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 :اجت عه األسئهخ انتبنيخ

درجخ  30) :اوال انتقبوي

: انسؤال االول
ذماٚٞ اٌع١ذج ؟ ِٚا ٟ٘ اٌششٚؽ اٌرٟ ٠عة اْ ذرٛفش ف١ٙا ؟ ِٚا ٟ٘ األػشاس اٌرٟ ذرشذة ػٍٟ اٌخطأ فٟ ػشف اي - أ

( درجبد 5) اخر١اس اٌرماٚٞ

اٌرماٚٞ اٌع١ذج ٟ٘ اٌرماٚٞ اٌؽائضج ػٍٝ اٌظفاخ اٌٛساش١ح ا١ٌٍّّضج ٌٍظٕف ٠ٚعة اْ ذىْٛ ِرعأغح خا١ٌح ِٓ تزٚس 

ٔغثح أثاذٙا ػا١ٌح اٌؽشائش ٚاالِشاع ٚاالفاخ اٌؽشش٠ح ٚ

( درجبد10) :قبرن ثيه كم اثىيه ممب يبتي -ة

اٌؽ٠ٛ١ح اٌث١ٌٛٛظ١ح  –اٌؽ٠ٛ١ح اٌضساػ١ح  -1

االٔثاخ اٌٙٛائٟ  –االٔثاخ االسػٟ  -2

اٌغىْٛ اٌذاخٍٟ  –اٌغىْٛ اٌخاسظٟ  -3

اٌرماٚٞ اٌّغعٍح  –اٌرماٚٞ اٌّؼرّذج  -4

 ٔثاذاخ إٌٙاس اٌمظ١ش –ٔثاذاخ إٌٙاس اٌط٠ًٛ -5

 :-قارن بين -
 Bilogical Vitalityالحيوية البيولوجية     

ىى الفترة التى تحتفظ فييا البذور بحيويتيا وقدرتيا 
عمى االنبات ولو بنسبة قميمة وىى ضرورية عند 

دراسة النباتات البرية ونباتات الحشائش حيث يمزم 
معرفة مقدرة محافظتيا عمى حيويتيا والتى عمييا 

. ىاتتوقف طرق مقاومت

 Agronomic Vitalityالحيوية الزراعية   

تعرف بأنيا الفترة التى تحتفظ فييا البذور بحيويتيا 
اى الفترة ) بنسبة عالية بحيث يمكن إستخداميا كتقاوى 

التى تحتفظ فييا البذور بنسبة إنبات عالية تقع فى الحدود 
وعمييا   (المسموح بيا حسب معدالت الرفض والقبول

الى اى مدى يمكن تخزين رسائل البذور يتوقف معرفة 
بحيث ال تفقد قيمتيا كتقاوى وبالتالى ال تفقد قيمتيا 

. التجارية
 

وفيو تظل الفمقات تحت سطح االنبات االرضي 
التربة نتيجة لسرعة نمو السويقة الجنينية العميا عن 
السفمى فتخرج الريشة مخترقة سطح التربة مكونة 

فى معظم نباتات الفمقة  الساق واالوراق وذلك يحدث
الواحدة كالقمح والشعير وبعض نباتات الفمقتين مثل 

 .الفول
 

وذلك فى معظم النباتات ذات  االنبات اليوائي
الفمقتين وبعض  النباتات ذات الفمقة الواحدة حيث تخرج 
الفمقات فوق سطح التربة نتيجة لنمو السويقة الجنينية 

نينية العميا فترفعيا السفمى بمعدل اسرع من السويقة الج
والفمقات الى اعمى سطح التربة ثم بعد ذلك تتباعد الفمقتين 

افقيا عمى جانبى الريشة التى تبدأ بعد ذلك فى النمو 
 -االمثمة   القطن -معطية الساق واالوراق الخضراء  



 

. الخروع من ذوات الفمقتين  والبصل من ذوات فمقة واحدة 
 

ة الي البذور نفسيا السكون الداخمي يرجع اسباب
كصالبة اغمفة البذور وعدم نافذتيا لمغازات وعدم 

اكتمال نضجيا  

السكون الخارجي واسبابة العوامل المحيطة بالبذور مثل 
الضوء والحرارة والرطوبة 

وىى التقاوى الناتجو من تقاوى التقاوي المسجمة 
ويجب أن . األساس أو من التقاوى المسجمو  أخرى

 .لصفات الوراثية لمصنف تتوفر فييا ا

وىى التقاوى الناتجو من تقاوى التقاوي       المعتمدة 
األساس أو من التقاوى المسجمو أو من تقاوى معتمدة 

ويجب أن تتوفر فييا الصفات الوراثية لمصنف . أخرى
ىذا ولكبر كمية التقاوى . وبدرجة خاصة من النقاوة

نقاوتيا فإنو المعتمدة ولصعوبة التحكم الكامل فى درجة 
 .يسمح بنسبة بسيطة من البذور الغريبو

نباتات النيار الطويل ىي النباتات التي تذىر اذا 
تعرضت لفترة ضوئية اكبر من الحد الحرج لمضوء 

نباتات النيار القصير ىي النباتات التي تذىر اذا 
تعرضت لفترة ضوئية اقل من الحد الحرج لمضوء 

 
 

 (درجخ 15: )ويانسؤال انثب

 :-أجت عه ثالث وقبط فقط فيمب يهي

ذؽراض وص١ش ِٓ اٌرماٚٞ إٌٝ ِؼاِالخ خاطح لثً صساػرٙا ؼرٝ ذٕثد ٚذّٕٛ ّٔٛا ظ١ذا ٚذؼطٟ  -1

 .اششغ رٌه ِغ روش أِصٍح. ِؽظٛي ػاٌٟ

 المعامالت المختمفة لمتقاوي والتي تجري بغرض زيادة المحصول ؟ -

ات التى تنتقل عن طريقيا وال لتشجيع التقاوى عمى تعامل التقاوى ال لغرض مقاومة االمراض او الحشر
: االنبات بل تعامل احيانا لزيادة كمية المحصول وتقسم ىذه المعامالت الى 

معاممة التقاوى بمنظمات النمو   -1
والذى   (IAA)عن طريق المعاممة بتركيزات منخفضة ببعض منظمات النمو مثل اندول استيك اسيد 

والسيكوسيل   (GA)واالستطالة فى القمح والشعير وكذلك حامض الجبريمك يؤدى الى زيادة النمو 
(CCC) .

