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 عملٌات الخدمة بعـد الزراعـة

وهى العملٌات الزراعٌة التى تجرى أثناء نمو المحصول 

 من بدء اإلنبات حتى الحصاد 
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 الخــــــف 

 Thinning 

 وٌلجأ الزائدة النباتات من التخلص أو ابعاد هو بالخف المقصود

 من أعلى تقاوى بمعدل المحصول زراعة إلى عادة الزراع

 قابل إذا الترقٌع عدم ضمان على منهم حرصا األمثل المعدل

 .مالئمة غٌر وبٌئٌة جوٌة ظروف حٌاته بدء أثناء المحصول

 التى الجور أو القطن نبات وخاصة الخف عملٌة فى وٌفضل

 نباتٌن أو نبات على خفها وٌراد كثٌرة نباتات على تحتوى

 الٌتسبب حتى واحدة جملة ولٌست نبات بنزع تخف ان فٌفضل

 .الجورة خلخلة فى ذلك
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 ما هً الشروط الواجب مراعاتها فى عملٌة الخف ؟؟؟

  .النبات عمر من مناسب مٌعاد فى تجرى أن -1

 فى أحٌانا ٌحدث كما حٌاته بداٌة فى بحشرة المحصول أصٌب إذا -2

  .دفعتٌن على الخف ٌكون أن فٌفضل التربس بحشرة القطن نبات

 أقواها بالجورة وٌترك المصابه أو الضعٌفة النباتات تخف ان -3

  وأفضلها

 فرادى ٌخفف بل واحدة دفعة الواحدة الجورة فى النباتات تخف أال -4

 .واحدة دفعة نباتات عدة نزع نتٌجة الجذور خلخلة فى الٌتسبب حتى

 استخدامها فٌجب الترقٌع عملٌة فى خفت التى النباتات استخدمت إذا5-

 الشامٌة الذرة ترقٌع عملٌة فى متبع هو كما ُتخف التى الٌوم نفس فى

  .الشتل بطرٌقة
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 (اعادة الزراعة)الترقٌع 

Replanting   

 فى نموه فترة أثناء المحصول تعرض إذا

 مالئمة غٌر عوامل إلى حٌاته بداٌة

 مناسبة الغٌر الرطوبة أو الجوٌة كالظروف

 بذور زراعة كذلك الجفاف أو الغزٌر كالرى

 الظروف هذه فان االنبات نسبة فى منخفضة

 نسبة انخفاض فى تتسبب مالئمة الغٌر

 عملٌة اجراء إلى معه ٌضطر مما االنبات

 أو تنبت التى البذور تعوٌض وهو الترقٌع

 عادة الترقٌع علمٌة وتتم المٌته البادرات

 :اآلتٌة الطرق باحدى
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 :بالبذور الترقٌع-1

 البادرات ظهور بمجرد الترقيع يتم ان ويفضل المحاياه رية قبل ذلك ويتم

 تؤثر مما النباتات عمر فى كبيرة فروق التوجد حتى التربة سطح فوق

 .الحراتى أو العفير بالطريقة أما الزراعة وتتم النضج مواعيد على

 

 :بالشتل الترقٌع-2

 الشتل عملية فيها تنجح التى المحاصيل من كثير فى الطريقة هذه وتفضل

 فى المشتولة النباتات ان الطريقة هذه مميزات ومن والبصل الذرة مثل

 النباتات من الشتالت تلك عادة وتؤخذ األصلية النباتات عمر نفس

 هذه فى الترقيع عملية وتتم المزرعة نفس فى الخف عملية من المأخوذة

 .الماء وجود فى الطريقة



7 

 ما هً الشروط الواجب مراعاتها فى عملٌة الترقٌع ؟؟؟

 صنف نفس من الترقٌع فى المستخدمة النباتات أو البذور تكون أن 

 .المحصول

بٌن شاسع فرق الٌوجد حتى مبكر مٌعاد فى الترقٌع عملٌة تجرى أن 

  .النباتات أعمار

فى استخدامها لغرض الزراعة عند التقاوى من بجزء ٌحتفظ أن 

 .األمر لزم إذا الترقٌع

الغٌر للظروف نتٌجة االنبات نسبة انخفاض لتعوٌض الترقٌع ٌكون أن 

 .للمحصول مالئمة



 العــزٌـــق 

 Hoeing 

هى عملٌة تفكٌك الطبقة 

 السطحٌة من التربة
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  :أهمها أغراض عدة وللعزٌق

