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 الباب األول :
 :لبيئية لزراعة الذرة الصفراءالوصف النباتي والمتطمبات ا

 الذرة الصفراء في العالم :  أواًل : موطن وزراعة
تعتبر الذرة الصفراء من أهم محاصيل  الحبيوب الاذاةليا والصيةاالا ال اميا يي  ن لير مين مةياط  العيالما ولي ت  هيذا 

ن أهيم المةيياط  المةتلييا ل ييذرة تيياجاإلةو المحصيو  بالمرتبييا ال ال ييا بالعيالم بعييد الزميي  واليرز ميين حلييث الم ياحا المزرواييا  ا وا 
 فراء بالعالم ه  :الص

وييي   ييورلا تيي ت   –لةييوب أيرلزلييا  –ال ةييد  –الصييلن  –أوروبييا الاييرولا ودو  رو ييلا  –أمرلنييا الاييماللا واللةوبلييا 
ا المحاصييل  الييذرة الصييفراء ييي  الدرلييا ال ال ييا بعييد الزميي  والاييعلرا وتعتبيير الم يياحا المزرواييا سييةل ا ة ييبلًا ب ييبب مةاي يي

ن  الحيال    لنفي  ا  ييت لم المح ي  ةتلليا تطييور  اإلةتياجالصيلفلا اخريرى ليث م يي  الزطين والبطاطيا والايوةدر ال يينريا وا 
 وازدلاد ادد ماارلع تربلا الدوالن. 

 
ولعتزييد ن لييرون أن مييوطن الييذرة هييو مةطزييا و ييط أمرلنييا والمن ييلم حلييث ولييد اييدد نبليير ميين اخايينا  المرت فيياا  

لوليود ايدد بليرو    –إنيوادور  –منيان خرير ب مرلنيا اللةوبليا ل بوللفليا ذهب بعض الباح لن يي  ا اتزياد بةاي ة اليذرة يي  ول
 نبلر من اخةماط المرت فا ل ذرة. 

 Tripsaceae (Maydeae)والزبل ا   Poacaeلتبع ةبات الذرة الصفراء العاة ا الةلل لا  ثانيًا : التصنيف النباتي:
بزلا أيراد الزبل ا باةفصا  اخاساء المذنرة ان المؤة ا ل ا ي  ةفس الةبات وهو ر ط  الت زل ا وتحتوي وبل ا  وتتملز ان

Maydeae  ا ى ادد من اخلةاس أن رها أهملا اللةسTripsacum, Euchlaeva, Zea   ي  أمرلنا و
Treobachne, chlorache, Sclerachame, Polytoca  ي  خ لا واللةس Zea و أحادي وهMontypic  وهةام

إلى تحت ألةاس وأصةاف ا ى أ اس ان  الحبوب والترنلب الورا   م   معظم  Zea maysتمت لتصةلف  حاو تم
ومن التصةلفات الرةل لا ةذنر الذرة المةاوزة صفات ال ولداء لاخةدو برم  الت  أصبحت اآلن معرويا و   ا التورلثا 

Zea mays imdenata (Dent Corn)  الصواةلا  أووالذرة الزرةلاZea mays indurata (Flint Corn)  والذرة
 Zeaوالذرة البواارلا  Zea mays amylaceaوالذرة الطحلةلا  Zea mays sacchrata (Sweet corn)ال نرلا 

mays everta (pop corn)  والذرة الما فاZea mays tunicate  والذرة الامعلاZea mays ceretina (Woxy) 

 .   Zea mays japonicaالذرة التزلةلا والت  تداى بالذرة اللاباةلا  باإلسايا إلى
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 ثالثًا: استعماالت الذرة الصفراء : 
 ت تعم  الذرة الصفراء ي  : 

حلث تطحن حبوب ا ولربز دولز ا إما لوحده أو مر وطًا مع دولي  الزمي  بة يب معلةيا لصيةااا الربيز  تغذية اإلنسان : –أ 
 .  باإلسايا لفواةدها الطبلا المتعددةلح ولات أو ا
 تؤن  اراةل  ا الطازلا بعد ال ا أو   ز ا ورا ا بالم   أو دهة ا بالزبدة.  -
 تؤن  حبوب ا اللاب ا بعد طحة ا نما ه  اادة بعض الاعوبا نما تؤن  حبوب بعض أصةاي ا ا ى ان  بواار. -
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 5 

ت ييتردم حبوب يا إميا نام يا أو ملرواييا يي  تحسيلر العلةي  المرنييزة ل موااي  والطليور راصيا ييي  تغذيةة الحيوانةات : ب_ 
  حتواة ا ا ى ة با االلا من المواد الةاولا والبروتلةلا والزلت. الة  الت ملن 

 تزدم الةباتات الرسراء ي  بدالا تنون الةورات المذنرة نع ف أرسر ل حلواةات.  -
سراء ي  تحسلر ما ل يمى بال يللج اليذي لزيدم نايذاء ةيايع ل موااي  طيوا  يصي  الايتاء ت تردم الةباتات وه  ر -

نميا هييو متبيع ييي  ن ليير مين الييدو  المتزدميا وتمتيياز الييذرة الصيفراء ييي  هيذه الحالييا ا ييى المحاصيل  الع فلييا اخرييرى 
ن أيسييي  موايييد لحصييياد الةباتيييات الرسييير  اإلةتييياجبيييويرة الا يييا و يييراا  اء هيييو ويييرب الةسييي  ورغبيييا الموااييي  ل ييياا وا 

 الف لولول . 

ت يييتردم الةراليييا والبزاليييا الةاتليييا اييين ا يييتعما  اليييذرة يييي  صيييةااا الع يييف ل موااييي  والطليييور نميييا تزيييدم الزيييوال  بعيييد  -
 ر ط ا بالمو س ناذاء ل حلواةات.لرا ا و 

 

   

   
 

 رة. ل تردم دول  الذرة ي  صةااا الةااء والنحو  المرغوبلن ي  التلاج_ الصناعة : 
ل ييتردم ةايياء الييذرة ييي  صييةااا الزطيير الصييةاا  لغ ونيييوز  نمييا لصييةع صييمل ل ييتردم ييي  لصيي  طوابييع البرليييد  -

 وظروف الر اة . 
 ل تررج زلت الذرة من ألةا حبوب الذرة.  -

 تدر  بزالا الةباتات ي  صةااا البل تلم والور .  -

 تدر  الحبوب ي  تصةلع اراب الذرة.  -
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 تي :رابعًا: الوصف النبا
الييذرة الصييفراء ةبييات ةلل يي   ييةوي لحييول   و ليي  ا اييطاء لالتفراييات  ذو  ييلزان  رلةييا مز ييما إلييى  ييلملات تحميي  ا ييى 

ذا زاد الحيير وويي  ميياء التربييا طول يا أوراوييًا ترييرج ميين العزيد والوروييا منوةييا ميين الامييد والةصي ا  هييذا الةصيي  طوليي  وم يط  وا 
الا ال ا  من اخا ى ةحرج الةيورة الميذنورة ا يى اين  ا نيو  زهيري ليث محيور لةطوي ول تف للز   من تبرر الماءا وي  ة 

 5 – 2تعطيي  حبييات الط يع التيي  لتيراوح اييددها بييلن  أ يدلثل يةلبلت  تحميي  زهيرتلن ييي  نيي  مة يا  ل ييا  توتفرلعييارةل ي  
 م لون حبا لن  ةبات وود لص  ح ب بعض المصادر إلى م لون حبا. 

ارةيوس ل ةبيات لولنين بعيض  2 – 1تررج من إبط اخورا  واددها يي  اخصيةاف التلارليا مين : والةورة المؤة ا لالعرةوس 
اييييراةلس ا ييييى الةبييييات الواحييييد نمييييا ييييي  ةباتييييات الصييييةف البواييييارلا اخرلةتلةلييييا والبواييييارلا  11 – 8الةباتييييات تحميييي  ميييين 

ا يتطالا هيذا الفيرع غلير مرغوبيا روييًا مين وتعد الةورة المؤة ا  ةب ا مرنبا وتتصي  بال يا  بوا يطا ييرع صيالر و الرمادلا ا 
أورا  هي  الزةابيات ل أغ فيا العيراةلس  وحامي  الةيورة واةن ار الفرع وب  تمام ةس  العرةوس وتحلط بيالعرةوس ايدة  ا ةحةاء

ل ييمى العصييمو  لالزولحييا  وهييو صيي ب ومصييمت ا لييث حبييوب متراصييا ييي  صييفوف متوازلييا ونيي   ييةب ا ييي  الةييورة المؤة ييا 
ن ميين  ييةبلت متليياورة الع ولييا رصييبا واخرييرى ازلمييا والزهييرة الرصييبا يل ييا مبييلض لع ييوه و ييم طوليي  لةت يي  تحميي  صييفل

بمل يييم وهيييذه اخويييلم تاييين  يييي  ملموا يييا ايييرابا العرةيييوس تفيييرز يييي  خررهيييا ميييادة لزليييا لت يييتزط غبيييار الط يييع حتيييى لحصييي  
  يييم وهيييذه 45 – 5وبعسييي ا ا يييى امييي   م 2 – 1أميييا الليييذور ي ييي  ةيييوالن أرسيييلا بعسييي ا امييودي لصييي  إليييى الت زييل ا 

اللييذور ت رييذ معظييم غييذاة ا ميين الطبزييا الع ولييا ل تربيياا وهواةلييا تةمييو ميين العزييد يييو   ييط  التربييا وتفلييد الةباتييات ييي  تةيياو  
 غذاةث إذا حسةت بالتراب. 
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      ًا: أصناف الذرة الصفراء : خامس
 أصناف الذرة المحمية )القديمة(:  -

 الذرة الصفراء المح لا ما زالت ا ى ةطا  سل  وه  من اخصةاف المفتوحا الت زل  ةذنر مة ا:  هةام ادة طرز من
 حب ا طول ا مف ط  ولوةث أبلض وماة  إلى الصفرة. : المصرلا .1

 أصفر. ذو لون الصفراء: حب ا صالر  .2

 الا باء: وتدهى الب راء ي  غرب حمص وال لموةلا ي  محايظا دما .  .3

 211 – 175متو يط طيو  الةبيات  : لون حبوب ا أبلض وود لولد يل ا بعض الحبوب الصيفراء البلساء ال  موةلا .4
 أا ر تتملز ةباتات ا بحم  أن ر من ارةوس.  5 – 4متو ط الةس   ما

 يم  تةسي  ميا بيلن  221 – 211طحاةلا زانلا: ناةت تةتار ي  محايظا رلف دما  لالن يوة ا متو يط طول يا ل .5
  طا صفراء وبلساء. أا را حبوب ا متو  5 – 4

 191 –171هذا الصةف ي  المحايظات الو طىامتو ط طو  ةباتث  ب دلا لحماة : صفراء ال ون ناةت لةتار .6
  ما لحتاج خربعا أا ر ل ةس . 
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 أصناف الذرة المحمية المستنبطة والمحسنة:  -

ل زراايا الوا يعا  ااتمادهياوتيم    الزطير ال يوريلزد تم ا تةباط اخصةاف وال لين التالليا ذات المواصيفات الملةميا ل بلةيا يي
 .مزارالنن ارها وتوزلع ا ا ى الإللتم إلى مؤ  ا إن ار البذار   او أباء هلةاةد الفلحلن حلث ت  م بذار ةولات ا 

 
 ية بعض األصول المعتمدة والمبشرة المحميةإنتاج

 
 الصنف أو الهجين

 ذرة صفراء
 إنتاجية تحت
 ظروف التجارب

 ةطن / ه

 عمر النبات
 يوم

 115 – 111 11.291 1 -باسل 
 117 – 112 12.111 2 –باسل 
 117 – 112 8.751 1 –غوطة 
 125 – 115 9.561 82 –غوطة 

 125 – 115 8.89 سممونية بيضاء
 75 أرسر 17.3 فيحاء
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 ية الهجن اليونانية األربعة المعتمدة إنتاج
 الهجينأسم 

 
 يوم/ عمر النبات ةطن / ه/ اربظروف التج إنتاجية تحت

S-4-985 12.5 114 
S-4-653 12.1 115 
S-4-633 11.9 115 

S-4-61000 11.8 112 
 

 
 2الهجين الفردي باسل                  1الهجين الزوجي باسل 

  
 (2(                     الصنف التركيبي غوطة )1غوطة ) الصنف التركيبي

  
 الصنف بيضاء سممونية                  فيحاءالذرة السكرية 
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 ل   : ما اللدلد ورا  الترنلب الولرااى اةد ااتماد 
وتحم ييث لهل ييادات البلةلييا ومزاومتييث المحصييوللا العاللييا والبانورلييا وة ييبا الرطوبييا المتدةلييا ييي  الحبييوب اةييد الحصيياد  -

 ل حارات واخمراض.
اوييا مصيدر المليياه واييبنا اليري والصييرف حليث أن مليياه ال ييزالا المتاحيا هيي  العاميي  أ  تزليد ا حتلالييات الماةليا ايين ط -  

 المحدد اخو  لةلاح أي ترنلب محصول  ي  اخراس  المرولا الواوعا سمن المةطزا ةصف اللايا أو اللايا. 
اد ا يى تطيولر إةتالليا أن لحايظ الترنلب المحصول  اللدلد ا ى رصوبا التربا ولمةع تان  الم وحا ال اةوليا مميا ل يا -

 وزلادة مردودها وبالتال  زلادة الدر  المتحز  من زراات ا وردمت ا.  اخررى المحاصل 

أن لنون ا ةتزا  إلى ترانلب محصيوللا لدليدة مبرمليًا ح يب الطاويات البايرلا وا وتصيادلا والمادليا المتاحيا وأن لنيون  -
 .لترنلب المحصول  وب  تطبلزث بان  وا ع واام  هذا ا ةتزا  تدرلللًا للتم الت ند من  لما ا

     مراحل نمو نبات الذرة الصفراء:  –ًا سادس
 إنبات البذور: -1

الاييلف واةييدها تبييدأ الحبييا بييالتالرات الميياء بالييدرو  إلييى الحبييا ايين طرليي   لبييدأاةييدما تييتلمس الحبييوب مييع الرطوبييا 
ذا ا تمرت الظروف المواتليا يي ن الليذلر لريرج مين الحبيا لتديع يلما بعد المحور الرةل الفلزلاةلا والنلملاةلا    ل ةموا وا 

تفرايييات وتريييدم الةباتيييات بامتصييياص المييياء وبعيييض الميييواد  7 – 6ليييوم اليييذي تصييي  ايييدد تفرااتيييث إليييى  3 – 2ريييل  
الحبيا بعيد الاذاةلا إ  أة ا   تان  اللذور الرةل لا الت  تةا  مين مةطزيا التياج نميا أن ال يولزا الللةليا ترير  غيلف 

وغين تحسيلر التربيا اللليد ل يرع لوم من رروج اللذلر لت م  ل ورلزتلن الللةلتيلن بيالظ ور ييو   يط  التربياا  2 – 1
ن اةرفياض درليات الحييرارة  11 – 6مين ام ليات تطيور البيادرات والتي  تتط يب مين  أليام ل ظ يور مين تيارلز الزرااياا وا 

لتعطيي  ورلزتييلن  ييم  اخا ييىا وحالمييا تظ يير ال ييولزا ي ة ييا تةايي  ميين م تزلييد ميين المييدة اللزمييا لهةبييات º11 – 6ايين 
أليييام ميين اإلةبيييات تنيييون  7أليييام ييي  الظيييروف الللييدةا وبعيييد  3تتييابع ام ليييات ظ ييور اخورا  وبحيييدود ورويييا واحييدة نييي  

 ا ى ةف  ا.  ا اتمادالبادرات وادرة ا ى 
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 ملحظا: 

البادرات تموت نما أن المواد الاذاةلا يي  اخليام الز ل يا اخوليى غلير سيرورلا  ن إذا ناةت التربا رطبا لدًا وباردة لدًا ي
لحييلن بييدء اللييذور الحزلزلييا بعم  يياا واةييدها ييي ن أي ةزييص راصييا بييالمواد الفو ييفورلا لييؤ ر بصييورة رطييرة ا ييى الةبييات 

 الذي لؤدي إلى موت البادرات. بالصزلعإسايا إلى 
 النمو الخضري: -2

أ ييابلع  نتمالييث الييذي  5 – 4بييادرات لبييدأ الةبييات بتنييولن الملمييوع الييذري والييورو  الييذي لحتيياج ميين بعييد انتمييا  ةمييو ال
ن ايدد اخورا  التي  لاين  ا الةبيات تنيون بيلن ل تعم   حزًا لدام تطور العراةلس وتنولن الحبيوب  ورويا  23 – 21وا 

 نون م احت ا صالرة وتزوي يلما بعد من اخورا  اخولى ت 7 – 5الرمس ورلزات الللةلاا نما أن بما يل ا 
تةمو ا ى  وتزداد تفراات ا اللاةبلا نما أن اللذور ال اةولا لال واةلا ي  هذه اخ ةاء تةمو اللذور ب راا ا ى اخ ف  

وي  هذه الحالا لنون ود ظ ر ل ةبات  ماةلا أورا  وتنون اللذور ود ب ات مةتصف من العزد يو  التاللا ال ا  
امزًاا بلةما لنون ادد اللذور ال طحلا و لًل ولزداد اددها بتطور ةمو الةباتا ل ذا   م 45زلًا وحوال  الرطوط أي

ي ن ام لا العزل  للب أن تتم وب  هذه المرح ا حفاظًا ا ى اللذور ال طحلا أم اللذور ال واةلا ي ة ا بصورة ااما 
 فور والمواد الاذاةلا اخررى مع الع م أةث نان من المعتزد تدر  التربا بعد ام لا ظ ور الةورة المذنرة وتمتص الفو 

 أن وظلفا هذه اللذور ه  دام الةبات يزط.