معاممة التقاوى بالفيتامينات  -2
الى زيادة نمو البادرات كذلك فيتامين ب   (C)يؤدى نقع بذور البسمة فى محمول من فيتامين ج 

(B) عمى بذور الفول لو تأثير مشجع لمنمو .
الحيوية  معالمة التقاوى بالمضادات -3



 

لمقاومة االمراض  Streptomycinوجد ان معاممةالتقاوي بالمضادات الحيوية مثل االستربتوميسين 
التى تنتقل عن طريق البذور كان لو تأثير طيب فى مقاومة البذور البكتيرية والتفحم المغطى فى 

. الشيمم
معاممة بذور البقوليات بالبكتريا العقدية  -4

مع نباتات العائمة البقولية ولقد ثبت ان ليذه ( تكافمية)كتيريا معيشة تبادلية تعيش بعض انواع من الب
االنواع القدرة عمى تثبيت االزوت الجوى فى اجساميا وتحويمو الى مواد نيتروجينية يمكنيا والنباتات 

كانت وليذا فإن خمط بذور البقوليات ببيئة تحتوى عمى ىذه البكتريا سواء . البقولية االستفادة منو
سائمة او محممة عمى تربة او حتى نقل جزء من تربة سبق زراعتيا بنفس المحصول البقولى الى 

االرض الجديدة يؤدى الى االستفادة من عممية التثبيت ىذه لمنيتروجين وبالتالى تقل احتياجات ىذه 
. المحاصيل لمتسميد االزوتى

معاممة التقاوى بالعناصر الغذائية   -5
لة التقاوى ببعض العناصر الغذائية الصغرى مثل المنجنيز والزنك والبورون حيث وذلك مثل معام

تؤدى ىذه المعاممة الى تنشيط النمو وخاصة فى االطوار االولى من النمو ىذا وقد ادت معاممةعقل 
. القصب بمحمول مائى من الجير الى رفع نسبة االنبات

  Micorrhizaeمعاممة البذور بفطر الميكوريزا  -6
والغرض من ىذه المعاممة ىى العدوى بفطر المسمى بفطر الجذور حيث يساعد ىذا الفطر عمى 

زيادة امتصاص عنصر الفوسفور خصوصا اذا كان فى صورة معقدة فى التربة بجانب بعض 
 .العناصر االخرى مثل البوتاسيوم والزنك وبالتالى يزيد من انتاجية معظم النباتات

 

 ٌؼ١ٍّح ٌذساعح األص٘اس فٟ إٌثاذاخِا ٟ٘ اُ٘ اٌرطث١ماخ ا -2

يزرع المحصول فى ميعاد مالئم حتى يمكن توفير االحتياجات الضوئية وكذلك الحرارية  -1
الالزمة فى المواعيد التى تكون فييا ىذه المحاصيل فى االطوار المناسبة لالستجابة لمضوء والحرارة 

 .
ر ليا الفترة الضوئية الالزمة لإلزىار بتقسيم يمكن اجبار محاصيل النيار الطويل التى ال تتوف -2

. دقيقة/قدم/شمعة 100فترة الظالم الى فترات وذلك بإستخدام وميض من الضوء يبمغ شدتة نحو 
باستعمال التطعيم يمكن استغالل ظاىرة انتقال المواد المنبية لالزىار من نبات الى اخر وذلك  -3

(. الغراض التربية فى مصر كما فى حالة البطاطا)لمحصول عمى البذرة 
يمكن عن طريق اجراء عممية االرتباع توفير درجات الحرارة الالزمة لتييئة النباتات لإلزىار  -4

. وذلك لمحصول عمى بذور كثير من المحاصيل كما فى حالة بنجر السكر



 

تات التى يمكن االستعانة ببعض منظمات النمو كالجيرلين واالكسينات فى توفير احتياجات النبا -5
. تحتاج الى نيار طويل او الى درجات  حرارة منخفضة حتى تزىر

يمكن دفعيا ( ىياج النباتات)فى النباتات التى تتجة لمنمو الخضرى عمى حساب النمو الزىرى  -6
لصالح زيادة الكربون عن   C/N ratioلإلزىار عن طريق تعديل نسبة الكربون الى النيتروجين 

 .اضافة المادة العضوية عالية الكربون لمتربة -العزيق-طريق التعطيش
 

 اششغ و١ف ٠ٍؼة اٌرٛاصْ اٌغزائٟ دٚسا وث١شا فٟ ذٛظ١ٗ إٌثاخ إٌٝ إٌّٛ اٌخؼشٞ أٚ اٌصّشٞ -3

٠ظادف اٌضساع اؼ١أا ِشىٍح ذ١ٙط اٌّؽاط١ً اٜ ّٔٛ٘ا ّٔٛا خؼش٠ا وث١شا ٚػذَ إص٘اس٘ا خظٛطا فٝ 

اْ  1918عٕح  Kraus and Kraybill ي ِٓ وشٚاط ٚوشا٠ثً ِؽاط١ً اٌمطٓ ٚاٌطّاؽُ ٘زا ٚلذ روش ن