 الحشائش مقاومة  

 التربة تهوٌة تحسٌن 

 األرضٌة الرطوبة توفٌر  

 للنبات الصالح الغذاء تجدٌد  

 التربة تشقق من الناتج الضرر من البادرات على المحافظة   

 الطوٌلة النباتات فى وخاصة رقادة وعدم النبات تثبٌت على ٌساعد  

  والقصب الشامٌة الذرة أمثلتها ومن بالرٌاح تتأثر والتى
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 ادوات العزٌق

 أن العملٌة هذه اجراء عند وٌراعى

 النباتات حول بالفأس العزٌق ٌكون

 إحداث فى العزٌق ٌتسبب أن دون

 جذورها خلخلة أو للنباتات تلف أى

 الحشائش من التخلص وٌفضل

 تتخلل التى أو للنباتات المالصقة

 بالٌد بتنقٌتها وذلك الجورة نباتات

 نباتات على المحافظة على للعمل

  المحصول

http://www.easydigging.com/Garden_Tool/Grub_Hoe_Grubbing.html
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http://cril.cimmyt.org/gallery/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=hoeing&g2_itemId=65&g2_imageViewsIndex=1
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 التسمٌد

 العوامل التى تؤثر على استخدام األسمدة

 

    نوع التربة-1

 العوامل المناخٌة-2

   نوع المحصول-3

 القدرة االنتاجٌة للتربة-4
 طول موسم النمو للمحصول-5
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 أنــواع األســمدة

تنقسم األسمدة بوجه عام إلى قسمٌن 

 :رئٌسٌٌن هما

 :األسمدة المعدنٌة-1

ومن أمثلتها محالٌل األمونٌوم مثل نترات 

األمونٌوم وفوسفات األمونٌوم وكبرٌتات 

(  الجٌر)األمونٌوم ، سٌنامٌد الكالسٌوم 

ونترات الجٌر وكذلك نترات البوتاسٌوم، 

 .نترات الصودٌوم والٌورٌا

 :األسمدة العضوٌة-2

وهى األسمدة التى تحتوى على مواد 

عضوٌة ومن أمثلتها السماد البلدي 
 والسماد االخضر والكمبوست والبٌوجاز
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 طرق اضافة االسمدة

 تكبٌش
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 طرق اضافة االسمدة

 نثر
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 طرق اضافة االسمدة

 سرسبة فً باطن الخط
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 طرق اضافة االسمدة

 رش
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 التسمٌد االخضر
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 المحاصٌل بعض (حرث) قلب هو األخضر بالتسمٌد ٌقصد

 أهم ومن بالتربة العضوٌة المواد لزٌادة وتحللها بالتربة

 ٌضٌف كما الشوفان - الشعٌر - الترمس المحاصٌل هذه

 ٌزٌد وبالتالى التربة إلى العضوٌة المادة األخضر السماد

 فائدة أكثر المعدنٌة المواد بعض تصبح النتروجٌن نسبة
  - للتربة االنتاجٌة القدرة ٌزٌد مما
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 :األخضر السماد محاصٌل

 

 وغٌر البقولٌة المحاصٌل األخضر السماد محاصٌل تشمل

 المواد باضافة البقولٌة المحاصٌل وتمتاز البقولٌة

 المحاصٌل تضٌف بٌنما التربة إلى والنتروجٌنٌة العضوٌة

 السماد ومحاصٌل فقط العضوٌة المادة بقولٌة الغٌر

 والشعٌر والشوفان كالترمس شتوى بعضها األخضر

 الحجازى البرسٌم مثل صٌفٌة محاصٌل والبعض والرى
 .العلف ولوبٌا الصوٌا وفول
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 سماد الكمبوست
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 الري
Irrigation systems   
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 بالغمر الرى نظام
 irrigation Flooding 

 فى استخدامه الشائع النظام وهو

 إلى األرض تقسم حٌث مصر

 فى متبع هو كما صغٌرة أحواض

 كالقمح التقلٌدٌة المحاصٌل

 وكفاءة .الخ...والذرة والبرسٌم

-50 من النظام هذا فى الرى

 ٌستفٌد المحصول أن أى 60%

 المٌاه كمٌة من %60 إلى 50 من

 عن تضٌع الكمٌة وبافى المضافة
 .والبخر الرشح طرٌق
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 الحوضى الرى نظام
 irrigation Basin 

 األرز زراعة مناطق فى ٌستخدم وهو

 األراضى استصالح مناطق فى وكذلك

 الحوض مساحة تكون وفٌها الملحٌة

 األرض تسوٌة لذلك وٌستلزم كبٌرة

 تصل حٌث (باللواطة) تامة تسوٌة

 وٌحتاج فدان  من الحوض مساحة

 الماء من كبٌرة كمٌة إلى النظام هذا
  .المكشوف الصرف نظام إلى وكذلك
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  والمصاطب بالخطوط الرى نظام
irrigation bed and Furrow: 