   
 ذكرة والمؤنثة: متشكل النورة ال -3

أورا  تتميالز م ميا مةطزييا الةميو بحليث تبيدأ بتايينل  ةتيوءات لاةبلياا  ييم  11 – 8اةيدما لصي  الةبيات لمرح ييا تاينل   
 يييم  وليييدر  الةبيييات مرح يييا  45 – 38لارتفييياع الةبيييات بحيييدود وتتميييالز الةيييورة الميييذنرة الللةليييا بعيييد أليييام و ل يييا تتطيييور 

لومييًا ميين الزرااييا للرت ييف ح ييب  31ا  ييتطالا ال ييرلعا وتييزداد متط باتييث ميين الميياء والمييواد الاذاةلييا وهييذا لنييون بعييد 
 ا. اخصةاف  نما أن اللذور ت رع ي  الةمو وتمأل الفراغات المتاحا ي  الترب

الةورة المؤة ا لالعرةوس  ا ى لاةب ةزطا الةمو بعد يترة وصلرة من تان  الةورة المذنرة  بدالانما لبدأ تانل  
ااتبارًا من الةورةا وود تةا   9 – 6أ بوع وتةا  الةورة المؤة ا لالعرةوس  من العزدة  3 – 2وتتطور ببطء رل  

ن ال  – 5مدة الت  لحتال ا الةبات لة ر حبوب ال زاح ورروج الملا م ه  اراةلس أررى تحتث ود لحم  بعس ا حبًاا وا 
الةمو الرسري ل ةبات ي  هذه المرح ا أ ابلع بعد بدالا ةاوء الةورة المذنرة لترت ف ح ب اخصةاف ولتباط   6

ن أي ةزص ي  ولدر  ي  مرح ا  العةاصر ة ر حبوب ال زاح وتنولن الحبوبا ولص  الةبات إلى ارتفااث الة اة ا وا 
ن حلم العرةوس اإلةتاجالاذاةلا راصا اآلزوتلا مة ا ي  هذه المرح ا لؤدي إلى صار حلم العراةلس واةرفاض  ا وا 
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ورواتا بحلث لتحدد أوً  ادد الصفوف  م العدد اخاظم  ل حبوب ي   11 – 8أ ابلع من مرح ا  3لتحدد بعد 
لومًا وب  اإلزهار المذنر  15 – 11اللفاف راصا من  ولذا ي ن أي ةزص بالعةاصر الاذاةلا أوالصف الواحدا 

 والمؤةث لرفض ادد الحبوب وبالتال  اإلةتاج.

 
 المذكر والمؤنث:  اإلزهار -4

لنييون الةبييات وييد انتميي  ةمييوها ولتلييث ةايياطث ةحييو ة يير حبييوب ال زيياح وةمييو الملا ييم وتطييور حبييوب  اإلزهييارييي  مرح ييا 
وج ةاياطث اليوظلف ا ومين المعيروف أن ةبيات اليذرة وحليد الم ينن  ةياة  الليةس الذرةا ولنون الةبات ي  هذه المرح ا بي 

ن نمليا حبيوب حلث تظ ر الةورة المذنرة ي  أا ى الةبياتا  أميا الةيورة المؤة يا لالعرةيوس  يتظ ير ا يى لاةيب ال يا ا وا 
 هةام م لون حبا ل حلم الطبلع  ل ةورة المذنرة وهذا لعة  أن 5 – 2الط ع لن  ةبات تتراوح بلن 

ن بدالييا ظ ييور الةييورة المييذنرة لنييون وبيي   5 –2  ألييام ميين  11 – 7خ ف حبييا لزيياح لنيي  مل ييم  لةايي  اةييث حبييا ذرة وا 
ن نملييا  8 – 5ألييام ميين ظ ييور الملا ييم ول ييتمر  3 – 2الملا ييما ولنيين اةتاييار حبييوب الط ييع لبييدأ وبيي  ظ ييور  أليياما وا 

ن الرطوبيا اللولييا النبليرة  غبيار الط يع تنفي  لعييدد مين العيراةلس إذا ناةيت الظييروف ونيذلم اللفيياف مةا يبا  ةتايارها وا 
صييباحًا وتعييد  11 – 9لووييف ام لييا اةتاييار حبييوب الط ييع أمييا الووييت المةا ييب لة يير حبييوب ال زيياح يلنييون ميين ال ييااا 

ن أي طيارئ ويد لظ ير يي  هيذه المرح يا نيةزص الرطوبيا اخرسيلا وارتفيي اإلزهيارمرح يا  اع حرليا يي  حلياة ةبيات اليذرة وا 
 واةرفاض الرطوبا الة بلا ي  ال واء ن  ا تؤدي إلى ةزص نبلر ي  المحصو .درلات الحرارة 
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 :  اإلخصاب -5
ن حبيا الط يع تحيتفظ تةتش حبيا الط يع ا يى المل يم ريل  دوياة  و ل يا بوا يطا الرطوبيا الموليودة ا يى ة اليا المل يم  وا 

بيييارة ايين أةبيييوب طولييي  تةتزيي  اييين طرلزييث محتوليييات حبيييا  ييااا بيييالظروف اللليييدة والمل ييم ا 24 – 18بحلولت ييا مييين 
 يااا ولبيدأ ظ يور  28 – 12ال زاح إلى المبلض حلث ت ز  البولسا ولبيدأ تطيور الحبيا وت يتار  ام ليا ا ةتزيا  مين 

أليييام  5 – 3العرةييوس أوً  متل يييا ةحييو وميييا العرةييوس وتنيييون لملييع الملا يييم ليياهزة ل ت زيييل  رييل  الملا ييم ميين واايييدة 
%  3تنون لملع الملا م لاهزة وب  اةت اء مدة ة ير غبيار الط يع ةيادرًا ميا ل زي  الةبيات ذاتيث إذ   تتلياوز الة يبا وهنذا 
% ت زيي  ميين ةباتييات أرييرى لييذلم تعييد الييذرة ميين الةباتييات ر طلييا الت زييل  تمامييًا نمييا أن الرليياح ت يياهم ب ييذه  97والبيياو  

تعيد مين الفتيرات  اإلرصيابوأن اخلام الز ل ا الت  ت   مرح ا  متراً  15 – 6 نالعم لا وأن الم ايا الفعالا ل ت زل  ه  بل
الحرلا ي ي ةزص بالمواد البروتلةلا وال نرلات ب بب اللفاف أو ارتفاع الن اييا الةباتليا ليؤدي إليى ايدم تنيولن الحبيوب 

 لا . اإلةتالي  أا ى العرةوس وبالتال  اةرفاض 
   الطور المبني: -6

لتالللن لهرصاب تةمو الحبوب ب راا ول رذ اللةيلن اين ثا نميا أن ني  العم ليات الفلزلاةليا والةاياط رل  اخ بوالن ا
الحلييوي ل ةبييات تتلييث ةحييو ترييزلن المييواد ييي  الحبييوبا وييي  ة الييا اخ ييبوع ال الييث بعييد اإلرصيياب تصيي  الحبييوب إلييى 

 يلمات البروتلةلياا تعتبير العيراةلس بالمرح يا الطور ال بة  حلث تتنون أغ ب الميواد مين ال ينرلات وبيداءات الةاياء والل
 اوي ....الز  . –الت  تص   مع ا لل تعما  الرسري ل    

 

  
 الطور العجيني:  -7

وحتى ة الا اخ بوع الرامس بعده تتحو  منوةيات الحبيا يترتفي  ال ينرلات ب يراا ولظ ير الدلن يترلن  اإلرصابومن 
الييذي لبيدأ توسييعث ييي  مةطزيا التيياج أو ومييا الحبيياا واةيد ن يير العرةييوس بعييد  الفيردي وبعييدها بز ليي  لبيدو الةايياء الليياف

لمنين رؤليا ايرلط محيدد مين الحبيوب ييو  مةطزيا اللةيلن لفصي  بيلن الةايا الةاسي  والمةطزيا  اإلرصيابلومًا مين  41
 ال بةلا.
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 تطور الجنين: -8
ةرفض مزيدار الايذاء اليذي ليذهب إليى البيذور أ ابلع من تطور الحبوب ل ريذ اللةيلن حلميث الطبلعي  الة ياة  ولي 7بعد 

ميين  اإلةتيياجل تريزلن وتب ييل الحبيوب مرح ييا مييا وبي  الةسيي  بز ليي  وتعيد هييذه المرح يا وبليي  الةسيي  وهي  أويي  سييررًا ا يى 
المييرح تلن ال ييابزتلن لمرح ييا تاييين  العرةييوس ومرح ييا ا زهييار  حليييث ييي  ت ييم المييرح تلن لتحيييدد اييدد العييراةلس وايييدد 

 وس بلةما ي  هذه المرح ا لتحدد حلم الحبوب.الحبوب بالعرة

  
 طور النضج الفيزيولوجي:  -9

تنون الحبا ي  حلم ا الطبلعي  لالة ياة  . وتعتبير بطيور الةسي  الفلزلوليول   اإلرصابي  ة الا اخ بوع ال امن بعد 
لةباتيييات ةاسيييلا % رطوبيييا بيييالحبوب  وتعيييد ا32 – 31% لايييادة ميييا بيييلن  35واةيييدها تنيييون نمليييا الرطوبيييا أوييي  مييين 

 حتى تةس .  اإلزهارلومًا بعد  61 – 51يلزلولوللًا وبالمتو ط تحتاج ةباتات الذرة من 
اةيد مةطزيا اللةيلن مايلرة ومن المات الةس  غلر ة با الرطوبا بيالحبوب هةيام الطبزيا ال يوداء وتظ ير يي  اخ يف  

حبيوبا وتتايين  هيذه الطبزيا مين سياط ايدد ميين إليى أن ةيوات  ام ليات التح لي  السيوة  وييد تووفيت مين اليدرو  إليى ال
الطبزييات الر ولييا الملتييا التيي  ت ييد أةبييوب التبيياد  الرييارل  بييلن الحبييا والزولحييا وتظ يير أوً  ييي  الحبييوب المتوالييدة ييي  

 أا ى العرةوس ومن  م ي  الحبوب الت  ت ل ا ي  واادتث. 

 
 طور النضج التام:  -11

 % من الحبوب الو طلا يلث تم م م   ت م الطبزا ال وداء.  75م لعتبر العرةوس ةاسلًا إذا نان هةا
وبعد تان  هذه الطبزا تصب  العم ليا ابيارة اين يزيد برطوبيا الحبيوب والزولحيا ليلس إ  حتيى تصي  الحبيوب إليى ة يبا 

إليى ال ييون الرطوبيا المط وبيا ل تريزلنا وة ييبا الفزيد هيذه تعتمييد ا يى الظيروف اللولييا المحلطيا وتتحيو  أغ فييا العرةيوس 
 اخورا  مبتدةا من أ ف  الةبات. اخصفر ونذلم
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 زراعة الذرة الصفراء في سورية إمكانياتالباب الثاني : 
نتاجواقع زراعة و  –أواًل   الذرة الصفراء:  ا 

وأ يييباب   1موسييي  يييي  الليييدو  رويييم  لمييين ريييل  الليييداو  المريزيييا لتبيييلن الم ييياحات الم يييتزراا باليييذرة الصيييفراء  
 ل ذرة الصفراء تعود إلى :  اإلةتاجالم احات و  تذبذب
 .  التحنم ب ا إ  بحدود سةل املاه وهذه   لمنن  –مةاخ  –تربا  الطبيعية: األسباب -1
   .جو المةت التناللف وولما لولماالترنلب ال عري ا ةما لحنم ا  و  اً  ابت تلل  االمحصوللي االقتصادية: األسباب -2

والحيييزم  ايييدم تطبلييي  التزةليييات الزرااليييا المزرواييياالمعتميييدة و  اخصيييةاف وال لييين  ييي ونلا مة يييا األسةةةباب التقنيةةةة : -3
 . التنةولوللا

اييدم التصيييرل  بالم ييياحات  ااتمييياد الطييير  الزدلمييا يييي  الزرااييا وايييدم تزبييي  التزةلييات الحدل يييا األسةةباب البشةةةرية : -4
 واإلةتاج...

 :    الذرة الصفراءالمتطمبات البيئية لزراعة  ًا:نيثا
ةتيياجلمةارلييا مين أهييم العوامي  اخ يياس المحييددة لةميو و العوامي  ا يييدرلات الحييرارة تحيدد المةيياخ المةا يب ل ييذه الزرااييا اليذرة  ا 

نمييا لييؤ ر ال ييطوع الام يي  و ييراا الرلييياح  اإلةتيياجبلةمييا ت عييب نملييا الميياء المتييويرة الييدور النبليير ييي  ةميييو الةبييات ونملييا 
وذليم  اإلةتياجيي ذا أح ين ا يتردام هيذه العوامي  ي ة يا  ت يااد يي  زليادة  ورطوبا ال واء ا ى الةبات ي  لملع مراح  ةميوه.