ص٠ادج ٔغثح إٌرشٚظ١ٓ فٝ إٌثاذاخ ذؤدٜ اٌٝ اذعاٖ إٌّٛ ٔاؼ١ح إٌّٛ اٌخؼشٜ ٚتاٌرؽىُ فٝ ٔغثح إٌرشٚظ١ٓ 

إٌّٛ اٌخؼشٜ اٚ ) ٠ّىٓ ذؽذ٠ذ اٚ ذٛظ١ٗ إٌثاخ اٌٝ اٜ ِٓ اٌؽاٌر١ٓ ( C/N ratio) اٌٝ اٌىشتْٛ تإٌثاخ 

(. شّشٜ إٌّٛ اي

٘زا ٚػٓ ؽش٠ك ِؼاٍِح إٌثاذاخ تثؼغ اٌّؼاِالخ اٌخاطح اٌرٝ ذمًٍ ٔغثح إٌرشٚظ١ٓ ٠ّىٓ ذؽ٠ًٛ إٌثاذاخ 

:- وّا ٠ٍٝ ( اٌصّشٜ)اٌٝ إٌّٛ اٌض٘شٜ 

ذؽذ٠ذ و١ّح ا١ٌّاٖ اٌرٝ ٠ّرظٙا إٌثاخ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ذؼط١شٗ ف١رٛلف إٌّٛ اٌخؼشٜ ٌٍٕثاخ ِّا ٠ؤدٜ  -1

. ساخاٌٝ ذع١ّغ اٌىشت١٘ٛذ

. صساػح ِؽاط١ً ِؤلرٗ واٌّؽاط١ً إٌع١ٍ١ح ت١ٓ االشعاس ٌرمًٍ و١ّح إٌرشٚظ١ٓ اٌرٝ ذّرظٙا االشعاس -2

( 1: 10تؽ١س ذىْٛ ٔغثح اٌىشتْٛ اٌٝ إٌرشٚظ١ٓ تٙا اوصش ِٓ ) إػافح ِادج ػؼ٠ٛح ٚذم١ٍثٙا تاالسع  -3

اٌماتً ٌالِرظاص اٌّٛظٛدج فٝ اٌرشتح  ٚرٌه ٠غثة ٔشاؽ ّٔٛ اٌثىرش٠ا اٌّؽٍٍح ٚتزا ذصثد ظضء ِٓ إٌرشٚظ١ٓ

. فٝ اظغاِٙا ٚ٘ىزا ذمً و١ّح إٌرشٚظ١ٓ اٌّٛظٛدج  فٝ طٛسج طاٌؽح الِرظاص إٌثاخ

ذم١ٍُ اٌعزٚس تاٌؼض٠ك فرمً و١ّح اٌّٛاد اٌغزائ١ح ِٕٚٙا ا١ٌٕرشٚظ١ٓ اٌرٝ ٠ّىٓ اْ ٠ّرظٙا إٌثاخ ِغ    -4

. اٌّؽٍٛي اٌّائٝ ِٓ اٌرشتح

 .فشع إٌثاخ ١ٌضداد اٌىشت١٘ٛذساخ ٠ٚمً ا١ٌٕرشٚظ١ٓذؽ١ٍك اٌغاق اٚ ا -5

 

 ٔالش أُ٘ األعثاب اٌرٟ ذؤدٞ إٌٝ ذذ٘ٛس اٌرماٚٞ ذؽد ظشٚف اٌضساػح اٌّظش٠ح ؟ -4

: اٌخٍؾ ا١ٌّىا١ٔىٝ ٌألطٕاف  -

لذ ٠ؽذز ٘زا اٌخٍؾ فٝ األطٕاف اٌرعاس٠ح ٌٍّؽظٛي ِغ تؼؼٙا ٚاٌّصً ػٍٝ رٌه اٌخٍؾ اٌزٜ ٠ؽذز فٝ 

ٌه ٔر١عح ٌؼذَ اٌّؽافظح ػٍٝ اٌرماٜٚ أشٕاء ػٍّح اٌؽ١ٍط ؼ١س لذ ٠مَٛ اٌّؽٍط اٌٛاؼذ فٝ ٘زٖ أطٕاف اٌمطٓ ٚر

اٌؽاٌٗ تؽٍط الطاْ اوصش ِٓ طٕف أٚ لذ ٠ؽذز اٌخٍؾ ٔر١عح ػذَ اٌفظً ت١ٓ االطٕاف فٝ إٌّاؽك اٌضساػ١ح 

ذؼّٓ ػذَ اٌّخرٍفٗ ٚذؤدٜ رٌه اٌٝ ذذ٘ٛس طفاخ اٌعٛدٖ ٚاٌّؽظٛي ٌٚزٌه طذسخ ذشش٠ؼاخ وص١شج 

ؼذٚز ٘زا اٌخٍؾ ػٓ ؽش٠ك ذؽذ٠ذ ِٕاؽك صساػح وً طٕف ٚوزٌه ذؽذ٠ذ اٌّؽاٌط اٌرٝ ذمَٛ تؽٍط األطٕاف 

اٌّخرٍفح ٌزٌه ٠ظذس ع٠ٕٛا لشاس ِٓ ٚص٠ش اٌضساػح ٠ؽذد ف١ٗ إٌّاؽك ٚاالطٕاف اٌرٝ ذضسع تٙا ٚاٌّؽاٌط 

. اٌرٝ ذمَٛ تؽٍط االلطاْ

: اٌخٍؾ اٌٛساشٟ  -2

دٚز اٌرٙع١ٓ ت١ٓ األطٕاف اٌّخرٍفح ٠ٕٚرط ػٓ رٌه ذماٜٚ ذؽًّ ػٛاًِ ٚساش١ح غ١ش ٚرٌه ٠ؽذز ٔر١عح ٌػ

