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-0المقدمة . . .
محصول الذرة البيضاء ] [Sorghum bicolor L. Moenchهو أحد محاصيل الجنس  Sorghumالذي يتبع

العائمة النجيمية  .(Graminae) Poiceaeولمحصول الذرة البيضاء أهمية اقتصادية كبرى ،ألنه الغذاء الرئيسي
ال تحت ظروف بيئية قاسية ،ال يمكن ألي من
ال مقبو ً
لمئات الماليين في األقطار النامية ،كما وأنه ينتج محصو ً

ال لمجفاف والح اررة وقمة خصوبة التربة
محاصيل الحبوب الرئيسية أن يعطي بها إنتاجًا اقتصاديا .فهو من أكثرها تحم ً

 .إن الموطن األصمي لمذرة هو أفريقيا  ،ثم انتشرت إلى أجزاء مختمفة من العالم بواسطة اإلنسان  .وتدل الوثائق
القديمة عمى أنها كانت تزرع في ما يعرف اآلن بالعراق في القرن السابع قبل الميالد  ،ويذكر بميني الكاتب الروماني
القديم أنها أدخمت إلى روما من الهند .

يعد محصول الذرة البيضاء عالميًا خامسًا بعد القمح واألرز والذرة الصفراء والشعير من حيث المساحة المزروعة

واألهمية االقتصادية .وتعتبر غمته من الحبوب األقل من بين محاصيل الحبوب ،فقد بمغت المساحة المزروعة بالذرة

البيضاء عالمياً ( )50.724مميون هكتار ،و مقدار اإلنتاج ( )48.495مميون طن ،بمردود ( )1.981طن /هكتار .

تحتل القارة اإلفريقية المركز األول عالميًا من حيث المساحة المزروعة بالذرة البيضاء ثم قارة آسيا بنسبة ثم أمريكا،
الهند  ،نيجيريا  ،أما في الوطن العربي يحتل السودان بالنسبة العميا ثم مصر  ،واليمن .

-4األىمية االقتصادية:

إن االستعمال الرئيسي لمذرة البيضاء هو كغذاء لإلنسان في أشكال مختمفةة ويكةاد يكةون قاصة ًار تمامةًا عمةى األقطةار

الناميةةة فةةي أسةةيا وأفريقيةةا وأمريكيةةا الوسةةطى .أمةةا فةةي األقطةةار المتقدمةةة تسةةتخدم الةةذرة البيضةةاء أساسةةا كغةةذاء لمحي ةوان وهةةو
اسةتخدام أخةةذ فةي االزديةةاد ،بحيةةث اصةبح مةةا يسةةتخدم عمةى نطةةاق العةالم مةةن حبةةوب الةذرة البيضةةاء كغةةذاء لمحيةوان يزيةةد عمةةى

الم سةتخدم منهةةا كغةةذاء لإلنسةةان ،.كعصةةيدة فةةي أغمةةب أفريقيةةا او كرقةةائق مةةن الخبةةز مثةةل الكسة ارت فةةي السةةودان واالنجية ار فةةي
أثيوبيةا والروتةي فةةي الهنةد والتةورتيال فةةي أمريكيةا الوسةةطى .وأغمةب أنةواع الخبةةز وانةواع البسةكويت ووجبةةات األطفةال والعصةةيدة
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وكمها تصنع مةن عجينةه مخمةرة ( )Fermentedوبعضةها غيةر مخمةر .كمةا تسةتهمك الةذرة البيضةاء بكميةات كبيةرة فةي أفريقيةا
لصنع المشروبات الكحولية وغير الكحولية .و تستخدم الذرة البيضاء في صناعة الكسكس في أقطار غرب وشمال أفريقيا،
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ويستخدم عصير األنواع السكرية ( )Sorgosفي صةنع العسةل األسةود ( ،)Syrupكمةا ويصةنع الفوشةار مةن بعةض
أصةةنافها .والةةى جانةةب االسةةتخدامات السةةابقة ،فلنهةةا تةةدخل كمةةادة أوليةةة فةةي صةةناعة النشةةا والجميكةةوز ،وتصةةنع المكةةانس مةةن
عثاكيل أصناف ذرة المكانس (.)Broom corn



-3التصنيف
تقسممممممممممممممممممممممممممم المممممممممممممممممممممممممم

ال ي ممممممممممممممممممممممممممة ممممممممممممممممممممممممممما ع مممممممممممممممممممممممممم

سمممممممممممممممممممممممممما

د

ياتيمممممممممممممممممممممممممما لمممممممممممممممممممممممممم :

 )0م سم ا د ( لية )  :وتتبعها الذرة الرفيعة التي تزرع لمحبوب والذرة السكرية وذرة المكانس وحشيشة السودان .
ي ة م م  :وتتبعها حشيشة جونسون (الذرة الحشاشة).

)4

تقسممممممممممممممممممممممممممممممممم ع مممممممممممممممممممممممممممممممم
 )0ال

ال ي ة الت تمر ع سما

سمممممممممممممممممممممممممممممممما

اسممممممممممممممممممممممممممممممممت ماالتيا لمممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممما يمممممممممممممممممممممممممممممممم ت :

تنتماج ال م

 :والسةاق فيهةا أمةا أنهةا جافةة أو عصةيريه نوعةا مةا وليسةت حمةوة  ،كمةا

أنهةا غالبةاً مةا تكةون قصةيرة والنةورة كبيةرة ومضةغطه  ،وتةزرع األصةناف التابعةة لهةذم المجموعةة أساسةاج إلنتةاج الحبةوب  ،ولةو

أن بعضةةها يةةزرع إلنتةةاج العمةةف األخضةةر أو الجةةاف أو السةةيالج  ،وتنتشةةر زراعتهةةا فةةي المنةةاطق الحةةارة والجافةةة مةةن العةةالم
إلنتاج الحبوب لإلنسان والحيوان .
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 )4ال

ال ي مة السمي ية  :كمةا يسةتدل مةن التسةمية فلنهةا غنيةة بالسةكر حمةوة المةذاق والسةاق عصةيرية وتنةتج كميةات قميمةة

من البذور بمقارنتها بالمجموعة األولةى ونظة اًر لسةيقانها العصةيرية وطعمهةا الحمةو فةلن الحيوانةات تقبةل عميهةا بشةراهة .وبةذور

بعةةض األصةةناف السةةكرية م ةرة المةةذاق بسةةبب وجةةود كميةةة كبي ةرة مةةن التنةةين وباإلضةةافة السةةتعمالها كعمةةف لمحيوانةةات فلنهةةا

تستخدم في تستخدم في إنتاج العصير الحمو من السيقان .

5

)3

ال شائش  :وتشمل عدة أصناف حولية

 -1شيشة الس دان وسميت كذلك ألنها أدخمةت إلةى الواليةات المتحةدة األمريكيةة مةن السةودان عةام  1828أو معمةرة مثةل
حشيشةةة جونسةةون  .والسةةيقان فةةي حشيشةةة السةةودان رفيعةةة وقةةد يصةةل ارتفاعهةةا إلةةى  9أمتةةار واألوراق كثي ةرة ورفيعةةة والنةةورة

مفتوحةةة والنباتةةات غزيةرة التفريةةع عنةةد القاعةةدة وقةةد يصةةل عةةدد الفةةروع فةةي النبةةات الواحةةد إلةةى  42فرعةًا ويمكةةن أن تؤخةةذ عةةدة

حشات من المحصول الواحد  .وتستعمل هذم المحاصيل أساسًا إلنتاج العمف األخضر والجاف .
-0

شيشممة ن نسم ن وتشةةبه حشيشةةة السةةودان إال أنهةةا معمةرة واألوراق فيهةةا أقةةل عةةدداً ونعومةةة ولهةةا عةةرق وسةةطي بةةارز

وأبيض المون الفروع فيه ا أقل من حشيشة السودان وحيث أنها معمرة فلن مقاومتها في الحقل عادة ما تكون صعبة .
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-9

الميان

وكما واضح من التسمية فلن هذم الذرة تزرع أساساً لعمل المكةانس ألن النةورة فيهةا طويمةة وذات فةروع

ليفيةةة وطويمةةة  ،أمةةا السةةاق فهةةي قصةةيرة وجافةةة ومتخشةةبة واألليةةاف قميمةةة األهميةةة كعمةةف ولةةو أن الحبةةوب تسةةتعمل
كعمف لمحيوانات.

أمةةا بالنسةةبة لوضةةعها فةةي بالدنةةا فهةةي ال تخةةرج عمةةى نةةوعين  :نةةوع إلنتةةاج حبةةوب العمةةف  ،والنةةوع اآلخةةر وهةةو المسةةتعمل
كعمف أخضر أو جاف في شكل باالت  ،أو متخمر في بعض األحيان في شةكل سةيالج  ،والنةوع الخةاص بلنتةاج الحبةوب
قصير  ،وينتج كميات كبيرة من البذور  ،وطعمها مقبول لدى الحيوانات .