 المحاصٌل رى فى المتبع النظام وهو

 والذرة القطن خطوط على تزرع التى

 عن ترتفع فٌها الرى وكفاءة والفول

 الماء لوصول نظرا بالغمر الرى

 الشعرٌة الخاصة طرٌق عن للنبات

 أقل مٌاه كمٌة ٌستهلك أنه على عالوة
 .السابقٌن النظامٌن من
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 :irrigation Dropping بالتنقٌط الرى

 ألن نظرا الرى نظم أحدث النظام هذا وٌعتبر

 %95 إلى %85 من تصل الرى كفاءة

 وكذلك الخفٌفة األراضى فى استخدامه وٌفضل

 وتتوقف جور فى تزرع التى المحاصٌل

 المٌاه كمٌة وكذلك الفتحات مسافات

 ومسافات المحصول نوع على منه المنصرفة

 الرى عن هذاالنظام وٌختلف (الجور) الزراعة

 منخفض بالتنقٌط الرى فى الضغط بان بالرش

 عالٌة الرى وكفاءة بالرش الرى فى عنه

 مما الحقلٌة السعة التتعدى التربة أن حٌث

 امتصاص فى النبات كفاءة ارتفاع على ٌساعد

 ٌزٌد وبالتالى التربة من الغذائٌة العناصر
 .المحصول
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 بالرش الرى نظام
 irrigation Sprinkler: 

 األراضى فى النظام هذا وٌستخدم

 الستهالك نظرا والرملٌة الخفٌفة

 فقد ولعدم الماء من قلٌلة كمٌة

 فى الرى مٌاه من كبٌرة كمٌة

 فى استخدامه وٌصلح الصرف

 الكثٌفة الزراعة ذات المحاصٌل

 تصل قد فٌه الرى وكفاءة .كالقمح

 الماء مقدار أن أى %85 إلى
    %15 إلى تصل قد المفقود
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 Drainage الصـــرف

 من التخلص هو بالصرف المقصود

 نسبة تصل حٌث التربة فى الزائد الماء

 وإلجراء الحقلٌة السعة إلى الرطوبة

 مصارف انشاء ٌلزم الصرف عملٌة

 فى المتبع الرى نظام مع تتناسب

 مصرف إنشاء المراد الحقل أو المنطقة
 :هى المصارف أنواع وأهم به

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.rmplc.co.uk/eduweb/sites/spritesjun.suffolk/99%2520Local%2520Drainage.jpg&imgrefurl=http://atschool.eduweb.co.uk/spritesjun.suffolk/mali.htm&usg=__1nOD8FIAP8eUq1bFbXQTw097bss=&h=698&w=496&sz=100&hl=en&start=25&um=1&tbnid=OPfQVV9N0vNkHM:&tbnh=139&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3DDrainage%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274%26sa%3DN
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  المكشوفة المصارف-1
drains ditch Open 

  األرض ذٌل فى المصارف تلك تحفر

 مصارف وهى (منها المنخفض الجزء)

 عمقها بزٌادة الترع عن تتمٌز مكشوفة

 من التخلص لٌسهل انحدارها وزٌادة

 العمومى بالمصرف تتصل وهى ماءها

 .بالمنطقة

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://darleneswaim.com/KENTDITCHCRPweb.jpeg&imgrefurl=http://darleneswaim.com/&usg=__Sz5oki5JyOOt4uHHQDHTUsXoC-g=&h=854&w=594&sz=450&hl=en&start=19&um=1&tbnid=O3YFIHSaAgdJyM:&tbnh=145&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3DOpen%2Bditch%2Bdrain%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274%26sa%3DN
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 :ممـٌزاتهــا

تستوعب كمٌة كبٌرة من ماء الصرف لذلك فهى تستخدم فى -أ   

 .مناطق زراعة األرز ومناطق استصالح األراضى الملحٌة

 .تكالٌف انشاءها أقل من المصارف المغطاه-ب 

   .سهولة تطهٌرها-جـ 

 .عدم انسدادها بسهولة-د  

 :عٌـوبهــا

 .إعاقة سٌر آالت الخدمة-أ   

نمو الحشائش بها وعلى جوانبها مما ٌساعد على انتشارها -ب 

 .بالحقول المجاورة

%  30إلى  10تستهلك جزء من مساحة األراضى تتراوح من -جـ 
 .فى األراضى الخصبة والملحٌة على التوالى
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  المغطاة المصارف-2
Drains Tile 

