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 التعارف



 ناصر الجيزاوي/ د.أ

 أستاذ انتاج المحاصٌل•

محترف بالمركز القومً لتنمٌة  دةدراأ أاءةاي ةٌ ة   مدرب•
 (فرع الشرق االوسط وشمال أفرٌقٌا)التدرٌس والقٌاداأ 

 مدٌر مشروع نظم المعلوماأ اإلدارٌ  بجامع  بنها•

 مدٌر مشروع البواب  اإللكترونٌ  بجامع  بنها•

 مدٌر وحدة ءمان الجودة بالكلٌ •

 االخضر: اللون المفءل•



 انًيثاق 
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 أسانيب انتعهى

 دراسة حالة

 المحاضرة العصف الذهنى مناقشات

 ورش العمل نشاط فردى
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 انتىقعاث حىل انًقزر



 تىصيف انًقزر



 انهدف انعــاو

 لطالدددا مالمفدددار    لمقررإلمددد    هددد   يهددد       

و لمهدددار ل  لمفة ادددع  لمةف قدددع مفم  دددال   مدددع 

 الرض قبددو ومفدد  ةر لددع  لمالددىم و لفى مددو 

و ساسد ال و مةاج ةدع  لب ئ ع  لةي تؤثر ل دي ممدى  

 تلم م  ل ور   لزر ل ع ومقاومع  لاشائش



 اننتائح انتعهيًيت انًستهدفت

 :ةذا المقر ٌكون الطالب دادرا الى أن بنهاٌ  
 المعرفة والفهم  -أ•
 تاثٌر العوامل البٌ ٌ  الً نمو وانتاج المحاصٌلٌلخص  -1-أ•
 فوا د املٌ  حرث االرض وانواع المحارٌثالى  عرفتٌ  2-أ•
 ٌلم بالعوامل التً تؤثر فً خصوب  الترب  الزرااٌ  -3-أ•
 ٌذكر تاثٌر العوامل البٌ ٌ  المختلف  الً المحاصٌل  -4-أ•
 اةم طرق المستخدم  فً الري ٌلم ب -5-أ•
 اةم انواع االسمدة وطرق اءافتها ٌلخص -6-أ•
عرف الودأ المناسب للحصةاد الظةروف المناسةب  لتخةزٌن تٌ -7-أ•

 البذور وتقلٌل الفادد الحقلى وفادد التخزٌن



 اننتائح انتعهيًيت انًستهدفت

 المهارات الذهنية -ب•

 ٌحدد افءل الطرق لزراا  المحصول -1-ب•

 ٌحدد طرٌق  الحرث تبعا لنوع الترب -2-ب•

ٌحلةةةل المخةةةاطر المتعلقةةة  بةةةالتبكٌر او التةةةاخٌر اةةةن مٌعةةةاد -3-ب•
 الزراا  المناسب

 ٌختار انسب الطرق الءاف  السماد -4-ب•

 ٌحدد افءل طرق ري المحاصٌل  -5-ب•

 ٌنادش اةمٌ  واءرار الحشا ش وطرق مقاومتها -6-ب•

 ٌصمم دوراأ زرااٌ  ثنا ٌ  وثالثٌ  -7-ب•



 اننتائح انتعهيًيت انًستهدفت

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج•

 ٌستخدم افءل الطرق وانسبها للزراا  -1- أ-ج•

 ٌجرى املٌاأ الخدم  بكفاية االٌ  -2- أ-ج•

 ٌتدرب الً تصمٌم الدوراأ الزرااٌ  -3- أ-ج•

 



 اننتائح انتعهيًيت انًستهدفت

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب -ج•

 .ٌتواصل مع األخرٌن -1-ب -ج•

ٌستفٌد من مهارة التعامل مع الحاسب اآللى وشبك   -2-ب -ج•
 .االنترنأ

 .ٌدٌر العمل وٌنظم الودأ بكفاية -3-ب -ج•



اننظزٌ -يحتىي انًقزر  

ادد الساااأ  المحاءراأ
 األسبوع/ 

 محاءرة

    
 1 2 مقدم 

 2 2 تقسٌم محاصٌل الحقل

 2 2 تاثٌر اوامل البٌ   الجوٌ  الً نمو المحاصٌل

 2 2 تاثٌر اوامل البٌ   االرءٌ  الً نمو المحاصٌل

 1 2 املٌاأ خدم  االرض دبل الزراا 

 1 2 طرق الزراا 

 2 2 املٌاأ خدم  االرض بعد الزراا 

 1 2 الدورة الزرااٌ 

 2 2 الحشا ش



انعًهٍ -يحتىي انًقزر   

  
  