 -2ال صف الشي

:

الةةذرة الرفيعةةة نبةةات حةةولي عةةادة  ،ولةةو أن كثي ة ًار مةةن األصةةناف  ،قةةد تعةةيش لعةةدة سةةنوات عةةن طريةةق تجديةةد نموهةةا

بواسطة الفروع التي تتكون عند قاعةدة النبةات  .والسةاق قائمةة و مسةمطة  ،وقةد تكةون عصةيرية أو متمخشةبة  ،حمةوة المةذاق
أوالج  ،ويتراوح ارتفاعها من  2.4ة  4م  ،وتتكون الساق من عدد من العقةد يتةراوح عةددها عةادة مةن  6ة ة  17عقةدة  ،ويتةراوح
سمك الساق من  2.4ة  0سم ويوجد برعم جانبي عند كل عقدة في وضةع متبةادل  ،ويوجةد بالسةالمية مجةرى يتبةادل وضةعه
من جانب إلى آخر  ،وتميل بعةض األصةناف إلةى تكةوين فةروع مةن البةراعم الجانبيةة الموجةودة عنةد قاعةدة النبةات  ،ويتوقةف
مدى التفرع عمى الصنف  ،وعةدد النبةات بوحةدة المسةاحة  ،والعوامةل الجويةة  ،كمةا تتكةون عنةد العقةد السةفمية  ،جةذور تحةت
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أو فوق سةطح التربةة وخاصةة فةي األصةناف الطويمةة  ،وتسةاعد هةذم الجةذور عمةى دعةم النباتةات  .و األصةناف التةي تنضةج
في موعد واحد ولكن تختمف في ارتفاعها  ،يكون لها نفس العدد من العقد واألوراق وتختمف في طول سالمياتها .

يوجد عند كل عقدة ورقة  ،وهي شبهة بأوراق الذرة  ،إال أنها أصةغر حجمةًا  ،ويتةراوح عةدد مةن  6ة ة  17ورقةة أو

تزيد عمى ذلك  .ويتراوح طول الورقة مةن  92ة ة  194سةم  ،وأقصةى عةرض فيهةا يتةراوح مةن  1.4ة ة  19سةم وحافةة الورقةة ،
إمةةا أن تكةةون منبسةةطة أو متموجةةة  ،والنصةةل أممةةس شةةمعي السةةطح  ،وتوجةةد الثغةةور عمةةى سةةطحي الورقةةة  ،وتمتةةف األوراق
عند تعرض النباتات لمجفاف وهذم الخاصية تساعد النباتات عمى مقاومة الجفاف .

والنةةورة عنقوديةةة منضةةغطة  ،والسةةنيبالت أمةةا جالسةةة أو معنقةةة  ،وتوجةةد زهرتةةان فةةي كةةل سةةنيبمة  ،والتمقةةيح عةةادة

ذاتةةي  ،وال توجةةد مةةا يحةةول دون التمقةةيح الخمطةةي  ،وعنةةدما تكةةون األصةةناف متجةةاورة  ،يحةةدث تمقةةيح خمطةةي فةةي حةةدود %5
وتتوقف هذم النسبة عمى عدة عوامل أهمها اتجام الةريح  ،ونةوع النةورة  ،فةالنورات المفتوحةة تكةون نسةبة التمقةيح الخمطةي فيهةا

أكبر من النورات األخرى .

وتختمف أحجام بذرة الذرة الرفيعة من صنف إلى آخر ويتراوح عددها مةن  50222ة ة  60222بةذرة فةي الكيمةو جةرام الواحةد
 ،ولون البذور إما أن يكون أبيض  ،أو أ حمر  ،أو أصفر  ،أو بني  ،و هذم البذور تحتوي عمى كمية كبيرة من التنين .
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-5ال م يات الر اعيممممممممممممممممممممممممممممممممة :
 عمةةى الم ةزارع دائم ةًا اختيةةار الصةةنف أو األصةةناف المالئمةةة لممنطقةةة والتةةي تتةةوفر فيهةةا الصةةفات التةةي يرغبهةةا وحيةةث أنهةةا
محصول صيفي  ،فمذا يجب أن تزرع عندما تكون ح اررة التربة والجو مناسبة لإلنبات ونمو وتطور النباتات .

 ال يئة المناس ة  :ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
تنتش ة ةةر ز ارع ة ةةة ال ة ةةذرة البيض ة ةةاء ف ة ةةي بيئ ة ةةات مختمف ة ةةة ،حي ة ةةث تمت ة ةةد م ة ةةن خ ة ةةط االس ة ةةتواء عم ة ةةى أطة ة ةراف الغاب ة ةةات،
حي ة ةةث المس ة ةةاحات الهامش ة ةةية ذات األمط ة ةةار ال ة ةةوفيرة ،إل ة ةةى المن ة ةةاطق المداري ة ةةة الجاف ة ةةة ،وم ة ةةن المن ة ةةاطق الس ة ةةاحمية الح ة ةةارة

والجافة إلى المناطق المرتفعة الباردة والتي يزيد ارتفاعها عن ( )0222متر فوق سطح البحر.

ولمة ةةذرة الرفيعة ةةة مقة ةةدرة عالية ةةة عمة ةةى مقاومة ةةة الجفة ةةاف  ،والح ة ة اررة  ،ولهة ةةذا فهة ةةي تة ةةزرع كثي ة ة اًر فة ةةي المنة ةةاطق الجافة ةةة التة ةةي

يق ة ةةل فيه ة ةةا س ة ةةقوط المط ة ةةر  ،غي ة ةةر أنه ة ةةا تس ة ةةتجيب إل ة ةةى ال ة ةةري  ،ودرج ة ةةة الحة ة ة اررة المناس ة ةةبة لمنم ة ةةو ه ة ةةي  06م  ،ودرج ة ةةة
الحة ة ة اررة الص ة ةةغرى ه ة ةةي  16م  .وه ة ةةي م ة ةةن النبات ة ةةات ذات الي ة ةةوم القص ة ةةير  ،غي ة ةةر أن معظ ة ةةم األص ة ةةناف المعروف ة ةةة ف ة ةةي
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الوقة ةةت الحاض ة ةةر ال تتة ةةأثر نس ة ةةبياً بط ة ةةول فت ة ةرة اإلض ة ةةاءة  ،وت ة ةةنجح زراعتهة ةةا ف ة ةةي كة ةةل أنة ة ةواع األ ارض ة ةةي التة ةةي به ة ةةا درج ة ةةة

مناسبة من الخصوبة والرطوبة  ،وتقاوم المموحة بدرجة كبيرة .

ورغم أن الذرة الرفيعة من المحاصيل الصةيفية تتحمةل الحةر والجفةاف المموحةة أكثةر مةن غيرهةا مةن المحاصةيل  .غيةر أن
الحر الشديد المقرون بالرياح الجافة يسبب موت حبوب المقاح وبالتالي عدم تكوين حبةوب المقةاح فةي وقةت تخمةو مةن الحةر
الشديد .
وتةزرع الةذرة الرفيعةة بمسةاحات شاسةعة فةي العةالم باالعتمةاد عمةى األمطةار خاصةة فةي المنةاطق التةي تسةقط فيهةا

ال اقتصةاديًا فةي منةاطق ال تزيةد أمطارهةا عمةى  162ممةم فةي
األمطار في فصل الصيف  ،وقد تعطي الةذرة الرفيعةة محصةو ً
الموسم ألنها تتحمل العطش  .وأوراق الةذرة الرفيعةة مغطةاة بطبقةة شةمعية تسةاعدها عمةى تقميةل التبخةر  .فةلذا مةا مةرت فتةرة
جفةاف مثةةل انحبةةاس األمطةةار فةةلن نبتةةة الةذرة الرفيعةةة تةةدخل فةةي طةةور سةةبات مؤقةت حتةةى إذا تةةوفر المةةاء ثانيةةة فلنهةةا تعةةاود

نموها بصورة طبيعة دون ما تأثير عمى اإلنتاج  ،وهذم صفة ال تتوفر في المحاصيل األخرى .

وتجود الذرة في كل أنواع الترب ولكن تعطي أحسن إنتاج في التربة الثقيمة إذا توفر الماء بصةورة كافيةة وكةذلك فةي التربةة
المتوسطة  .وتتحمةل الةذرة الرفيعةة مموحةة التربةة أكثةر مةن غيرهةا مةن المحاصةيل  .حيةث ورد فةي أحةد التقةارير أن المموحةة

بحدود  5.7 ECال تةؤثر عمةى نمةو النبةات وال عمةى اإلنتةاج ولكةن فةوق هةذا الحةد فةلن اإلنتةاج يتةأثر سةمبًا إمةا نمةو األجةزاء

الخض ةرية فةةال يتةةأثر بالمموحةةة العاليةةة  .ولكةةن تةةؤثر المموحةةة بشةةكل واضةةح عمةةى اإلنبةةات  .لةةذا إذا وجةةدت إمكانةةات لغسةةل
المموحة من التربة السطحية إلى أن تنبت بذور الذرة الرفيعة فلن زراعتها في التربة الممحية تصبح ممكنة .