ِشغٛتٗ ِّا ٠ؤشش ػٍٝ اٌّؽظٛي إٌاذط وّا ٚٔٛػا ِٚٓ أُ٘ ٚأخطش األِصٍح ٘ٛ اٌخٍؾ اٌٛساشٝ إٌاذط ِٓ 

ٚاٌمطٓ إٌٙذٜ اٌراتغ ٌعٕظ    barbadenseذٙع١ٓ اٌمطٓ اٌّظشٜ ٚاٌراتغ ٌعٕظ تاستادٔظ 

ٚاٌزٜ ٠رغثة ػٕٗ ذذ٘ٛس فٝ طفاخ اٌعٛدج فٝ اٌمطٓ اٌّظشٞ عٛاء فٝ ؽٛي      ١٘hersutumشعٛذُ

٠ٚمَٛ طٕذٚق ذؽغ١ٓ األلطاْ . اٌر١ٍح أٚ إٌؼِٛح أٚ اٌّرأح ٚأ٠ؼا اٌّؽظٛي إٌٙائٝ ِٓ ؼ١س اٌى١ّح 

. فٝ األطٕاف اٌّظش٠ٗ( اٌغش٠ثٗ)اٌّظش٠ح تٛػغ تشٔاِط عٕٜٛ ٌّىافؽح اٌمطٓ إٌٙذٜ 

        Segregation       :  اٌؼٛاًِ اٌٛساش١ح أؼضاي  -3



 

لذ ٠ؽذز إٔؼضاي فٝ اٌؼٛاًِ اٌٛساش١ح تؼذ ذى٠ٛٓ تؼغ األطٕاف اٌرشو١ث١ٗ تؼذ ذٛاٌٝ صساػرٙا ػذج ِٛاعُ  

ٚذؼرثش اٌزسج اٌٙع١ٓ أُ٘ األِصٍٗ اٌرٝ ذٛػػ . ٠ٚؤدٜ رٌه اٌٝ ػذَ ذعأظ ٔثاذاخ اٌظٕف ٚذذ٘ٛس طفاذٗ

,  20غ إٌمض فٝ و١ّح اٌّؽظٛي ٔر١عح إعرخذاَ اٌّؽظٛي اٌرعاسٜ ورماٜٚ ت١ٓ ٘زٖ اٌظا٘شج ؼ١س ٠رشاٚ

فٝ اٌغٕح األٌٚٝ فمؾ وّا ٠الؼع أ٠ؼا ٘زا اٌرذ٘ٛس فٝ اطٕاف اٌمطٓ ٌزٌه ٠عة ػٍٝ اٌّشتٝ أْ %  25

. ٠غرّش فٝ االٔرخاب ٌٍّؽافظح ػٍٝ طفاخ اٌظٕف

 

 Mutation :         ؼذٚز اٌطفشاخ  -4

سج تاٌرماٜٚ ِّا ٠ؤدٜ اٌٝ ظٙٛس ٔثاذاخ ِخاٌفح ٌٍظٕف ٚاٌرٝ ذغّٝ تاٌشٛاسد ٚ٘ٝ لذ ذؽذز ؽفشاخ ػا

. راخ طفاخ ظٛدج ِٕخفؼح ػٓ اٌظٕف األطٍٝ فٝ أغٍة األؼ١اْ 

: األِشاع إٌثاذ١ح  -5

ذرذ٘ٛس أطٕاف وص١ش ِٓ اٌّؽاط١ً اٌضساػ١ح ٔر١عح إطاتح اٌرماٜٚ تاألِشاع عٛاء وأد ٘زٖ األِشاع 

ِٓ أُ٘ اٌّؽاط١ً اٌرٝ ذرذ٘ٛس ( ٠رىاششا ذىاششا خؼش٠ا)٠ٚؼرثش اٌمظة ٚاٌثطاؽظ . ع١ح تىر١ش٠ح أٚ ف١شٚ

أطٕافٙا ٔر١عح إطاتح ذما٠ٚٙا تاألِشاع ؼ١س ذرغثة األِشاع اٌف١شع١ح ِصً اإلطفشاس ٚاٌّٛصا٠ه فٝ 

وزٌه صساػح ذماٜٚ اٌثطاؽظ اٌّظاتح تأِشاع اإلطفشاس . ؼذٚز ذذ٘ٛس وث١ش فٝ ِؽظٛي اٌمظة 

لش ٠ؤدٜ اٌٝ ذذ٘ٛس اٌّؽظٛي ٠ٚظٙش ٘زا تٛػٛغ ػٕذ إعرخذاَ ذماٜٚ ِٓ اٌّؽظٛي إٌاذط ِٓ ٚاٌثش

 .اٌؼشٖٚ اٌظ١ف١ح ٌضساػح اٌؼشٚج ا١ٍ١ٌٕٗ

 

ٚلذ . ذؼشف اٌرماٚٞ تأٔٙا أٜ ظضء ِٓ أظضاء إٌثاخ  ٠غرخذَ فٝ ذىاشش اٌّؽاط١ً اٌضساػ١ح اٌّؼشٚفح -2

ٚاٌرٝ ّٔد ٚذؽٛسخ ٌرىْٛ اٌع١ٕٓ اٌىآِ اٌّضٚد  إٌاذعح ِٓ اٌث٠ٛؼح اٌّخظثح) ذىْٛ تزسج ؼم١م١ح 

ٚرٌه ِصً تزٚس ( ٠ٚؽّٝ ٘زا اٌع١ٕٓ اغط١ح اٌثزسج إٌاذعح ِٓ أغٍفح اٌث٠ٛؼح. تاٌّٛاد اٌغزائ١ح اٌالصِح ٌٗ