 سطح تحت تمتد أنابٌب وهى

 فرعٌة مصارف من وتتكون األرض

 رئٌسٌة مصارف فى تصب متوازٌة

 المصرف فى تصب بدورها والتى

 مٌاه من كمٌة وتستوعب العمومى

 المصارف من أقل الصرف

 المناطق فى وتستخدم المكشوفة

 ٌتبع والتى الخصبة األراضى ذات

 كثٌرة مٌاه الٌستهلك رى نظام فٌها

 الخطوط أو بالغمر الرى كنظام
 .بالتنقٌط - والرش

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://people.trentu.ca/daelynwoolnough/Daelyn_website/photos/tiledrains_iowa.JPG&imgrefurl=http://people.trentu.ca/daelynwoolnough/Daelyn_website/daelyn_biography.html&usg=__iYlR-IzuGSE2wfFTh2Z65V40WXU=&h=640&w=480&sz=9&hl=en&start=13&um=1&tbnid=WOYaA7HKdw2FIM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3DTile%2BDrains%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274%26sa%3DN
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 :ممــٌزاتها

 .الخدمة آالت إعاقة عدم -   أ

 وبالتالى األرض سطح تحت لسٌرها نظرا فوقها الزراعة ٌمكن - ب

 .األرض من جزء التستهلك

 :عٌوبهــا

 .المكشوفة بالمصارف بالمقارنة باهظة انشائها تكالٌف -   أ

 مناطق فى التستخدم ولذلك كبٌرة صرف مٌاه كمٌة التستوعب - ب

 تتسبب الكبٌرة الصرف مٌاه أن حٌث الملحٌة األراضى واصالح األرز

 .انسدادها فى

 .انسدادها عند تطهٌرها صعوبة - جـ

 حتى المكشوفة بالمصارف بالمقارنة كبٌر انحدار إلى تحتاج -  د
 .بداخلها الطمً ترسٌب وعدم بها الماء من التخلص ٌسهل
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 الحصاد والدراس

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://media-2.web.britannica.com/eb-media/88/4888-004-40A4E4E4.jpg&imgrefurl=http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/571999/15001/Harvesting-sugarcane-Valle-del-Cauca-department-Colombia&usg=__VD2sEjMitF66SqO9A2BGYH9uVOQ=&h=300&w=438&sz=66&hl=en&start=11&um=1&tbnid=NuUpLPVY_bwWLM:&tbnh=87&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dharvesting%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.lib.ncsu.edu/exhibits/vietnam/images/Harvesting%2520rice%2520L.jpg&imgrefurl=http://www.lib.ncsu.edu/exhibits/vietnam/highlights.html&usg=__iv4Fn1r9Xyb3jP0PYzCQtOnSoV4=&h=339&w=503&sz=59&hl=en&start=3&um=1&tbnid=XGV6h1ee1fmlhM:&tbnh=88&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dharvesting%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Combine-harvesting-corn.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Combine-harvesting-corn.jpg&usg=__7WdqzID_ms0BSLXf4_ZHBXJ49rw=&h=434&w=640&sz=69&hl=en&start=2&um=1&tbnid=4TYuUfVg6uDR5M:&tbnh=93&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dharvesting%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.douglas-shire-historical-society.org/images/Agriculture%2520Sugar%2520harvesting%2520Mossman%2520Cairns%2520Queensland.%25201969.jpg&imgrefurl=http://www.douglas-shire-historical-society.org/mossman.htm&usg=__WgzN4hIkhlluZTwHUeYUHZCrVkk=&h=1017&w=1024&sz=182&hl=en&start=13&um=1&tbnid=DDbjwCtLJHzhwM:&tbnh=149&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dharvesting%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://esa.un.org/iys/images/Harvesting%2520Alfalfa.JPG&imgrefurl=http://esa.un.org/iys/economic.shtml&usg=__c6UZlY820Aq64PXK42K5Q19fKd8=&h=320&w=426&sz=42&hl=en&start=34&um=1&tbnid=TTfwOOEUStgXwM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dharvesting%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3100/2710621790_59bddfbb4f_o.jpg&imgrefurl=http://flickr.com/photos/worldbank/2710621790/&usg=__SMw4U1h_zaDDSC49Yq0DAmeyDV8=&h=554&w=864&sz=228&hl=en&start=10&um=1&tbnid=DvqN-UwiNNP64M:&tbnh=93&tbnw=145&prev=/images%3Fq%3Dharvesting%2Bcotton%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enEG274EG274