ومن الصعوبات التي تواجه المزارعين هي الحصول عمى إنبةات جيةد فةي الحقةل  .ومةن العوامةل المةؤثرة عمةى اإلنبةات هةي
ب ةةرودة الترب ةةة  ،ل ةةذا يج ةةب ع ةةدم ز ارع ةةة األرض بال ةةذرة الرفيع ةةة إال بع ةةد أن تص ةةل حة ة اررة الترب ةةة أكث ةةر م ةةن  14مئوية ةة  ،أم ةةا

النباتات فلنها تتحمل البرودة المعتدلة .
 م عد الر اعة :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
تعتبر الظروف الجويةة اعتبةا اًر مةن آخةر فصةل الربيةع إلةى آخةر فصةل الصةيف مالئمةة لز ارعةة الةذرة الرفيعةة  ،غيةر

أن الزراعة المتأخرة جداً قد تحول دون الحصول عمى محصول غزيةر فةي نهايةة الموسةم  ،بسةبب قمةة عةدد الحاصةدات مةن
ناحية وانخفاض محصول الحصدة من ناحية أخرى .

 -1الزراعة في األراضي البعمية وتتم الزراعة في  9/14إلى  5/14وقد تمتد إلى النصةف الثةاني مةن نيسةان فةي حةال
األمطار المتأخرة عمى أن يراعى وضع البذور في الطبقة الرطبة من التربة.

 -0الزراعة في األراضي المروية  :وتتم كزراعة تكثيفية من  4/14إلى . 5/14
 ط يقة الر اعة يمية ال

:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

تختار ارض الزراعة بحيث تكون متجانسة مستوية جيدة الصرف  ،خالية من المموحة والقمويةة مةا أمكةن لمحصةول عمةى
اكبر نسبة من النباتات ومحمية من الحيوانات وفي منطقة زراعة منتشرة لمتقميل من تأثير الطيور.

 -1اعمداد األ

ل ر اعممة  :تعةد ارض التجربةةة اعةدادا جيةةدا وذلةك بفالحتهةا مةرتين إن أمكةن ويةةنعم سةطحها  ،وبعةةدها

تخطط األرض لمزراعة المروية ،أو تزرع مباشرة عمى سطور في الزراعة البعمية .
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تزرع الذرة البيضةاء الرفيعةة إمةا بطريقةة النثةر التقميديةة  ،وذلةك بنثةر البةذور باليةد ثةم تحةرث األرض لتغطيةة البةذور

 ،ويخشى أن يكون الغطاء سميكًا إذا ما كان الحةرث عميقةًا فيتةأخر ظهةور البةادرات فةوق سةطح التربةة  ،كمةا أن بعضةها قةد

يض ةةعف أو يم ةةوت بس ةةبب المقاوم ةةة الت ةةي تواجهه ةةا أو ت ةةزرع ف ةةي س ةةطور باس ةةتعمال اآلت الب ةةذور الخاص ةةة أو غيره ةةا وه ةةذم

الطريقة أفضل من األولى وتحتاج إلى كمية أقل من البذور  ،كما أن توزيع البذور يكون منتظماً .
الر اعة

األ اض ال ية  :تكون الزراعة عمى سةطور البعةد بةين السةطر واآلخةر  62سةم وبةين الجةورة واألخةرى

 10.4سم وتخف بحيث تكون المسافة  04سم بين الجورة واألخرى.
الر اعة

األ اض الم يمة  :تخطةط األرض مةع م ارعةاة أن يكةون البعةد بةين الخةط واآلخةر 62سةم  ،وبةين الجةورة

واألخرى  10.4سم وتخف بحيث تصبح المسافة  04سم بين الجورة واألخرى .
تختمةةف معةةدالت البةةذور الالزم ةةة لز ارعةةة الهكتةةار ب ةةاختالف طريقةةة الز ارعةةة  ،نث ة اجر أو ف ةةي سةةطور ،والمسةةافة ب ةةين

السةةطور  ،والوضةةع المةةائي لممزرعةةة  ،وتتةراوح هةةذم المعةةدالت مةةن  122 -92كيمةةو جةرام لمهكتةةار الواحةةد  .وتمتةةاز الز ارعةةة
الكثيفةةة بلنتةةاج نباتةةات ذات سةةيقان رفيعةةة وغضةةة وجيةةدة النوعيةةة  ،غيةةر إنةةه عنةةد نقةةص مةةاء الةةري  ،فةةلن اسةةتعمال معةةدالت
عالية من البذور  ،يسبب استنزاف ماء التربةة بسةرعة فتتعةرض النباتةات لمعطةش  ،وتكةون النتيجةة انخفةاض المحصةول وقمةة
جودته.

 -4الت قي م  : Fillingيسةةتعاض عةةن النباتةةات الغائبةةة بالز ارعةةة م ةرة ثانيةةة وذلةةك بعةةد أسةةبوع مةةن الز ارعةةة األولةةى وذلةةك
لالسةةتفادة المثمةةى مةةن كامةةل المسةةاحة المزروعةةة  ،ويمكةةن أن نسةةتغني عةةن الترقيةةع بز ارعةةة جةةور عمةةى مسةةافة 10.4
سم ،وعند التفريد تزال النباتات الزائدة وتبقى المسافة بين النباتات  04سم .
 -3التف يمممد  : Thiningتف ةةرد النبات ةةات عن ةةدما يص ةةل ارتفاعه ةةا لط ةةول  10 -7س ةةم  ،حي ةةث يبق ةةى نبات ةةان ف ةةي الج ةةورة
الواحةةدة و ويجةةب ان يجةةرى التفريةةد بعنايةةة بحيةةث يصةةبح البعةةد بةةين الجةةورة واالخةةرى  04سةةم  ،ويتةةرك فةةي كةةل جةةورة
نباتان  ،وفي حال غياب نباتات إحدى الجور يترك  5نباتات في الجورة المجاورة .
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 -2الت شي  : Weedingينفذ التعشيب بصورة منتظمة ويجب ان يتم بعناية بالم ارحةل األولةى مةن النمةو  ،مةع م ارعةاة
عةةدم اسةةتعمال المنةةاكيش عمةةى النباتةةات الصةةغيرة حتةةى ال يةةؤثر عمةةى جةةذورها ويتمفهةةا  ،كمةةا يمكةةن اسةةتعمال مبيةةدات
أعشاب متخصصة  ،بعد استشارة أخصائيين  ،مثل  U46حيث يرش عمى النباتات وهي بطول
 04-14سم بالنسبة المذكورة عمى العبوة لمقضاء عمى األعشاب عريضة األوراق.

 ال ي  :ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة
 تحتةةاج الةةذرة البيضةةاء إلةةى مقةةنن مةةائي أقةةل مةةن غيرهةةا مةةن المحاصةةيل الصةةيفية مثةةل الةةذرة الصةةفراء والقطةةن وتحتةةاج
وسطيًا إلى ما يقارب  5222م/ ³هة في الموسم الواحةد مقسةمة عمةى  12-7ريةات وذلةك تبعةًا لمظةروف الجويةة كمةا يمةي

:

 الز ارعةةة فةةي األ ارضةةي البعميةةة وتةةتم الز ارعةةة فةةي  9/14إلةةى  5/14وقةةد تمتةةد إلةةى النصةةف الثةةاني مةةن نيسةةان فةةي حةةال
األمطةةار المتةةأخرة و ي ارعةةى وضةةع البةةذور فةةي الطبقةةة الرطبةةة مةةن التربةةة .وتعتمةةد عمةةى ميةةام األمطةةار وفةةي حةةال انقطةةاع
هطةول األمطةةار مبكة اًر يجةةب إجةراء عمميةات الةةري التكميمةةي بمعةةدل ريتةةين إلةةى ثالثةة ريةةات حسةةب الحاجةةة وحتةةى اكتمةةال
النضج التام لمبذور.

 الزراعة في األراضي المروية  :وتتم الزراعة من  4/14إلى  5/14فتةتم عمميةة الةري الريةة األولةى بعةد الز ارعةة مباشةرة
ثم بعد ثالثة أيام رية تبريةد وتتةالى الريةات كةل  10-12يةوم وحسةب الظةروف البيئيةة مم ضم
السقاية ثناء األرىا

لك لضمان ال ط ة اليا ية ل د ث األخصا

ال

م اعما تق يم

تم ات

.