 وبتحدلد مواالد الزرااا وال زالا والحصاد. باةتراب اخصةاف الملةما 
 السقاية:  .1

 15 زالا من الزرااا وحتيى الةسي  والمرح يا الحرليا  حتلياج الةبيات إليى ال يزالا هي  ااتبيارًا مين ال إلىلحتاج ةبات الذرة 
وتيروى اخرض بعيد الزراايا مباايرة  يم بعيد  ل يا أليام تيروى رليا ت يمى رليا التبرليد  لوميًا بعيده. 15وميًا وبي  اإلزهيار وحتيى ل

لييوم وذلييم ح ييب الظييروف اللولييا  12-11وذلييم إلاطيياء الفرصييا خنبيير ة ييبا ميين البييذور لهةبييات ا ييم تتييالى الرلييات نيي  
وذلييم ل محايظييا ا ييى حلولييا غبييار الط ييع بتيي ملن رطوبت ييا بتزرلييب الرلييات  وطبلعييا التربييا مييع مراايياة يتييرة اإلزهييار الحرلييا

الدار ليا والرطوبييا اللولييا ييي  الحزيي  وت يتمر الرلييات حتييى الةسيي  الف ييلولول  ل حبيوب حلييث تزطييع مليياه ال ييزالا ل م يياادة 
 . بلفاف الحبوب ووص  ا ل ةس  الة اة 
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 : اإلضاءة .2

ةتاجا نما تؤ ر ا يى طيو  الةبيات وةزيص يي  م ياحا اخورا  وباين  ايام إن ةزص نملا اإلساءة لؤ ر ا ى نملا اإل 
لواييي  ةبييات الييذرة الصييفراء الة ييار الزصييلر ول ييااد ا ييى  ييراا تنييولن اخزهييار ولبطييط الةمييو الرسييري بلةمييا مةيياط  

لن احتلالييات لبيي  2اللييدو  روييم لالة ييار الطوليي  ييي ن الةباتييات تتلييث ةحييو الةمييو الرسييري يلييزداد حلم ييا واييدد أوراو ييا. 
   الةبات الحرارلا و ااات ال طوع.

 درجات الحرارة: .3

 الةبات إلى خرر.  ةمو ترت ف احتلالات الةبات من درلات الحرارة الترانملا من صةف آلرر ومن طور
ن الصفر البلولول   أو صفر ةمو الةبات هو درليا الحيرارة الصيارى التي  لتوويف يل يا ةاياط الةبيات البلوليول  ولعيود وا 

لطيور  8ºى الةمو حيلن ترتفيع درليا الحيرارة ييو  صيفر الةميوا وويد وليد أن الصيفر البلوليول  لةبيات اليذرة هيو بحيدود إل
 بالة با لبزلا اخطوار. 11ºواإلةبات و  اإلةتاش

 اخطوار الةباتلا واحتلالات ا الحرارلا:
 طور اإلةبات:  -أ 

و  لةبييت البييذار ييي  درلييات حييرارة مرتفعييا أا ييى ميين م  32º - 31إن درلييا حييرارة التربييا الم  ييى لهةبييات تتييراوح بييلن 
45º  8نميا أة يا   تةبيت ييي  درليات حيرارة أرفييض مين مº  م نميا أن احتليياج الةبيات مين الحييرارة الترانمليا مين الزرااييا

 ميم مياء أو أن ير يي  طبزيا 15ما وذلم اةدما تنون رطوبا التربا مرتفعيا أي أةيث لوليد  83ºوحتى اإلةبات لزدر بةحو 
 م اخولى من الترباا ون ما ةزصت نملا الرطوبا ي  التربيا ن ميا تي رر اإلةبيات يي ذا ةزصيت الرطوبيا إليى الةصيف  11

 ي ن احتلاج الةبات إلى الحرارة الترانملا لتسااف. 
 طور الةمو الرسري: -ب 

لييات الحييرارة الترانملييا م وييي  هييذا الطييور لبييدو وسييوح العلوييا بييلن در  27ºإن درلييا الحييرارة الم اللييا ل ييذا الطييور هييو  
والمزصييود بييالحرارة الترانملييا: ملمييوع درلييات الحييرارة والرطوبييا الة ييبلا ورصييوبا التربييا وبييلن الةمييو الرسييري ل ةبييات. 

م ييي  أطييوار الةمييو التيي  ت يي  هييذا  11ºم ييي  طييور اإلةتيياش و  8º - 6يييو  الةبييات وصييفر الةبييات بالييذرة الصييفراء هييو 
 الطور. 

   طور اإلزهار: -ج 

ور الامراخ وحتى الةس  ال بة ا وهو المرح ا الحرلا ي  حلياة الةبيات إذ لتط يب الةبيات درليات حيرارة ورطوبيا من ظ 
م ترانملييا تبعييًا لبانورلييا  241º - 281ºم ولحتيياج الةبييات إلييى  21ºة يبلا م ييالللنا ودرلييا الحييرارة الم  ييى هيي  بحييدود 

تعييرض الةبييات إلييى  أندي إلييى ةزييص اإلةتيياج ووييد تبييلن الصييةف المييزروعا نمييا أن ةزييص الرطوبييا ييي  هييذه المرح ييا لييؤ 
إن ل رلياح اللاييا تي  لر سيار ا يى الةبيات يي  مين اإلةتياج. %  51اللفاف ي  هذه المرح ا ود لؤدي لةزص لص  إلى 

 لملع مراح  ةموه وراصا ي  مرح ا اإلزهار إذ أة ا ت رع ي  لفاف الملا م وموت حبوب الط ع. 

   طور الةس  لالعللة  :  -د 

م ترانملييا وذليييم تبعييًا لرطوبييا ال يييواء  131º - 181ºولحتيياج الةبيييات إلييى  25ºإن درلييا الحييرارة الم اللييا هييي  بحييدود 
 الة بلا. 
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 طور الةس  التام: -ه 

% يي  الحيب نميا تظ ير ةزيرة  25تعتبر ة با الرطوبا ي  الحبوب دللًل ا ى الةس  التام حلث تب ل الرطوبا أو  مين  
بايين   محييددغليير  بلةلييامنييان توسييع ا ا ييى الزولحييا. وتزييدلر احتلالييات الةبييات ميين العةاصيير الواتمييا أ ييف  الحبييا ييي  

 ي  وصو  الةبات إلى طور الةس  التام.  الارص تزدلر ل  ةظراً دول  
 درجات الحرارة الحرجة:

ى ميييادة م تصيييفر ا ورا  الفتليييا وتفتزييير إلييي 11ºإن اةرفييياض درليييا الحيييرارة إليييى دون  درجةةةات الحةةةرارة المنخفضةةةة: - أ
ذا طاليت الفتيرة   3ºدون و صفر للحظ ت ف بيالملموع الرسيري. الدون و الن ورويل .  م يي ن أورا  الةبيات تميوت وا 

 ي ن الةبات لموت. 
 موت حبوب الط ع.  بالتال ملا م و الو لفاف  وأطراي ا ت بب احترا  ة الات اخورا  :درجات الحرارة المرتفعة - ب

 اخرض الملةما:  -4
وتليييود يييي  اخراسييي  الر يييوبلا ا ولفسييي  أن تنيييون اخرض متلاة يييا ة الصيييفراء اخراسييي  الطلةليييا الرم ليييا اليييذر  بتةا يي

رصبا مفننا راللا من الم وحا والز وليا ولليدة الصيرف والت وليا نميا أن تي  لر رصيوبا التربيا   لتوويف ا يى الميردود 
ةما ل ا ت  لر ا ى   11 – 4النلماوليا ل يرع ظ يور الملا يم بمزيدار  الةبيات وويد تبيلن إن إسيايا اخ يمدة امريح ب وا 

 ألام. 
      الخدمات الزراعية:  -اً ثالث
و  لعييود هةييام رييوف ميين  تبييدأ زرااييا الييذرة الصييفراء اةييدما لمليي  اللييو والتربييا إلييى الييدفء مواعيةةد زراعةةة الةةذرة: -أ

ت هي : رةل يلا لربلعليا  وتن لفليا ولرت ف مواد الزرااا ح ب العروة واخصةافا وتزرع اادة يي   يلث ايرواالصزلع 
 مبنرة وتن لفلا. 

ي  لمليع المواويع ايدا  5/  15ولاالا  4/  15وه  تبدأ من  82لةا ب ا زرااا الصةف غوطا  العروة الرئيسية: -1
 حصرًا رويًا من ارتفاع درلا الحرارة.  4/  31وحتى  4/  15المحايظات الارولا والاماللا يتنون من 

 ألسًا وتبدأ من :  82لةا ب ا زرااا الصةف غوطا ثيفية المبكرة: العروة التك -2
 الزةلطرة. –دما   –ي  ن  من محايظا حمص  6/  11ولاالا  6/  1 -
 ومةاط  اما  ح ب والااب حصرًا.  –حماة  –ي  ن  من محايظا ادلب  6/ 21ولاالا  6/  11ومن  -
   .لةوب ح ب –الح نا  –دلر الزور  – ي  ن  من محايظا الروا 7/  1ولاالا  6/  21ومن  -
 العمر.  متو ط 1-ولزرع يل ا صةف غوطا  العروة التكثيفية: -3

مةاط  زرااا العروة التن لفلا وي  المةاط  ذات اخمطيار المبنيرة م ي  حميص للملع  7/  21ولاالا  7/  1وتبدأ من 
عييروة ايين المواييد المييذنور رويييًا ميين اييدم إتمييام ولةصيي  بعييدم تيي رلر زرااييا هييذه ال.  7/  11وحميياة بحلييث   تتليياوز 

ةسيي  العييراةلس واحتمييا  تعييرض الةباتييات ل صييزلع الررلفيي  أو هطييو  اخمطييار البانورلييا نمييا لةصيي  بعييدم زرااييا الييذرة 
خب  راصيا يي  وادي  –الصفراء ي  ووت لؤدي إلى ظ ور العراةلس واخزهار المذنرة ي  أووات ااتداد الحيرارة لتميوز 

م حتييى   تتعييرض الملا ييم وحبييوب ال زيياح ل لفيياف والمييوت  38ووادي الفييرات حلييث ترتفييع درلييا الحييرارة ايين الرييابور 
 وبالتال    تتنون الحبوب أو تتنون بنملات و ل ا. 
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 مسافات الزراعة: -ب
  م.  31 – 25 م وبلن الةباتات  71: بلن الرطوط 82ل صةف غوطا  -
  م. 25 – 21وبلن الةباتات  م  71: بلن الرطوط 1-ل صةف غوطا  -
 كمية البذار:  -جة 

   نل و غرام. 3 – 2.5تزدر حالا الدوةم ي  الزرااتلن الرةل لا والتن لفلا من ل
 تحضير التربة والزراعة:  -د

لتحسييلر مروييد للييد لبييذور الييذرة الصييفراء   بييد أن تنييون التربييا محتولييا ا ييى ة ييبا نايلييا ميين الرطوبييا ل حصييو  ا ييى 
دةا يف  الزرااا الرةل لا تروى اخرض وب  الفلحا ي  حا  لفاي اا أما ي  الزراايا التن لفليا التي  تيزرع بعيد يلحا لل

بزيو   التي  غالبيًا ميا تنيون تربت يا لايياا يتعطيى اخرض رليا ا يى تن يلب المحصيو  ال ياب   –محاصل  اتولا لوم  
 اف المؤوت لري الزطن   م تلرى العم لات اآلتلا: لحلث تنون الملاه متويرة ةظرًا لبدء يطام الاوةدر واإللز

 : تقميديةالزراعة ال -1
 يييم اةيييدما تنيييون صيييالحا ل فلحيييا وذات رطوبيييا مةا يييباا وذليييم لز يييب بزاليييا  31تف ييي  التربيييا يلحيييا املزيييا بحيييدود  -

 المحصو  ال اب . 
ل ييدوةم وناميي  نملييا ال ييماد الفو ييفات    ³م 4 – 3تييةعم التربييا بعييد إسييايا اخ ييمدة الب دلييا ييي  حييا  تويرهييا بواوييع ل -

 % والديعا اخولى من ال ماد اآلزوت  البالاا  46نل / دوةم  وبر يو فات  17البالاا 
وطبلعييا التربييا ومييا تةصيي  بييث المصييال   لييتلءم% أو مييا لعادل ييا ميين اخ ييمدة اخرييرى بمييا  46نييل / دوةييم لورلييا  13

 الزراالا والوحدات اإلراادلا. 
  م.  71ربا ل زرااا ا ى أن لنون البعد بلن الرط واآلرر ترطط الت -
  م.  5 – 3حبا ي  ن  لورة وبعم  التوسع و تزرع البذور ي  لور ا ى رطوط ي  ال  ث الع وي من الرط  -
 ب اخرض بعد ذلم وتفت  أوةلا الري.  نت -
 الزراعة اآللية:  -2

 الرطوات التاللا: تتبع   الزرااا اآلللاالتربا ي تحسلرلو ا زرااا النايا مراح   منةةالمنن 
 يييم اةيييدما تنيييون صيييالحا ل فلحيييا وذات رطوبيييا مةا يييبا وذليييم لز يييب بزاليييا  31تحيييرث التربيييا حرا يييا املزيييا بحيييدود  -

 المحصو  ال اب . 
  دوةيييم ونامييي  نمليييا ال يييماد الفو يييفات /  ³م 4-3تييةعم التربيييا بعيييد إسيييايا اخ يييمدة الب دليييا يييي  حالييا تويرهيييا بواويييع ل -

% أو  46 نيل دوةيم لورليا  13 ادوةم  وبر يو فات   ل   والديعا اخولى من ال يماد ا زوتي  البالاي نل/  17 االبالا
 ما لعادل ا.

 يييم بوا يييطا بيييذارات اليييذرة ولمنييين ا يييتعما  بيييذارات الزطييين المتيييويرة بعيييد  71تيييزرع البيييذور ا يييى  يييطوح البعيييد بلة يييا  -
 لبذار ي  الدوةم الواحد. تعدل  ا لتعط  النملا المةا با من ا

تفت  أوةلا الري وتروى اخرض ا ى رطوط ي  حا  نون اخرض م تولا وذات ملو  مةا يبا أميا إذا ليم تتيوير يل يا  -
 هذه الاروط يت نب ل ري. 
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 مالحظة:
a.   م.  71أن تنون الزرااا خللا وبالبذارات البعد بلن رطوط ا  لتط بالحصاد اآلل  
b. ليييا المحاصيييل  ال يييابزا ايييرة لزراايييا اليييذرة لا يييى الل يييد  بيييدون يلحيييا ميييع وليييود بزالوليييد ةتييياة  درا يييات مب

 راصا الزم .

 الري: -هة
 حصيي  ا ييى تربييا ةاامييا ومروييد صييال  إلةبييات البييذور ةيلحت ييا نيي   بعييد و ييزالا التربييا وبيي  الزرااييا لالتييربلص   هييدف إن

ترت ييف حالييا محصييو  الييذرة و ات البييذرة بايين  للييدا نايلييا إلةبييترفييض ميين م وحييا التربييا ال ييطحلا وتييؤمن رطوبييا وألسييًا 
 معد  ل ملاه بارتلف أةواع اختربا والظروف اللولا المرايزا ومةاط  الزرااا وبان  اام تحتاج الذرة إلى 

مين الزراايا وحتيى الفطيام وذليم ح يب الظيروف البلةليا ادد ال زالات وأما . بلص ر رلا الت / هنتار ³  م1511 – 1211ل
   :ال اةدة
  زالا ي  ةظام الري ال طح  لتطولف .  12 – 11من ي  الزرااا الرةل لا:  -
  زالات ي  ةظام الري ال طح  لتطولف .  8 – 6من  :ي  الزرااا التن لفلا -

   : لا ح ب مال  اتتوزع مواالد ال ز
 متر منعب / دوةم.  51ال زالا اخولى: بعد انتما  اإلةبات وتنون رلا رفلفا بمعد  

 / دوةم.  ³م 51لوم من ال زالا اخولى وه  رلا رفلفا ألسًا بمعد   15 – 11 زالا ال اةلا: بعد ال

نمليا ملياه اليري إلييى  ليوم ح يب الظيروف اللوليا وتييزداد 11 – 6وميا بعيدها تزتصيير يتيرة اليري لتصيب  نيي   ال يزالا ال ال يا:
 . وة التن لفلا متر منعب / دوةم ل عر  51/ دوةم ل عروة الرةل لا و  ³م 71 – 61

 أ ةاء يترة اإلزهار إلى :  اتال زالزلادة ادد ولعود  بب 

حبييييوب ال زيييياح والملا ييييم لالابااييييل   إلييييى اللفيييياف ب ييييبب ارتفيييياع درلييييات حييييرارة اللييييو  اييييدم تعييييرض .1
 .  وبالتال  الحفاظ ا ى حلولت ا واةرفاض الرطوبا الة بلا اللولا

داليييا اإلزهيييار وحتيييى ة اليييا مرح يييا الةسييي  الايييمع  احتلييياج الةبيييات إليييى أنبييير نمليييا مييين الملييياه اةيييد ب .2
 لالعللة   ل حصو  ا ى اراةلس نبلرة. 