اٌفٛي ٚاٌرشِظ ٚاٌمطٓ أٚ شّشج ذؽرٜٛ ػٍٝ تزسج ٚاؼذج ِصً اٌمّػ ٚاٌشؼ١ش ٚاألسص ٚاٌزسج اٌشا١ِح 

أٚ شّشج ذؽرٜٛ ػٍٝ اوصش ِٓ تزسٖ ِصً ( اٌرؽّد ف١ٙا أغٍفح اٌصّشج تعذاس اٌثزسج ٚذؼشف تأٔٙا شّشج تشٖ )

تٕعش اٌغىش أٚ لذ ذىْٛ ٔاذعح ِٓ أٜ ظضء ِٓ أظضاء إٌثاخ ِا ػذا اٌثزسج ِصً اٌغاق اٌّؽر٠ٛٗ ػٍٟ تشػُ 

ِرؽٛسج اٌٝ ٚاؼذ أٚ اوصش ذّٕٛ ٚذىْٛ إٌثاخ اٌعذ٠ذ ٚرٌه وّا فٟ اٌؼمً اٌغال١ٗ ٌٍمظة ٚاٌؽٕاء أٚ عاق 

. تظٍٗ ِصً اٌثظً ٚاٌصَٛ أٚ خٍفٗ ِصً اٌغّاس اٌؽٍٛ أٚ دسٔٗ ِصً اٌثطاؽظ أٚ وٛسِٗ ِصً اٌمٍماط

٠ٚشرشؽ فٟ اٌرماٚٞ اٌع١ذج اْ ذىْٛ ػٍٟ دسظح ػا١ٌح ِٓ إٌماٚج ِٚرعأغح ٚخا١ٌح ِٓ تزٚس اٌؽشائش 

ٚاٌشٛائة ٚٔغثح أثاذٙا ػا١ٌح ٚذؼطٟ ِؽظٛي ػاٌٟ فٟ إٌٙا٠ح 

ٔا٠ح تاخر١اس اٌرماٚٞ اٌع١ذج ٠مًٍ ٔغثح االٔثاخ تاٌؽمً ج٠مًٍ اٌّؽظٛي ٚػذَ اٌغ

 

( درجخ  30) :ثبويب انحشبئش

 (درجبد 10)؟  ػشف اٌؽش١شح ٚاروش اُ٘ اػشاس٘ا ٚفٛائذ٘ا - أ

ػشفد ػٍٝ أٔٙا ٔثاذاخ غ١ش ِشغٛب ف١ٙا ذرٛاظذ تاألساػٟ إٌّضسػح ِٚظادس ا١ٌّاٖ  :اٌؽشائش 

٠ٚؼٕٟ رٌه أْ ٔثاذاخ اٌؽشائش ذّٕٛ فٟ األِاوٓ غ١ش .  ؼ١اج اإلٔغاْ ٌٚزٌه فٟٙ ذؤشش تاٌؼشس ػٍٝ

اٌّشغٛب ذٛاظذ٘ا ف١ٙا ففٟ األساػٟ إٌّضسػح ٚاٌغاتاخ ذرٕافظ ٔثاذاخ اٌؽشائش ِغ إٌثاذاخ 

 اإللرظاد٠ح إٌافؼح ِغثثح ٌزٌه ٔمظاً فٟ و١ّح اٌّؽظٛي ٚٔٛػ١رٗ

: تكهم ثبنتفصيم عه كال ممب يبتي - ة
 (درجبد4) اٌظفاخ اٌرٟ ذر١ّض تٙا إٌثاذاخ اٌم٠ٛح اٌرٕافظ  -1

 :إرتفاع نسبة األنبات  -1
تزداد قدرة المحصول أو الحشيشة عمى المنافسة بإرتفاع نسبة إنبات بذورىا إذ يؤدي ذلك إلى زيادة  

ة وغيرىا مما عدد النباتات وبالتالي زيادة قدرتو عمى استغالل عناصر البيئة من ضوء وماء وعناصر غذائي
يقمل المتبقي لألنواع األخرى فيضعف بذلك نموىا ، ويالحظ عند بذر تقاوي البرسيم في األراضي المالحة 



 

تغطية بعض البقع بنباتات الحندقوق نتيجة إرتفاع نسبة إنبات بذور حشيشة الحندقوق في األراضي المالحة 
بح األرض خالية لنمو الحندقوق دون منافسة عن البرسيم حيث تموت بادرات البرسيم في ىذه الظروف وتص

. البرسيم لو
: سرعة النمو الخضري لمبادرات  -2
تتميز النباتات ذات البادرات التي تنمو نموًا خضريًا سريعًا بقدرة أكبر عمى منافسة النباتات األخرى  

لماء والعناصر التي تعيش معيا ويشتمل ىذا النوع السريع لمبادرات بتشعب جذورىا باألرض لتمتص ا
الغذائية وتغطية مجموعيا الخضري لألرض بسرعة تمنع وصول الضوء لمنباتات األخرى مما يؤدي إلى 

. ضعف نموىا 

ويعمل المزارع عمى إعطاء نباتات المحصول الفرصة األكبر لمنمو ودفعيا لزيادة سرعة نموىا  
ضافة السماد مج اورًا لنباتات المحصول والزراعة في الخضري عن طريق الزراعة في الموعد المناسب وا 

الثمث العموي من الخط حتى تصبح نباتات المحصول في مستوى أعمى من الحشائش فتغطييا وتقمل أو 
. تمنع وصول الضوء إلييا