التسميد :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
الةةذرة الرفيعةةة كمحصةةول عمةةف نجيمةةي مجهةةد لةةلرض  ،وتسةةتجيب لمتسةةميد العضةةوي والكيمةةاوي  ،وخاصةةة السةةماد

الكيمةةاوي النيتروجينةةي  ،كمةةا تحتةةاج إلةةى عنصةةري الفسةةفور والبوتاسةةيوم  ،وتختمةةف المقةةادير الواجةةب إضةةافتها بةةاختالف نةةوع
التربة والمحصول السابق  ،والغرض من زراعة المحصول  ،وتضةاف كميةات معقولةة مةن األسةمدة الكيماويةة المحتويةة عمةى
العناصةةر الرئيسةةية الثالثةةة  ،وه ةي النتةةروجين والفسةةفور والبوتاسةةيوم قبةةل الز ارعةةة  ،ثةةم تضةةاف كميةةة مةةن السةةماد النتروجينةةي
عنةةدما تظهةةر عمةةى النباتةةات عالمةةات نقةةص عنصةةر النتةةروجين  ،وغالب ةاً مةةا تظهةةر هةةذم العالمةةات عمةةى النباتةةات بعةةد كفةةي
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نموهةا ل حصةدة وخاصةة إذا مةةا كانةت التربةة فقيةرة ( فةي حةال القيةام بةةالحش والحصةول عمةى حشةةات مةن العمةف األخضةةر).
وقد وجد إن إضافة الفسفور يعمل عمى تقميل نسبة حامض الهيد رو سيانيك السةام فةي العمةف  .وقةد اجريةت تجةارب لتحديةد
كميات األسمدة الالزمة لهذا المحصول بشكل عام وأوقات إضافتها كما التالي :

-0

المناطق ال ية  :السماد العضوي  :يضاف بمعدل  5م/9الدونم إن توفر .

السةةماد اآلزوت ةي  :يضةةاف بنسةةبة  4ك ة /Nالةةدونم أي مةةا يعةةادل  02ك ة سةةماد النتروجينةةي عيةةار  %05أو  12ك ة مةةن
سماد اليوريا عيار  %55يضاف مع السماد الفسفوري عند ت ضي األ

.

السماد الفوسفوري  :يضاف بنسبة  5ك / P2O5الدونم أي ما يعةادل  7.4كة سةماد ثالثةي  % 57/55وذلةك بخمطةه مةع

السماد اآلزوتي ق ل الفال ة األخي .
-4

المناطق الم ية :

السماد ال ض ي  :يضاف بمعدل  5م/9الدونم ان توفر.
السماد اآلر ت  :يضاف بنسبة  7ك /Nالدونم أي مةا يعةدل  90كغةم سةماد النتروجينةي عيةار  % 05أو  16.4كة /دونم
يوريةةا عيةةار  %55تضةةاف الد ممة األ ل م منهةةا وهةةي  9ك ة /Nالةةدونم أي مةةا يعةةادل  10كغةةم سةةماد النتروجينةةي  %05أو
 5.4كة يوريةا  ،%55مد عشم

يمام ممن الر اعممة وذلةك لمتقميةل مةن سةةرعة نمةو األعشةاب الضةارة فةةي الحقةل أمةا الد ممة

الثانية أي  4ك /Nالدونم فتضاف بعد  02يوما من اضةافة الدفعةة األولةى ،تكبيشةًا عمةى بعةد  4سةم بجانةب وأسةفل الجةورة
كما في الدفعة األولى .

السمممماد الف سمممف ي  :يض ةةاف كام ةةل الس ةةماد الفوس ةةفوري ،وه ةةي  5كةة /P2O5ال ةةدونم أي م ةةا يع ةةادل  19كة ة س ةةماد ثالث ةةي
 % 57/55قبل الفالحة األخيرة أو تكبي ًشا عمى بعد  4سم بجانب وأسفل الجورة .
مالحظة  :في حال توفر أسمدة أخرى بتراكيز مختمفة نستعمل المعادلة التالية:
عدد الوحدات النقية × 122

كمية السماد المضاف =

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
تركيز السماد
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ند ل ي ين سط عم الن ات

الم ص ل

مست رمات اتنتاج الم د د ل

عم الن ات

رت

سف

م اصيل ال

اال تياج

الم د د

يم

يغ/ىم

يغ/ىم

المائ م/3ىم

يغ/ىم

الصف اء

041

041

071

7101

2120

ل الص يا

031

-

-

3753

0773

السمسم

041

51

51

3443

551

ع اد الشم

041

011

01

2033

0025

الف ل الس دان

031

31

451

2031

3175

ال يضاء

005

01

31

3042

777

ال

ال

 -ميا ة ال ش ات األم ا

التيثيفية

: Insects Control

تصاب الذرة الرفيعة بعدد مةن األمةراض والحشةرات التةي تصةيب أجةزاء النبةات المختمفةة مةن جةذور وسةيقان وأوراق
ونورات وبذور  .تصاب الجذور بمرض التعفن وهو مرض فطري قد يةؤدي إلةى مةوت البةادرات وخاصةة فةي حالةة األصةناف
ضةةعيفة المقاومةةة لهةةذا المةةرض  ،وتتعةةرض سةةيقان النباتةةات إلةةى أمةراض فطريةةة تسةةبب الةةتعفن واضةةعاف السةةيقان ممةةا يةةؤدي
إلةةى رقادهةةا واألصةةناف المقاومةةة ألمةراض الةةتعفن هةةي أحسةةن وسةةيمة لممقاومةةة  .وتتعةةرض األوراق أيضةًا لعةةدد مةةن األم ةراض

البكتيريةةة والفطريةةة وتقةةاوم هةةذم األم ةراض بمعاممةةة البةةذور قبةةل زراعتهةةا وز ارعةةة األصةةناف المقاومةةة  .وهنةةاك مجموعةةة مةةن
أمةراض الةةتفحم تصةةيب النةةورة والبةةذور مثةةل الةةتفحم المغطةةى والسةةائب وهةةي أمةراض فطريةةة وتةةؤدي إلةةى خسةةائر كبيةرة وأحسةةن

وسيمة لمقاومة هي زراعة األصناف المقاومة ومعاممة البذور قبل الزراعة واعدام النباتات المصابة .
وتسبب بعض الحشرات مثل المن وكذلك الطيور خسائر لمحصول الذرة الرفيعة .

 - 0ال ش ات : Insects
 الدودة الخضراء(القارضة)
 الدودة السمكية

Cut worms
)click beetles( Wire worms

 الدودة المسمحة

Fall Army worm

 الدودة البيضاء

white crabs

 البقة الخضراء

Green Bug

 المن

(Aphis) several species

 ذبابة األفرع

Shoot Fly

 ذبابة الذرة البيضاء

Sorghum Midge

 نطاط األعشاب

Grass hopper

 ثاقبات الساق

Stem borers
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- ثاقبة الساق دودة القصب الصغيرة

Chilpartellus

- ثاقبة ساق الذرة

Maize stlkborers

- حفار ساق الذرة (الحفار الوردي)

Sesania Ferens

- عثة الحبوب

Sitotroga cerealella

15

الديدان القا ضة (الس يية -ال يضاء –الخض اء) Cut worms

16

ا ة األ ع

Shoot Fly

ال قة الخض اء

Green Bug

ال ل ل

(Aphis) several species

17

المن

خنفساء الحبوب
تجرى مكافحة الحشرات الثاقبة باستعمال السفين المحبب بواقع  0ك لمدونم بعد  17-14يوما مةن اإلنبةات ،وذلةك فةي إبةط
األوراق العموية ،هذم المعالجة إن تمت بعناية تمكن من حماية النباتات مةن تةأثير الثاقبةات  ،Borersأو اسةتعمال الفيةوردان

المحبب نث ار بعد الزراعة في الزراعة المروية .أو يستعمل السفين عيار  %74لمرش بنسبة  52غةرام لمتنكةة (  02ليتةر مةاء
) مع إمكانية خمطه مةع المالثيةون  Malathionبنسةبة  02غةرام  /تنكةة تسةتعمل لموقايةة مةن المةن  Aphisوالثاقبةات .وفةي
حال عدم توفر المبيدات المذكورة سابقاً فيمكن المكافحة بالمواد التي تقترحها دوائر الوقاية.