 فطام الذرة )توقف السقايات(: -و
لومييًا ميين الزرااييا ل  ليين وصييلرة العميير ييي  الزرااييا ل عييروة  91 – 81تفطييم الييذرة لييدى انتمييا  ةسيي  الحبييوب وتنييون بعييد 

 .لعمر ي  العروتلن الرةل لا والتن لفلا لومًا ال لن متو طا ا 115 – 115التن لفلا و 
 الخف:  -ز

ةباتييات  6 – 5 ييم حيا  السيرورة للصييب  ايددها ييي  الزراايا الرةل ييلا مين  12 – 8تفيرد الةباتيات اةييد وصيو  طول ييا مين 
   1المربع ل صةف غوطا  ةباتات ي  المتر 8 – 6وي  الزرااا التن لفلا من  82ي  المتر المربع بالة با لاوطا 

لةص  بي لراء ام ليا التحسيلن ميع التعايلب و  ام لات التعالب بحلث تلري بعةالا بالمراح  اخولى من ةمو الةباتات تةظم
ي  خن واحد لت بلت  ا  الةبات لمزاوما الرواد ولمنن إلراء التعالب ألليًا بوا يطا خ ت العيز  وذليم ل محاصيل  المزروايا 

الييذرة ميين ةباتييات اخورا  الريلعييا لييذلم لزييوم وبمييا أن    الحلييازات الصييالرة. ييي ذلييمخللييًا. ولمنيين ا ييتعما  المحييراث الب ييدي و 
 مزاراو الذرة با تعما  مبلدات اخاااب المترصصا بدً  من التعالب اللدوي مة ا: 
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ايزاة  –دبلزيا ليبلب  –ميدادة –ايرف اليدلم  :لنياي  اخورا  العرلسيا م ي %  51اتيرازلن % +  51لةتازون »الدوك:  .1
ذليي   –دةلزييا  –لزليي  الاييةم . واخورا  الريلعييا م يي  ال ييعد  –اييمرة  –اةييب الييدب  –بز ييا –يلل ييا  – الةعمييان

  م .  5 – 2أورا  ارتفاع  4 – 2ال ع ب بمرح ا وصو  اخاااب إلى 

 % : 25% + مل و  ن ور  25اترازلن » بريما غرام: .2

.  لليداً الم ياحا  ميع تاطلياوتيرش  المةصي  ب ياالنمليات  ح يبا لناي  اخورا  العرلسا والريلعا والمو ملا وب  اإلةبات  
 وغلرها من المبلدات الت  تةص  ب ا دواةر الووالا والوحدات اإلراادلا. . 

 تسميد الذرة الصفراء بالعروتين الرئيسية والتكثيفية:  -ك
ا نيييان متيييويرًا لليييدًا إذ المرتميييرمتييير منعيييب / دوةيييم مييين ال يييماد الب يييدي  4 – 3تسييياف نمليييا التسةةةميد العضةةةوي:  .1

 ولطمر ال ماد نما ذنر اةد تحسلر التربا ا ى أن لنون توزلعث متلاة ًا. 

 التسميد الكيماوي:  .2

ميين  ييوبر يو ييفات  منايي 17ناييم وحييدات ةزلييا ميين الفو ييفور وبمييا لعيياد   8 تسيياف نملييا  التسةةميد الفوسةةفوري: -أ 
 ييم بفلحييا التةعييلما لنمييا ذنيير  15 – 11% يو ييفور ل ييدوةم الواحييد وبيي  الزرااييا وتطميير ا ييى اميي   46ال ل يي  

  ابزًا اةد تحسلر التربا  ولفس  ا ى ةفس رطوط الزرااا. 

 صاي  ل دوةم الواحد ويزًا لما ل  :  منا 12لساف اآلزوت بمعد   التسميد اآلزوتي: -ب 

ت نيييل ةتيييرا 18% أو  46نيييل لورليييا  13خزوت ةزييي  / دوةيييم تسييياف وبييي  الزراايييا تعييياد   مناييي 6: الدفعةةةة األولةةة  -
ولفسيي  ا ييتعما  ال ييماد % ا وتطميير مييع ال يماد الفو ييفات  ييي  التربيا  31ةتييرات أموةليوم  منايي 21أو  33.5أموةليوم 

 الةترات  راصا ي  اخراس  الن  لا. 
خزوت ةزي  تسياف يي  بيدء مرح يا تنيولن الةيورة الميذنرة لأي اةيد ظ يور الورويا ال يابعا إليى  مناي 6 الدفعة الثانية: -

  وتة ير النمليا يي  بطين الريط ولعزيب ذليم  يزالا الحزي  مباايرة لليذوب ال يماد اآلزوتي  ولصيب  صيالحًا التا عا ل ةبات
  متصاص الةبات. 

 التوريق:  -ل
ه  إزالا اخورا  ال ف لا ل ةبات لتاذلا حلواةات المزارالن ا ل ا ي  اخووات الت  لزي  يل يا الع يف اخرسير إ  أن التورلي  

ولرليع ذليم ليةزص  وزن بزاليا الةباتياتاالةبيات وةزيص وزن العرةيوس ووطيره و  تزيزمؤدي إليى ا تيةباتات ام لا بالاا السرر ل 
 .ودرة الةبات ي  ت بلت الطاوا السوةلا ب زالا اخورا  ال ف ى الت    تزا  وادرة ا ى التم ل  السوة  

 : التطويش -م
ذنورة لتاذليا الحلواةيات ا ل يا يي  اخوويات التي  لزي  يل يا الع يف وهي  إزاليا اخليزاء الطريليا ل ةباتيات بميا يي  ذليم الةيورة المي

 ولؤدي التطولش إلى :  وتتم العم لا اادة بعد اةت اء اإلرصاب اخرسر
 اةرفاض ي  العدد الن   ل ةباتات لن ر بعس ا أ ةاء مرور العما  لتطولش الةباتات.  .1

 ةزص ة با الةباتات الحام ا ل عراةلس.  .2

 ةزص وطر ال ا .  .3

 اةرفاض نبلر ي  ادد الحبوب بالصف. و ةزص وزن وطو  ووطر العرةوس.  .4

 اةرفاض ي  نملا المحصو .  .5
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 مالحظة: 
 لزلادة نملا المحصو .  إتباا ماان  اإلولعإن التطولش والتورل  ام لتان سارتان لةبا  

 النضج والحصاد: –ن 
 إن المات الةس  ي  الذرة الصفراء ه :

 اخورا  وال لزان. اصفرار اخورا  ولفاف  .1

 تنام  ةمو العراةلس ولفاف حبوب ا ومزاومت ا ل ساط بالظفر.  .2

% رطوبيا ولمنين حصياد المحصيو  يي  يتيرة الةسي   35 – 25ةس  البذور يلزلولوللًا اةدما تحتيوي البيذور مين  .3
أن و ا المحصيو   الفلزلولول  وتلفلفث نما أن التعلل  بالحصاد وب  الةس  مسير ليداو ولةيت  حبوبيًا سيامرة ولز ي 

وايييدم تعفييين البيييذور أ ةييياء  ويييوة ةميييو نبليييرة ل بيييادراتو ل بيييذور.  يسييي مظ ييير أ لةيييت  اةيييث حصييياد اةيييد الةسييي  التيييامال
 .  الترزلن

 وطر  الحصاد المتبعا ه  : 
باللد وتةز  إلى البلدر  م تزار ليدولًا وتعيرض ل ايمس لتليف تماميًا  يم  دوةث مع الةبات نامًل أو وطع العراةلس .1

الحبيوب ايين الزيوال  إميا باللييد أو بسيرب ا بالعصي  أو بييل ت الفيرط اللدوليا لإذ نييان المحصيو  و ييلًل  أو تفيرط 
 بالفراطات الملناةلنلا. لل زرااات الوا عا . 

تزيوم بالتزيياط العيراةلس مين الةباتييات الزاةميا بالحزي   ييم تزايرها وتةز  يا إلييى  التي  الييذرة اتحصيادالحصياد اآللي  ب .2
المزراييا نييي  تلفيييف بالملففييات إن وليييدت أو ب ايييعا خليييا الزطيياف لةز  يييا إليييى أو لاةيييب ف مزطييورات تمييير ر يي

 ييي وت ييتعم  وال ييدر ييي  المةتييوج الاييمس  ييم تفييرط العييراةلس بييل ت الفييرط وهييذه اآل ت تز يي  ةفزييات الحصيياد 
 نبلرة.ات الالم اح

 الفرط: -ص
 يا خلليًا بيل ت الفيرط أو دح  يا بيدواللب الليرار وبالليد اةد وصو  اراةلس الذرة الةاسلا إلى درلا لفاف مةا با لمنن يرط

 أو بةا رات ال ماد النلماوي المرروطلا بعد تزالر العراةلس. 
 التجفيف:  –ع 
ا وا  يوداد% وا   تعرسيت إليى اليتعفن  15ترزلن اليذرة الصيفراء يي  الم يتوداات   بيد أن تزي  رطوبيا الحبيوب اين  اةد

 ما زادت  راا تعفة ا ولنون التلفلف إما وب  يرط العراةلس وذليم بعيد تزايلرها وةايرها ا يى ون ما ناةت الرطوبا مرتفعا ن
المةيياز  أو ييي  البلييادر ا ييى أن تاطييى اةييد هطييو  اخمطييارا أو تةايير ييي  غييرف م ييواةا أو لمنيين صييةع ملففييات  أ ييطحث

ملففيات اآلللييا المتييويرة لييادر أو بالالمةياز  أو ييي  الب أ ييطحثام يلا ررلصييا اليي من أو أن تلفيف الحبييوب بعييد يرط يا ا ييى 
لتييوير لييدى المؤ  ييا العامييا لألاييلف ملففييات لتلفلييف حبييوب الييذرة الصييفراء المحصييودة حتييى لمنيين ترزلة ييا  ييي  الزطيير.

 لفترات محددة رل ما لتم ا تردام ا وتوزلع ا. 
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 حسب العروات ممخص العمميات الزراعية عم  محصول الذرة الصفراء
 

 تكثيفي متأخر تكثيفي مبكر ربيعي متأخر مبكرربيعي  الشهر
    يلحا أولى خذار 15
    يلحا  اةلا ةل ان  1

 ةل ان 11

يل حا  طحلا + 
إسايا ال ماد 

العسوي والفو فوري 
وةصف نملا 

 اآلزوت 

   

   يلحا أولى زرااا ةل ان 15

الري ن   –ترولع  ةل ان 25
 لوم مرة 12

   يلحا  اةلا

 ألار 11
منايحا  –تفرلد 
 وواةلا

إسايا  –يلحا  طحلا 
ال ماد العسوي 

والفو فوري وةصف 
 نملا اآلزوت 

  

 ألار 15
إسايا الديعا ال اةلا 
من ال ماد اخزوت  

 + ازل 
  يلحا أولى زرااا

تزرلب يترات الري  ألار 25
  يلحا  اةلا لوم 12ترولع الري ن   ن  أ بوع مرة 

 نايحا وواةلام –تفرلد   حزلران 11

إسايا  –يلحا  طحلا 
ال ماد العسوي 

والفو فوري وةصف 
 نملا اآلزوت 

 يلحا أولى

المنايحا الوواةلا  حزلران 15
 ال اةلا ل  اوبات

ت ملد ديعا  اةلا + 
 ازل 

 يلحا  اةلا زرااا

   تموز 1
 12الري ن   –ترولع 
 لوم

إسايا  –يلحا  طحلا 
ال ماد العسوي 
ف والفو فوري وةص

 نملا اآلزوت 
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تزرلب يترات الري ن    تموز 15
 أ بوع

 زرااا تفرلد + منايحا وواةلا

 12الري ن   –ترولع  ت ملد ديعا  اةلا المنايحا ال اةلا ل  اوبات  خب 1
 لوم

 تفرلد + منايحا وواةلا   بدالا الحصاد خب 11

تزرلب يترات الري ن    اةت اء الحصاد خب 15
 أ بوع

اةلا + ت ملد ديعا  
 ازل 

  المنايحا ال اةلا ل  اوبات بدالا الحصاد  أل و  1

تزرلب يترات الري ن    اةت اء الحصاد  أل و  11
 أ بوع

 المنايحا ال اةلا ل  اوبات    أل و  15
تارلن  1

  بدالا الحصاد   اخو 

تارلن  11
 اخو 

  اةت اء الحصاد  

تارلن  15
 بدالا الحصاد    اخو 

ن تارل 1
 ال اة 

 اةت اء الحصاد   
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 حسب الشهر ممخص العمميات الزراعية عم  محصول الذرة الصفراء
 

 العممية الزراعية المحصول الشهر

 خذار لالعروة الرةل لا . 21إلراء يلحا أولى املزا ااتبارًا من  - الذرة الصفراء خذار

 ةل ان

 

 الذرة الصفراء

 

 و طا ااتبارًا من بدالا ةل ان لرةل   أي ربلع  .إلراء يلحا  اةلا مت -

 ةل ان لرةل   . 15إلراء يلحا  طحلا ما وب  الزرااا ااتبارًا من  -

 إسايا ال ماد العسوي والفو فوري وةصف نملا اآلزوت .-

 ةل ان لرةل    مبنر. 15البدء بعم لا الزرااا ااتبارًا من  -

 ألام من الزرااا لرةل    مبنر. 11عد إلراء ام لا الترولع ب -

 لوم من الزرااا لرةل    مبنر. 21إلراء ام لا التفرلد بعد  -

 إلراء العزوا اخولى ي  ة الا ةل ان لرةل    مبنر. -

 الذرة الصفراء ألار

 إلراء يلحا املزا ي  أوارر ألار لتن لف   مبنر. -

 ألار لرةل    مت رر. 15لا ا  تمرار ي  ام لا الزرااا ولاا -

 الزلام بعم لا الترولع لرةل    الزرااا المت ررة. -

 إلراء ام لا التفرلد لرةل    الزرااا المت ررة. -

 ا  تمرار ي  ام لات العز  والتعالب لرةل   . -

 إسايا الديعا ال اةلا من ال ماد اآلزوت  لرةل   مبنر . -

لوم.  12ولى ي  بدالا ألار ومن  م تةظم الري بمعد  ن  إاطاء الرلا اخ -

 الزرااا المت ررة الرةل لا.