: مجموع جذري واسع اإلنتشار  -3

ءة كبيرة في كمما كان اإلنتشار األفقي والرأسي لجذور النباتات كبيرًا كمما كانت النباتات ذات كفا 
ذا شغمت النباتات بجذورىا حيزًا معينًا من األرض أصبح ىذا الحيز  إمتصاص الماء والعناصر الغذائية ، وا 

وربما يرجع األثر الضار لمزمير عن الخردل عمى محاصيل  -غير مالئم إلنتشار جذور نباتات أخرى 
. ار عن نباتات الخردلالحبوب إلى ما تميز بو نبات الزمير من مجموع جذري واسع اإلنتش

: مجموع خضري قوي  -4

تتميز النباتات ذات المجموع الخضري القوي بكفاءة عالية في منافسة النباتات األخرى إذ تحجب  
النباتات ذات المجموع الخضري القوي الضوء عن النباتات األخرى المجاورة ليا فيضعف نموىا وتقل كفائتيا 

. ئية وغيرىا في إمتصاص الماء والعناصر الغذا

:- ويمكن تمخيص العوامل المحددة لكفاءة النباتات عمى التنافس كما يمي 

: إرتفاع نسبة األنبات  -1

تزداد قدرة المحصول أو الحشيشة عمى المنافسة بإرتفاع نسبة إنبات بذورىا إذ يؤدي ذلك إلى زيادة  
من ضوء وماء وعناصر غذائية وغيرىا مما عدد النباتات وبالتالي زيادة قدرتو عمى استغالل عناصر البيئة 

يقمل المتبقي لألنواع األخرى فيضعف بذلك نموىا ، ويالحظ عند بذر تقاوي البرسيم في األراضي المالحة 
تغطية بعض البقع بنباتات الحندقوق نتيجة إرتفاع نسبة إنبات بذور حشيشة الحندقوق في األراضي المالحة 



 

لبرسيم في ىذه الظروف وتصبح األرض خالية لنمو الحندقوق دون منافسة عن البرسيم حيث تموت بادرات ا
. البرسيم لو

: سرعة النمو الخضري لمبادرات  -2

تتميز النباتات ذات البادرات التي تنمو نموًا خضريًا سريعًا بقدرة أكبر عمى منافسة النباتات األخرى  
عب جذورىا باألرض لتمتص الماء والعناصر التي تعيش معيا ويشتمل ىذا النوع السريع لمبادرات بتش

الغذائية وتغطية مجموعيا الخضري لألرض بسرعة تمنع وصول الضوء لمنباتات األخرى مما يؤدي إلى 
. ضعف نموىا 

ويعمل المزارع عمى إعطاء نباتات المحصول الفرصة األكبر لمنمو ودفعيا لزيادة سرعة نموىا  
ضافة السماد مجاورًا لنباتات المحصول والزراعة في الخضري عن طريق الزراعة في الموعد  المناسب وا 

الثمث العموي من الخط حتى تصبح نباتات المحصول في مستوى أعمى من الحشائش فتغطييا وتقمل أو 
. تمنع وصول الضوء إلييا

: مجموع جذري واسع اإلنتشار  -3

ما كانت النباتات ذات كفاءة كبيرة في كمما كان اإلنتشار األفقي والرأسي لجذور النباتات كبيرًا كل 
ذا شغمت النباتات بجذورىا حيزًا معينًا من األرض أصبح ىذا الحيز  إمتصاص الماء والعناصر الغذائية ، وا 

وربما يرجع األثر الضار لمزمير عن الخردل عمى محاصيل  -غير مالئم إلنتشار جذور نباتات أخرى 
. ن مجموع جذري واسع اإلنتشار عن نباتات الخردلالحبوب إلى ما تميز بو نبات الزمير م

: مجموع خضري قوي  -4

تتميز النباتات ذات المجموع الخضري القوي بكفاءة عالية في منافسة النباتات األخرى إذ تحجب  
النباتات ذات المجموع الخضري القوي الضوء عن النباتات األخرى المجاورة ليا فيضعف نموىا وتقل كفائتيا 

. صاص الماء والعناصر الغذائية وغيرىا في إمت
 

 (درجبد8)اٌطشق اٌضساػ١ح اٌرٟ ذغرخذَ فٟ ِماِٚح اٌؽشائش  -2

تتضمن الطرق الزراعية لمقاومة الحشائش بعض العمميات والنظم الزراعية التي تعمل عمى القضاء عمى 
:- الحشائش بالحقول وبطريقة غير مباشرة ويمكن تقسيميا إلى الطرق اآلتية 

  Crop rotation: ستعمال دورة زراعية مناسبة ا -1



 

قد تنمو بعض الحشائش في بعض المحاصيل دون األخرى وكما سبق أن ذكرنا أن ىناك بعض  
الحشائش يرتبط نموىا بوجود محصول معين في األرض حيث يالئم ميعاد زراعة المحصول وطرق زراعتو 

لزمير والكبر في حقول القمح ، والدنيبة والعجيرة في انتشار أنواع معينة من الحشائش فينتشر الدحريج وا
نتشار ىذه الحشائش المصاحبة لنوع معين من المحاصيل إذا قام المزارع بزراعة  حقول األرز ، ويزداد نمو وا 

ويقل عدد الحشائش باتباع دورة زراعية مناسبة بحيث .  أرضو بمحصول واحد باستمرار عامًا بعد عام
ويجب مالحظة أن تشمل الدورة محصواًل .  الظروف البيئية من محصول إلى آخر تتضمن الدورة تغير 

ويعتبر اإلحجام عن .  منزرعًا عمى خطوط ويعزق كالذرة والقطن وآخر محصول عمف غزير النمو كالبرسيم
 زراعة األرض الموبوءة بنوع معين من الحشائش بالمحصول أو المحاصيل المتوافقة معو والمرتبطة بو احدى