 - 4األم ا

: Diseases

البياض الزغبي

Downy Mildw

لفحة األوراق

Leaf blight

التخطيط القاتم

Sooty stripe

التبقع الورقي الخشن

Rough leaf spot

التبقع الورقي الرمادي

Gray leaf spot

الصدأ

Rust

التخطيط البكتيري

Bacterial leaf stripe

أمراض العثاكيل :

Florsoenoe diseases

التفحم الرأسي

Head smut

عفن الفيو ازريوم

Head blight

التفحم السائب

Loose kernel smut

التفحم المغطى

Gover smut

18

الصد

Rust

عفن الفيوزاريوم

Head blight

19

الت ق ال ق الخشن

Rough leaf spot

Downy Mildw

الرغ

ال يا

Leaf blight
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لف ة األ اق

التخطيط ال يتي ي

Bacterial leaf stripe

Head smut

التف م ال س

Loose kernel smut

التف م السائ

stalk- leaf anthracnose انث ا ين ر اال اق – الساق
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 :Birds Controlأن مشكمة التهام الطيور لمبذور عمى النباتةات عنةد بدايةة تشةكمها وحتةى نضةجها

 -تق يل ت ثي الطي

وحصةةادها آلفةةة حقيقيةةة تصةةيب المة ةزارعين وقةةد تقضةةي عمةةى الحقةةل بأكمم ةةه وان األصةةناف ذات حبةةوب لونهةةا أبةةيض أكث ةةر
تعرض ةًا لمهاجمةةة هةةذم العصةةافير ،والتقميةةل مةةن ضةةررها يفضةةل ز ارعةةة نطةةاق حةةول الحقةةل بالةةدخن  Pearl Milletأو الةةذرة

البيضاء  Sorghumالمبكرة المفضمة مةن قبةل الطيةور ،وفةي حةال عةدم تةوفرم ،يةزرع صةنف مةن األصةناف المبكةرة المحميةة،
أو تستعمل المغمفات الورقية أو القماشية أو الشباك  ،ويفضل وضع حارس لطرد العصافير وذلةك ببنةاء معةرش مرتفةع وسةط
الحق ةةل  ،ويمت ةةد من ةةه بجمي ةةع االتجاه ةةات  ،إل ةةى أطة ةراف الحق ةةل أس ةةالك معدني ةةة بثخان ةةة مناس ةةبة يعم ةةق عميه ةةا عم ةةب معدني ةةة
مسةةتعممة يوضةةع ب ةةداخمها أحجةةار صةةغيرة ويق ةةوم الحةةارس الج ةةالس فةةي المعةةرش ب ةةين الحةةين واآلخةةر به ةةز أط ةراف األس ةةالك

المرتبطةةة بةةالمعرش فتثيةةر ضةةجيجا يةةؤدي إلةةى طةةرد العصةةافير  .كمةةا ان هنةةاك مةةدفع صةةوتي يطمةةق أص ةوات كةةل مةةدة معينةةة
وذلك إلفزاع الطيور .
كما يمكن وضع شبك من البالستيك المستعمل مةن قبةل المؤسسةة العامةة لمخضةار والفواكةه عمةى كامةل المسةاحة المزروعةة

ووضع أحجار من كافة األطراف لتثبيت الشبك ومنع رفعه بالهواء وعدم السماح لمعصافير بالدخول.

استعمال المبيدات الطاردة لمطيور والمنفرة لها مثل مبيد اآلزودرين أو مونوكوتو فوتوس أو أي مبيةد متةوفر فةي األسةواق مةع
مراعاة عدم استخدام هذم المبيدات إال في حال الضرورة لما لها تاثير عمى البيئة والحشرات الصديقة .
ى ا قد قام قسم ال

الطي

ن تس

يتصف ن عثايي و من نية ن

استن اط صنف مقا م نس ياً ل طي

ال ة من ين ال صا ات .
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األسفل مما يص

عم

 -5ال صاد  Harvesting:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم


يدف ال ف الخض

الد ي

السيالج  :إن أفضل موعد لحصاد الذرة البيضاء الرفيعة عندما تبم

النباتات مرحمة النضج  ،ألن المحصول ونسبة السكر في هذم المرحمة يكونان مرتفعين .

ي ين الند ل التال المي نات األساسية نس يا المئ ية ع

سا

مخت فة من النم .

م

ة النم

ي ىيد ات ائ ة

لياف خام

م ادن

دى ن

ق ل خ ج الن ات

04.0

33.4

30.0

00.0

4.00

خ ج الن ات

00.3

30.0

35.0

00.7

4.03

ايتمال خ ج الن ات

00.1

27.0

47.0

01.0

4.00

0.0

55.1

42.2

0.7

0.05

نضج ال

تين

ال رن الناف لصنف ال

ال ي ة

ما ل

يظهةةر مةةن الجةةدول السةةابق أن نسةةبة الكربوهيةةدات الذائبةةة قةةد ارتفعةةت فةةي مرحمةةة نضةةج البةةذور ،أمةةا األليةةاف الخةةام
فلنها تقل .أن الحصاد المتأخر ينتج عنةه عمةف يسةهل تجفيفةه وتحويمةه إلةى د يم
الهيدروسيانيك فيه .
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 ،باإلضةافة إلةى انخفةاض نسةبة حةامض

واذا مةةا كةةان الحصةةاد عنةةد مرحمةةة النضةةج الكامةةل  ،فةةلن نوعيةةة السةةيالج تكةةون مرتفعةةة  ،باإلضةةافة إلةةى قدرتةةه العاليةةة عمةةى
الحفةظ فةةي حالةةة جيةةدة  ،أمةةا السةةيالج المعمةةول مةةن نباتةةات غيةر ناضةةجة  ،فةةلن درجةةة الحموضةةة أثنةةاء عمميةةة التخمةةر تكةةون

عاليةةة جةةدًا  .وتزيةةد القيمةةة الغذائيةةة لمسةةيالج بمةةا يقةةارب  %42عمةةى قيمةةة الةدريس  ،ويحتةةاج تخمةةر السةةيالج إلةةى قتةرة أطةةول

نسبيجا مما يأخذم سيالج المحاصيل األخرى  .وقد يرجةع ذلةك إلةى انخفةاض نسةبة البةروتين بالنسةبة لمكربوهيةدرات  .ممةا ينشةأ

عنةةه انخفةةاض فةةي نشةةاط بكتيريةةا التخمةةر  ،وقةةد وجةةد أن إضةةافة كميةةات قميمةةة مةةن اليوريةةا  ،ازدت معةةدل التخمةةر  ،وحسةةنت

وضةةع الكةةاروتين  ،ومةةذاق السةةيالج  ،وقيمتةةه الغذائيةةة  ،وفةةي حالةةة مةةا تكةةون الةةذرة مزروعةةة فةةي شةةكل خمةةيط مةةع محاصةةيل
بقولية مثل الموبيا وفول الصويا  ،فال توجد حاجة إلى إضافة مادة حافظة بسبب ارتفاع نسبة الكربوهيدرات فيه .
ال

ال ي ة ي ف خض ل ي انات  :وفي هذم الحالة يجب تقطيع النباتات وتجفيفها بعد حشها(الحتوائها عمى مادة

سامة)  .ارتفاع الحش عن سطح التربة يكون من  92-14سم عدد مرات الحش  9( :حشات)
الحشة األولى  :بعد 52يوم من الزراعة ( ارتفاع النبات  64سم ).

الحشة الثانية  :بعد 54يوم من الحشة األولى ( ارتفاع النبات  42سم ).

الحشة الثالثة  :بعد 92يوم من الحشة الثانية ( ارتفاع النبات  42سم )..
وفي المرحمة التي ال يوجد فيها الجموكوسيد المسمى (( دورين ))  ،والذي يتحمل مائيجا وينتج عنه حامض الهيدروسيانيك

السام  .يوجد الجموكوسيد المسمى دورين في معظم أصناف الذرة الرفيعة  ،ويتوقف مقدارم عمى الصنف والظروف البيئية

 ،وعندما يتحمل الدورين تحميالً مائياً  ،تنتج عنه مقادير متساوية من حامض الهيدروسيانيك ( البروسيك ) وهيدروكسي

بنز ألدهايد  .ويوجد الدورين في األجزاء الخضرية وال يوجد في البذور ويتراجع المحتوى في النبات بعد مرحمة األزهار
وتكوين البذور ،وكثي ًار ما تسبب هذم المادة السامة نفوق الماشية واألغنام التي تتغذى عمى النباتات الخضراء .