 البدء بعم لا الووالا من ال اوبات ااتبارًا من بدالا ألار لرةل   . -

 الذرة الصفراء حزلران

 إلراء يلحا متو طا ي  أواة  حزلران لتن لف   مبنر. -

 ي  مةتصف حزلران لتن لف   مبنرة.إلراء يلحا ما وب  الزرااا  -
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 إسايا ال ماد العسوي والفو فوري وةصف نملا اآلزوت  لتن لف مبنر . -

 البدء بالزرااا ااتبارًا من مةتصف حزلران لتن لف   مبنرة. -

 حزلران لتن لف   مبنرة. 25البدء بعم لا الترولع ااتبارًا من  -

 رر حزلران لتن لف   مبنرة.إلراء ام لا التفرلد ي  أوا -

 البدء بعم لا التعالب ااتبارًا من أوارر حزلران لتن لف   مبنرة. -

 ا  تمرار ي  ام لا العز  والتعالب طل ا ا ر حزلران لرةل    مت رر. -

 ألام مرة لرةل    مت رر. 7إاطاء رلتلن بمعد  ن   -

 ت  ي  مةتصف حزلران لرةل    مت رر.إسايا الديعا ال اةلا من ال ماد اآلزو  -

 تموز

 

 الذرة الصفراء

 

 تموز لتن لف  مت رر . 15زرااا الذرة التن لفلا حتى  -

 تموز ل زرااا المت ررة التن لفلا. 25الزلام بعم لا الترولع ااتبارًا من  -

 تموز ل زرااا المت ررة التن لفلا. 31الزلام بعم لا اتفرلد ااتبارًا من  -

 تموز ل زرااا المت ررة التن لفلا 28الزلام بعم لات العز  والتعالب ااتبارًا من  -

 لوم رلا. 12الزلام بعم لا الري ااتبارًا من بدالا تموز وبمعد  ن   -

إسايا الديعا ال اةلا من ال ماد اآلزوت  ي  بدالا تموز لرةل    ل زرااا  -

 المت ررة.

 المنايحا الوواةلا راا  اةلا لرةل   .الزلام بعم لات  -

 الذرة الصفراء خب

 الزلام بعم لات العزل  ال اةلا ي  أوارر خب. -

 لوم رلا لصلف  وربلع  . 12إاطاء رلتلن بمعد  ن   -

 إسايا الديعا ال اةلا من ال ماد اآلزوت  ي  بدالا خب لتن لف  . -

 الزلام بلة  المحصو  ااتبارًا من بدالا خب لربلع  أي رةل   . -

 الزلام بالعز  والتعالب ااتبارًا من بدالا أل و  لتن لف  . - الذرة الصفراء أل و 
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 لوم رلا لتن لف  ورةل   . 12إاطاء رلتلن بمعد  ن   -

  لف  .أل و  لتن 15ا  تمرار ي  ام لات المنايحا الوواةلا لاالا  -

 ا  تمرار ي  ام لات الحصاد لاالا ة الا أل و  لرةل   أي الربلعلا . -

 الذرة الصفراء تارلن اخو 

 لوم رلا لتن لف   وذلم ي  الزرااا المت ررة. 12إاطاء رلتلن بمعد  ن   -

 البدء بعم لا الحصاد ااتبارًا من بدالا الا ر ل زرااا المبنرة لتن لف  . -

 الذرة الصفراء ال اة تارلن 

 لوم رلا لتن لف  . 12لمنن إاطاء رلتلن بالزرااا المت ررة وبمعد  ن   -

ا  تمرار بعم لا الحصاد ي  حا  الزرااا المت ررة وذلم من بدالا الا ر  -

 ولة التث لتن لف  .

 
 ض الواحدة بحلثالمزصود بالدورة الزراالا هو تعاوب المحاصل  ي  وطعا اخر  الدورة الزراعية :

المييواد الاذاةليييا و  لييؤدي إليييى إيزييار التربيييا. الييذرة الصييفراء مييين المحاصييل  الصيييلفلا المرولييا ويتيييرة بزيياء هيييذا  تتيي  ر   
المحصيييو  يييي  اخرض وصيييلرة ة يييبلًا ول يييتفاد مييين هيييذه الراصيييلا بزراايييا ةفيييس اخرض ميييرتلن نييي  ايييام بمحصيييوللن 

د البزولليييات الايييتولا م ييي  الفيييو ا العيييدسا النرة ييياا الح بييياا نميييا لمنييين مرت فيييلن وتليييود اليييذرة الصيييفراء إذا زرايييت بعييي
زراات يييا بعيييد الزمييي  الايييعلر ولمنييين أن تيييزرع اليييذرة الصيييفراء بعيييد الايييوةدر الررلفييي  والبطاطيييا الربلعليييا المبنيييرة ولعزيييب 

   محصو  الذرة الصفراء المحاصل  الاتولا البزوللا أو الزطن وةادرًا ما لزرع الزم  بعد الذرة.
 المكونات الغذائية لحبوب الذرة الصفراء: :الثالث   الباب
 التحميل الكيميائي لحبوب الذرة الصفراء ومقارنتها بالمحاصيل األخرى: –أواًل 
 اخللاف وارتفاع محتوى الدهن يل ا بالمزارةا مع الحبوب الع فلا اخررى إن اةرفاض      

 لن وصلصاة ا وتعتبر من أغةى الحبوب بالطاوا للع  ا ذات واب لا وهسم ممتاز لتاذلا الدوا
وتحتيوي ا يى موليد يلتياملن لأ  باإلسيايا إليى  الحرارلا ويزلرة بالنال لوم والفو فور وبعيض الحميوض اخملةليا ويلتياملن لد 

 – 51بة يبا  وت يتردم المادة الم وةا وتحتاج إلى مواد ا فلا لتاطلا ةزص هذه الميواد 
وواب لت يييا ل تريييزلن أوييي  مييين الحبيييوب الةلل ليييا اخريييرى ب يييبب  % بع لزيييا اليييدوالنا 71

 .محتواها من الدهن  ارتفاع
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 لتحميل الكيميائي والقيمة الغذائية لبعض المواد العمفية 

 
 : في العالئق لذرة الصفراء والبيضاءابدائل  –ثانيًا 

اليذرة ميع تزيارب يي  ولمت يا الاذاةليا اليذرة البلسياء والصيفراء لتسي  أن اليذرة البلسياء  لحبوبلدى مزارةا الترنلب النلملاة  
واء اليذرة الصيفراء ا يى ة يبا أا يى ومرتفعيا مين الصفراء إ  أة ا أيزير مة يا يي  ولميا الطاويا الف يلولوللا الةايعيا ةظيرًا  حتي

تبيييلن أن اليييذرة وةتلليييا هيييذه المزارةيييات بيييلن الميييواد اخربيييع .اليييدهن إسيييايا  حتواة يييا ا يييى الصيييبالات الموليييدة لفلتييياملن لخ  
بة يبا  الصفراء ت ت  ي  مزدما الحبيوب مين الةاحليا الاذاةليا ولمنين أن تيدر  اليذرة البلسياء أو الايعلر المطحيون أو الزمي 

 ة ي  الة  الدوالن وح ب ما ل  :محدد
 

 الطري الزم  دالاعلر اخ و  البلساء الذرة الصفراء الذرة المواد الع فلا التح ل 
 91.5 92.1 91.1 87.4 المادة اللايا

 1.7 2.5 1.4 1.3 اد الرامالرم
 12.7 11.9 11.1 8.9 البروتلن الرام
 2.2 2.5 4.5 4.1 الدهن الرام

 2.8 5.8 1.7 2.2 اخللاف الرام %
 72.1 69.3 71.4 71.1 النربوهلدرات الذاةبا

 4.1 2.8 1.6 2.1 ال نر %
 59.5 49.7 65.8 62.1 الةااء %
 1.17 1.12 1.13 1.12 النال لوم %

 1.31 1.27 1.26 1.27 و فور %الف
 1.22 1.17 1.17 1.17 الم لوةلن %
 1.34 1.21 1.22 1.17  ل تلن %
 1.41 1.29 1.27 1.26  ل ن %

 9.5 8.8 4.7 6.1 بروتلن م سوم %
 3152 2713 3121 3233.1 طاوا ا تزلبلا% م نالوري / نل

فراء ميين الةاحليييا الع فلييا ولرت ييف ليييون الحبييوب يمة ييا اليييذرة ذات محصييو  الييذرة البلسييياء لالريلعييا  نردلييف ل يييذرة الصييلعييد 
 ةظيراً  ونع يف ل حلواةيات «الزطير الصيةاا » يتردم يي  صيةااا النحيو  والدن يترلن توالحمراء و  نرلملاالحبوب البلساء وال

ل ييلا ييي  اييدم ا اتميياد البروتلةييات و الييدهن مزارةييا مييع الييذرة الصييفراءا والمايين ا الرة وميين النربوهلييدرات  اخا ييىمحتواهييا ل
والتي   «التلةيلن»الدانةيا الحاوليا ا يى ميادة وابسيا ت يمى ةي  اليدوالن تنمين يي  وايرة حبوب يا ا ل ا باين  أ ا ي  يي  ال
البلسيياء أن يير تعرسييًا لم المييا هييذه العصييايلر ا لييذا لفسيي  زرااييا الييذرة البلسيياء  الييذرةوان  تييزداد ة ييبت ا مييع ترنلييز ال ييون

 .لاوز هذه ال  بلا ذات ال ون اخبلض لت
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 % من ا لزا الدوالن.  71 – 51الذرة الصفراء: تدر  بة با  -1
 % من ا لزا الدوالن.  35الذرة البلساء: تدر  بة با  -2

 % من الذرة الصفراء ي  ا لزا الدوالن.  41 – 31الاعلر المطحون: تدر  بة با -3    

ا ييى هيييذه البييداة  يييي   ا اتمييياد% ميين ا لزيييا الييدوالن. وبيييذلم لمنيين  35رة وبة يييبا الزميي : ل ييتردم حيييلن السييرو -4
الةيي  الييدوالن والترفلييف أو الحييد ة اةلييًا ميين ام لييات ا  ييتلراد ل ييذرة الصييفراء وتاطلييا العلييز ايين طرليي  بييداة  الييذرة 

 البلساء والاعلر المطحون. 

 حشرات الذرة الصفراء   :الرابع    الباب
وتييؤدي ييي  ن ليير ميين  الييذرة لهصييابا بالعدلييد ميين الحاييرات بييدءًا ميين طييور البييادرة وحتييى تنييولن العييراةلستتعييرض ةباتييات 

ولييذلم ل ليي  المزاراييون إلييى زرااييا أن يير ميين حبييا ذرة ييي  اللييورة وهييذه ا اخحلييان إلييى يزييد ييي  طييور البييادرة بنملييات نبلييرة 
ا  ي  الدان الذرة يتؤدي إليى ميوت الةباتيات بعيد مرح يا الحارات الحايرة لألةف وهةاماتعوض ي  بعض اخحلان ان الفزد 

البييادرة ويزييد نبليير يل ييا وراصييا ييي  الزرااييات المةفييردة أو المعزولييا التيي  تتعييرض لهصييابا بليييات الييذرة أن يير ميين الزرااييات 
مييراض اخحلييان اخ بعييضالمةتاييرة ا ييى م يياحات وا ييعاا باإلسييايا إلييى تعييرض الييذرة لهصييابا بالحاييرات التيي  تةزيي  ييي  

 .الفلرو لا والبنتلرلا من الةبات المصاب إلى الةبات ال  لم
 

  الدودة الرسراءلالزارسا  Cut worms 

  الدودة ال  نلا   Wire worms لclick beetles  
  الدودة الم  حا   Fall Army worm 

 الدودة البلساء    white crabs 
 البزا الرسراء    Green Bug  
 المن     (Aphis) several species 
 ذبابا اخيرع    Shoot Fly 
  ذبابا الذرة البلساء   Sorghum Midge 
  ةطاط اخاااب   Grass hopper 
  اوبات ال ا     Stem borers 

 -اوبا ال ا  دودة الزصب الصالرة  Chilpartellus    
 - اوبا  ا  الذرة    Maize stlkborers 
 - حفار  ا  الذرة لالحفار الوردي SesaniaFerens 
 -ا ا الحبوب    Sitotrogacerealella 
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 Cut worms الخضراء( –البيضاء -)السمكية   القارضةالديدان 
 :   Cutworms (Fam. Noctuidae, Lepidoptera)الدودة القارضة  -1  

  التربيا مباايرةا وبعيض أةيواع لط   ا م الدلدان الزارسا ا ى لروات حرافلا اخلةحا الت  تعلش ي  التربا أو تحت  يط
وتعييرف با يييم الييدودة الزارسيييا  Agreotis Ipsilon الدلييدان الزارسييا مترصصيييا إ  أن الييدودة الزارسيييا المعرويييا با يييم

وت الم الرسروات ب ةواا ا ونيذلم اليذرة ب ةواا يا والزطين والتبيل وغليره  وه  متعددة العواة  Black Cutwormsال وداء 
 اااب. ألسًا باإلسايا لأل

لترنييز سييرر الدلييدان الزارسييا ا ييى طييور البييادرات حلييث ت ييالم الاييتلت وتفرسيي ا وييرب  ييط  التربييا بعييد الاييروب مبااييرة 
ذا  حتى تتمنن مين التاذليا ا يى اخورا  خة يا   ت يتطلع ت ي   الةبياتا وللحيظ الميزارع يي  الصيباح وليود ايتلت ملتيا وا 

 .ت لرواالعدلد من ال يتش التربا للحظ ولود 
 وصف الحشرة:

لييون اللةيياحلن يراايا ولييون الييبطن رمياديا أمييا الييرأس والصيدر ي وة مييا بةيي ا ليون اللةيياحلن اخمييامللن بةي  غييام . 
 يم ولوة يا أرسير ميزر  وت تيف  5الر فللن أبلض إ  أن الحواف والعيرو  لوة يا رمياديا اللرويا لصي  طول يا إليى 

 اادة ا ى ةف  ا. 
وراصييا ييي  ايي ر الزارسييا يتييرة البلييات الاييتوي بطييور اللروييا ييي  التربييا وييي  الربلييع  تزسيي  الدلييداندورة الحيةةاة: 

ييي  الة ييار وتزييرض بييادرات  ةل ييان وألييار تةاييط اللروييات وتبييدأ التاذلييا ميين رييل  أةفييا  تحفرهييا ييي  التربييا لترتبييط
زييا التيياج إ  أة ييا الةباتييات المرت فييا ولترنييز رطرهييا ييي  مرح ييا البييادرات ووييد تزييرض ألييزاء ميين اللييذر أو ييي  مةط

 ب موت الةبات بعد مرح ا البادرة.ت ب
   المكافحة:

حييو  البييادرات إ  أةييث  تزبلييعلمنيين منايحييا الدلييدان الزارسييا با ييتردام المييواد النلملاةلييا بايين  محبييب ا ييى ايين  
نلفس  ا تردام الطعوم ال اما  تبياعام لا تةظلف اخرض مين الحاياةش  وا   ليرًا دورة زرااليا صيحلحا ل يااد ن وا 
 ي  الحد من رطر هذه الحارة. 
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 : Phyllophaga SP (White Graps) الدودة البيضاء .1

وهةييام العدلييد ميين اخةييواع ت ييمى الييدودة البلسيياء وتمتيياز لملع ييا بيي ن أطوارهييا غليير النام ييا تعييلش داريي  التربييا أمييا طورهييا 
تتايذى لرويات  لذلم تةليذب إليى المصياةد السيوةلا. النام  ي و ابارة ان رةايس من ةوع اللعا  النبلرة الحلم تطلر للًل 

الدودة البلساء ا ى لذور ةباتات اليذرةا وسيررها لنيون ايدلد ا يى بيادرات العاة يا الةلل ليا حليث تيؤدي إليى موت يا وتاياهد 
 .  اإلصابا ب ا بان  بزع ي  الحز 

حلييث تتوالييد ييي  التربييا ا ييى م ييايات  إن أهييم اخطييوار المملييزة لولييود الييدودة البلسيياء هييو طييور اللرويياوصةةف الحشةةرة:  
 ييم ح يب ةاياط ا ييي  التاذلياا وتتمليز اللروييا ب وة يا اخبيلض ورأ يي ا البةي  الفيات  أمييا اليبطن ي وةييث  91 – 15مرت فيا مين 

 يم  1.5 مع ولمل  إلى ال ون الرمادي وتنون مزو اا ولنة ا   ت تف ا ى ةف  ا ا أما اللعيا  يلصي  طول يا إليى حيوال  
 أ ود. ولوة ا 