مثل منع زراعة الفول البمدي في األرض الموبوءة بحشيشة اليالوك لفترة من  -وسائل مقاومة الحشائش 
. الزمن تصل إلى أكثر من عشر سنوات

: تبوير األرض  -2

يمجأ المزارع إلى تبوير األرض وتركيا دون زراعة مع تكرار حرث ىذه األرض عدة مرات كطريقة  
التي يتعذر فييا إنتاج محصول إقتصادي نتيجة شدة غنتشار الحشائش في من طرق المقاومة في الحاالت 

وتعتبر ىذه الطريقة لمقاومة الحشائش من الطرق المكمفة إلنيا تحرم المزارع من إيراد األرض .  تمك األرض 
. البائرة فضاًل عما تكمفو من نفقات ومجيود لمقضاء عمى الحشائش 

 Planting methods: طرق الزراعة  -3

فمنيا ما يتيسر . تختمف طرق الزراعة من محصول إلى آخر كما أنيا قد تختمف لممحصول الواحد 
فالزراعة في سطور أو عمى خطوط تييئ إلمكانية .  معيا مقاومة الحشائش ومنيا ما يعيق أساليب المقاومة

اومة ، كما أن زيادة معدل إجراء المقاومة الميكانيكية ، بينما الزراعة البدار يصعب معيا إجراء ىذه المق
تقاوي المحصول قد يفيد في مقاومة الحشائش ألن زيادة كثافة نباتات المحصول في الحقل سوف تجعل 
المحصول ينافس الحشائش بشدة ، كما يالحظ أن الزراعة بطريقة الحراثي في القمح والشعير أو بطريقة 

. الشتل في األرز يقل معيا ظيور الحشائش نسبيًا 

 Smother crops: لقوة التنافسية لممحاصيل مع الحشائش ا -4
يعتبر استخدام المحاصيل المنافسة في مقاومة الحشائش من أرخص الطرق وأفيدىا لمفالح وتعبر  

ىذه الطريقة في داللتيا عن التوازن الطبيعي يومًا بعد اآلخر ويعتبر اإلنسان ىو صاحب النفوذ األول 
يستعمل ذكاؤه ليستفيد من كل الظروف الطبيعية ويجعميا في خدمتو ، إال لتسخير عوامل الطبيعة حيث 

أن الطبيعة ال تتسير وفقًا لما يريد فبينما يقاوم اإلنسان حشيشة معينة فإنو قد تتكون ظروف مواتية لنمو 



 

حشيشة أخرى ، فإذا لم يكن اإلنسان عمى إنتباه تام فقد يحل مشكمة أو يتخمص منيا لخمق مشكمة 
 .ة أشد خطورة من األولى جديد

 

 (درجبد6)اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذؤشش فٟ ؼفع ٚاعرثماء لطشج اٌّث١ذ ػٍٟ اٌغطػ إٌثاذٟ  -3

: وتتوقف درجة استبقاء قطرة المبيد أو زاوية تماسيا عمى العديد من العوامل منيا 
: وضع األوراق  -1

، أما إذا ( كما في البصل )  تميل قطرة المبيد إلى اإلنزالق عادة إذا كانت األوراق رأسية الوضع 
. كانت الورقة أفقية أو قريبة من الوضع األفقي فإن قطرة المبيد تصبح أكثر ثباتًا عمييا 

: درجة خشونة السطح  -2

تؤدي خشونة السطح أو وجود زوائد عمى سطح الورقة إلى نقص زاوية التماس بين قطرة المبيد  
. في البقاء عمى السطح والسطح النباتي مما يييئ ليا فرصة أكبر 

: المجاميع الكيمائية عمى السطح النباتي  -3

( وىي قطبية مثميا ) إذا حمل سطح النبات مجاميع قطبية فإنيا يمكنيا اإلرتباط بجزيئات الماء  
فإن ( غير قطبية ) برابطة آيدروجينية وىي قوية نسبيًا ، أما إذا كان السطح يحمل سالسل أيدروكربونية 

وىي  Vander Wals forcesتمتصق معيا بقوى فاندر فالز ( أو المحمول المائي لممبيد ) لماء قطرات ا
. وينتج عن ذلك نقص لزاوية التماس في الحالة األولى وزيادتيا في الحالة الثانية.  رابطة ضعيفة 

زاوية التماس

قطرة ماء

ÓØÍ ÞØÈíÓØÍ ÛíÑ ÞØÈí

زاوية التماس

قطرة ماء

 

: طبيعة تكوين محمول الرش  -4

ويمكن تقميل ) المائية زوايا تماس كبيرة عادة عمى السطح الشمعي لألوراق  تكون قطرات المحاليل 
أما (. مقدار زاوية التماس بخفض التوتر السطحي لقطرة المحمول المائي عن طريق إضافة مادة ناشرة 

الزيوت فإن زوايا تماس قطراتيا مع السطح الشمعي لألوراق تكون منخفضة وقد تكون غشاءًا رقيقًا عمى 
: سطح النباتي مما يييئ ليا فعالية أكثر كما في الشكل اآلتي ال

قطرة زيت مفترشةقطرات ماء

 



 

الشكل الذي تتخذه كل من قطرة الماء وقطرة الزيت عمى السطح الشمعي لمكيوتيكل 

:  القضبان الشمعية  -5

يمأل الفراغات  يعمل وجود القضبان الشمعية عمى سطح األوراق عمى سيولة اصطياد اليواء حيث 
بينيا ويعمل ىذا اليواء المحتجز عمى زيادة زاوية التماس لقطرات المبيد مع السطح النباتي مما يقمل من 