وفةي رأي بعةض البةةاحثين  ،فةلن حةةامض الهيدروسةيانيك يتكةةون كنةاتج وسةطي بةةين النتةرات التةةي تمتصةها النباتةةات

من التربة وبين األحماض األمينية .
ويختمف مصير الحيوانات عن تناولها لمنباتات المحتوية عمةى هةذا المركةب السةام  ،بةاختالف تركيبهةا التشةريحي ،

وقةدرتها عمةةى الةةتخمص مةةن السةم  ،وأكثةةر الحيوانةةات تعرضةاً لمتسةمم هةةي الحيوانةةات المجتةرة مثةل البقةةر واألغنةةام  .ألن معةةدة

ه ذم الحيوانات تفتقر إلى وسط كاف من الحموضة والقمويةة  ،كمةا أنهةا تحتةوي عمةى أعةداد كبيةرة مةن الكائنةات الحيةة الدقيقةة
ال مائيجا مما يترتب عنه انطالق حامض الهيدروسيانيك السام .
األنزيمات  ،وهذم تساعد عمى أن يتحمل الجموكوسيد تحم ً
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ويختمةةف مقةةدار الجرعةةة المميتةةة مةةن هةةذم المةةادة السةةامة  ،بةةاختالف حالةةة الحيوانةةات الصةةحية  ،ووزنهةةا وهةةي حيةةة
ونوع العمف الذي تناولته قبل تناولها لمنباتات المحتوية عمى مصدر المادة السامة  ،ومةدى تعةود الحيوانةات عمةى تنةاول مثةل

ه ةةذم النبات ةةات  ،ويعتق ةةد أن مق ةةدا ًار م ةةن ح ةةامض الهيدروس ةةيانيك يتة ةراوح ب ةةين نص ةةف ج ةةرام وجة ةرام واح ةةد يعتب ةةر جرع ةةة قاتم ةةة

لمحيوانات .

ال امل الت تؤث

نس ة ام

الييد سيانيك

الن اتات :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 )0المنمما : :يمعةةب المنةةاخ دو اًر كبي ة اًر فةةي تركيةةز الحةةامض  .فقةةد وجةةد أن التسةةمم يس ةبب هةةذا الحةةامض يكثةةر فةةي المنةةاطق
المعتدلةةة  ،بينمةةا تقةةل كثي ة ًار ح ةوادث التسةةمم فةةي المنةةاطق الحةةارة  ،وتمعةةب شةةدة اإلضةةاءة دورهةةا أيض ةًا  ،فقةةد وجةةد أن نسةةبة

الحامض تكون مرتفعة عند الساعة الواحةدة بعةد الظهةر بنسةبة  %92إذا مةا قورنةت بمةا تحتويةه النبتةات فةي السةاعة السةابعة

مساء .
صباحاً أو
ً
 )4خصممم ة الت مممة  :ت ةةؤثر قم ةةة أو كثة ةرة العناص ةةر الغذائي ةةة ف ةةي الترب ةةة ت ةةأثي اًر مختمفة ةاً عم ةةى كمي ةةة ح ةةامض الهيدروس ةةيانيك
بةةاختالف العناصةةر الغذائيةةة نفسةةها  ،فزيةةادة عنصةةر النتةةروجين مةةثالً يعمةةل عمةةى زيةةادة نسةةبة الحةةامض  ،وهنةةاك تةةداخل بةةين

عنصري النتروجين والفسفور من حيث تأثيرهما عمى نسبة الحامض  ،فعنةد وجةود هةذين العنصةرين بكميةات قميمةة فةي التربةة

 ،تكةةون نسةةبة الحةةامض  ،أعمةةى مةةن نسةةبته عنةةدما يوجةةد النتةةروجين بكميةةة قميمةةة ولكةةن مصةةحوبًا بكميةةة كبيةرة مةةن الفسةةفور ،
ولمفسفور أثر ممحوظ عمةى تخفةيض نسةبة حةامض الهيدروسةيانيك كمةا أن لمسةماد العضةوي أثة اًر مشةابهاً ألثةر الفسةفور بصةفة
عامة .

 )3ع امممل ن اتيممة  :مةةن المعةةروف أن النباتةةات الصةةغيرة تحتةةوي عمةةى نسةةبة مةةن الحةةامض تزيةةد عمةةى مةةا تحتويةةه النباتةةات
المتقدمةة فةي العمةر  ،وتبمة النسةبة أقصةاها عنةدما يصةل ارتفةةاع النباتةات حةوالي 12سةم  ،ثةم تأخةذ فةي االنخفةاض بسةةرعة ،
أو بعبارة أخرى  ،فنباتات الذرة الرفيعة تحتوي عمى نسبة أكبر من الحامض في مراحل نموها األولى .
أمةةا فيمةةا يتعمةةق بتوزيةةع الحةةامض بالنسةةبة للجةزاء المختمفةةة لمنبةةات الكامةةل النمةةو  ،فةةلن األوراق تحتةةوي عمةةى نسةةبة

مةةن الحةةامض تصةةل مةةن  9ة ة  04ضةةعفا مةةا تحتويةةه أج ةزاء السةةاق المقابمةةة له ةا  ،أمةةا النةةورة وأغمةةاد األوراق  ،فتحتةةوي عمةةى
كميات قميمة نسبياً  ،وتحتوي األوراق الموجودة في قمة النبات عمى نسةبة أعمةى مةن األوراق التةي أسةفمها  .ويحتةوي النصةف

الطرفةي مةةن الورقةة عمةةى كميةةة أكبةر ممةةا يحتويةه النصةةف القاعةةدي  ،وتةنقص نسةةبة الحةامض فةةي السةةالميات مةن القمةةة إلةةى

القاعدة  ،كما أن الفروع القاعدية بها نسبة من الحامض أعمى من نسبة السيقان األصمية .

وتختمف األصةناف اختالفةاً كبية اًر فةي نسةبة الحةامض الموجةودة بهةا  ،وعمومةاً فقةد دلةت الد ارسةات العديةدة عمةى أن

األصناف القصيرة تحتوي عمى نسبة أعمى من الحامض من األصناف الطويمة المماثمة لها في العمر .
 يدف ال ف ال

 :وفي هذم الحالة تترك النباتات دون حش أو يؤخذ منها حشةة واحةدة أو حشةتين ومةن ثةم تتةرك

لتكةةوين الحبةةوب  .وبعةةد وصةةول الحبةةوب لمنضةةج الفسةةيولوجي أي نسةةبة الرطوبةةة فيهةةا أقةةل مةةن  %99-92تحصةةد

العثاكيةةل أمةةا آلي ةًا أو يةةدويًا وتنشةةر بمكةةان مشةةمس ومهةةوي ليةةتم خفةةض نسةةبة الرطوبةةة فةةي الحبةةوب قةةدر اإلمكةةان ممةةا

يسةهل عمميةة الفةةرط .ثةم تفصةةل الحبةوب بواسةطة الحصةةادات وذلةك بتغيةةر أرتفةاع الطبميةة أو أليةةات الفةرط والتذريةةة أو
بصةةورة بدائيةةة يدويةةة بضةةرب العثاكيةةل بمضةةارب خشةةبية ثةةم غربمتهةةا وتنسةةيفها أو بمبةةارش بدائيةةة حديديةةة كالمشةةط أو
جعل المحصول كعرمة يداس عميها بالجرار عدة مرات وتذريتها وذلك بعد حصاد النباتات.
25

26

إن انخفاض األلياف وارتفاع محتوى الدهن فيها بالمقارنة مع الحبوب العمفية األخرى يجعمها ذات قابمية وهضم ممتاز
لتغذية الدواجن وصيصانها وتعتبر من أغنى الحبوب بالطاقة الح اررية وفقيرة بالكالسيوم والفوسفور وبعض الحموض

األمينية وفيتامين (د) وتحتوي عمى مولد فيتامي ن (أ) باإلضافة إلى المادة الممونة وتحتاج إلى مواد عمفية لتغطية نقص
هذم المواد وتستخدم بنسبة  % 62 – 42بعميقة الدواجن ،وقابميتها لمتخزين أقل من الحبوب النجيمية األخرى بسبب ارتفاع
محتواها من الدهن والجدول التالي يوضح مقارنة بين محتويات الذرة الصفراء والبيضاء والشعير والقمح من الناحية
الغذائية.
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ال يضاء

دائل ال

الصف اء ال يضاء

ال الئق :

يعد محصول الذرة البيضاء (الرفيعة) كرديف لمذرة الصفراء من الناحية العمفية ويختمف لون الحبوب فمنها الذرة
ذات الحبوب البيضاء والكريمية والحمراء وتستخدم في صناعة الكحول والدكسترين «القطر الصناعي» وكعمف

لمحيوانات نظ ًار لمحتواها األعمى من الكربوهيدرات و البروتينات و الدهن مقارنة مع الذرة الصفراء ،والمشكمة الرئيسية في
عدم االعتماد عميها بشكل أساسي في عالئق الدواجن تكمن في قشرة حبوبها الداكنة الحاوية عمى مادة قابضة تسمى

«التينين» والتي تزداد نسبتها مع تركيز المون  ،لذا يفضل زراعة الذرة البيضاء ذات المون األبيض لتجاوز هذم السمبية

لدى مقارنة التركيب الكيميائي لحبوب الذرة البيضاء والصفراء يتضح أن الذرة البيضاء تقارب في قيمتها الغذائية مع الذرة

الصفراء إال أنها أفقر منها في قيمة الطاقة الفسيولوجية النافعة نظ ًار الحتواء الذرة الصفراء عمى نسبة أعمى ومرتفعة من
الدهن إضافة الحتوائها عمى الصبغيات المولدة لفيتامين (آ) .ونتيجة هذم المقارنات بين المواد األربع تبين أن الذرة

الصفراء تأتي في مقدمة الحبوب من الناحية الغذائية ويمكن أن تدخل الذرة البيضاء أو الشعير المطحون أو القمح بنسبة

محددة في عالئق الدواجن وحسب ما يمي:

 -1الذرة الصفراء :تدخل بنسبة  % 62 – 42من عميقة الدواجن.
 -0الذرة البيضاء :تدخل بنسبة  % 94من عميقة الدواجن.