تمتيياز الدلييدان البلسيياء بيي ن اللليي  ل ييتار  أن يير ميين  ييلث  ييةوات وتتاييذى اللعييا  بعييد ررول ييا ميين طييور دورة الحيةةاة: 
 يييم  15 – 3العييذراء ا ييى أورا  اخايييلار والةباتييات وتسيييع بييلض نييروي الاييين  لوةييث أبيييلض تحييت  ييط  التربيييا بحييوال  

 يم  91لأل يف  حتيى امي  زرلبيا مين  يط  التربيا ويي  الايتاء تةيز  وتررج اللرويات الحدل يا وتتايذى ا يى الليذور الحليا ال
بات الاتوي ال الث بطور العذراء وتريرج الحايرات النام يا  يةولًا ةظيرًا لتيدار  اخلليا  حليث لمنين ماياهدة  لتزس  يترة ال

 أامار مرت فا ل لروا تحت التربا. 
 مادة تةص  ب ا دواةر الووالا أو الوحدات اإلراادلا. ت تردم المبلدات الحارلا لمبلدات التربا  أو أي المكافحة:

 
 :  Chilo simplex (Noctoidae: Lepidoptera) دودة القصب الصغيرة .2

تحفيير هييذه الحاييرة أةفييا  داةرلييا حييو  العزييد ا ييى ال ييا  وت ييبب الزصييبا الييذرة ب ةواا ييا وةباتييات أررى. العوائةةل:
نميا ت يبب ميوت الزميا الةامليا يي  حاليا اإلصيابا المبنيرة وت يالم  الذرة ولذلم ت يمى بالحايرة اليدوارةتزصف ةباتات 

 الةورة المذنرة والعرةوس. 
والصيدر أصيفر باهيت أو أصيفر ييات  ونيذلم اللةياحلن اخميامللن أميا اللةياحلن  رأ ي اليون اخة يى  وصف الحشرة:

طييو  اللروييا ييي  خريير  ميين اخة ييى ييي  الحلييما لصيي  الر فلييلن ي وة مييا أبييلض يسيي  ونييذلم الييبطنا والييذنر أصييار
ميم ولوة يا مايوب بحميرة رفلفيا وتتمليز بوليود رم يا رطيوط طول يا ذات ليون مايوب بالبرتزيال   12امر ل ا إلى 

 ا ى الظ ر واللاةبلن. 
وتتحيو  إليى طيور العيذراء يي  اتمس  هذه الحارة يترة البلات الاتوي بطور اللرويا يي  بزاليا الةباتيات  دورة الحياة:

ترييرج الفرااييات ميين طييور العييذراء أواريير ألييار وأواةيي  حزلييران حلييث تتييزاوج وتبييدأ   ايي ر ألييار. أواريير ةل ييان ورييل
ليوم ولوسيع البيلض غالبيًا ا يى ال يط  ال يف    51 – 41بوسع البلض تسع اإلةاث البلض ا ى الةباتات بعمر 

لروييات الحدل ييا تحبييو اللفزييس البييلض بعييد حييوال  أ ييبوع. ل وروييا بايين  ملمواييات ا ييى صييفوف ييي  لطعييا واحييدة 
الفزييس ا ييى اخورا  وتتاييذى ا ل ييا م ييببا بعييض ال زييوب الصييالرة  ييم تييدر  مييا بييلن الامييد وال ييا  لغمييد الوروييا  

تترم اللروا برازهيا ر ف يا يي  أميانن التاذلياا لزء من ال ا  أحلاةًا. وتتاذى ا ى ال ط  ال ف   لامد الوروا وا ى 
 أوت زب ال ا  بعيد ذليم وتحفير أةفاويًا لألا يى درول ا ي  العمر الرابعا وت تمر ي  التاذلا بلن الامد وال ا  حتى 

ت تف حول ا بان  ح زا  م تةتز  ا ى الزصبا التالليا مميا ليؤدي إليى تزصيف اليذرة لأل ف  واةدما تص  إلى العزدة 
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راء  زيب الريروج وتتوالد العذارى سمن اخةفا  حلث تحفر اللروا وب  درول ا طور ما وبي  العيذاةد هبوب الرلاح. 
 14 – 11 ييم تترالييع ل ر ييف وتة يي  اييرةزا بلسيياء حرلرلييا تتعييذر بييدار  اا ترييرج الفرااييات ميين طييور العييذراء بعييد 

 لوم ح ب درلات الحرارة. 
تيتم منايحيا هيذه الحايرة نميا يي  دودة الييذرة اخوربلياا وتزيوم بعيض اليدو  بتطبلي  بيرام  منايحيا حلولييا  المكافحةة:

ا يى بليوض يراايا  المرتبيرحلث لتم تربلتيث يي   Trychogram SP لض الم مى الترالنولرامبا تردام طفل   الب
 الطحلن  م إطلوث ي  الحز  ي  مواالد ملةما لوسع البلض. 

 
 :   Heliothis armigera دودة الموز األمريكية .3

 وغلرها.  الزطنا الذرةا الحمصا البةدورةا الف لف اا  مار البطلز والذرة البلساءالعوائل: 
تعتبيير مين أرطيير الحاييرات التيي  تصييلب الييذرة حلييث تتايذى اللروييات داريي  اييراةلس الييذرة م ييببا بييدرول ا  األضةةرار:

 أافان وأسرار ي  بذور الذرة ا ى العراةلس. 
الحارة النام ا يرااا الرأس والصدر اخمام  واخلةحا أصفر ماةي  إليى ال يمرة و يلًلا وتوليد بزعيا  وصف الحشرة:

نمييا لولييد اييرلط بةيي  لييوازي ت ييم الحاييياا اللةيياح الر فيي  لوةييث  ييمة  ا وييرب الحايييا اخماملييا ل لةيياح اخمييام  دانةيي
ولا ييب ال ييون البةيي  ا ييى ةصييفث الرييارل ا اللروييا لرت ييف لوة ييا ميين أرسيير يييات  إلييى أرسيير دانيين ولصيي  طول ييا 

 ييمراء دانةييا أمييا ميين اخ ييف    ييم حلييث لنييون ظ رهييا ذو لييون ورةف يي  ولولييد ا ليث  ييلث رطييوط 4.5 – 3.5إليى 
 ي وة ا رمادي يات . 

تسييع اخة ييى بلسيي ا يردلييًا أو ييي  مليياملع ا يييى ألييزاء مرت فييا ميين الةبييات العاةيي  وراصييا اخزهيييار  دورة الحيةةاة:
وا ييى ملا ييم اخزهييار المؤة ييا ييي  الييذرة لا ييى اباييو  العييراةلس  اةييد بييدء ظ ورهييا وتفزييس اللروييات لتتاييذى داريي  

 لل  ي  ال ةا وتزس  يترة البلات الاتوي بطور العذراء ي  التربا.  2 – 1ه الحارة العراةلس. ل ذ
لمنن ا تردام أي مبلد حاري من المبلدات الت  تةص  ب ا الوحيدات اإلرايادلا يي  منايحيا دودة ال يوز  المكافحة:
 Bacilluoم المبليد البنتليري ولةص  هةا أن تنون المواد ذات أ ر متبز  ولفترة طول ا نما لمنين ا يتردااخمرلنلا 

Thuringesis  وهةيام درا يات   يتةباط أصيةاف مزاومييا لهصيابا نميا أن تبيدل  مواييد الزراايا ل يااد ا يى الحييد
 من رطر هذه الحارة. 

 :   Sesamia criticalدودة القصب الكبيرة )حفار ساق الذرة(  .4

 .   (Fam. Agrotedae)الذرة ب ةواا ا ووصب ال نر وذرة المناةس العوائل: 
لييوم ميين الزرااييا وبعييد اميير ايي ر ميين ةمييو الييذرة للحييظ ولييود  زييوب بايين   15تبييدأ إصييابا الييذرة بعييد  األضةةرار:

م ييتزلم ا ييى اخورا  ب ييبب درييو  اللروييا ميين الزميياا تييدر  ال ييا  وت زبييث ميين اخا ييى لأل ييف  وت ييبب مييوت الزمييا 
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حزي  وتاياهد ال زييوب ايادة أ يف  الةبييات ا يى ال ييا  الةامليا ول ي   يصيي  ا ولمنين أن تةتزي  ميين ةبيات آلرير ييي  ال
 ولملز ال زوب البراز الذي لتوالد حولث. 

الحارة لون اليرأس والصيدر اخميام  واللةياحلن اخميامللن بةي  مايوب بصيفرة غامزيا أو ياتحيا أميا  وصف الحشرة:
 – 3طول يا اةيد تميام ةموهيا إليى اللةاحلن الر فللن ي وة ما أبلض يس ا ألزاء أ رلياا اللرويا لوة يا ورةف ي  ولصي  

  م.  4
أو ييي  ملمواييات ا ييى ألييزاء مرت فييا ميين الةبييات وتفسيي  وسييع البييلض تسييع اخة ييى بلسيي ا يردلييًا  دورة الحيةةاة:

ولييتم وسييع البييلض بايين  مليياملع غليير مةتظمييا ا لييوما  15ا ييى أورا  الزمييا الةاملييا اةييدما لنييون اميير الةبييات 
وتييدر  اللروييات بعييد الفزييس مبااييرة الزمييا الةاملييا مرتروييا اخورا  س البييلض وتسييعث اييادة ييي  أغميياد اخورا ا لفزيي

يييي  ومتل ييا إليييى ال يييا  مباايييرة بريييلف دودة الزصيييب الصيييالرة أو دودة اليييذرة اخوربليييا التييي    ترتييير  ال يييا  إ  
 العمر الرابع. 

تزسي  يتيرة البليات الايتوي يي   .ألليا  يي  ال يةا 4 – 3تة  ز اللروا وتتحو  إلى اذراء ي  الترباا ول ذه الحايرة 
طور اللروا سمن أحطاب الذرة المتبزلا وراصيا الليزء ال يف   مين الةبيات ويي  الربليع تتحيو  إليى ايذراء يي  ةفيس 

 المنان وبعد ذلم تررج الفرااات لتعلد اإلصابا. 
طفل ي  مترصيص ييي   تنياي  نميا يي  دودة اليذرة اخوربلياا وت يتردم طير  حدل يا ل منايحيا وذليم بتربلياالمكافحةة: 

طيور البلسيياا وتيوزع ييي  الحزييو  يي  مواالييد محيددة لمنايحييا نيي  مين دودة الييذرة اخوربليا ودودة الزصييب الصييارى 
 ودودة الزصب النبرى. 

 : .Ostrinia (pyrousta) Nubilalis Hدودة الذرة األوربية  .5

 .   Lepidopteraمن رتبا حرافلا اخلةحا  Pyralidaeتتبع هذه الحارة ااة ا   

ت يييالم هيييذه الحايييرة ةبيييات اليييذرة وهيييو المفسييي  نميييا ت يييالم النيييراة لم واخسييياللاا الللدليييولسا الباذةليييانا  العوائةةةل:
والبلسيييياء ووصييييب ال يييينر وذرة  الصييييفراءالف لف يييياا الاييييوةدرا البطاطييييا وغلرهيييياا إ  أن الةبييييات المفسيييي  هييييو الييييذرة 

 المناةس. 
  إلييى الصييفرة وا ل ييا رطييوط ارسييلا متمولييا أمييا اخلةحيييا لييون اخلةحييا اخماملييا رمييادي ماةيي لحشةةرة:ا وصةةف

واليييذنر لوةيييث أغمييي  مييين اخة يييى واخلةحيييا الر فليييا ي وة يييا ييييات  وا ل يييا أهيييداب طول يييا ورطيييوط ارسيييلا متمولييياا 
اخمامليا يليث أريييع مة يا ييي  اخة يى والة الييا الطريليا لوة ييا دانين ولولييد ريط ارسيي  ييات   ييم بزعيا دانةييا مين ةفييس 

 يم  2ال ف   لألورا  أما اللروا يلصي  طول يا إليى ال ابزا. البلض تسعث ا ى ان  لطع ا ى ال ط   لون البزعا
اللروييا ماةيي  ل ييون الرميياديا والعييذراء لوة ييا بةيي  وا ل ييا رطييوط طوللييا نمييا لولييد ةزيياط دانةييا ا ييى نيي  ازييدة ولييون 

رة المذنرة وت يبب تزصيف الةباتيات اين العزيد وال ا  والةو  اخورا تاذى لروات ا ا ى  منب ا تولد ي  بزالا الةباتات.
 ولباس الةورات المذنرة وب  الت زل  وتزصف ا ألسًاا نما ت بب ت اوط العراةلس لالنلزان . 

تزسيي  الحاييرة يتييرة البلييات الاييتوي بطييور اللروييا ييي  بزالييا الةباتييات المولييودة ييي  الحزيي  وتتحييو  إلييى  دورة الحيةةاة:
ورييل  ايي ر حزلييران تسييع اإلةيياث البييلض بايين  ملمواييات ا ييى الل ييا ال ييف لا طييور العييذراء ييي  أواريير الربلييع 

 15 – 5ل بعيدل وروا وتفس  اإلةاث الةباتات الطول ا والمبنرة أن ر مين الةباتيات المتي ررة والصيالرةا لفزيس البيلض 
زي  إليى العزيد حليث  يم تةتلوم  تررج اللروات لتتاذى ا ى اخورا  وت بب  زوبًا صالرة غلر مةتظميا ا يى اخورا ا 
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تحفيير يل ييا وتصيي  إلييى منييان الةييورة ممييا ل ييبب تزصييف ا ول ييذه الحاييرة لل ييلن ييي  ال ييةا اخو  لظ يير ييي  الةصييف 
 .اخو  من حزلران وال اة  ي  الةصف اخو  من خب 

 وراصييا lehneumonidaeهةييام ايدة طفل لييات ت ييالم الطيور اللرويي  ل يذه الحاييرة تتبيع العاة ييا  األعةداد الحيويةةة:
والييذي لعتبيير ااميي  هييام ييي  رفييض الن ايييا ل ييذه الحاييرة ييي  العدلييد ميين مةيياط   Lydella thompooniالطفليي  

 زرااا الذرة. 
لفراايات التي   يتررج ا أايدادلمع أحطياب اليذرة وحرو يا يي  يصي  الايتاء ل يااد ن ليرًا ا يى رفيض إن  المكافحة:

ملاةليا يتيتم اةيد ملحظيا لطيع البيلض وذليم بفحيص حزي  من البلات الاتوي ولز   من اإلصابا. أميا المنايحيا النل
ةبيات أو  111لطعيا يي   25الذرة وبالة با ل ذرة الح وة لالذرة ال نرلا  للب تطبل  ام لات الرش يي  حيا  وليود 

ةبييات. وييي   111لطعييا ا ييى  111% أمييا ييي  حييا  الييذرة الع فلييا يتييتم المنايحييا ييي  حييا  ولييود  25ة ييبا إصييابا 
 Bacillaأو  Endosulbanأو  Tenitrothionالبنتلييييري العييييدو ن ا ييييتردام المييييواد التاللييييا: هييييذا الملييييا  لمنيييي

tharingiesis  أوTrizophos  . يي  المنايحيا ا يى بياو  الفراايات التي  ت يالم ةبيات ولمنن تطبل  هذه الطرلزيا
ة وهةيام ةتياة  مبايرة يي  المزاوميا لهصيابا ب يذه الحاير  اخصيةاف اةتزياءالذرة. نما تلري محاو ت لادة ي  مليا  

 هذا الملا  وزرااا م   هذه اخصةاف ترفف من أسرار هذه الحارة. 
 الدودة الخضراء )دودة ورق القطن الصغرى(:  .6

(Lahygma) Spodoptera exigua Hb 
Fam. Agroitidae, Lepidoptera 

تتاييذى وبعيض أةيواع الحايياةش ألسيًا. الفصيا والبر ييلم والنتيان والعيدس والييذرة والايوةدر والفيو  ال ييوداة  العوائةل: 
الةبيات وأحلاةيًا  لروات ا ا ى اخورا  وي  حا  اإلصابا الادلدة تعري الةبات من اخورا  وتيؤدي بالتيال  إليى سيعف

