌقة تلك وتتبع

 إلى تقسٌمها بعد بالماء األرض تغمر وفٌها االستعمال

 األرض تتشبع حتى ساعات 4-3 نحو لمدة وتترك أحواض

  بالطٌن ممزوجة الماء من خفٌفة طبقة وٌتبقى بالماء

 ذلك ومن تلمع علٌها الشمس أشعة سقوط وعند (روبة)
   .اللمعة بطرٌقة سمٌت

 طرٌقة الزراعة على اللمعة



 الزراعة علً اللمعة



 طرٌقة الزراعة بالشتل

 بزراعة الطرٌقة تلك وتتم

-30 نحو بعد بالمشتل التقاوى

 تنقل ثم الزراعة من ٌوم 40

 .المستدٌم المكان إلى الشتالت

 

 فى مصر فى الشتل عملٌة وتتم

 األرز مثل المحاصٌل بعض
 .الخ...والبصل



 متً ٌفضل اتباع طرٌقة الزراعة بالشتل ؟؟؟؟؟

 البذور نمو على تؤثر أمالح نسبة بها األرض كانت إذا -1

 .الترقٌع لعملٌة واالضطرار االنبات تأثٌر من وٌخشى

 مازالت بالمحصول زراعتها المراد األرض كانت إذا -2

 لزراعة األمثل المٌعاد حتى السابق بالمحصول مشغولة

 فى المحصول زراعة ٌفضل لذلك زراعته المراد المحصول

 السابق المحصول حصاد إلمكان للزراعة األمثل المٌعاد

 .الشتالت لزراعة األرض وتجهٌز

 وزراعة ونقل لتقلٌع الالزمة العاملة األٌدى توفرت إذا -3
 .الشتالت



 من الناتجة البذور ألن للتصدٌر المعدة األصناف فى ٌفضل -4

 من الناتجة بخالف الحجم فى تقرٌبا متماثلة تكون الشتالت

 .الحجم فى متباٌنة بذورها فتكون البدار

 

 التتحمل التى األصناف فى الطرٌقة تلك استخدام ٌفضل -5

 للملوحة تحمال أكثر الشتالت أن حٌث عالٌة ملوحة درجات

 توضع خشبه ٌجر الثٌران من زوج ٌستخدم وقد البذور من

 المراد األرض إلى المشتل من لنقلها الشتالت علٌها

 تكالٌفها وقلة الشتالت نقل فى لسهولتها وذلك زراعتها
   .األوالد أو بالعمال بنقلها وبالمقارنة



 :أهم ممٌزات الزراعة بالشتل

   نحو ٌعادل وهو الكلٌة المساحة من جزء المشتل ٌشغل -1

 أن حٌث زراعٌة وعملٌات عمالة ٌوفر وبذلك المساحة 1/8

 زرعت لو عما كثٌرا تقل فدان 1 لمساحة الالزمٌن العمال

 من المشتل ٌكفى لذلك أفدنة ثمانٌة فدان 8 فى التقاوى

 وٌترتب أفدنة ثمانٌة لزراعة فدان 1 مساحته الذى األرز

 إلى 300 نحو تعادل تقاوى بكمٌة المشتل زراعة ذلك على

 فترة خالل الرى مٌاه توفٌر مراعاة مع للفدان كجم 320

 ثمانٌة من كثٌرا أقل فدان رى ألن بالمشتل الشتالت وجود
 .أفدنة



 بالمحصول شتالت ستزرع التى المساحة استغالل إمكان -2

 ٌحصد أن ٌمكن وبذلك بالمشتل الشتالت وجود خالل السابق

 .األرز زراعة فى التأخٌر دون مٌعادة فى السابق المحصول

 األراضى فى زراعتها عند البذور عن الشتالت نجاح -3

 التى البذور عن األمالح تحمل على لقدرتها نظرا الملحٌة

 .األمالح وجود نتٌجة االنبات نسبة تتاثر

 نقلها عند الشتالت مع النامٌة الحشائش من التخلص إمكان -4

 بذور من خالٌة بذور على نحصل وبذلك المستدٌم المكان فى
 .الحشائش



 مما زراعتها عند الشتالت بٌن المسافات فى التحكم ٌمكن -5

 فى نبات لكل الفرص تكافئ مبدأ توفٌر علٌه ٌترتب

 نحصل وبالتالى له الالزم والضوء الغذاء على حصوله

 وهذا عالٌة تجارٌة قٌمة ذات الحجم فى متماثلة بذور على

 على نحصل حٌث بدار الزراعة طرٌقة فى ٌحدث ما ٌعكس

 البذور توزٌع إمكان لعدم نظرا حجمها فى متفاوته بذور

 المتزاحمة النباتات فنجد بالبدار الزراعة عند عادال توزٌعا

 كبٌرة بذور  تنتج المتباعدة والنباتات صغٌرة بذور تنتج
 .الحجم



 حٌث للزراعة المثلى المواعٌد فى األرز زراعة إمكان -6

 باقى وتترك المشتل لزراعة األرض من صغٌر جزء ٌستغل

 األرض وتجهٌز السابق المحصول حصاد حتى المساحة

 .الشتالت لزراعة

 الفدان ٌحتاج شتال األرز زراعة أن حٌث التقاوى توفٌر -7

 .كٌالت 5 نحو للفدان ٌلزم بدار الزراعة بٌنما كٌله 4 نحو

 النباتات نضج ٌتم وبالتالى متماثلة بالحقل النباتات عمر  -8

 فٌه ٌتم قد فانه بدار األرض زرعت لو بٌنما واحد وقت فى
   االنبات نسبة انخفاض عند الترقٌع عملٌة



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Rice-planting-machine%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG


http://www.flickr.com/photos/stardog-champion/146701863/


http://www.flickr.com/photos/stardog-champion/140878961/