 الجزي العملى
    

 2 2 تقسٌم محاصٌل الحقل

ً نمو المحاصٌل  4 2 تاثٌر العوامل البٌ ٌ  ال

 2 2 تقسٌم االرض  –التسوٌ   –التزحٌف  –الحرث 

 2   طرق الزراا 

 2 2 خدم  االرض بعد الزراا 

 1 2 تصمٌم الدوراأ الزرااٌ 

 1 2 تعرٌف الحشا ش وتقسٌمها واءرارةا ومنافعها



 أسانيب وخدول انتقييى

 تقييم الطلبةأساليب •
 . المعرف  والفهم والمهاراأ الذةنٌ لتقٌٌم    إمتحاناأ دورٌ  -1•
 . المهاراأ العملٌ لتقٌٌم    امتحاناأ املٌ  -2•
المعرف  والفهةم والمهةاراأ العامة  والقابلة  لتقٌٌم    امتحان شفوى -3•

 .للنقل
 .المعرف  والفهم والمهارة الذةنٌ لتقٌٌم    إمتحان نظرى -4•
 جدول التقييم•
 .12، 8، 4األسبوع    .... إمتحاناأ دورٌ  1التقٌٌم •
 .15األسبوع  ..   امتحان املى 2التقٌٌم •
 .15األسبوع    امتحان شفوى 3التقٌٌم •
 18 -16األسبوع    امتحان نظرى 4التقٌٌم •



 انىسٌ اننسبٍ نهتقييى

 %15          اأ دورٌ امتحان•

 %60 الفصل/امتحان آخر السن •

 %10     الشفوياالمتحان •

 %15     العملًاالمتحان •

 %100                المجموع•

 



 انًحاضزة األونً

 تقس م مااص و  لاقو



 تعريف علم المحاصيل
 

 الذى الزراعية العموم فروع أحد هو  Agronomy   المحاصيل إنتاج عمم•
 المحاصيل بإنتاج ارتباط لها التى والعمميات األساسيات عن يبحث

 أخرى وبعبارة والتطبيقية العممية الناحية من الزراعية بالتربة ذلك وعالقة
 البيئة بعوامل وعالقتها المحاصيل إنتاج مشاكل حل عن المسئول العمم

   :األتيتين كممتين من تتكون Agronomy وكممة المحيطة
•1- Agro       تعنى Field  حقل أى   
•2-nomy      تعنى Management وعمم رعاية أو إدارة بمعنى 

   أن ولو المحاصيل ألنتاج الحديث األسم هو Crop Science المحاصيل
 العممية األوساط من الكثير فى اآلن حتى مستخدما زال ما القديم

 



 تقسييى يحاصيم انحقم

   :الطبيعى التقسيم -1
 وبعضها النباتات بين القرابة أو العالقة عمى لمتعرف التقسيم هذا يهدف•

 نجاح امكانيات عمى التعرف فى النبات مربى التقسيم هذا ويفيد البعض
 لمنتج بالنسبة الفائدة قميل التقسيم هذا أن إال األفراد بين التهجين

 احتياجاتها فى الواحدة العائمة حاصالت من كثير تختمف إذا المحصول
 النبات وفسيولوجيا تصيبها التى واآلفات الزراعية

 عشر والتاسع عشر الثامن القرن فى لمنباتات الطبيعي التقسيم بنى لقد•
 تركيب عمى اساسا التقسيم واعتمد لمنبات الظاهرى الشكل اساس عمى

 األعضاء صفات عن البيئة بالظروف تأثرا أقل ألنها وصفاتها الزهرة
 لمنبات الخضرية

 



 انعائالث اننباتيت

 :ذات فلقة واحدة ومنهاعائالت -أ 
 :Gramineaeالنجيلية العائلة -1
وتشمل معظم محاصٌل الحبةوب التةى تسةتخدم فةى ت ذٌة  اإلنسةان •

وكةةذلب بعةةض محاصةةٌل  العلةةف األخءةةر التةةى تسةةتخدم لت ذٌةة  
وأةةةةم المحاصةةةٌل االدتصةةةادٌ  ةةةةى القمةةة  والشةةةعٌر  -الحٌوانةةةاأ 

والةذرة الشةامٌ  والةذرة الرفٌعة  ودصةب السةكر والدنٌبة  وحشٌشة  
 .السودان وذرة العلف السكرٌ  واألرز