 موتث. 
الحايرة النام يا: ال يون العيام ل فراايا رميادي أميا اخلةحيا اخمامليا ي وة يا رميادي غيام  ولوليد يي   وصف الحشةرة:
ال ون تلاورها بزعا أررى أصار من اخولى وتايبث الن ليا ومين ةفيس  صدة ح بزعا ا ى ان  اخذن و ط ن  لةا

 ال ون. ولون اللةاحلن الر فللن أبلض وحايتث و العرو  لوة ا أ مر. 
 ييما رسيراء ال ييون ييي  اخاميار اخولييى مين حلات ييا ولتحييو  إليى ال ييون اخرسيير  2.5طول يا حييوال   البالاييا اللرويا
  ميع تزيدم ا يي  العمير ولامي  لوة يا حتيى لزتييرب مين ال يواد ولمنين تملليز ايرلطلن طيولللن ا يى الليياةبلن الزلتيوة

لوة مييا أرسيير غييام  لتحييو  إلييى أرسيير زلةييوة  غييام  ولفصيي  نيي  ميين هييذلن الرطييلن ا ييى الييبطن رييط غليير 
الييبطن اييونتان مييم لوة ييا بةيي  مصييفر أو بةيي  مرسيير وييي  ة الييا  11 – 11طول ييا  العييذراءمةييتظم لوةييث أصييفر. 
 بلوارهما أوصر ي  الطو .  اتأررلو نبلرتان م تزلمتان 

تزس  يترة البلات الاتوي بطور العيذراء وتريرج الفراايات يي  اي ر أليار وحزليران وتميوز حتيى تايرلن ال ياة  تسيع 
ألييام وميييدة الطيييور  6 – 3اخة ييى البيييلض يييي  مليياملع باييين  لطيييع ا ييى ال يييط  ال يييف   لييألورا . ولفزيييس البيييلض 

حلث تتحو  إلى طور العيذراء يي  التربيا. وميدة طيور  ة لخبا لوم. تتم اللروا ةموها  21 – 11للرو  تتراوح من ا
ألليا  يي  ال يةا. وتعتبير أسيرار هيذه الحايرة ا يى  4 – 3أليام ول يذه الحايرة  11 – 7العذراء ي  يصي  الصيلف 

 فرااات اخررى الت  ت الم ةبات الذرة. ةباتات الذرة محدودة حتى اآلن ي   ورلا ولمنن أن تناي  مع ال
 :   Aphis maides (A.adusta, A.surghi) Fam. Aphididae, ord. Homopteraالذرة  ن  م   .11
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ل ييالم الةباتييات الةلل لييا م يي  الزميي  والاييعلرا والييذرة ال يينرلاا ووصييب ال يينر وبعييض اخاايياب الةلل لييا. العوائةةل: 
رة تاييوه ييي  ةمييو اخورا  والزمييم الةاملييا نمييا لمنيين تةزيي  يلييروس مييرض ةتللييا امتصيياص العصيياحاييرة الميين  ت ييبب

تفييرز الموزاللييم وت ييااد ا ييى ةاييره. وييي  حييا  ااييتداد اإلصييابا تييؤدي إلييى اصييفرار اخورا  والةبييات وسييعف اييام. 
لم حايييرات المييين ونيييذلم الحورليييات الةيييدوة الع ييي لا يييي  أغمييياد اخورا  وا يييى الزميييا الةامليييا والةيييورة الميييذنورة ونيييذ

العراةلس وت بب اةرفاض نبلر ي  ة با ال زاح وبالتال  ولود يراغات نبلرة ي  العيراةلس لالنليزان  مميا ليؤدي إليى 
 اةرفاض ي  المحصو . 

الربلييع أرسيير غييام  ولمليي  إلييى الزروييا. ولتحييو  ييي   وأواةيي لييون حاييرات الميين ييي  الاييتاء لنييون  وصةةف الحشةةرة:
مع تزدميث بيالعمر لامي  ال يون ولصيب  ماةي  إليى ال يوادا اإلةياث ملةحيا الصلف إلى أرسر يات  ي  بدالا امره و 

ا  لوة مييا أ ييودلوة ييا أرسيير باهييت لمليي  إلييى الزروييا ييي  الاييتاء ولمليي  إلييى الصييفرة ييي  الصييلف. الييرأس والصييدر 
 .الحارة النام ا  إلى اة لر اب تتحو الحورلا 

 وأوارييرلييوم ييي  أواةيي  الربلييع  21ييي  الصييلف وحييوال   ل ييتار  اللليي  الواحييد لحاييرة الميين  ييتا ألييامدورة الحيةةاة: 
الررلف ولتنا ر بالو دة لة لًا أو بنرليًا ولمير يي  مراحي   ينون يي  اي ر الصيلف يي  يتيرات ارتفياع درليا الحيرارة 
ولص  ادد اخللا  ي  ال يةا إليى  يتا ألليا ا وتظ ير اخييراد الملةحيا مةيث يي  بداليا يصي  الصيلف لت يالر إليى 

  اةولا. العواة  ال
العدليد مين الطفل ليات والمفتر يات م ي  حايرات  وهةيام اخايداء الحلوليا إما بيالمواد النلماوليا المتيويرة أوالمكافحة: 
حتييى   مفلييدة إزاليا اخاايياب الةلل لييا وحتييى العرلسيا اخورا  ميين الحزييو   ونمييا أن.  Scgmnus SPأبيو العلييد 

 ةل  .تنون م وى لحارات المن حا  غلاب المحصو  الر 
 

 
 

            several species (Aphis)            المن       Sorghum Midgeذبابة الذرة البيضاء 
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 . فراشة الحبوب: 11
 .  وتت ف االحبوب  ي  ًا أةفاوحلث ت بب  : لملع أةواع الحبوب المرزوةا العوائل  

 الطريقة المستخدمة في المكافحة: 
التريييزلن يييي  و %   32 – 28ةسييي  الفلزلوليييول  حلييث تنيييون رطوبيييا البيييذار مييين الحصيياد المبنييير يييي  طيييور ال

ل يييااد ا يييى منايحيييا هيييذه  % 12مريييازن م يييتويلا ل ايييروط اخ ا يييلا بعيييد تلفليييف الرطوبيييا بيييالحبوب حتيييى 
 : أما الطر  النلملاةلا تت رص.الحارة

 – 15لوحيدات اإلرايادلا ني  الرش الووياة  ل ةباتيات الزاةميا بي ي مبليد حايري تةصي  بيث دواةير الوواليا أو ا -1
 لومًا.  21

 تعزلم التربا.  -2

 ر ط الحبوب بالمبلدات الاازلا أو وات  ال وس أو أي مادة مما  ا ونذلم تعزلم الم توداات دورلًا.  -3

أو ملياملع يي  المريزن أو  لياً ايرادتسع اإلةاث ادة مةات من البيلض الصيالر لوسيع البيلض ممخص دورة حياة الحشرة:  
إلييى لروييات صييالرة تةفييذ إلييى داريي  الحبييا تتاييذى ا ييى المييواد أليياما  8 – 4تتييراوح بييلن لفزييس البييلض وبعييد مييدة  ييي  الحزيي ا

ا واةدما لنتم  ةمو اللروا تحفر ةفزًا لريروج الحايرة النام يا تارنيا وايرة الواحدة الةاولاا وود لولد ادة لروات ي  حبا الذرة
 – 21حرلرليا سيمن الحبيا تتحيو  دار  يا إليى ايذراءا ل يتمر ةميو اللرويا ميدة رولزا اةد المدر  اةدةٍذ تة   اللرويا ايرةزا 

ن اللروييا ويد تييدر  طييور ال ينون لزسيياء الاييتاء باخمييانن  24 لوميًا والتطييور ل لليي  النامي  ييي  مييدة رم يا أ ييابلع تزرلبييًاا وا 
 أللا  ي  العام الواحد وح ب درلا الحرارة.  6 – 2الدايةاا ول ذه الحارة من 

 

 
 

 :   Liogryllus bimaculatus (Gryllidae Orthoptera)  رصار الحقل األسود:ص .1

   تان  أسرارًا اوتصادلا إ  أة ا لمنن أن تتاذى ا ى بادرات الذرة وتزس  ا ل ا. العوائل: 
م  الحارة النام ا نبلرة الحلم ا ولون الحايرة النام يا أ يود  ميع ولوليد ا يى واايدة اللةياح اخميا وصف الحشرة:

 ورب الصدر بزعا صفراء باهتا والذنر اادة أو   وادًا من اخة ى إذ لنون لون اخلةحا اخماملا بةلًا غامزًا. 
هيذه الحايرة مين الحايرات ال ل ليا حليث تةايط ليلًل وترتبيط تحيت اخحليار أو تحيت بزاليا الةباتيات يي   دورة الحياة:

لبيلض اليذي تسيعث اخة يى نميا لمنين أن تسيع بلسي ا يي  الة ار وتسع بلس ا ي  حفرة صالرة تحسيرها اخة يى ا
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أايي ر. تمتيياز هييذه الحاييرة بييان ذنورهييا تصييدر  3 – 2التيي  تعييلشالحاييرة النام ييا  معطليياالاييزو  وتة يي ز الحورلييا 
أصييواتًا معروييييا ميين ريييل  احتنييام اللةييياحلن اخمييامللن ببعسييي ماا وتتاييذى الحورليييات والحاييرة النام يييا ا يييى أي 

 .ا ء تلده 
اييادة   ل يتدا  صرصييار الحزي  المنايحييا إ  أةيث لمنيين ا يتردام الطعييوم ال ياما المنوةييا مين الةرالييا  افحةة:المك

 المرطبا والمر وطا مع مبلد حاري مةا ب اةد السرورة. 
 : Gryllotalpa gryllotalpa(Gryllidae: Orthoptera)الحفار )الحالوش(  .2

واخايييلار والحايياةش ولتايييذى ا يييى اللييذور ولمنييين أن ل يييبب  ل ييالم الرسيييار والمحاصيييل  ومة ييا اليييذرةالعوائةةةل: 
 لموت البادرات الصالرة. 

الل ييم نبليير ومييرنا ولييون الحاييرة العييام بةيي  ميين اخا ييى وأصييفر يييات  و مييع ميين اخ ييف ا لاطيي   وصةةف الحشةةرة:
لمنين و زيط الل م وبر وصلر بة  ةاام اخلةحا اخماملا  ملنا ووصلرة تاط  لزء من الصدر ولزء من اليبطن ي

الحاييرة ميين الطلييرانا اخرليي  اخماملييا متحييورة ومعييدة ل حفيير وا ل ييا أ ييةان وولييا ت يياادها ا ييى حفيير اخةفييا  ييي  
 التربا. 

 ييط   ا ييى ت ييبب تاذلييا الحفييار إلييى وطييع لملييع لييذور البييادرات وموت يياا وتتملييز أاييراض اإلصييابا بولييود أةفييا 
 .وصلرة  التربا متعرلا ورب رطوط الزرااا بعد الري بفترة

تتملز هيذه الحايرة بترنليب رياص ل ياادها ا يى الحفيرا لحفير اليذنر حفيرة لر ي  مة يا صيفلره نيداوة  دورة الحياة:
لهةاث حلث لتم الزواج. بعد ذلم تحفر اخة ى حلرة ي  طرف أحيد اخةفيا  وتسيع يل يا البيلض ااتبيارًا مين أوارير 

لييوما ترييرج الحورلييات وتت يي ز وتصيي  إلييى طييور  21 – 18ةل ييان وت ييتمر بوسييع البييلض لفتييرة طول ييا تفزييس بعييد 
الحايرة النام ييا يي  الررلييف وا ييى اخغ يب تحتيياج هييذه الحايرة خن يير ميين  يةا لتييتم لل  ييا لوتعيلش الحاييرة النام ييا 

 حوال  ت عا أا ر . 
د لنييياي  الحفيييار با يييتردام الطعيييم ال يييام المنيييون مييين مبليييد حايييري مةا يييب ولايييترط أن   لنيييون المبلييي المكافحةةةة:

الم ييتردم ذو راةحييا مةفييرةا وللييب إسييايا الطعييم بعييد الييريا هييذا وللييب أن تلييري الرلييا ييي  الم يياء ولتييرم حتييى 
 م اء اللوم التال  حلث لتم ة ر الطعم ال ام. 

 

 
ل لل لل  ال
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 الباب الخامس : آفات وأمراض الذرة الصفراء
 :  Diseasesاألمراض  - 2

 : ا وتصادلاغلر  تتصاب الذرة الصفراء بالن لر من اآليا
 Downy Mildw   البلاض الزغب 
 Leaf blight   لفحا اخورا 

 Sooty stripe   الترطلط الزاتم
 Rough leaf spot  التبزع الورو  الران
 Gray leaf spot  التبزع الورو  الرمادي

 Rust    الصدأ
    Bacterial  leaf stripe  الترطلط البنتلري
 Florsoenoe diseases  أمراض الع انل  :

 Head smut   التفحم الرأ  
 Head blight  افن الفلوزارلوم
 Loose kernel smut   التفحم ال اةب
 Goversmut التفحم الماطى

 لمنن تز لم ا إلى ما ل  :و 
 األمراض الفطرية: 

 بزع. الت –الفلوزارلوم  –البلاض الزغب   –الذبو  المت رر  –صدأ اخورا   –مة ا التفحمات 
تييت رص أاييراض اإلصييابا ييي  ولييود أورام ماطيياة باايياء أبييلض وظ ييور نت ييا  ييوداء ميين اللييرا لم التفحمةةات:  - أ

الييييدورة الزرااليييا الملةمييييا وحييير  اخليييزاء المتفحمييييا ومعام يييا الحبييييوب  ب تبييياعباةفليييار الااييياء ولزيييياوم الميييرض 
 بالمط رات الفطرلا. 

 وتز م هذه التفحمات إلى و ملن: 
أايراض اإلصيابا ةظ ير  Sphacelotheca Seilianaالفطير الم يبب  Head Smut المغطة  يالتفحم الرأس -1

بتنولن نت  سرما بد  العراةلس واخلزاء الزهرليا الميذنرة وتةتزي  اين طرلي  البيذار الم يوث بيالفطر وهيو و لي  
 ا ةتاار ب ورلا. 

ب اخة ييلا الحدل ييا لصييل Ustilago Maydisالفطيير الم يبب  Common Smut المغطةة  الةةتفحم العةةادي -2
دريو  الفطير إلل يا ولنيون م   البراام واخزهار أما ال ا  يل لصلب ا إ  إذا حيدث يل يا ليرح أو ريدش ل ي   

لييون اخورام المتايين ا أبييلض يسيي  اةييدما تنييون اللييرا لم غليير ةاسييلا وتنييون ماطيياة باايياء  ييملم مييع تزييدم 
 ى هلةا م حو  أ ود.المرض وتظ ر اللرا لم ا 

 ة: المقاوم
 اوتلع الةباتات المصابا وحرو ا ل حد من اةتاار الرض.  -1
 تربلا أصةاف مزاوما المرض.  -2
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  ل ييبب الصييدأ أسييرار بالاييا ييي   ييورلا  Puccinia Sorghiالفطيير الم ييبب  Leaf Rustصةةدأ الةةورق:  - ب
ذ الب يييرات ال يييون بالووييت الحاسييير ولظ يير الميييرض ا ييى اييين  ب يييرات حمييراء أو بةليييا واتمييا ا يييى اخورا ا وت ريي

اخ ييود لتنييون اللييرا لم التل لتلييا ييي  ة الييا المو ييما وتييؤدي الزرااييا الن لفييا وارتفيياع الرطوبييا اللولييا الة ييبلا إلييى 
 اةتاار المرض ولزاوم الصدأ بحر  اخلزاء المصابا بعد لمع ا.