 -9الشعير المطحون :تدخل بنسبة  % 52 – 92من الذرة الصفراء في عميقة الدواجن.
-5القمح :يستخدم حين الضرورة وبنسبة  % 94من عميقة الدواجن .وبذلك يمكن االعتماد عمى هذم البدائل في عالئق
الدواجن والتخفيف أو الحد نهائيًا من عمميات االستيراد لمذرة الصفراء وتغطية العجز عن طريق بدائل الذرة البيضاء

والشعير المطحون.

ال

ال يضاء

لم تنتش ر اعة الم

س يا:
ال يضماء م سم ية ع م نطماق اسم

ديل ل دد من الم اصيل الصيفية الت لم يت

لم األنت مل قيمت تمر ع يم صم ل ىامشم

ليا المقنن الممائ المناسم  .وبقيةت مةن المحاصةيل الثانويةة،

مةع أن زراعتهةا قةد ازدهةرت فةي الماضةي القريةب ،وبمغةت األوج فةي عةام ( )1840بمسةاحة مقةدارها ( )114ألةةف
هكت ةةار ومة ةةردود مق ةةدارم ( )2.800طن/هكتةةةار  ،م ةةن ثةةةم ب ةةدأت المسةةةاحة باالنح ةةدار بتةةةأثير منافس ةةة المحاصة ةةيل
االقتصةةةادية األخةةةرى والظة ةةروف الجويةةةة حية ةةث كانةةةت تة ةةزرع معظمهةةةا عمة ةةى ميةةةام األمطة ةةار  ،وبةةةدأت المسة ةةاحة

باالنحةةدار تةةدريجيًا بتةةأثير منافسةةة المحاصةةيل االقتصةةادية األخةةرى ،حتةةى وصةةمت إلةةى ح ةوالي ( )829هكتةةار فةةي
عام ( ،)0211المردود إلى ( )1.97طن/هكتار.

إن معظةةم المسةةاحات المزروعةةة بالةةذرة البيضةةاء تتةةوزع فةةي منةةاطق درعةةا وحمةةص وحمةةام والغةةاب و إدلةةب معتمةةدة

فةةي نموهةةا عمةةى مخةةزون األرض مةةن ميةةام األمطةةار وطبيعةةة توزعهةةا .وفةةي السةةنوات القميمةةة الماضةةية تحةةول
عدد من المزارعين في منطقتي الغاب و العيس (جنوب حمةب) إلةى ز ارعةة الةذرة البيضةاء تكثيفيةاً وباسةتخدام الةري

التكميمي.

وتتمخص األهمية االقتصادية لمذرة البيضاء في سورية في المجاالت التالية:
 تستخدم كعمف مركز في تغذية الدواجن ،وكذلك في تغذية حيوانات الحالبة والتسمين.
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 تستخدم كأعالف صيفية خضراء في تغذية الماشية في مرحمة قبيل اإلزهار (.)Boot stage
 تغذية الحيوانات عمى بقايا المحصول التي تبقى خضراء عند الحصاد.
 يستخمص منها سكر الجميكوز والنشا.

 صناعة المكانس (المقشات) ،وهي صناعة تقميدية ومتأصمة في الريف السوري.
ند ل المسا ة اتنتاج غ ة ال

ال يضاء ال ي ة ت ري يا ع

الم ا ظات

العام

المساحة /هـ

اإلنتاج طن

المحصولية كغن/هـ

600:

86:9

8894

6040

7002

7164

8677

6017

7002

6749

684:

484

7002

6:18

7790

6846

7000

6716

6746

646:

المحافظة

المساحة هـ

اإلنتاج طن

الغلة كغن/هـ

707

6696

6719

درعا

68

67

767

القنيطرة

61

66

490

حمص

660

46

:00

حماة

:6

60

767

الغاب

79

87

96:

إدلب

6:8

67:

6877

حلب

860

180

6000

عام 7000
كل القطر
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الييئة ال امة ل
•

ث ال مية الر اعية – دا

ث ال

ث الم اصيل – قسم

يقع القسم والمحطة في الغوطة الشرقية عمى بعد  16كم من دمشق

• االرتفاع عن سطح البحر  502م.
• معدل الهطول المطري  145ممم.
• الرطوبة النسبية  %48بالمتوسط.
• المساحة  122دونم مروي موزعة عمى ثالثة حقول.

ينفذ القسم برامج التربية والتحسين والتجارب المتنوعة عمى المحاصيل العمفية التالية:
الذرة الصفراء  -الذرة البيضاء – الدخن  -حشيشة السودان  -ذرة المكانس

مننرات

ث ت سين ال

ال يضاء

•

حصر وتصنيف المشاكل التي تعيق تطور زراعة محاصيل الذرة.

•

استنباط أصناف وهجن عالية المردود بمواصفات نوعية جيدة.

•

إدخال وتحسين بعض المحاصيل العمفية الخضراء.

•

رفع إنتاجية وحدة المساحة من هذم المحاصيل وخفض كمفة إنتاجها.

• نقل التقنيات الحديثة الخاصة بالذرة إلى المزارعين.
•

تزويد المؤسسة العامة إلكثار البذار بنويات األصناف والهجن.

 -م اصفات

ال يضاء

األص ل الم تمد من ال

نظ ة ًار النخفةةاض مةةردود الةةذرة البيضةةاء بشةةكل عةةام ،فقةةد عمةةل قسةةم بحةةوث الةةذرة عمةةى اسةةتنباط أصةةناف محسةةنة وذات
إنتاجيةةة عاليةةة مةةن الةةذرة البيضةةاء كالصةةنفين ازرع 5.85( 6-طةةن /هة ة و 62يوم ةًا لإلزهةةار) ،يصةةمح لمز ارعةةة التكثيفيةةة

المبكرة وازرع  9.71( 4-طن /هة و  50يوماً لإلزهار) ،يصةمح لمز ارعةة التكثيفيةة المتةأخرة .ولمز ارعةة المطريةة (البعميةة)
الصة ةةنفين رزينية ةةة محسة ةةنة ( 1.85طن/هة ة ة و 68يوم ة ةاً لإلزهة ةةار) و ازرع –  0.12( 9طن/هة ة ة و  72يوم ة ةاً لإلزهة ةةار).

واألبحاث مستمرة لالستفادة من ظةاهرة العقةم الةذكري السيتوبالسةمي لتكةوين هجةن مةن الةذرة البيضةاء .وهنةاك العديةد مةن

األصناف المبشرة قيد االعتماد .

الصنف

الم اصفة
عدد األيام ت النضج التام
اتنتانية طن/ىم ظ ف

ثية

الينين

يضاء

ار ع 3-

ار ع 5-

ار ع 7-

رينية

041

001

005

005

4.0

3.00

2.02

4
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اتميانات المتا ة ل ت س

ر اعة ال

ال يضاء يم ص ل ديل

 قمةةة احتياجةةه المةةائي :إذ يبم ة االحتيةةاج المةةائي لمةةذرة البيضةةاء ( 9805م/ 9ه ةة) ،فهةةو يعةةادل  % 52أو اقةةل مةةن
قيمةةة االحتيةةاج المةةائي ألغمةةب المحاصةةيل فةةي الع ةروة الرئيسةةية ،ويبةةين الجةةدول رقةةم الترتيةةب التنةةازلي لالحتيةةاج

المائي لهذم المحاصيل :الفول السوداني ( 8988م/ 9هة) ،القطن ( 8164م/ 9هة) ،الذرة الصفراء

( 8270م/ 9ه ةة) ،فةةول الصةةويا ( 7695م/ 9ه ةة) والشةةوندر السةةكري ( 7547م/ 9ه ةة) .كةةذلك فهةةو األقةةل فةةي
احتياجه المائي قياسًا لمحاصيل العروة التكثيفية الذرة الصفراء ( 6282م/ 9هة) ،فول الصويا

( 5649م/ 9هة) ،السمسم ( 5009م/ 9هة) ،عباد الشمس ( 5759م/ 9هة) والفول السوداني
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( 5792م/ 9هة).
 انخفةةاض احتياجةةه مةةن األسةةمدة الكيماويةةة :يعةةد محصةةول الةةذرة البيضةةاء مةةن أقةةل المحاصةةيل احتياجةةا للسةةمدة
ال ( 42ك /هةة) أزوت و ( 52ك /هةة) فوسةفور ،وفةي الز ارعةة التكثيفيةة
اآلزوتية فيتطمب في الزراعة الرئيسية بعة ً
فلنه يحتاج إلى ( 72ك /هة) أزوت و ( 52ك /هة) فوسفور(جداول .)9( ،)1،0

 قابميتةةه لممكننةةة :يمكةةن اسةةتخدام آالت ز ارعةةة و حصةةادات ود ارسةةات القمةةح بكفةةاءة عاليةةة فةةي ز ارعةةة وجنةةي هةةذا
المحصول.