 :Liliaceaeالزنبقية العائلة -2
معظةةم نباتاتهةةا أاشةةاب معمةةرة ذاأ ابصةةال ومةةن أةةةم محاصةةٌلها •

 .االدتصادٌ  البصل والثوم
 



 انعائالث اننباتيت

 :ذات الفلقتينعائالت -ب 
 :Leguminosaeالبقولية العائلة -3

وتشمل محاصٌل البذور البقولٌة  التةى تسةتعمل فةى ت ذٌة  االنسةان والحٌةوان 
 .وكذلب محاصٌل العلف البقولٌ  التى تقدم كعلف للمواشى

ومن أةم المحاصٌل االدتصادٌ  التى ٌتبعهةا الفةول البلةدى والحمةص والحلبة  
 .والترمس والبرسٌم والفول السودانى وفول الصوٌا والعدس

 .وٌتبعها القطن والتٌل Malvaceae العا ل  الخبازٌ  -4•
 .وٌتبعها الكتان Linaceae العا ل  الكتانٌ  -5•
 .وٌتبعها البطاطس والدخان Solanaceac العا ل  الباذنجانٌ  -6•
 .وٌتبعها السمسم Pedaliacae العا ل  السمسمٌ  -7•
 .وٌتبعها اباد الشمس والقرطم Compositae العا ل  المركب  -8•

 



تقسيًاث باننسبت إلعتباراث صناعيت وسراعيت: ثانيا   

 :crops Cerialالحبوب محاصيل 

وٌشةمل مجمواةة  المحاصةةٌل التةةى تةةزرع ل ةةرض الحصةةول منهةةا •

مثةل القمة  والشةةعٌر )الةى الحبةوب المسةةتعمل  فةى اةذاي اإلنسةةان 

وةةةةةةى ( واألذرة الشةةةةةامٌ  واألذرة الرفٌعةةةةة  والشةةةةةٌلم والشةةةةةوفان
 .محاصٌل انٌ  بالنشا

 :crops Legumenousالبذور البقولية محاصيل 

وتشمل المحاصٌل البقولٌ  التى ٌسةتعملها اإلنسةان فةى اذا ةل مثةل •

فةول الصةوٌا  -العةدس  -الحلبة   -البسل   -الفول  -الفول السودانى 

 .اللوبٌا وةى انٌ  بالبروتٌن -الفاصولٌا  -الترمس  -الحمص  -



تقسيًاث باننسبت إلعتباراث صناعيت وسراعيت: ثانيا   

 :Sugar cropsالسكر محاصيل 

وةةةى المحاصةةٌل التةةى تةةزرع للحصةةول الةةى السةةكر مثةةل دصةةب السةةكر •
 .وبنجر السكر أو للحصول الى العسل األسود مثل أنواع الذرة السكرٌ 

 :Oil cropsالزيت محاصيل 

وةةةى التةةى تةةزرع السةةتخراج الزٌةةأ مةةن بةةذورةا مثةةل الفةةول السةةودانى •
مةةن )والسمسةةم وخةةس الزٌةةأ وابةةاد الشةةمس والخةةروع واألذرة الشةةامٌ  

 (.جنٌن األذرة

 :Fiber cropsاأللياف محاصيل 

وٌحصةةل منهةةا الةةى األلٌةةاف لصةةناا  المنسةةوجاأ واٌرةةةا مثةةل القطةةن •
 .والكتان والتٌل والجوأ والسٌسال

 



تقسيًاث باننسبت إلعتباراث صناعيت وسراعيت: ثانيا   

 :Fodder cropsالعلف األخضر محاصيل 
وةى التى تزرع للحصول الةى العلةف األخءةر لت ذٌة  المواشةى •

منها مباشرة أو بعةد تحوٌلهةا إلةى سةٌالج أو بعةد تجفٌفهةا لصةناا  
الةةدرٌس ومنهةةا البرسةةٌم المصةةرى والبرسةةٌم الحجةةازى وحشٌشةة  

 .السودان والدنٌب 
 :crops Midecalالنباتات الطبية والمنبهة محاصيل 

وتزرع ب رض الحصول منها الى مةواد لهةا اسةتعمال طبةى مثةل •
 .الخروع والبانسون والنعناع والخل 