   

 

 
 Rust الصدأ
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تظ يير اخاييراض ييي  طييور  Cephelos Purium Maydisالفطيير الم ييبب  Late wiltالةةذبول المتةةأخر  -جةةة
اإلزهييار أي بعييد ايي رلن ميين الزرااييا ولظ يير ا ييى الةباتييات المصييابا رطييوط صييفراء محمييرة أو ب  ييف  ال ييا  ووييد 
تمتييد هييذه الرطييوط إلييى ألييزاء ال ييا  الع لييا واةييد ااييتداد اإلصييابا للييف ال ييا  وتصييب  اخة ييلا الدار لييا مفننييا 

ذا ظ يرت اإلصيابا مبنيرة لةيت  اة يا ايدم انتميا  ةميو وتت ون ب ون بة  محمير ولعزيب ذليم لفيا ف وميوت الةبيات وا 
 العراةلس يلز  المحصو  وةادرًا ما لااهد هذا المرض ي   ورلا. 

 المقاومة: 
   زرااا بذور   لما م روذة من حزو  لم تظ ر ب ا إصابا ب ذا المرض.  زرااا أصةاف أو هلن مزاوما. -1
 ة الصفراء الربلعلا أو  تعرسًا من الصلفلا. التبنلر من الزرااا: ولد أن الذر  -2

 ا اتدا  ي  الري وراصا ووت التزهلر.  -3

 الت ملد البوتا   ل ااد ا ى تز ل  اإلصابا.  -4

 

 
 

  .   fusarium moniforumeل العفن الوردي عفن الفيوزاريوم  -د
ا العراةلس بحارات تحدث أغ فتحدث اإلصابا اادة بعد إصابا :  Gibberella Fujikuroiطوره الكامل: 

المرت فا طرل  ملا م اخزهار بعد لفاي ا ونذلم تصاب  و  الذرة باخافان يل ا  زوبًا ت    ل فطر ارتراوث أو ان 
بولود ةموات دولزا وردلا ا ى الحبوب المصابا وافن وردي أو أحمر أو رمادي بالحبوب. وتت رص أاراض المرض 

  ر من اخصةاف الزرةلا. وتصاب اخصةاف الةاولا بادة أن
 : كافحةالم

 معام ا البذار بمط رات يطرلا. .1

             زرااا أصةاف مزاوما راصا اخصةاف الصواةلا اخو  تعرسًا من المةاوزة. .2

 من العراةلس ال  لما.  أولم تظ ر يلث إصابا المرض  ازرااا بذار   لم .3

   تلفلف المحصو  ويرزه وب  الترزلن بمرازن لايا.  .4
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  Curvu Laria – Leaf – Sportالتبقع الورقي في الذرة:  -و
 :  Curvularia Lunataالفطر المسبب 

 م ولولد ل ذه البزع دواةر  1.5لظ ر هذا المرض ا ى هلةا بزع صالرة لنون وطرها بالحلم الة اة  حوال  
وا ى المحلط تنون ذات لون أصفر وي  متتاللا ةملز مة ا الدواةر ال ابتا ذات ال ون البة  والبزعا ي  الو ط 

البلةات الرطبا لتسرر المحصو  ن لرًا باإلصابا ب ذا المرضا نما أن هةام أانا  مرت فا من أمراض تبزع 
اخورا  وذات مت ببات يطرلا متبالةا ون  ا ولح ن الحظ و ل ا ا ةتاار ي   ورلا و  ت بب أي مان ا ذات 

 ا ن. 
 :  كافحةالم
 الصحلحا بالزرااا.  اتباع الطر  -1
 ر ص من بزالا المحاصل  بحرو ا. الت -2

 
 

 
 

 Rough leaf spot  التبقع الورقي الخشن
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 Bacterial  leaf stripe  التخطيط البكتيري

 
 stalk- leaf anthracnoseالساق  –وراق اال  زانثرا كنو 

 :الفسيولوجية  اإلجهادات

 تأثير العطش:  -1

لتفيياف أةصييا  اخورا  لتز ليي  الةييت  وتعييود اخورا  إلييى طبلعت ييا بعييد الييري واةييد اةرفيياض درلييا لةايي  ميين العطييش ا
 الحرارة ولةت  ان ةزص الري وصر  لملات الةبات وو ا المحصو  الةات . 

 



 43 

 نقص العناصر الغذائية:  -2

الو طى.  أاراسث اصفرار اخورا  الذي لبدأ اادة من وما الةص  ولمتد حو  العرو نقص اآلزوت:  -ب 

  

 أاراسث ظ ور لون أحمر ورمزي من وما الوروا وحواي ا رصوصًا ي  الةباتات الصالرة. نقص الفوسفور:  -ج 

 

 أاراسث ظ ور اصفرار أطراف اخورا  ال ف ى ل ةباتات. نقص البوتاسيوم:  -د 

ا  أاراسيييث ظ يييور رطيييوط بلسييياء مصييفرة بيييلن العيييرو  وويييد لظ ييير ليييون ورميييزي ا يييى اخور نقةةةص المنغنيةةةز:  -ه 
 ال ف ى ل ةبات.

 

 
 

لةت  ان  وء ا يتعما  المبليدات الحايرلا والفطرليا والعايبلا ظ يور احتيرا  يي  وميا اخورا  تأثير المبيدات :  -و 
 أو حواي ا أو ي  اخة لا الت  تص  إلل ا المبلدات وود لحدث تاوهات ي  ومم الةباتات أو ألزاء أررى مةث. 
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 الصفراء والذرة البيضاء: الذرة إنتاجاقتصادية السادس  : الباب
وذلييم لتييوير اواميي  ةلاح ياا ووييد ارتفييع الط ييب ا ييى هييذه ييي   ييورلا  الزدلميا تعتبير الييذرة الصييفراء والبلسيياء ميين المحاصييل 

وليدى درا يا الترانليب المحصيوللا تبيلن إمناةليا الحليواة .  اإلةتياجالمحاصل  ي  ال ةوات اخرليرة ب يبب التو يع يي  وطياع 
ا اتبيار أن الملياه اللزميا ليري ب و «العروة الربلعليا»والاوةدر ال نري  الزطنفراء أو البلساء مح  زرااا زرااا الذرة الص

 .هنتار ذرة بلساء  2هنتار ذرة صفراء أو  1.5هنتار واحد من الاوةدر أو الزطن لنف  لري 
زطين والايوةدر ال ينري وبعيض الرسيراوات اخريرى نيالزم  وال اإل يتراتلللاالمزلد من المحاصيل   إةتاجإ  أن الحالا إلى 

اخ ا لاا ويد ييرض واوعيًا لدليدًا لتط يب درا يا اخولوليات المالليا وا وتصيادلا لزراايا المحاصيل  المةاي يا ميع اخريذ بعيلن 
 ا اتبار الةواح  الفةلا وا لتماالا. 

ت ا ولا يًا إليى المحاصيل  المةاي يا ل ميا وذليم إن إظ ار الفاا ليا ا وتصيادلا ل يذرة الصيفراء والبلسياء تعةي  مزارةيا اوتصيادل
بع   ومن رل  ذلم لمنن بلان ااةدلا وحيدة الم ياحا بالة يبا إليى المةيت  وا يى  –وي  ن  اروة وطرلزا الزرااا لمروي 

 الم توى الوطة . 
 لمنن أرذ المعطلات التاللا ن  اس ل مزارةا: و 
بعيروتلن وي  اروتلن رةل لا وتن لفليا واليذرة البلسياء تيزرع بع ليا ومروليا بااتبار الذرة الصفراء تزرع ي   ورلا مرولا  -1

مزارةيا العواةيد يي  وحيدة الم ياحا ويي  ني  حاليا مين حيا ت و رةل لا وتن لفلا يلتم درا ا اللدوى المالليا وا وتصيادلا اليذرة 
وييي  التييوزع اللاراييي  والبلةيي  لزرااييا  المةاي ييا والتيي  تييزرعزرااييا الييذرة الصييفراء والبلسيياء ونييذلم مزارةت ييا مييع المحاصييل  

الذرةا وبااتبار الذرة الصفراء والبلساء تزراان نعروة رةل لا وتن لفلا بفترة متزاربيا إليى حيد بعليد ي ة ميا لعتبيران محصيوللن 
 متةاي لن ولاارن ما بالمةاي ا ادد من المحاصل  الرةل لا وتصب  الملمواات ولد الدرا ا وي  التال : 

   :الرئيسية العروة -

 البةدورة الصلفلا.  –البطاطا الصلفلا  –الصفراء والبلساء المرولتلن الزطن والاوةدر ال نري الصلف  الذرة 

  العروة التكثيفية: -

 الفاصوللاء الحب.  –اخالف الرسراء  –البطاطا الررلفلا  –الذرة البلساء والصفراء 

 المحاصيل المنافسة لمذرة البيضاء البعل:  -

 الحمص.  –البطلز اخحمر  –المزات   –ال م م 

 ح اب التناللف والعواةد واخ عار لن  من المحاصل  المدرو ا وي  اخ س التاللا: لتم  -2
تزييدلر طبلعييا وحلييم العم لييات الزراالييا ويزييًا ل واوييع الييراهن لزرااييا نيي  محصييو  لعييدد الحرا ييات والرلييات والتعاييلب  - أ

 وغلرها. 

لوحدة الم احا ي  ن  محصو  ح ب والمتسمن المعاللر الع مليا  حتلياج ال نتيار مين  ةتاجاإلااتماد م ت زمات  - ب
 .  اإلةتاجالبذور واخ مدة وغلرها من م ت زمات 

تزدلر المردود ا ى سيوء الةيات  اليذي لمنين أن لعطليث ال نتيار مزابي  ا يتردام الم يت زمات الم الليا أي بميا ل ياوي  - ت
 ا الزراالا ي  مةاط  زرااا المحاصل  وهذه اخ س معتمدة االملًا. % من ةتاة  البحوث الع مل 81

 ااتماد اخ عار الر ملا أو متو ط أ عار اللم ا اةد ح اب العواةد بالة با ل مةت .  - ث
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أما اةد ح اب ا ا ى الم توى الزيوم  أو اليوطة  يليتم تحدليدها مين ريل  متو يطات اخ يعار العالمليا ل يذه المةتليات 
 لتز ب اخ عار العماللا ل محاصل  بلن اام وخرر.  وذلم ةظراً 

وتزيدر ولميا العواةيد الة اةلييا اةيد درا يا الليدوى ا وتصييادلا لني  محصيو  م ي  ح يياب ولميا ال ينر ومر فيات التصييةلع 
   ل اوةدر ال نري وولما الزطن وبزلا المةتلات بالة با ل زطنا أما بزلا المحاصل  يلتم ح اب ولمت ا نةوات  زراالا.

 الذرة الصفراء والبيضاء: إلنتاجالجدوى المالية   -
والعاةييد  الة يياة المحاصييل  المدرو ييا لييتم إظ يياره ميين رييل  مؤاييرلن رةل ييللن وهمييا: العاةييد  إلةتيياجإن بلييان اللييدوى الماللييا 

ث الفييلح ييي  مييا لحززيي الة يياة العاةييد الصيياي  والييذلن لبلةييان لييدوى زرااييا نيي  محصييو  بالة ييبا ل فييلح المةييت  حلييث لعطيي  
مزاب  توظلف أموالث ول دها أما العاةد الصاي  ي و العاةيد اليذي لحززيث المةيت  مين وحيدة الم ياحا بعيد ح يم وحدة الم احا 

 نما ل   :بما يل ا يواةد رؤوس أموالث ولتم ح اب التناللف والعواةد  تناللفنايا ال

عود هذا ا رتلف إلى ارتلف طبلعا العم ليات الزرااليا ترت ف المحاصل  ب لمال  التناللف ول التكاليف المالية: -ا
تتسيييمن   2117ليييدو  و ييط  تن فييا محصيييو  الييذرة الصيييفراء المرولييا ميين الملموايييا اإلحصيياةلا ل بييلن المحاصييل  
 أربع اةاصر أ ا لا وه :  الماللا منوةات التناللف

 المحايظات المةتلا. العم  اآلل  واللدوي تح ب ا ى سوء الواوع الع م  لأل عار ي  ألور  -1
الم ييت زمات ال يي علا وتسييم البييذور واخ ييمدة ومييواد المنايحييا والعبييوات وتزييدر نملات ييا لنيي  محصييو  وتزييدر ولمت ييا  -2

 وي  اخ عار الر ملا ل ا. 

المحاصيل  وللمليع  و ل زراايات البع لياألور اخرض: لتم إاطاء ألر موحد ا ري لألرض ي  الزراايات المروليا  -3
 .  المدرو ا

% ميين ولمييا الم ييت زمات وألييور  5ونييذلم إسييايا  اإلةتيياجلةفزييات اخرييرى وتسييم ياةييدة اخمييوا  الم ييتردما ييي  ا -4
 واإلدارة والحرا ا. اإلةتاجالعم  وااتبارها ةفزات ة رلا لديع ا المةت  مزاب  ت ملن م ت زمات 

 

 التكاليف االقتصادية: -2
م هي  ولميا الم يت زمات ال ي علا واهيتلم رؤوس اخميوا  الم يتردما التن فيا ا يى الم يتوى اليوطة  باين  اياهذه إن بةود 

وبالة ييبا ل محاصييل  الصييةاالا نييالزطن والاييوةدر ال يينري لييتم إسييايا التنيياللف الصييةاالا إلييى التنيياللف  .ييي  ا  ييت مار
 الزراالا اةد ح اب تناللف المةت  الة اة . 

ا المسايا والةات  الزيوم  الصياي  ولنين اةيدما ة يدف إليى وسيع رل  هذلن البةدلن ل تن فا لمنن ا ترلص الزلمومن  
المحاصل    بد وان ةتعيرض باين  أامي  إليى درا يا بةيود التن فياا يالزلميا المسيايا  إةتاج  م لألولولات ا وتصادلا ي  

  لوليييد بطاليييا  راصيييا وأةيييث والةيييات  الزيييوم  الصييياي  لافيييلن ولميييا العماليييا وأليييور اخرض بااتبارهميييا  يييروة وومليييا نامةيييا
   لعط  الصورة الحزلزلا لمزارةا اوتصادلا المحاصل  المتةاي ا.  وبذلم واسحا ي  موا م إةتاج المحاصل  المدرو ا

تزدر العواةد اإللماللا لن  محصو  من حاص  سرب نمليا اإلةتياج باخ يعار الر يملا ليث أو أ يعار اللم يا العوائد:  -3
 إن لم لنن لث أ عار ر ملا. 
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إن درا ا اوتصادلا إةتاج المحاصل  ا ى الم توى الوطة  تبلن الدر  الزوم  الذي لحززث الزطر اةد ا ت مار وحدة    
الم احا لن  ةوع من المحاصل  المدرو اا ولمنن توسل  اللدوى ا وتصادلا من رل  ملمواا من المؤارات 

 ا وتصادلا وه : 
 الزلما المسايا.  -1
 الةات  الصاي   -2

 الة با المةولا ل عاةد الصاي  الوطة  لالرب  الصاي  إلى ةفزات التاال  .  -3

وي  هذا الملا  لتم ااتماد اخ عار العالملا ل مدرلت والمررلات با ت ةاء بعض البةود الت  لم ةحص  يل ا ا ى 
 .أ عار االملا يلتم تزدلرها ا ى سوء أ عار اللم ا ي  أ وا  الزطر 

المحاصل  من حاص  سرب المردود بوحدة الم احا باخ عار  إلةتاج ا ى م توى الزطر ا وتصادلاالعواةد  وتح ب
 العالملا ل مةتلات. 

 وبالة با ل مةتلات الصةاالا نالزطن والاوةدر ال نري يتح ب ولما المةت  الة اة  بعد مرح ا التصةلع. 
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