 قصةر عمةةر النبةةات :تتميةةز الةةذرة البيضةةاء بصةةفة الباكوريةةة عمةةى اإلزهةةار والنضةةج وخاصةةة فةةي األصةةناف البمديةةة
والت ةةي يتة ةراوح متوس ةةط عمره ةةا حت ةةى النض ةةج الفيزيول ةةوجي ب ةةين ( 102 – 114يومة ةًا) بالمقارن ةةة م ةةع المحاص ةةيل
األخرى والتي تزرع في العروتين الرئيسية والتكثيفية.

 قدرتةةه عمةةى النمةةو والعطةةاء فةةي ظةةل ظةةروف بيئيةةة صةةعبة ال يسةةتطيع فيهةةا أي محصةةول أخةةر أن يعطةةي إنتاج ةاً
اقتصادياً ،ولتحممه الجفاف والمموحة فقد بات يكنى بالمحصول الجمل.

 التشابه الكبير بين القيمة الغذائية لحبوب الذرة البيضاء والةذرة الصةفراء :لةذلك فةلن الةذرة البيضةاء يمكةن إضةافتها
ب ةةالخالئط العمفي ةةة لم ةةدواجن بنس ةةبة تص ةةل إل ةةى  . %42وك ةةذلك يمك ةةن اس ةةتخدامها ف ةةي تغذي ةةة حيوان ةةات الحالب ةةة

والتسمين.
 ارتفاع قيمته النقدية في اآلونة األخيرة :إن قيمته النقدية ال تقةل أهميةة عةن قيمةة بةاقي المحاصةيل ،فسةعر الكيمةو
غرام الواحد من الةذرة البيضةاء حاليةاً فةي األسةواق يتةراوح زيةادة  % 142-122عةن سةعر الكيمةو غةرام مةن الةذرة

الصفراء .

إن محدوديةةة ميةةام الةةري المتةةوفرة وبالتةةالي المسةةاحات الزراعيةةة المرويةةة يحةةتم عمينةةا كةةزراعيين بالبحةةث عةةن
محاصيل بديمة وذات قيمة اقتصادية هامةة ،وضةمن هةذا التوجةه يمكةن لمحصةول الةذرة البيضةاء أن يحقةق األهةداف

التالية:

 )1زراعته في األراضي الةذي ال يتةوفر فيهةا المقةنن المةائي المناسةب الز ارعةة محاصةيل القطةن ،الشةوندر السةكري و
الذرة الصفراء.

ال مةن وحةدة مسةاحة
 )0مضاعفة اإلنتاج بالمقنن المائي المتوفر ،وذلك بزراعة وحدتي مساحة من الذرة البيضةاء بةد ً
واحدة من الذرة الصفراء.

 )9يمكن استخدام حبوب الذرة البيضاء في عميقة الدواجن بنسبة  ،%42بدالً من إجمالي كمية الذرة الصفراء.
 )5ضرورة العمل عمى إنتاج هجن من الذرة البيضاء لزيادة اإلنتاجية في وحدة المساحة.

 -الند ى المالية تنتاج ال

الصف اء ال يضاء:

إن بيان الجدوى المالية إلنتاج المحاصيل المدروسة يتم إظهارم من خالل مؤشرين رئيسيين وهما :العائد النهائي والعائد
الصافي والذين يبينان جدوى زراعة كل محصول بالنسبة لمفالح المنتج حيث يعطي العائد النهائي ما يحققه الفالح في
وحدة المساحة مقابل توظيف أمواله وجهدم ،أما العائد الصافي فهو العائد الذي يحققه المنتج من وحدة المساحة بعد حسم

كافة التكاليف بما فيها فوائد رؤوس أمواله ويتم حساب التكاليف والعوائد كما يمي :
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ا -التياليف المالية :تختمف المحاصيل بلجمالي التكاليف ويعود هذا االختالف إلى اختالف طبيعة العمميات الزراعية
بين المحاصيل تتضمن مكونات التكاليف المالية أربع عناصر أساسية وهي:
 -0أجور العمل اآللي واليدوي تحسب عمى ضوء الواقع العممي للسعار في المحافظات المنتجة.

 -4المستمزمات السمعية وتضم البذور واألسمدة ومواد المكافحة والعبوات وتقدر كمياتها لكل محصول وتقدر قيمتها
وفق األسعار الرسمية لها.
 -3أجور األرض :يتم إعطاء أجر موحد شهري للرض في الزراعات المروية و لمزراعات البعمية ولجميع المحاصيل
المدروسة.

 -2النفقات األخرى وتضم فائدة األموال المستخدمة في اإلنتاج وكذلك إضافة  % 4من قيمة المستمزمات وأجور
العمل واعتبارها نفقات نثرية يدفعها المنتج مقابل تأمين مستمزمات اإلنتاج واإلدارة والحراسة.
 -4التياليف االقتصادية:
إن بنود هذم التكمفة عمى المستوى الوطني بشكل عام هي قيمة المستمزمات السمعية واهتالك رؤوس األموال المستخدمة

في االستثمار .وبالنسبة لممحاصيل الصناعية كالقطن والشوندر السكري يتم إضافة التكاليف الصناعية إلى التكاليف
الزراعية عند حساب تكاليف المنتج النهائي.

وم ن خالل هذين البندين لمتكمفة يمكن استخالص القيمة المضافة والناتج القومي الصافي ولكن عندما نهدف إلى وضع

سمم للولويات االقتصادية في إنتاج المحاصيل ال بد وان نتعرض بشكل أعمق إلى دراسة بنود التكمفة ،فالقيمة المضافة
والناتج القومي الصافي يغفالن قيمة العمالة وأجور األرض باعتبارهما ثروة قومية كامنة خاصة وأنه ال يوجد بطالة
واضحة في مواسم إنتاج المحاصيل المدروسة وبذلك ال يعطي الصورة الحقيقية لمقارنة اقتصادية المحاصيل المتنافسة.

 -ال ائد :تقدر العوائد اإلجمالية لكل محصول من حاصل ضرب كمية اإلنتاج باألسعار الرسمية ل ه أو أسعار الجممة

إن لم يكن له أسعار رسمية.
إن دراسة اقتصادية إنتاج المحاصيل عمى المستوى الوطني تبين الدخل القومي الذي يحققه القطر عند استثمار وحدة
المساحة لكل نوع من المحاصيل المدروسة ،ويمكن توضيح الجدوى االقتصادية من خالل مجموعة من المؤشرات
االقتصادية وهي:

 -1القيمة المضافة.
 -0الناتج الصافي
 -9النسبة المئوية لمعائد الصافي الوطني (الربح الصافي إلى نفقات التشغيل).

وفي هذا المجال يتم اعتماد األسعار العالمية لممدخالت والمخرجات باستثناء بعض البنود التي لم نحصل فيها عمى

أسعار عالمية فيتم تقديرها عمى ضوء أسعار الجممة في أسواق القطر .
وتحسب العوائد االقتصادية عمى مستوى القطر إلنتاج المحاصيل من حاصل ضرب المردود بوحدة المساحة باألسعار

العالمية لممنتجات.

وبالنسبة لممنتجات الصناعية كالقطن والشوندر السكري فتحسب قيمة المنتج النهائي بعد مرحمة التصنيع.
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الخاتمة الخالصة . . .
* نظ اً لم د دية مياه ال ي التال م د دية المسا ات الم ية ن لي ا الم ص ل ىمية استثنائية

ظ ف النفاف ال الية القاسية ال فاظ ع
منطقت االستق ا األ ل

الثانية

* يمين مضاعفة اتنتاج نف
من القطن

ال

الصف اء

* نظ اً ل تشا و الي ي

يدخل

المقنن المائ ت

لك ر اعة

القيمة الغ ائية ما ين

ال

ال ر ع

ديف .

دت مسا ة من ال

الش ند السي ي.

ت يي ع يقة الد انن دالً من ال

* تي فة نتاج م ص ل ال
 %35ع

ال

المصاد المائية الن ية المساىمة

التيثيفية يم ص ل ديل

تنديدىا

ظل

ال يضاء د ًال من

ال يضاء الصف اءت يمين ل

ال

د ا دٌ

ال يضاء ن

الصف اء ت نس ة .%51

ال يضاء يقل عن قية الم اصيل المماث ة لو

األقل.
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