. استبقاء قطرات الرش 

 
استبقاء القطرات فوق القضبان الشمعية 

: حجم قطرة المبيد  -6

سطح الشمعية أو الممساء إلى سرعة إنزالقيا ، أما إذا كانت يؤدي ِكَبر حجم قطرات الرش عمى األ 
 .القطرات صغيرة الحجم فإن فرصتيا في اإلستبقاء تكون أكبر

 

 (درجبد4)دٚساٌّماِٚح اٌؽ٠ٛ١ح وطش٠مح إِح فٟ ِماِٚح اٌؽشائش   -4

ائش تعتبر ىذه الطريقة من أوفق الطرق لمقضاء عمى الحشائش وفييا يسمح لألعداء الطبيعية لمحش
كالحشرات والعناكب والفطريات والبكتريا بمياجمة الحشائش والقضاء عمييا ، والمقاومة الحيوية عمى أية 
صورة التؤدي إلى اإلبادة التامة لمحشائش ولكنيا تحد من انتشارىا ، ووجو الضرر فييا يبدأ مع إحتمال 

ت اإلقتصادية والكائنات النافعة تحول أحد ىذه الكائنات إلى آفة تسبب أضرار نتيجة لتعرض المزروعا
:- األخرى لتأثيرىا السيئ لذلك يجب دراسة المواضيع التالية قبل البدء بمقاومة الحشائش بيولوجيًا 

. نوعية وأىمية الحشائش المراد مقاومتيا ومدى صعوبة مقاومتيا بطرق المقاومة األخرى    -1

خمو ىذه الحشرات المستوردة من المتطفالت التي كفاءة الحشرة في مقاومة الحشائش المذكورة مع   -2
تتطفل عمييا ، وتقدير خطورة األضرار التي قد تسببيا مياجمة الحشرات مع مقارنتيا باألضرار 

. الناتجة من اإلصابة بالحشائش 

:- ويتوقف نجاح المقاومة البيولوجية ألي من الحشائش عمى بعض العوامل التي نذكر منا مايمي 

ئمة المنطقة التي تدخل إلييا الحشرات والكائنات الحية لمعيشتيا وخموىا من األعداء الطبيعية مال (-أ ) 
. التي تقضي عمييا



 

التخصص التام ليذه الحشرات والكائنات الحية المعنية عمى الحشائش المراد مقاومتيا حيث تفضل  (-ب)
منطقة حتى إذا تعرضت الحشرات المتخصصة لضمان عدم تغذيتيا عمى نباتات أخرى تزرع بال

. الحشرات لمتجويع

وتختمف الحشرات في مقدار تخصصيا عمى النباتات فتعتبر ثاقبات الجذور وثاقبات السيقان أكثر  
. تخصصًا عن المتغذيات عمى األوراق 

وتقاوم بعض الحشائش في الوقت الحاضر بكائنات حية متخصصة تقضي عمييا ومن أىم األمثمة  
 1925-1839البيولوجية لمحشائش باستخدام الحشرات ما حدث في استراليا في الفترة من  الشائعة لممقاومة

مميون  60حيث استوردت نبات التين الشوكي وزرع عمى نطاق واسع ثم انتشر إنتشارًا واسعًا مغطيًا مساحة 
وكي تحت ىذه فدان وأصبح كآفة خطيرة كما أصبحت عممية المقاومة الميكانيكية أو الكيماوية لمتين الش

الظروف غير عممية ومكمفة جدًا حيث تكاد تكون تكاليف المقاومة في ىذه الظروف أكثر من ثمن األرض 
نفسيا لذلك كا البد من استيراد حشرات متخصصة لمقاومة التين الشوكي بيولوجيًا ، وأىم ىذه الحشرات التي 

:- ما يمي  استخدمت واستوطنت استراليا وتعيش عمى نباتات التين الشوكي
 

1- Cactoblastis castorum. 

2- Olycella junctolineela. 

3- Chelinidea tabulata . 

4- Dactylopius opuntiae . 

5- Mineilema variolare. 

6- Tetranchus opuntial. 

. كما استخدم العنكبوت األحمر في مقاومة التين الشوكي 

تغذية عمى التين الشوكي وتعيش يرقاتيا داخل وتعتبر ىذه الحشرات السابقة متخصصة في ال 
السوق الورقية مكونة أنفاقًا بداخل النباتات حيث تأكل أنسجة النباتات بداخل السوق المتورقة وتترك األلياف 

. بأنسجة الحزم الوعائية باألنسجة القديمة مما يؤدي إلى ىدم أجزاء التين الشوكي فوق سطح األرض 

لمقاومة البيولوجية لمحشائش مقاومة حشيشة السعد بالحشرات في ىاواي حيث ومن األمثمة األخرى ل 
من الحشائش المعمرة التي تغزو مزارع قصب السكر بياواي ويعتبر  Cyperus rotundusيعتبر السعد 

. أحد اآلفات اليامة واسعة اإلنتشار في المناطق المعتدلة واإلستوائية والسيما في الحدائق واألراضي الخصبة



 

والثانية سوسة وتسمى  Beatra truclentaولقد استوردت ىاواي حشرتان أحداىما ثاقبة لمدرنات  
Athesapeuta cupera  كحل لمشكمة السعد وكانت ثاقبة الدرنات أكثر فعالية من السوسة في مقاومة

. السعد 

أتبع في أمريكا  ومن أمثمة المقاومة البيولوجية والتي استخدم فييا الفطر لمقاومة الحشائش ما 
وذلك بعمل عدوى صناعية لمحشيشة بفطر الصدأ المسمى  Cirsum arvensesلمقاومة حشيشة الـ 

Puccinia suavelbens وقضى عمييا. 
 

مع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق ،،،،، 
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