 :Pigment cropsالصبغات محاصيل 
 وةى التى ٌحصل منها الى صب اأ مثل الحناي والنٌل •



تقسيًاث باننسبت إلعتباراث صناعيت وسراعيت: ثانيا   

 :Rubber cropsالكاوتشوك محاصيل 

وةى التى تزرع للحصةول منهةا الةى المةواد المسةتخدم  فةى •

صناا  الكاوتشوب مثل الجواٌول الذى ةةو مةن أةةم مصةادر 
 .انتاج المطاط

 :Tuber cropsدرنية تؤكل كل اجزاؤها األرضية محاصيل 

 .مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل البطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطس وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب العزٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز•
 



 انتقسيى حسبا نًدة يكث انًحصىل باألرض ودورة حياته

 :Annual Cropsحولية محاصيل 

وةى التى تتم دورة حٌاتهةا خةالل اةام واحةد أو ادةل وأكثةر المحاصةٌل •

 .الزرااٌ  تتبع ةذا القسم مثل القم  والشعٌر والذرة واألرز

 :Biennial Cropsثنائية الحول محاصيل 

وةةةى التةةى تةةتم دورة حٌاتهةةا فةةى سةةنتٌن ففةةى العةةام األول تنبةةأ البةةذرة •

وتنمو النباأ مكونا الجذور والساق واألوراق وفةى العةام الثةانى تزةةر 

النباتةةاأ وتكةةون البةةذرة ومةةن محاصةةٌل الحقةةل المصةةرٌ  التةةى تتبعهةةا 

البصل والبنجر فى حال  زرااتها للحصول الى البةذور، وٌمكةن جعةل 

بتعةرٌض نباتةاأ )النباتاأ ثنا ٌ  الحةول تسةلب سةلوب النباتةاأ الحولٌة  

بنجةر السةةكر فةةى العةةام األول مةةن زرااتهةةا لةةدرجاأ حةةرارة منخفءةة  

 (.فانها تزةر فى العام األول من حٌاتها



 انتقسيى حسبا نًدة يكث انًحصىل باألرض ودورة حياته

 :Crops Prenninlمحاصيل معمرة 

وةى المحاصٌل التى ٌمكنهةا أن تعةٌش مةدة ثالثة  سةنواأ أو •

ودةد ٌمةوأ . أكثر ودد تتكون منها بذور كةل اةام أو التتكةون

المجموع الخءرى مةدة الشةتاي وانةد تحسةٌن ظةروف البٌ ة  

ومنهةةةةا دصةةةةب السةةةةكر  -تجةةةةدد بنةةةةاي مجمواهةةةةا الخءةةةةرى 

والبرسٌم الحجةازى والحنةا وشةجٌراأ القطةن إذا تركةأ بعةد 
 .الزراا  دون تقلٌع

 



حسب عًق اندذورقسيى تان  

سطحٌ  الجذور ٌتعمق مجةال إنتشةار جةذورةا إلةى محاصٌل •

واحةةةد متةةةر وةةةةى ذاأ جةةةذور لٌفٌةةة  ارٌءةةة  مثةةةل القمةةة  
 .والشعٌر

ٌتعمق مجال إنتشار جذورةا بدرج  متوسط  أكثةر محاصٌل •
 .متراً مثل البنجر والفول 1.5من متر وأدل من 

امٌقةة  الجةةذور ٌصةةل مجةةال إنتشةةار جةةذورةا إلةةى محاصةةٌل •
 متراً مثل البرسٌم الحجازى 1.5أكثر من 





 تقسيى يحهً حسب يىسى نًى انًحاصيم 

 :Winter Cropsمحاصيل شتوية 
 -وةةى المحاصةٌل التةى تقءةةى معظةم فتةرة نموةةةا أثنةاي الشةتاي والربٌةةع •

وتزرع اةادة فةى أكتةوبر ونةوفمبر وٌةتم نءةجها اةادة فةى إبرٌةل ومةاٌو 
 .ومن أمثلتها القم  والشعٌر والفول والبرسٌم المصرى

 :Summer Cropsصيفية محاصيل 
وةةةى المحاصةةٌل التةةى تقءةةى معظةةم فتةةرة نموةةةا أثنةةاي فصةةل الصةةٌف •

وتةةزرع اةةادة فةةى أوا ةةل الربٌةةع ومةةن أمثلتهةةا القطةةن واألرز والسمسةةم 
 .والفول السودانى وفول الصوٌا

 :Nile Cropsنيلية أو صيفية متأخرة محاصيل 
وتةةزرع اةةادة فةةى الصةةٌف وتقءةةى معظةةم فتةةرة نموةةةا أثنةةاي الصةةٌف •

 .والخرٌف ومن أمثلتها األرز النٌلى والذرة الرفٌع  النٌلٌ 
 



  لمااضر   لثام ع

 األسبوع القادم


